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๕. การศึกษาเพ่ือประเมินต้นทุนและเวลาในการขนส่งโดยใช้เส้นทางตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ 

(Southern Economic Corridor Time-Cost Distance Study - The Blue Book) ADB ได้ศึกษาวิเคราะห์การ
ขนส่งจาก กทม.-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ตามเส้นทางอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-บาเวต-มอกไบ-โฮจิมินห์ ซิตี้- 
วังเตา โดยมีข้อเสนอมาตรการในการดําเนินงาน ได้แก่ 
๕.๑ จัดทําเวปไซด์ข้อมลูการค้า และกําหนด Focal Point ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดเวลาและต้นทุนในการค้าหา

ข้อมูล  
๕.๒ ปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช้เพ่ือควบคุมนํ้าหนักบรรทุก โดยใช้ประโยชน์สถานีชั่งนํ้าหนักรถ 

และจัดตั้ง Hotline รายงานการฝ่าฝืนกฎ ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือรักษาสภาพถนน กําจัดด่านตรวจปล่อยที่ไม่เป็น
ทางการตลอดเส้นทาง (โดยเฉพาะช่วงพนมเปญ-โฮจิมินห์) โดยรัฐควบคุมอย่างเข้มแข็งและจัดตั้ง Hotline 
รายงานการฝ่าฝืนกฎ ๒๔ ชั่วโมง  

๕.๓ ขยายเวลาเปิดทําการของด่านพรมแดน จัดบุคลากรเข้ากะเพ่ือให้สามารถทํางานช่วงกลางวันได้และมอบ
อํานาจบางอย่างให้เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติลงนามในเอกสารได้ และลดเวลาการออกใบ C/O (Easy-Medium) 
จาก ๕-๗ วัน เป็นน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

๖. ความเห็นของที่ประชุม  
๖.๑ ประเด็นสําคัญสําหรับการค้าระหว่างประเทศ  GMS ในปัจจุบัน คือ การลดข้ันตอนกฎระเบียบ การอํานวย

ความสะดวกด้านการขนส่งและการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งจะทําให้มีมูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ
และสนับสนุนให้การค้าชายแดนและข้ามแดนที่ผิดกฎหมายเป็นการค้าอย่างถูกต้อง 

๖.๒ ประเทศไทย มีความเห็นว่า (๑) ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระบบ CTS ภายใต้แผนงาน GMS ล้มเหลว 
แต่อาจมีข้อจํากัดในการดําเนินงานอยู่บ้าง รวมถึงไทยยังอยู่ในข้ันตอนการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้
สามารถรองรับระบบ CTS ได้ ดังน้ันขอให้ ADB สนับสนุนการใช้ระบบ CTS ต่อไปก่อนจะปรับเปลี่ยนไปใช้
แนวทางใหม่และประเมินผลหลังจากมีการขยายเส้นทางระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม ให้ถึงฮานอยและ
กรุงเทพ ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณการขนส่งมากข้ึน (๒) การผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจะทําให้หลายพื้นที่
ของ GMS เปลี่ยนจาก land lock เป็น land link ซึ่งจะทําให้มูลค่าทางการค้าเพ่ิมข้ึน (๓) ศุลกากรไทยได้ใช้
ระบบบริหารความเสี่ยง ศุลกากรอิเลคทรอนิกส์ และ National Single Window ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่าง
มาก โดยยินดีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกอื่น 

๖.๓ สปป.ลาว สนับสนุนการใช้ระบบ CTS ภายใต้แผนงาน GMS ในรูปแบบเดิมไปก่อน ในขณะที่เห็นว่าข้อเสนอ
ให้นํารูปแบบการดําเนินงานในกรอบ ASEAN มาใช้แทน  

๖.๔ จีน และพม่า สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งรูปแบบของกรอบ GMS และ ASEAN แต่ขอให้มีการอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าและการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก 

๖.๕ เวียดนาม เห็นว่าแผนงาน GMS ควรมีการปฏิรูปเรื่องการใช้ระบบ CTS เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคเอกชน  

๖.๖ ผู้แทนภาคเอกชน เสนอให้มีการแยกการดําเนินงานในเร่ือง CTS ออกจากการดําเนินงานตามความตกลง 
CBTA เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถขนส่งได้โดยไม่จําเป็นต้องมีระบบ CTS  

๗. สรุปผลการหารือ ท่ีประชุมเห็นว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น  
จึงขอให้ทุกประเทศนําประเด็นที่ได้รับจากท่ีประชุมหารือกับผู้ประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีความเห็นเบ้ืองต้นว่ายังไม่ควรล้มเลิกระบบ CTS ภายใต้แผนงาน GMS ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ แต่ควรแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มีในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
  


