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ผลกาารประชุมเชิชิงปฏิบัตกิ ารร
ด้านนการค้าและะการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ภภายใต้แผนงาน GMS ((Workshopp on Tradee and Tradde Facilitaation in GM
MS)
นนายปรเมธี วิมลศิริ รองเลลขาธิการคณะะกรรมการพัฒ
ฒนาการเศรษษฐกิจและสังคคมแห่งชาติ ปฏิ
ป บัติหน้าที่เป็น
ประธานทีที่ประชุมและหหัวหน้าคณะผูผู้แทนไทยในกการประชุมเชิงปฏิบัติการด้ด้านการค้าและการอํานวยความสะดวกททาง
การค้าภายยใต้แผนงาน GGMS (Worksshop on Traade and Traade Facilitation in GMSS) เมื่อวันอังคารที
ค ่ ๑๘ ตุลาาคม
๒๕๕๔ ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแและเสนอข้อคิ ดเห็นในประะเด็นด้านการค้าและการอํ านวยความสะดวกทางการรค้า
ระหว่างปรระเทศสมาชิกลุล่มแม่น้ําโขง โโดยสาระสําคัญการประชุ
ญ
ม สรุปได้ดังนี้
๑. ภาพรวม ที่ประชุมมหารือและแลลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่อง (๑) แนวโน้มและทิศทางการค้าของประะเทศลุ่มแม่น้ําโขง
า
(๒) รระบบการค้าผผ่านแดน (๓) ข้อจํากัดของงบริษัทส่งออกกจากกัมพูชาและลาว (๔) การประเมินการอํานวยคววาม
สะดววกด้านการค้าาและการขนสส่งในกัมพูชา ลาว และไทยย (๕ )การศึกษษาเพื่อประเมิินต้นทุนและเเวลาในการขนนส่ง
โดยใใช้เส้นทางตามมแนวพื้นที่พฒ
ัฒนาเศรษฐกิจตตอนใต้
๒. แนวโโน้มการค้าขอองประเทศในนอนุภูมิภาคลุม่มแม่น้ําโขง
๒.๑ ภาพรวมกาารค้าของ GM
MS ขยายตัวเร็ร็วอย่างต่อเนื่อองระหว่างปี ๒๐๐๐-๒๐๐๙ โดยสัดส่วนนการค้าส่วนใใหญ่
เป็นการค้าของจีน การค้าภายในกลุ
า
่ม GMS มีปริมาาณและสัดส่ววนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และกาารค้าขยายตัวมาก
ม
ที่สุดกับจีน ทํทาให้มีการพึ่งพพาเศรษฐกิจจีนสูงขึ้น
๒.๒ โครงสร้างสินนค้าส่งออกขของกลุ่ม GMSS มีความหลาากหลาย มีสินค้
น าหลัก ได้แก่ก เครื่องจักร และชิ้นส่วนยยาน
ยนต์ ส่งออกกจากไทยและะเวียดนาม ในนขณะที่สินค้าส่
า งออกจากปประเทศ CLM
M เป็นสินค้าปฐมภู
ป มิและมูลค่
ล า
ไม่สูง เช่น สิ่งทอ
ง เสื้อผ้า แและ travel gooods สําหรับบการค้าสินค้าออุตสาหกรรมสส่วนใหญ่เป็นกการค้าระหว่างงจีน
ไทย และเวียยดนาม
๓. ระบบบการค้าผ่านนแดน ADB ได้ให้คณะทีที่ปรึกษาศึกษาและประเมินนผลการดําเนินินงานระบบศศุลกากรผ่านแแดน
(Cusstoms Transit System: CCTS) ของแผนนงาน GMS เพืพื่อนําเสนอต่อที
อ ่ประชุม โดยยสรุป ได้ดังนี้
๓.๑ ประเด็นปัญหา การนําร่อง
อ CTS ระหหว่างไทย-ลาวว-เวียดนาม ตตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะววันออก-ตะวันนตก
(EWEC) กําหหนดเริ่มดําเนินินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนน ๒๕๕๒ แต่ยยังไม่เห็นผลในนทางปฏิบัติ เนื่องจากสมาาคม
ผู้ขนส่งของเวีวียดนาม (VATTA) ซึ่งทําหน้าาที่เป็นองค์กรรค้ําประกันขอองเวียดนามยังงไม่วางเงินค้ําปประกัน เนื่องจจาก
เห็นว่าไม่คุ้มค่คา และความต้องการในกาารขนส่งตามแนนว EWEC ดังกล่
ง าวมีน้อย
๓.๒ ความเห็ น ขของที่ ป รึ ก ษา การดํ า เนิ น งงาน CTS ในนกรอบ TIR CCarnet ASEEAN และ EUU มี แ นวทางกการ
ดําเนินงานทีที่ต่างกับของ GGMS โดยผู้ศึกษา
ก เห็นว่าระบบ CTS ที่เสนอใน GMSS ไม่น่าจะดําเนินงานได้สําเร็
า จ
(ทั้ ง ในแง่ ข อ งการมี เอกส ารค่ อ นข้ า งมมากถึ ง ๓๐ ชุ ด และขั้ น ตออนการค้ํ า ปรระกั น ที่ ซั บ ซ้ ออน ตลอดจนกการ
ดําเนินงานทีที่ไม่มีข้อยกเว้นนให้กับผู้ขนสส่งที่มีประวัติดดีี ไม่มีการเน้นนในเรื่องการใใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการ
บริหารจัดกาารความเสี่ยง)
ง จึงเสนอให้ห้นํารูปแบบก ารดําเนินงานนในกรอบ ASSEAN มาใช้ และให้นําบริริษัท
ประกันภัยมาาร่วมด้วย
๔. การปประเมินการออํานวยความมสะดวกด้านกการค้าและการขนส่งในกักัมพูชา ลาว และไทย โดยยผู้เชี่ยวชาญจจาก
ธนาคคารโลก สรุปไได้ว่าว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดดของการขนสส่งข้ามพรมแดดน คือ การวิ่งรถเที่ยวเปล่ล่าโดยไม่มีการรขน
สินค้้าในการเดินทางขากลับ

๒

๕. การศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ต้ นทุ น และเวลาในการขนส่ ง โดยใช้ เ ส้ น ทางตามแนวพื้ น ที่ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตอนใต้
(Southern Economic Corridor Time-Cost Distance Study - The Blue Book) ADB ได้ศึกษาวิเคราะห์การ
ขนส่งจาก กทม.-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ตามเส้นทางอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-บาเวต-มอกไบ-โฮจิมินห์ ซิตี้วังเตา โดยมีข้อเสนอมาตรการในการดําเนินงาน ได้แก่
๕.๑ จัดทําเวปไซด์ข้อมูลการค้า และกําหนด Focal Point ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดเวลาและต้นทุนในการค้าหา
ข้อมูล
๕.๒ ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและการบั งคั บ ใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม น้ํ า หนั ก บรรทุ ก โดยใช้ ป ระโยชน์ ส ถานี ชั่ งน้ํ า หนั ก รถ
และจัดตั้ง Hotline รายงานการฝ่าฝืนกฎ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรักษาสภาพถนน กําจัดด่านตรวจปล่อยที่ไม่เป็น
ทางการตลอดเส้นทาง (โดยเฉพาะช่วงพนมเปญ-โฮจิมินห์) โดยรัฐควบคุมอย่างเข้มแข็งและจัดตั้ง Hotline
รายงานการฝ่าฝืนกฎ ๒๔ ชั่วโมง
๕.๓ ขยายเวลาเปิดทําการของด่านพรมแดน จัดบุคลากรเข้ากะเพื่อให้สามารถทํางานช่วงกลางวันได้และมอบ
อํานาจบางอย่างให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติลงนามในเอกสารได้ และลดเวลาการออกใบ C/O (Easy-Medium)
จาก ๕-๗ วัน เป็นน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๖. ความเห็นของที่ประชุม
๖.๑ ประเด็นสําคัญสําหรับการค้าระหว่างประเทศ GMS ในปัจจุบัน คือ การลดขั้นตอนกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวกด้านการขนส่งและการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งจะทําให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
และสนับสนุนให้การค้าชายแดนและข้ามแดนที่ผิดกฎหมายเป็นการค้าอย่างถูกต้อง
๖.๒ ประเทศไทย มีความเห็นว่า (๑) ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระบบ CTS ภายใต้แผนงาน GMS ล้มเหลว
แต่อาจมีข้อจํากัดในการดําเนินงานอยู่บ้าง รวมถึงไทยยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้
สามารถรองรับระบบ CTS ได้ ดังนั้นขอให้ ADB สนับสนุนการใช้ระบบ CTS ต่อไปก่อนจะปรับเปลี่ยนไปใช้
แนวทางใหม่และประเมินผลหลังจากมีการขยายเส้นทางระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม ให้ถึงฮานอยและ
กรุงเทพ ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณการขนส่งมากขึ้น (๒) การผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจะทําให้หลายพื้นที่
ของ GMS เปลี่ยนจาก land lock เป็น land link ซึ่งจะทําให้มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น (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 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคเอกชน
๖.๖ ผู้แทนภาคเอกชน เสนอให้มีการแยกการดําเนินงานในเรื่อง CTS ออกจากการดําเนินงานตามความตกลง
CBTA เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถขนส่งได้โดยไม่จําเป็นต้องมีระบบ CTS
๗. สรุปผลการหารือ ที่ประชุมเห็นว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
จึงขอให้ทุกประเทศนําประเด็นที่ได้รับจากที่ประชุมหารือกับผู้ประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นเบื้องต้นว่ายังไม่ควรล้มเลิกระบบ CTS ภายใต้แผนงาน GMS ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ แต่ควรแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มีในปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


