
ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’
ຂອງສ%ນຍາອະນuພາກພ4ນແມ7ນ8າຂອງ ວ7າ
ດ:ວຍ ການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)
ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD  4 – ການນ;ໃຊ:ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ
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ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜKນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢK7ໃນ GMS

ສະໜ%ບສະໜKນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD



• ອDງຕາມ MOU ‘Early Harvest’ ຂອງສ%ນຍາ CBTA, ແຕ7ລະປະເທດສະມາຊiກ ສາມາດອອກ ປyມ 
TAD ຈOານວນ 500 ເP(ມ ສ;ລ%ບຍານພາຫະນະ ຂ>ນສ?ງ ສiນຄ:າ ແລະ ໂດຍສານ ຂອງ ຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ
ຂອງປະເທດຕ>ນ

• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແຕ7ລະສະບ%ບ ຈະມDເລກທDສະເພາະ (ເບiງບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ກ7ຽວກ%ບ ການອອກໃບ
ອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD)

• ສ;ລ%ບ ໃບອະນuຍາດ ທSໄດ:ອອກໃຫ:ນ(ນ, ລາຍລະອຽດ ຕ:ອງຖVກບ%ນທyກ ຢK7ໃນໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD 
(ເປ%ນຕາຕະລາງເອ%ກເຊວ ທSສ?ງໃຫ:ທuກປະເທດ) ໃຫ:ສອດຄ7ອງກ%ບ ມາດຕາ 4 ຂອງ MOU ‘Early 
Harvest’

• ອDງຕາມ ມາດຕາ 4, ແຕ7ລະປະເທດໃນ GMS ຕ:ອງ ສWສານກ%ນ ການຂyນທະບຽນ ຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງທາງ
ຖະໜ>ນ ທSຖVໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສ;ລ%ບ ການດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ ທuກໆໄຕYມາດ
(ຕ>ວຢ7າງ ທuກໆ 3 ເດVອນ ເລSມວ%ນທD 31 ພyດສະພາ 2018) ໃຫ:ຄະນະກ;ມະທiການຮ7ວມ

• ຊyງອາດຈະສ?ງຫາ ADB (ຕາມອDເມວ kanyass@adb.org) ສ;ລ%ບການ ຢ(ງຢVນ ແລະ ເຜDຍແຜ7 ໃຫ:ພາຄDຄK7
ສ%ນຍາອWນ

• ກນຂyນທະບຽນ ຈະຖVກທ>ບທວນຄVນ ແລະ ດ%ດແກ: ປະຈ;ປD ຕາມຄວາມເໝາະສ>ມ ໃຫ:ສດຄ7ອງກ%ບ ມາດຕາ  
2 ແລະ ມາດຕາ 5 ຂອງ ສ%ນຍາ CBTA ອະນuສ%ນຍາ 3
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• ອ>ງການອອກໃບອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS ຂອງແຕ7ລະ
ປະເທດ ມDຄV: 

o ລາຊະອານາຈ%ກ ກ;ປKເຈຍ
ຄະນະກ;ມະການປະສານງານດ:ານການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນແຫ7ງຊາດ (NTTCC)

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາຊ>ນຈDນ
ກະຊວງຄ>ມມະນາຄ>ມຂ>ນສ?ງຈDນ

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາທiປະໄຕ ປະຊາຊ>ນລາວ
ກ>ມຂ>ນສ?ງ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສະຫະພ%ນ ມຽນມາ
ຄະນະກ;ມະການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນແຫ7ງຊາດ (NTFC)

o ລາຊະອານາຈ%ກໄທ
ກ>ມການຂ>ນສ?ງທາງບ>ກ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສ%ງຄ>ມນiຍ>ມ ຫວຽດນາມ
ກ>ມໃຫ7ຍທາງບ>ກຫວຽດນາມ
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• ອ>ງການອອກ ປyມອະນuຍາດນ;ເຂ\າພາຫະນະຊ?ວຄາວ (Temporary 
Admission Documents) ຂອງແຕ7ລະປະເທດ: 

o ລາຊະອານາຈ%ກ ກ;ປKເຈຍ
ຄະນະກ;ມະການປະສານງານດ:ານການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນແຫ7ງຊາດ (NTTCC)

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາຊ>ນຈDນ
ສະມາຄ>ມຂ>ນສ?ງທາງບ>ກຈDນ

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາທiປະໄຕ ປະຊາຊ>ນລາວ
ກ>ມຂ>ນສ?ງ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສະຫະພ%ນ ມຽນມາ
ກ>ມພາສD

o ລາຊະອານາຈ%ກໄທ
ກ>ມພາສD

o ສາທາລະນະລ%ດ ສ%ງຄ>ມນiຍ>ມ ຫວຽດນາມ
ກະຊວງຄ>ມມະນາຄ>ມຂ>ນສ?ງ
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• ຕາຕະລາງການຂyນທະບຽນ ສ;ລ%ບ ‘Early Harvest’ ໄດ:ຖVກ
ຮ%ບຮອງ ຢK7ໃນ ກອງປະຊuມຄະນະກ;ມະທiການຮ7ວມ ຄ(ງທS 5
• ຕາຕະລາງ ທSເປ%ນເອ%ກເຊວ ຕ:ອງຂຽນເປ%ນພາສາອ%ງກiດ
• ເຖiງຢ7າງໃດກOຕາມ, ໃນແຕ7ລະແຖວຂອງພາສາອ%ງກiດ, ປະເທດ
ສະມາຊiກ ອາດຈະສ:າງແຖວບ%ນທyກເປ%ນພາສາຊາດຕ>ນ
• ປະເທດສະມາຊiກ ສາມາດສ:າງແຖວທSເປ%ນພາສາຊາດຕ>ນ ເພWອ
ຄວາມເຂ\າໃຈ ແລະ ສາມາດຕiດຕາມໄດ: (ເນWອງຈາກວ7າ ການແປ
ຄວາມໝາຍຈາກພາສາອ%ງກiດ ແລະ ການສະກ>ດຄ;ສ%ບ ອາດແຕກ
ຕ7າງກ%ນ)
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• ການຂyນທະບຽນທ%ງໝ>ດ ຈະເລSມ ທSຖ%ນ A ແລະ ຈ>ນໄປຮອດ ຖ%ນ AJ, ຕ>ວຢ7າງ ມDທ%ງໝ>ດ 36 
ຖ%ນ

• ຖ:າວ7າ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສ;ລ%ບ 500 ຄ%ນ ໄດ:ຖVກອອກອະນuຍາດໃຫ: ກOໝາຍເຖiງວ7າ
ຈະມDແຖວຂ8ມKນທSເປ%ນພາສາອ%ງກiດ 500 ແຖວ ແລະ ພາສາຊາດຕ>ນ 500 ແຖວ

• ແບບຟອມການຂyນທະບຽນສະບ%ບຫຍ8 ແມ7ນສະແດງໃຫ:ເຫ%ນຢK7ດ:ານລu7ມ

o ແຖວ ສDເPVອງ (B ຫາ G) ບ%ນທyກລາຍລະອຽດໃບອະນuຍາດ

o ແຖວ ສDເທ>າ (A ແລະ H) ບ%ນທyກພາສາ ແລະ ເລກປyມ TAD ຕາມລ;ດ%ບ

o ແຖວ ສDຟ:າ (I ຫາ R) ບ%ນທyກລາຍລະອຽດ ຂອງຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ/ເຈ\າຂອງລ>ດ

o ແຖວ ສDນ8າໝາກກ:ຽງ (S ຫາ AJ) ບ%ນທyກລາຍລະອຽດລ>ດ

• ລາຍລະອຽດທ%ງໝ>ດ ທSບ%ນທyກໃນການຂyນທະບຽນ ຕ:ອງໃຫ:ກ>ງກ%ບໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD
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• ເລກທDປyມ TAD ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມຮKບແບບທSໄດ:ຕ>ກລ>ງກ%ນ ລະຫວ7າງພາຄDຄK7ສ%ນຍາ. ຕາມ
ດ:ວຍຄ;ສ%ບຂyນຕ\ນ ‘TAD-GMS/’ ລະຫ%ດປະເທດ ແມ7ນຕiດລ>ດເພWອບອກປະເທດ: 
ກ;ປKເຈຍ: KH, ສປ ຈDນ: CHN, ສປປ ລາວ: LAO, ມຽນມາ: MYA, ໄທ: T, ແລະ 
ຫວຽດນາມ: VN

• ປyມ TAD ຕ:ອງມDເລກທD ຢK7ໃນລະຫວ7າງ 0001 ແລະ 0500 ຕ>ວຢ7າງ PER-GMS/KH-
0001 PV PER-GMS/VN-0500 (ຕ>ວຢ7າງ ຂອງປyມ TAD ເP(ມທ;ອiດຂອງກ;ປKເຈຍ 
ແລະ ເP(ມສuດທ:າຍຂອງຫວຽດນາມ)
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• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ TAD ຕ:ອງບ%ນທyກລາຍລະອຽດຂ8ມKນ ຜK:
ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ແລະ ເຈ\າຂອງພາຫະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດພາຫະນະ ທSນ;ໃຊ:

8• ບ%ນຊDສະບ%ບເຕ%ມ ແມ7ນສະແດງໃຫ:ເຫ%ນຢK7 ໜ:າລu7ມນ^



• ແຖວ ສDເPVອງ (B ຫາ G) ບ%ນທyກຂ8ມKນຂອງໃບອະນuຍາດ

ü ເລກທDໃບອະນuຍາດ

ü ວ%ນທDອອກອະນuຍາດ

ü ສະຖານທSອອກອະນuຍາດ

ü ວ%ນທDໝ>ດອາຍu (ອາຍuນ;ໃຊ:ໄດ:ເຖiງ)
ü ຕ_ອາຍuໄດ:ເຖiງ

ü ອ>ງການອອກອະນuຍາດ

• ແຖວ ສDເທ>າ (A ຫາ H) ບ%ນທyກພາສາ ແລະ ເລກທDປyມ TAD ຕາມ
ລ;ດ%ບ

ü ພາສາ

ü ເລກທDປyມ TAD
9



• ແຖວ ສDຟ:າ (I ຫາ R) ບ%ນທyກຂ8ມKນ ຂອງຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ/ເຈ\າ
ຂອງພາຫະນະ

ü ຊWຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ

ü ທSຢK7

ü ແຂວງ

ü ເບDໂທ

ü ອDເມວ

ü ຊWເຈ\າຂອງຍານພາຫະນະ (ຖ:າວ7າແຕກຕ7າງຈາກຜK:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ)
ü ທSຢK7

ü ແຂວງ

ü ເບDໂທ

ü ອDເມວ
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• ແຖວ ສDນ8າໝາກກ:ຽງ (S ຫາ AJ) ບ%ນທyກຂ8ມKນພາຫະນະ

ü ປະເພດພາຫະນະ
ü ປ:າຍທະບຽນລ>ດ
ü ປະເພດລ>ດ
ü ວ%ນທDຂyນທະບຽນ
ü ແຂວງທSຂyນທະບຽນ
ü ຍSຫ8
ü ລu:ນ
ü ເລກ VIN
ü ເລກຈ%ກ
ü ຈ;ນວນເພ>າ
ü ສDລ>ດ
ü ຈ;ນວນ Cc
ü ນ8າໜ%ກລວມ Kg
ü ນ:`ໜ%ກສuດທi Kg
ü ຈ;ນວນບ7ອນນaງ (ສ;ລ%ບລ>ດບ%ສ)
ü ຄວາມກວ:າງ (ມ)
ü ຄວາມຍາວ (ມ)
ü ຄວາມສKງ (ມ)
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• ລາຍລະອຽດເພSມເຕDມ ກ7ຽວກ%ບ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’, ລວມ
ທ%ງເນ4ອໃນ ທSໄດ:ລ>ງນາມ ໃນ MOU ‘Early Harvest’, ສ;ເນ>າຕ>ວຢ7າງ
ຂອງ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ເອກະສານໂຄສະນາ Early 
Harvest ມDຢK7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ: ຕາມທSຢK7 ລu7ມນ:̂

ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)

ຂອບໃຈ! 
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ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜKນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢK7ໃນ GMS

ສະໜ%ບສະໜKນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD


