
การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง ‘ระยะแรก’ 
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)

เอกสารเพืX อการฝึกอบรม โมดุล  2 - การออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนน (Permit Issuance)
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ดําเนินการภายใต้โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2)  ซึX งเป็นการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการอํานวยความสะดวกการขนส่งและ
การค้าในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง โดยธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ออสเตรเลีย (Australian 

Government of Foreign Affairs and Trade)



• ตามบันทึกความเข้าใจในการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ;าโขง “ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA) ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงแต่ละประเทศ
สามารถออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง (GMS Road Transport Permit) 
ให้กับยานพาหนะทีX ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารซึX งมีผู้ประกอบการขนส่งผู้ได้รับอนุญาตจากประเทศ
ของตนเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 500 ฉบับ

•  คณะกรรมการอํานวยความสะดวกขนส่งแห่งชาติ (National Transport Facilitation Committee) 
และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะออกใบอนุญาตให้กับ
ยานพาหนะทีX ใช้ขนส่งสินค้ากีX ฉบับและให้กับยานพาหนะทีX ขนส่งผู้โดยสารกีX ฉบับ

•  ใบอนุญาตแต่ละฉบับจะมีหมายเลขอ้างอิงของตัวเอง และเอกสารการนําเข้าชัX วคราว (Temporary 
Admission Document) ทีX สอดคล้องกัน 

• ยานพาหนะต้องมีทั;งต้นฉบับใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวติดรถทุกเทีX ยวขณะข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง

• ธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะเป็นผู้พิมพ์ใบอนุญาตการขนส่งทางถนน 500 ฉบับใน
นามของหน่วยงานผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตแต่ละประเทศก่อนการเปิดตัวการดําเนินการตามความ
ตกลง  CBTA “ระยะแรก” 
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• หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงของแต่ละ
ประเทศ ได้แก่
o กัมพูชา
คณะกรรมการประสานงานการขนส่งมวลชนแห่งชาติ
o สาธารณรัฐประชาชนจีน
กระทรวงคมนาคม
o  สาธารณรัฐประชาชนลาว
กรมการขนส่ง
o  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณะกรรมการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
เมียนมาร์
o  ไทย
กรมการขนส่งทางบก
o  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สํานักอํานวยการถนน เวียดนาม
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• ใบอนุญาตการขนส่งทางถนนมีขนาดเท่า
กระดาษ A4 ทั;งนี; ยกเว้นเฉพาะหัวกระดาษ 
รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันหมดสําหรับทุก
ประเทศ

•  ใบอนุญาตการขนส่งทางถนนแต่ละฉบับมีอายุ
ใช้งาน 1 ปี และต่ออายุได้เมืX อมีการร้องขอ 

• ประเทศต่างๆ จะเริX มออกใบอนุญาตการขนส่ง
ทางถนนทีX มีอายุใช้งานจนถึงวันทีX  31 พฤษภาคม 
2019 
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• รหัสประเทศคือป้ายตัวอักษรทีX ใช้แยกแยะยานพาหนะของแต่ละประเทศ กล่าวคือ กัมพูขา ใช้
ตัวอักษร KH, สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ CHN, สาธารณรัฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมียนมาร์ 
ใช้ MYA, ไทย ใช้ T และเวียดนามใช้  VN

• ใบอนุญาตการขนส่งทางถนนต้องมีรูปแบบตามทีX คู่สัญญาตกลงไว้ และมีหมายเลขระหว่าง 
0001 และ 0500 ดังนี; PER-GMS/KH-0001 หรือ PER-GMS/VN-0500 (เป็นตัวอย่างของ
ใบอนุญาตการขนส่งทางถนนฉบับแรกของกัมพูชาและฉบับสุดท้ายของเวียดนาม) 

•  บาร์โค้ดจะไม่นํามาใช้ในระยะแรกนี; แต่อาจใช้เพิX มเติมภายหลัง 

•  หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตควรกากบาทเครืX องหมาย X ตรงช่องประเภทใบอนุญาต เช่น รถ
โดยสารไม่ประจําทางหรือขนส่งสินค้า 
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• รายละเอียดของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตควรตรงกันกับรายละเอียดในโบร์ชัวแผ่นพับข้อมูล
ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เช่น สําหรับสาธารณรัฐประชาชนลาว รายละเอียดคือ
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• รายละเอียดผู้ได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตควรกรอกเลขทีX ใบอนุญาตในประเทศของ
ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนด้วย 

• ในการขอรับใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราว ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงืX อนไข
ทั;งหมดในข้อ 2, 3, 4, 5 และ 6 ของเอกสารแนบ 9 ของความตกลง CBTA กล่าวคือ
ผู้ประกอบการต้อง
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a. เป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งข้ามพรมแดนผู้รับอนุญาตในประเทศต้นทางทีX ออก
ใบอนุญาต/เอกสารการนําเข้าชัX วคราว และพลเมืองชองประเทศต้นทางเป็นเจ้าของและ
บริหารกิจการอย่างน้อย 51%

b. กิจการไม่ถูกลงโทษหรือควํX าบาตรจากประเทศผู้ออกเอกสาร มีประวัติกฎหมายไม่ด่างพร้อย
และไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลายในขณะนี;และ/หรือทีX ยังไม่ยุติ

c. มีความสามารถเชิงวิชาชีพทีX จะดําเนินการ (ได้แก่ ในส่วนของกฎหมาย การจัดการด้าน
ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน และด้านเทคนิคทีX เกีX ยวกับธุรกิจขนส่งทางถนนในประเทศ
ทีX ตนวางแผนจะดําเนินการ) และ

d. มีฐานะการเงินมัX นคงและมีประกันภัยความรับผิดในการปฏิบัติการและ/หรือความรับผิดเชิง
สัญญา
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• สําหรับใบอนุญาตการขนส่งทางถนนทุกฉบับทีX ออก ให้บันทึกรายละเอียดต่อไปนี;และอืX นๆ ใน
ทะเบียนใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัU วคราวของแต่ละประเทศ (ทุกประเทศจะใช้
ตารางรายละเอียด Excel ร่วมกัน) และจะมีการอัพเดททะเบียนนี;เพืX อแสดงการเปลีX ยนแปลงทีX
เกิดขึ;น
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• ทะเบียนใบอนุญาตและทะเบียนเอกสารการนําเข้าชัX วคราวของแต่ละประเทศต้องบันทึก
รายละเอียดของเอกสารนําเข้าชัX วคราว ผู้ประกอบการขนส่ง และรายละเอียดของยานพาหนะทีX
ใช้
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• สําหรับการขนส่งผู้โดยสารแบบประจําทาง จําเป็นต้องมีรายละเอียดเพิX มเติม โดยต้องแสดง
กําหนดการเดินทาง ความถีX  และจํานวนทีX นัX งสูงสุด/ผู้โดยสารสูงสุด
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• ต้องบันทึกช่วงเวลาทีX ใบอนุญาตมีอายุใช้งาน (validity)

•  ต้องบันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะหลักและหมายเลขทะเบียนของรถกึX งเทรลเลอร์ (หากมีการใช้) 
ด้วย โปรดทราบว่าใบอนุญาตนี;ใช้กับรถเฉพาะคันเท่านั;น และสามารถใช้กับรถเพียงคันเดียวในขณะ
ใดขณะหนึU ง 

•  หากหมายเลขทะเบียนของรถทีX ได้รับใบอนุญาตเปลีX ยน ต้องมีการบันทึการเปลีX ยนแปลงหมายเลขใน
กล่องถัดไป (1-8) จากนั;น ให้ออกเอกสารการนําเข้าชัU วคราวทีU สอดคล้องอีกครัYง และให้อัพเดท
ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตการขนส่งทางถนนและเอกสารการนําเข้าชัU วคราวในประเทศนั;นๆ 
ด้วย

•  ให้บันทึกสถานทีX และวันทีX ออกใบอนุญาต และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตลงชืX อและ/หรือประทับตรา
เพืX อรับรองความถูกต้อง
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• สําหรับรายละเอียดเพิX มเติมเกีX ยวกับการดําเนินการใช้ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เนื;อหาของ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเริX มใช้ความตกลง CBTA  “ระยะแรก”  สําเนาตัวอย่างของ
ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราว สําเนาแผ่นพับรายละเอียดการดําเนินการใช้ความตก
ลง CBTA  “ระยะแรก” (EH Brochures) สามารถหาอ่านได้ทีX  www.greatermekong.org/ttf

• โปรดติดต่อธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย คุณ Kanya Sasradipoera (Kanyass@adb.org)
หากมีคําถามเกีX ยวกับการดําเนินการใช้ความตกลง CBTA “ระยะแรก”

 ขอบคุณ
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ดําเนินการภายใต้โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2) ซึX งเป็นการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการอํานวยความสะดวกการขนส่งและ
การค้าในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง 

โดยธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ออสเตรเลีย (Australian Government of Foreign 
Affairs and Trade)


