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



• ตามบันทึกความเข้าใจในการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง 
“ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA) ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงแต่ละประเทศสามารถออกเอกสารการนําเข้า
ยานพาหนะชัX วคราว (GMS Motor Vehicle Temporary Admission Document) ให้กับยานพาหนะทีX ขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารซึX งผู้ประกอบการขนส่งผู้ได้รับอนุญาตจากประเทศของตนเป็นเจ้าของและดําเนินกิจการ สูงสุดไม่เกิน 500 ฉบับ

•  ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวแต่ละฉบับมีหมายเลขอ้างอิงของตัวเอง (โปรดดูรายละเอียดในโมดุลว่าด้วย
การออกใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราว) 

• หมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดอืX นต้องบันทึกในลิสต์รายการหรือทะเบียนใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้า
ชัE วคราว (ทุกประเทศจะแชร์ตาราง Excel สําหรับใช้งาน) ซึX งสอดคล้องกับข้อ 4 ของบันทึกความเข้าใจในการเริX มใช้ความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก” 

•  ตามความในข้อ 4 แต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงต้องแจ้งทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของตนซึX งถือ
ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวเพืX อการขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนทีE ได้รับการอัพเดทข้อมูลทุกต้นไตรมาส 
(คือทุก  3 เดือนเริX มตั;งแต่วันทีX  31 พฤษภาคม 2018) ให้คณะกรรมการร่วมทราบ

• ข้อมูลนี;สามารถแจ้งผ่านธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) (โปรดส่งอีเมล์ไปทีX  kanyass@adb.org) เพืX อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ต่อให้คู่สัญญาประเทศอืX นทราบ 

•  ทะเบียนต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขทุกปีตามสมควร เพืX อให้เป็นไปตามความในข้อ 2 และ 5 ของพิธีสาร 3 ของความ
ตกลง
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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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• หน่วยงานผู้ออกเอกสารการนําเข้าชัE วคราว (Temporary Admission Document) ใน
แต่ละประเทศ ได้แก่
• กัมพูชา

คณะกรรมการประสานงานการขนส่งมวลชนแห่งชาติ

• สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมขนส่งทางถนนจีน

•  สาธารณรัฐประชาชนลาว

กรมการขนส่ง

•  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กรมศุลกากรเมียนมาร์

•  ไทย

กรมศุลกากร

•  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กระทรวงคมนาคม เวียดนาม
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• เทมเพลทของทะเบียนเพืX อการดําเนินการตามความตกลง CBTA 
“ระยะแรก” ได้รับการเห็นชอบจากทีX ประชุมคณะกรรมการร่วมครั;งทีX  5

• โดยอยู่ในรูปตาราง Excel และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

•  อย่างไรก็ตาม สําหรับแต่ละบรรทัดทีX เป็นภาษาอังกฤษ ประเทศต่างๆ 
สามารถเพิX มอีกบรรทัดเพืX อบันทึกรายละเอียดเป็นภาษาท้องถิX นของตน

•  ทุกประเทศได้รับคําแนะนําให้ทําเช่นนีgเพืE อให้เกิด “ความ
สอดคล้อง” และสามารถตามถึงต้นตอได◌้ (เพระคําแปลจาก
ภาษาอังกฤษและตัวสะกดอาจแตกต่าง)
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• ทะเบียนเต็มรูปแบบจะเริX มด้วยคอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ AJ รวมทั;งหมด 36 คอลัมน์ 

•  หากมีการออกใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวทั;งหมด 500 ฉบับ จะมีแถวทีX เป็นภาษาอังกฤษ
ทั;งหมด 500 แถว และแถวทีX เป็นภาษาท้องถิX นทั;งหมด 500 แถว 

•  ด้านล่างเป็นตัวอย่างของเทมเพลททะเบียนทีX ตัดมาให้ดู 
•  คอลัมน์สีเหลือง (B ถึง G) จะใช้บันทึกรายละเอียดใบอนุญาต
• คอลัมน์สีเทา (A และ H) จะใช้บันทึกภาษาและหมายเลขเอกสารการนําเข้าชัX วคราวตามลําดับ
• คอลัมน์สีนํ;าเงิน (I ถึง R) จะใช้บันทึกรายละเอียดผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของยานพาหนะ
• คอลัมน์สีส้ม (S ถึง AJ) จะใช้บันทึกรายละเอียดยานพาหนะ

•  รายละเอียดทัgงหมดในทะเบียนควรสอดคล้องกับรายละเอียดในใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้า
ชัE วคราว
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• หมายเลขเอกสารการนําเข้าชัX วคราวต้องมีรูปแบบตามทีX คู่สัญญาตกลงไว้ หลังคําว่า “TAD/GMS” 
รหัสประเทศคือป้ายตัวอักษรทีX ใช้แยกแยะยานพาหนะของแต่ละประเทศ กล่าวคือ กัมพูขา จะใช้
ตัวอักษร KH, สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ CHN, สาธารณรัฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมียนมาร์ ใช้ 
MYA, ไทย ใช้ T และเวียดนามใช้  VN

• เอกสารการนําเข้าชัX วคราวจะมีหมายเลขระหว่าง 0001 และ 0500 ดังนี; TAD-GMS/KH-0001 หรือ 
TAD-GMS/VN-0500 (ยกตัวอย่างเอกสารการนําเข้าชัX วคราวฉบับแรกของกัมพูชาและฉบับสุดท้าย
ของเวียดนาม) 
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• ทะเบียนใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวของแต่ละประเทศต้องบันทึกรายละเอียด
ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของยานพาหนะ และรายละเอียดของยานพาหนะทีX ใช้

8
• รายละเอียดทั;งหมดของทุกคอลัมน์อยู่ในสไลด์ถัดไป



• คอลัมน์สีเหลือง (B ถึง G) จะบันทึกรายละเอียดของใบอนุญาต

üหมายเลขใบอนุญาต

üวันทีX ออก

üสถานทีX ออก

üวันหมดอายุ (ใช้ได้จนถึงวันทีX )

üขยายอายุจนถึงวันทีX

üหน่วยงานผู้ออก

•  คอลัมน์สีเทา (A และ H) ใช้บันทึกภาษาและหมายเลขเอกสารการนําเข้าชัX วคราว
ตามลําดับ

üภาษา

üหมายเลขเอกสารการนําเข้าชัX วคราวของยานพาหนะ
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• คอลัมน์สีนํ;าเงิน (I ถึง R) ใช้บันทึกรายละเอียดผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของ
ยานพาหนะ

üชืX อผู้ประกอบการขนส่ง

üทีX อยู่

üจังหวัด

üโทรศัพท์

üอีเมล์

üชืX อเจ้าของยานพาหนะ (หากไม่ใช่รายเดียวกับผู้ประกอบการ)

üทีX อยู่

üจังหวัด

üโทรศัพท์

üอีเมล์
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• คอลัมน์สีส้ม (S ถึง AJ) ใช้บันทึกรายละเอียดยานพาหนะ

ü ประเภทยานพาหนะ (Type of Vehicle)

ü หมายเลขทะเบียน

ü หมวดหมู่ยานพาหนะ (Vehicle category)

ü วันจดทะเบียน

ü จดทะเบียนทีX จังหวัด

ü ยีX ห้อ

ü รุ่น

ü หมายเลข  VIN

ü หมายเลขเครืX อง

ü จํานวนเพลา

ü สี

ü จํานวนซีซี

ü นํ;าหนักรวม (กิโลกรัม)

ü นํ;าหนักสุทธิ (กิโลกรัม) 

ü จํานวนทีนัX ง (สําหรับรถโดยสาร)

ü ความกว้าง (เมตร)

ü ความยาว (เมตร)

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


