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

เอกสารเพืX อการฝึกอบรม โมดุล  5 - การควบคุมเอกสารนําเข้าชั2 วคราว ณ  จุดผ่านแดน (TAD Border Control)
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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
สามารถออกเอกสารการนําเข้ายานพาหนะชัX วคราว (GMS Motor Vehicle Temporary Admission 
Document) ให้กับยานพาหนะทีX ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารซึX งผู้ประกอบการขนส่งผู้ได้รับอนุญาตจาก
ประเทศของตนเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 500 ฉบับ

•  เอกสารการนําเข้าชัX วคราว (TAD) อาจถือได้ว่าเป็น “หนังสือเดินทาง” ของยานพาหนะ โดยเจ้าหน้าทีX
ศุลกากรทีX พรมแดนจะเป็นผู้ตรวจ

• เช่นเดียวกับใบอนุญาต เอกสารการนําเข้าชัX วคราวแต่ละฉบับจะมีหมายเลขอ้างอิงของตัวเอง ซึX งจะ
สอดคล้องกับใบอนุญาตขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง (GMS Road Transport Permit) ทีX
ต้องใช้ร่วมกัน

• ยานพาหนะต้องมีทั;งต้นฉบับใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวติดรถทุกเทีX ยวขณะข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง

• ธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะเป็นผู้พิมพ์ใบอนุญาตการขนส่งทางถนน 500 ฉบับใน
นามของหน่วยงานผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตแต่ละแห่งก่อนการเปิดตัวการดําเนินการตามความตก
ลง  CBTA “ระยะแรก” 
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• หน่วยงานผู้ออกเอกสารการนําเข้าชั2 วคราว (Temporary Admission Document) ใน
แต่ละประเทศ ได้แก่
• กัมพูชา

คณะกรรมการประสานงานการขนส่งมวลชนแห่งชาติ

• สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมขนส่งทางถนนจีน

•  สาธารณรัฐประชาชนลาว

กรมการขนส่ง

•  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กรมศุลกากรเมียนมาร์

•  ไทย

กรมศุลกากร

•  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กระทรวงคมนาคม เวียดนาม
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• เอกสารการนําเข้าชัX วคราวมีขนาดเท่ากับหนังสือ
เดินทางและมีข้อความ (ภาษาอังกฤษ) เหมือนกัน
สําหรับทุกประเทศ ยกเว้นรายละเอียดของหน่วยงาน
ผู้มีอํานาจออกหนังสือฉบับนี;เท่านั;น 

•  ข้อความในหนังสือดังกล่าวถูกแปลเป็นภาษา
ท้องถิX น แต่ควรมีภาษาอังกฤษกํากับเสมอ

•  เช่นเดียวกับใบอนุญาต เอกสารการนําเข้าชัX วคราว
แต่ละฉบับมีอายุ 1 (หนึX ง) ปี และสามารถต่ออายุเมืX อ
ร้องขอ

•  จะมีการออกเอกสารการนําเข้าชัX วคราวในช่วง
เริX มต้นจนถึงวันทีX 31 พฤษภาคม 2019 และจะมีการ
ต่ออายุให้อีก 12  เดือนหลังจากนั;น 

4



• หน้าแรกของเอกสารการนําเข้าชัX วคราว (title 
page) มีรายละเอียดของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร

•  หน่วยงานผู้ออกหนังสือจะเป็นผู้กรอก
รายละเอียดของผู้ถือเอกสารและยานพาหนะทีX
กําหนดตามเอกสารในหน้าถัดไป ก่อนจะลงชืX อ
และประทับตรา
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• หน้าต่อไป (หน้า  2) ของเอกสารการนําเข้าชัX วคราว
ต้องมีรายละเอียดหมายเลขเอกสาร และเลขทีX
ใบอนุญาตขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง ทีX
สอดคล้องกันด้วย

•  ให้กากบาทเครืX องหมาย X ในช่องระบุประเภท
ยานพาหนะ

•  ให้บันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะและปีทีX
ผลิต 

•  ให้แสดงหมายเลขทะเบียนของรถกึX งเทรลเลอร์ 
(semi-trailor) ทีX ใชักับรถคันหลัก (และให้บันทึกใน
รายละเอียดส่วนที2 เป็นบันทึก (Record Section) 
ของเอกสารการนําเข้าชั2 วคราวด้วย - โปรดดู
ด้านล่าง)
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• หมายเลขเอกสารการนําเข้าชัX วคราว ต้องมีรูปแบบตามทีX คู่สัญญาได้ตกลงกัน หลังคําว่า “TAD/GMS” รหัส
ประเทศคือป้ายตัวอักษรทีX ใช้แยกแยะยานพาหนะของแต่ละประเทศ กล่าวคือ กัมพูชาใช้ตัวอักษร KH, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ CHN, สาธารณรัฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมียนมาร์ ใช้ MYA, ไทย ใช้ T และ
เวียดนามใช้  VN

• เอกสารการนําเข้าชัX วคราวจะมีหมายเลขระหว่าง 0001 จนถึง 0500 ดังนี; TAD-GMS/KH-0001 หรือ TAD-
GMS/VN-0500 (ยกตัวอย่างเอกสารการนําเข้าชัX วคราวฉบับแรกของกัมพูชาและฉบับสุดท้ายของเวียดนาม) 

•  สําหรับเอกสารการนําเข้าชัX วคราวทุกฉบับทีX ออก ให้บันทึกรายละเอียดต่อไปนี;และอืX นๆ ในทะเบียนใบอนุญาต
และเอกสารการนําเข้าชั2 วคราวของแต่ละประเทศ (ทุกประเทศจะใช้ตารางรายละเอียด Excel ร่วมกัน) และ
จะมีการอัพเดททะเบียนเพืX อแสดงการเปลีX ยนแปลงทีX เกิดขึ;น
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• ทะเบียนใบอนุญาตและทะเบียนเอกสารการนําเข้าชัX วคราวของแต่ละประเทศต้องบันทึก
รายละเอียดผู้ประกอบการขนส่งและรายละเอียดของยานพาหนะทีX ใช้
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• หน้าต่อไป (หน้า 3) ของเอกสารการนําเข้าชัX วคราว
ต้องกรอกรายละเอียดทางเทคนิคของยานพาหนะ
ตามทีX ระบุ 

•  หากมีช่องให้ทําเครืX องหมาย ขอให้กากบาท X ใน
ช่องนั;น 

•  สําหรับมูลค่าของยานพาหนะ ให้ระบุเป็นประมาณ
การมูลค่าตลาดปัจจุบันขณะออกเอกสารการนําเข้า
ชัX วคราว มูลค่าทีX ระบุนี;สามารถใช้เป็นราคาอ้างอิง
สําหรับผู้ประกอบการในการจ่ายภาษีและอากร
ศุลกากรให้กับประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น (Host 
Country) หากยานพาหนะไม่กลับไปยังประเทศต้น
ทางทีX ออกหนังสือ (Home Country) 
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• ต้องแสดงหน้าต่อไป (หน้า 4) ของเอกสารการนําเข้า
ชัX วคราวหากมีการบรรทุกสิX งของหรืออุปกรณ์
เพิX มเติม

• เช่นเดียวกัน หากมีช่องให้ทําเครืX องหมาย ขอให้
กากบาท X ในช่องนั;น 

•  ให้ระบุรายละเอียดบริษัทหรือเจ้าของยานพาหนะ

•  ข้อมูลควรบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ
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• หน้าต่อไป (หน้า 5) ของเอกสารการนําเข้าชัX วคราวเป็น
ข้อตกลงซึX งเจ้าของยานพาหนะหรือตัวแทนบริษัทผู้
ได้รับมอบอํานาจถูกต้องลงนาม เพืX อตกลงว่าตนจะ
เคารพกฎหมายและระเบียบของประเทศทีX มีการขนส่ง
เกิดขึ;น ซึX งเป็นสถานทีX ใช้ยานพาหนะนั;น

• ยานพาหนะตามเอกสารการนําเข้าชั2 วคราว ต้อง
ออกจากประเทศภายใน 30 วันต่อเที2 ยวการ
เดินทาง กล่าวคือ เวลาระหว่างเข้าและออกในการ
เดินทางเทีX ยวหนึX งๆ ไปยังประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น
ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงต้องไม่เกิน 30 วัน 

•  การไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันนีmอาจมีความรับผิด
ต้องจ่ายอากร ภาษีศุลกากร ค่าปรับและดอกเบีmย
ในประเทศที2 มีการขนส่งเกิดขึmน
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• ขอให้กรอกหน้าต่อไป (หน้า 6) ของเอกสารการนําเข้า
ชัX วคราวเพืX อแสดงอายุ (validity) ของหนังสือ (จนถึง
วันทีX  31 พฤษภาคม 2019) และให้หน่วยงานผู้ออก
หนังสือลงชืX อและประทับตรา

•  เอกสารการนําเข้าชัX วคราวสามารถต่ออายุได้อีก 12 
เดือน กล่าวคือ จนถึงวันทีX  31 พฤษภาคม 2020 (ทั;งนี; 
ขึ;นอยู่กับการตัดสินใจในอนาคตของคณะกรรมการร่วม
ว่าจะต่ออายุการดําเนินการตามความตกลง CBTA 
“ระยะแรก” หรือไม่)

• หากเอกสารการนําเข้าชัX วคราวครบจํานวนแล้ว อาจมี
การออกใบแทนเอกสารการนําเข้าชัX วคราวได้ ทว่า
จํานวนของเอกสารการนําเข้าชัX วคราวทีX ยังคงหมุนเวียน
ใช้งาน (active TAD) ในแต่ละประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ;าโขงต้องไม่เกิน 500 ฉบับ
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• หน้าต่อไป (หน้า 7-9) มีรายละเอียดสั;นๆ เกีX ยวกับ
เอกสารการนําเข้าชัX วคราวและความตกลง CBTA 
“ระยะแรก” ในหัวข้อ

a. เส้นทางทีX อนุญาตให้ใช้และจุดผ่านแดน
b. กรณีทําเอกสารการนําเข้าชัX วคราวหาย
c. การต่ออายุเอกสารการนําเข้าชัX วคราวและเมืX อ

เอกสารหมดอายุ
d. การควบคุมและประทับตราเอกสารการนําเข้า

ชัX วคราวโดยศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่ง
เกิดขึ;น (ดูส่วนต่อไป)

e. การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุผิดปกติ

•  รายละเอียดเพิX มเติมอยู่ในบันทึกความเข้าใจใน
การดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” 
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• หน้าทีX เหลือของเอกสารการนําเข้าชัX วคราวใช้สําหรับบันทึก
การสัญจรของยานพาหนะ

• ศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น (ได้แก่ ศุลกากร
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงอืX นทีX ถูกเยือน) ควรตรวจ
ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวเมืX อยานพาหนะ
มาถึง จากนั;น ให้บันทึกวันทีX และจุดเข้าเมืองของ
ยานพาหนะ ก่อนจะลงชื2 อหรือประทับตราในเอกสาร

• ศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;นควรบันทึก
หมายเลขทะเบียนของรถกึ2 งเทรลเลอร์ด้วย (หากมี) 
ตามหน้า 2 ของเอกสาร 

•  ในทํานองเดียวกัน ศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่ง
เกิดขึ;นควรตรวจสอบและบันทึกวันทีX และจุดออกจากเมือง 
และตรวจสอบด้วยว่ายานพาหนะอยู่ในประเทศรวม
แล้วไม่เกิน 30 วัน 

•  เมืX อตรวจสอบทั;งหมดแล้ว ควรลงชื2 อหรือประทับตรา
เอกสารการนําเข้าชั2 วคราวเพื2 อให้ยานพาหนะเดินทาง
ออกนอกประเทศ
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• ศุลกากรประเทศต้นทางที2 ออกเอกสารการนําเข้า
ชั2 วคราวไม่จําเป็นต้องลงวันที2 และลงชื2 อหรือ
ประทับตรายานพาหนะที2 เป็นของประเทศตนเอง

•  เอกสารการนําเข้าชัX วคราวมีวัตถุประสงค์เพืX อ (1) ดูแลให้
ยานพาหนะต่างชาติทีX เข้ามาในประเทศทีX มีการขนส่งออกไป
จากประเทศนั;น และ (2) ยานพาหนะออกไปจากประเทศ
ภายในระยะเวลา 30 วันทีX อนุญาต 

•  ด้วยเหตุนี; จึงเป็นเรื2 องสําคัญยิ2 งที2 ศุลกากรต้องบันทึก
วันที2 และจุดเข้าเมืองและจุดออกจากเมืองอย่าง
ถูกต้อง 

•  ให้คณะกรรมการอํานวยความสะดวกขนส่งแห่งชาติ 
(National Transport Facilitation Committee) ตรวจสอบ
เอกสารการนําเข้าชัX วคราว เป็นระยะๆ เพืX อสังเกตการณ์
จํานวนเที2 ยวการเดินทางที2 เกิดขึmนและระยะเวลาเฉลี2 ย
ในการขนส่งจนแล้วเสร็จแต่ละเที2 ยว
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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)


