การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ‘ระยะแรก’
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)
เอกสารเพืX อการฝึ กอบรม โมดุ ล 2 - การออกใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนน (Permit Issuance)
ดํ าเนิ นการภายใต้ โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2) ซึX งเป็ นการสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติการด้ านการอํ านวยความสะดวกการขนส่ งและ
การค้ าในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง โดยธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่ างประเทศและการค้ า ออสเตรเลี ย (Australian
Government of Foreign Affairs and Trade)
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• ตามบั นทึ กความเข้ าใจในการดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาค
ลุ่ มนํ ;าโขง “ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA) ประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงแต่ ละประเทศ
สามารถออกใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง (GMS Road Transport Permit)
ให้ กั บยานพาหนะทีX ขนส่ งสิ นค้ าและผู้ โดยสารซึX งมี ผู้ ประกอบการขนส่ งผู้ ได้ รั บอนุ ญาตจากประเทศ
ของตนเป็ นเจ้ าของและดํ าเนิ นธุ รกิ จ สู งสุ ดไม่ เกิ น 500 ฉบั บ
• คณะกรรมการอํ านวยความสะดวกขนส่ งแห่ งชาติ (National Transport Facilitation Committee)
และหน่ วยงานผู้ ออกใบอนุ ญาตในแต่ ละประเทศจะเป็ นผู้ ตั ดสิ นใจว่ าจะออกใบอนุ ญาตให้ กั บ
ยานพาหนะทีX ใช้ ขนส่ งสิ นค้ ากีX ฉบั บและให้ กั บยานพาหนะทีX ขนส่ งผู้ โดยสารกีX ฉบั บ
• ใบอนุ ญาตแต่ ละฉบั บจะมี หมายเลขอ้ างอิ งของตั วเอง และเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (Temporary
Admission Document) ทีX สอดคล้ องกั น
• ยานพาหนะต้ องมี ทั ;งต้ นฉบั บใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวติ ดรถทุ กเทีX ยวขณะข้ าม
พรมแดนระหว่ างประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง
• ธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB) จะเป็ นผู้ พิ มพ์ ใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนน 500 ฉบั บใน
นามของหน่ วยงานผู้ มี อํ านาจออกใบอนุ ญาตแต่ ละประเทศก่ อนการเปิ ดตั วการดํ าเนิ นการตามความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก”
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• หน่ วยงานผู้ ออกใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงของแต่ ละ
ประเทศ ได้ แก่
o กั มพู ชา
คณะกรรมการประสานงานการขนส่ งมวลชนแห่ งชาติ
o สาธารณรั ฐประชาชนจี น
กระทรวงคมนาคม
o สาธารณรั ฐประชาชนลาว
กรมการขนส่ ง
o สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์
คณะกรรมการอํ านวยความสะดวกด้ านการขนส่ ง
เมี ยนมาร์
o ไทย
กรมการขนส่ งทางบก
o สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนาม
สํ านั กอํ านวยการถนน เวี ยดนาม
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• ใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนมี ขนาดเท่ า
กระดาษ A4 ทั ;งนี ; ยกเว้ นเฉพาะหั วกระดาษ
รายละเอี ยดทุ กอย่ างเหมื อนกั นหมดสํ าหรั บทุ ก
ประเทศ
• ใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนแต่ ละฉบั บมี อายุ
ใช้ งาน 1 ปี และต่ ออายุ ได้ เมืX อมี การร้ องขอ
• ประเทศต่ างๆ จะเริX มออกใบอนุ ญาตการขนส่ ง
ทางถนนทีX มี อายุ ใช้ งานจนถึ งวั นทีX 31 พฤษภาคม
2019
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• รหั สประเทศคื อป้ ายตั วอั กษรทีX ใช้ แยกแยะยานพาหนะของแต่ ละประเทศ กล่ าวคื อ กั มพู ขา ใช้
ตั วอั กษร KH, สาธารณรั ฐประชาชนจี น ใช้ CHN, สาธารณรั ฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมี ยนมาร์
ใช้ MYA, ไทย ใช้ T และเวี ยดนามใช้ VN
• ใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนต้ องมี รู ปแบบตามทีX คู่ สัญญาตกลงไว้ และมี หมายเลขระหว่ าง
0001 และ 0500 ดั งนี ; PER-GMS/KH-0001 หรื อ PER-GMS/VN-0500 (เป็ นตั วอย่ างของ
ใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนฉบั บแรกของกั มพู ชาและฉบั บสุ ดท้ ายของเวี ยดนาม)
• บาร์ โค้ ดจะไม่ นํ ามาใช้ ในระยะแรกนี ; แต่ อาจใช้ เพิX มเติ มภายหลั ง
• หน่ วยงานผู้ ออกใบอนุ ญาตควรกากบาทเครืX องหมาย X ตรงช่ องประเภทใบอนุ ญาต เช่ น รถ
โดยสารไม่ ประจํ าทางหรื อขนส่ งสิ นค้ า
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• รายละเอี ยดของหน่ วยงานผู้ ออกใบอนุ ญาตควรตรงกั นกั บรายละเอี ยดในโบร์ ชั วแผ่ นพั บข้ อมู ล
ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เช่ น สํ าหรั บสาธารณรั ฐประชาชนลาว รายละเอี ยดคื อ
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• รายละเอี ยดผู้ ได้ รั บประโยชน์ จากใบอนุ ญาตควรกรอกเลขทีX ใบอนุ ญาตในประเทศของ
ผู้ ประกอบการขนส่ งทางถนนด้ วย
• ในการขอรั บใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว ผู้ ประกอบการต้ องปฏิ บั ติตามเงืX อนไข
ทั ;งหมดในข้ อ 2, 3, 4, 5 และ 6 ของเอกสารแนบ 9 ของความตกลง CBTA กล่ าวคื อ
ผู้ ประกอบการต้ อง
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a. เป็ นผู้ ประกอบการด้ านการขนส่ งข้ ามพรมแดนผู้ รั บอนุ ญาตในประเทศต้ นทางทีX ออก
ใบอนุ ญาต/เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว และพลเมื องชองประเทศต้ นทางเป็ นเจ้ าของและ
บริ หารกิ จการอย่ างน้ อย 51%
b. กิ จการไม่ ถู กลงโทษหรื อควํX าบาตรจากประเทศผู้ ออกเอกสาร มี ประวั ติกฎหมายไม่ ด่ างพร้ อย
และไม่ อยู่ ระหว่ างการถู กฟ้ องล้ มละลายในขณะนี ;และ/หรื อทีX ยั งไม่ ยุ ติ
c. มี ความสามารถเชิ งวิ ชาชี พทีX จะดํ าเนิ นการ (ได้ แก่ ในส่ วนของกฎหมาย การจั ดการด้ าน
ปฏิ บั ติการ ความปลอดภั ยทางถนน และด้ านเทคนิ คทีX เกีX ยวกั บธุ รกิ จขนส่ งทางถนนในประเทศ
ทีX ตนวางแผนจะดํ าเนิ นการ) และ
d. มี ฐานะการเงิ นมัX นคงและมี ประกั นภั ยความรั บผิ ดในการปฏิ บั ติการและ/หรื อความรั บผิ ดเชิ ง
สั ญญา
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• สํ าหรั บใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนทุ กฉบั บทีX ออก ให้ บั นทึ กรายละเอี ยดต่ อไปนี ;และอืX นๆ ใน
ทะเบี ยนใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัU วคราวของแต่ ละประเทศ (ทุ กประเทศจะใช้
ตารางรายละเอี ยด Excel ร่ วมกั น) และจะมี การอั พเดททะเบี ยนนี ;เพืX อแสดงการเปลีX ยนแปลงทีX
เกิ ดขึ ;น
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• ทะเบี ยนใบอนุ ญาตและทะเบี ยนเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวของแต่ ละประเทศต้ องบั นทึ ก
รายละเอี ยดของเอกสารนํ าเข้ าชัX วคราว ผู้ ประกอบการขนส่ ง และรายละเอี ยดของยานพาหนะทีX
ใช้
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• สํ าหรั บการขนส่ งผู้ โดยสารแบบประจํ าทาง จํ าเป็ นต้ องมี รายละเอี ยดเพิX มเติ ม โดยต้ องแสดง
กํ าหนดการเดิ นทาง ความถีX และจํ านวนทีX นัX งสู งสุ ด/ผู้ โดยสารสู งสุ ด
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• ต้ องบั นทึ กช่ วงเวลาทีX ใบอนุ ญาตมี อายุ ใช้ งาน (validity)
• ต้ องบั นทึ กหมายเลขทะเบี ยนยานพาหนะหลั กและหมายเลขทะเบี ยนของรถกึX งเทรลเลอร์ (หากมี การใช้ )
ด้ วย โปรดทราบว่ าใบอนุ ญาตนี ;ใช้ กั บรถเฉพาะคั นเท่ านั ;น และสามารถใช้ กั บรถเพี ยงคั นเดี ยวในขณะ
ใดขณะหนึU ง
• หากหมายเลขทะเบี ยนของรถทีX ได้ รั บใบอนุ ญาตเปลีX ยน ต้ องมี การบั นทึ การเปลีX ยนแปลงหมายเลขใน
กล่ องถั ดไป (1-8) จากนั ;น ให้ ออกเอกสารการนํ าเข้ าชัU วคราวทีU สอดคล้ องอี กครั Y ง และให้ อั พเดท
ข้ อมู ลทะเบี ยนใบอนุ ญาตการขนส่ งทางถนนและเอกสารการนํ าเข้ าชัU วคราวในประเทศนั ;นๆ
ด้ วย
• ให้ บั นทึ กสถานทีX และวั นทีX ออกใบอนุ ญาต และให้ หน่ วยงานผู้ ออกใบอนุ ญาตลงชืX อและ/หรื อประทั บตรา
เพืX อรั บรองความถู กต้ อง
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• สํ าหรั บรายละเอี ยดเพิX มเติ มเกีX ยวกั บการดํ าเนิ นการใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เนื ;อหาของ
บั นทึ กความเข้ าใจ (MOU) ในการเริX มใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก” สํ าเนาตั วอย่ างของ
ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว สํ าเนาแผ่ นพั บรายละเอี ยดการดํ าเนิ นการใช้ ความตก
ลง CBTA “ระยะแรก” (EH Brochures) สามารถหาอ่ านได้ ทีX www.greatermekong.org/ttf
• โปรดติ ดต่ อธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย คุ ณ Kanya Sasradipoera (Kanyass@adb.org)
หากมี คํ าถามเกีX ยวกั บการดํ าเนิ นการใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก”
ขอบคุ ณ
ดํ าเนิ นการภายใต้ โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2) ซึX งเป็ นการสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติการด้ านการอํ านวยความสะดวกการขนส่ งและ
การค้ าในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง
โดยธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่ างประเทศและการค้ า ออสเตรเลี ย (Australian Government of Foreign
Affairs and Trade)
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