การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ‘ระยะแรก’
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)
เอกสารเพืX อการฝึ กอบรม โมดุ ล 4 - การใช้ ทะเบี ยน (Use of Register)
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 ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง
“ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA) ประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงแต่ ละประเทศสามารถออกเอกสารการนํ าเข้ า
ยานพาหนะชัX วคราว (GMS Motor Vehicle Temporary Admission Document) ให้ กั บยานพาหนะทีX ขนส่ งสิ นค้ าและ
ผู้ โดยสารซึX งผู้ ประกอบการขนส่ งผู้ ได้ รั บอนุ ญาตจากประเทศของตนเป็ นเจ้ าของและดํ าเนิ นกิ จการ สู งสุ ดไม่ เกิ น 500 ฉบั บ
• ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวแต่ ละฉบั บมี หมายเลขอ้ างอิ งของตั วเอง (โปรดดู รายละเอี ยดในโมดุ ลว่ าด้ วย
การออกใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว)
• หมายเลขอ้ างอิ งและรายละเอี ยดอืX นต้ องบั นทึ กในลิ สต์ รายการหรื อทะเบี ยนใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ า
ชัE วคราว (ทุ กประเทศจะแชร์ ตาราง Excel สํ าหรั บใช้ งาน) ซึX งสอดคล้ องกั บข้ อ 4 ของบั นทึ กความเข้ าใจในการเริX มใช้ ความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก”
• ตามความในข้ อ 4 แต่ ละประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงต้ องแจ้ งทะเบี ยนผู้ ประกอบการขนส่ งทางถนนของตนซึX งถื อ
ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวเพืX อการขนส่ งทางถนนข้ ามพรมแดนทีE ได้ รั บการอั พเดทข้ อมู ลทุ กต้ นไตรมาส
(คื อทุ ก 3 เดื อนเริX มตั ;งแต่ วันทีX 31 พฤษภาคม 2018) ให้ คณะกรรมการร่ วมทราบ
• ข้ อมู ลนี ;สามารถแจ้ งผ่ านธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่งเอเชี ย (ADB) (โปรดส่ งอี เมล์ ไปทีX kanyass@adb.org) เพืX อ
ตรวจสอบความถู กต้ องและเผยแพร่ ต่อให้ คู่ สัญญาประเทศอืX นทราบ
• ทะเบี ยนต้ องมี การตรวจสอบและแก้ ไขทุ กปี ตามสมควร เพืX อให้ เป็ นไปตามความในข้ อ 2 และ 5 ของพิ ธี สาร 3 ของความ
ตกลง
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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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• หน่ วยงานผู้ ออกเอกสารการนํ าเข้ าชัE วคราว (Temporary Admission Document) ใน
แต่ ละประเทศ ได้ แก่
• กั มพู ชา
คณะกรรมการประสานงานการขนส่ งมวลชนแห่ งชาติ
• สาธารณรั ฐประชาชนจี น
สมาคมขนส่ งทางถนนจี น
• สาธารณรั ฐประชาชนลาว
กรมการขนส่ ง
• สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์
กรมศุ ลกากรเมี ยนมาร์
• ไทย
กรมศุ ลกากร
• สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนาม
กระทรวงคมนาคม เวี ยดนาม
4

• เทมเพลทของทะเบี ยนเพืX อการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA
“ระยะแรก” ได้ รั บการเห็ นชอบจากทีX ประชุ มคณะกรรมการร่ วมครั ;งทีX 5
• โดยอยู่ ในรู ปตาราง Excel และต้ องกรอกเป็ นภาษาอั งกฤษ
• อย่ างไรก็ ตาม สํ าหรั บแต่ ละบรรทั ดทีX เป็ นภาษาอั งกฤษ ประเทศต่ างๆ
สามารถเพิX มอี กบรรทั ดเพืX อบั นทึ กรายละเอี ยดเป็ นภาษาท้ องถิX นของตน
• ทุ กประเทศได้ รั บคํ าแนะนํ าให้ ทํ าเช่ นนี gเพืE อให้ เกิ ด “ความ
สอดคล้ อง” และสามารถตามถึ งต้ นตอได◌้ (เพระคํ าแปลจาก
ภาษาอั งกฤษและตั วสะกดอาจแตกต่ าง)
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• ทะเบี ยนเต็ มรู ปแบบจะเริX มด้ วยคอลั มน์ A ไปจนถึ งคอลั มน์ AJ รวมทั ;งหมด 36 คอลั มน์
• หากมี การออกใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวทั ;งหมด 500 ฉบั บ จะมี แถวทีX เป็ นภาษาอั งกฤษ
ทั ;งหมด 500 แถว และแถวทีX เป็ นภาษาท้ องถิX นทั ;งหมด 500 แถว
• ด้ านล่ างเป็ นตั วอย่ างของเทมเพลททะเบี ยนทีX ตั ดมาให้ ดู
•
•
•
•

คอลั มน์ สี เหลื อง (B ถึ ง G) จะใช้ บั นทึ กรายละเอี ยดใบอนุ ญาต
คอลั มน์ สี เทา (A และ H) จะใช้ บั นทึ กภาษาและหมายเลขเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวตามลํ าดั บ
คอลั มน์ สี นํ;าเงิ น (I ถึ ง R) จะใช้ บั นทึ กรายละเอี ยดผู้ ประกอบการขนส่ ง/เจ้ าของยานพาหนะ
คอลั มน์ สี ส้ม (S ถึ ง AJ) จะใช้ บั นทึ กรายละเอี ยดยานพาหนะ

• รายละเอี ยดทั gงหมดในทะเบี ยนควรสอดคล้ องกั บรายละเอี ยดในใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ า
ชัE วคราว
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• หมายเลขเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวต้ องมี รู ปแบบตามทีX คู่ สัญญาตกลงไว้ หลั งคํ าว่ า “TAD/GMS”
รหั สประเทศคื อป้ ายตั วอั กษรทีX ใช้ แยกแยะยานพาหนะของแต่ ละประเทศ กล่ าวคื อ กั มพู ขา จะใช้
ตั วอั กษร KH, สาธารณรั ฐประชาชนจี น ใช้ CHN, สาธารณรั ฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมี ยนมาร์ ใช้
MYA, ไทย ใช้ T และเวี ยดนามใช้ VN
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวจะมี หมายเลขระหว่ าง 0001 และ 0500 ดั งนี ; TAD-GMS/KH-0001 หรื อ
TAD-GMS/VN-0500 (ยกตั วอย่ างเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวฉบั บแรกของกั มพู ชาและฉบั บสุ ดท้ าย
ของเวี ยดนาม)
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• ทะเบี ยนใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวของแต่ ละประเทศต้ องบั นทึ กรายละเอี ยด
ผู้ ประกอบการขนส่ ง เจ้ าของยานพาหนะ และรายละเอี ยดของยานพาหนะทีX ใช้

• รายละเอี ยดทั ;งหมดของทุ กคอลั มน์ อยู่ ในสไลด์ ถั ดไป
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• คอลั มน์ สี เหลื อง (B ถึ ง G) จะบั นทึ กรายละเอี ยดของใบอนุ ญาต
üหมายเลขใบอนุ ญาต
üวั นทีX ออก
üสถานทีX ออก
üวั นหมดอายุ (ใช้ ได้ จนถึ งวั นทีX )
üขยายอายุ จนถึ งวั นทีX
üหน่ วยงานผู้ ออก
• คอลั มน์ สี เทา (A และ H) ใช้ บั นทึ กภาษาและหมายเลขเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว
ตามลํ าดั บ
üภาษา
üหมายเลขเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวของยานพาหนะ
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• คอลั มน์ สี นํ;าเงิ น (I ถึ ง R) ใช้ บั นทึ กรายละเอี ยดผู้ ประกอบการขนส่ ง/เจ้ าของ
ยานพาหนะ
üชืX อผู้ ประกอบการขนส่ ง
üทีX อยู่
üจั งหวั ด
üโทรศั พท์
üอี เมล์
üชืX อเจ้ าของยานพาหนะ (หากไม่ ใช่ รายเดี ยวกั บผู้ ประกอบการ)
üทีX อยู่
üจั งหวั ด
üโทรศั พท์
üอี เมล์
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• คอลั มน์ สี ส้ม (S ถึ ง AJ) ใช้ บั นทึ กรายละเอี ยดยานพาหนะ
ü ประเภทยานพาหนะ (Type of Vehicle)
ü หมายเลขทะเบี ยน
ü หมวดหมู่ ยานพาหนะ (Vehicle category)
ü วั นจดทะเบี ยน
ü จดทะเบี ยนทีX จั งหวั ด
ü ยีX ห้อ
ü รุ่ น
ü หมายเลข VIN
ü หมายเลขเครืX อง
ü จํ านวนเพลา
ü สี
ü จํ านวนซี ซี
ü นํ ;าหนั กรวม (กิ โลกรั ม)
ü นํ ;าหนั กสุ ทธิ (กิ โลกรั ม)
ü จํ านวนที นัX ง (สํ าหรั บรถโดยสาร)
ü ความกว้ าง (เมตร)
ü ความยาว (เมตร)
ü ความสู ง (เมตร)
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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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