การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ‘ระยะแรก’
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)
เอกสารเพืX อการฝึ กอบรม โมดุ ล 5 - การควบคุ มเอกสารนํ าเข้ าชั2 วคราว ณ จุ ดผ่ านแดน (TAD Border Control)
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
สามารถออกเอกสารการนํ าเข้ ายานพาหนะชัX วคราว (GMS Motor Vehicle Temporary Admission
Document) ให้ กั บยานพาหนะทีX ขนส่ งสิ นค้ าและผู้ โดยสารซึX งผู้ ประกอบการขนส่ งผู้ ได้ รั บอนุ ญาตจาก
ประเทศของตนเป็ นเจ้ าของและดํ าเนิ นธุ รกิ จ สู งสุ ดไม่ เกิ น 500 ฉบั บ
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (TAD) อาจถื อได้ ว่ าเป็ น “หนั งสื อเดิ นทาง” ของยานพาหนะ โดยเจ้ าหน้ าทีX
ศุ ลกากรทีX พรมแดนจะเป็ นผู้ ตรวจ
• เช่ นเดี ยวกั บใบอนุ ญาต เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวแต่ ละฉบั บจะมี หมายเลขอ้ างอิ งของตั วเอง ซึX งจะ
สอดคล้ องกั บใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง (GMS Road Transport Permit) ทีX
ต้ องใช้ ร่ วมกั 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 ละแห่ งก่ อนการเปิ ดตั วการดํ าเนิ นการตามความตก
ลง CBTA “ระยะแรก”
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• หน่ วยงานผู้ ออกเอกสารการนํ าเข้ าชั2 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
3

• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวมี ขนาดเท่ ากั บหนั งสื อ
เดิ นทางและมี ข้ อความ (ภาษาอั งกฤษ) เหมื อนกั น
สํ าหรั บทุ กประเทศ ยกเว้ นรายละเอี ยดของหน่ วยงาน
ผู้ มี อํ านาจออกหนั งสื อฉบั บนี ;เท่ านั ;น
• ข้ อความในหนั งสื อดั งกล่ าวถู กแปลเป็ นภาษา
ท้ องถิX น แต่ ควรมี ภาษาอั งกฤษกํ ากั บเสมอ
• เช่ นเดี ยวกั บใบอนุ ญาต เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว
แต่ ละฉบั บมี อายุ 1 (หนึX ง) ปี และสามารถต่ ออายุ เมืX อ
ร้ องขอ
• จะมี การออกเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวในช่ วง
เริX มต้ นจนถึ งวั นทีX 31 พฤษภาคม 2019 และจะมี การ
ต่ ออายุ ให้ อี ก 12 เดื อนหลั งจากนั ;น
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• หน้ าแรกของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (title
page) มี รายละเอี ยดของหน่ วยงานผู้ ออกเอกสาร
• หน่ วยงานผู้ ออกหนั งสื อจะเป็ นผู้ กรอก
รายละเอี ยดของผู้ ถื อเอกสารและยานพาหนะทีX
กํ าหนดตามเอกสารในหน้ าถั ดไป ก่ อนจะลงชืX อ
และประทั บตรา
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• หน้ าต่ อไป (หน้ า 2) ของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว
ต้ องมี รายละเอี ยดหมายเลขเอกสาร และเลขทีX
ใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ทีX
สอดคล้ องกั นด้ วย
• ให้ กากบาทเครืX องหมาย X ในช่ องระบุ ประเภท
ยานพาหนะ
• ให้ บั นทึ กหมายเลขทะเบี ยนยานพาหนะและปี ทีX
ผลิ ต
• ให้ แสดงหมายเลขทะเบี ยนของรถกึX งเทรลเลอร์
(semi-trailor) ทีX ใชั กับรถคั นหลั ก (และให้ บั นทึ กใน
รายละเอี ยดส่ วนที2 เป็ นบั นทึ ก (Record Section)
ของเอกสารการนํ าเข้ าชั2 วคราวด้ วย - โปรดดู
ด้ านล่ าง)
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• หมายเลขเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว ต้ องมี รู ปแบบตามทีX คู่ สัญญาได้ ตกลงกั น หลั งคํ าว่ า “TAD/GMS” รหั ส
ประเทศคื อป้ ายตั วอั กษรทีX ใช้ แยกแยะยานพาหนะของแต่ ละประเทศ กล่ าวคื อ กั มพู ชาใช้ ตั วอั กษร KH,
สาธารณรั ฐประชาชนจี น ใช้ CHN, สาธารณรั ฐประชาชนลาว ใช้ LAO, เมี ยนมาร์ ใช้ MYA, ไทย ใช้ T และ
เวี ยดนามใช้ VN
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวจะมี หมายเลขระหว่ าง 0001 จนถึ ง 0500 ดั งนี ; TAD-GMS/KH-0001 หรื อ TADGMS/VN-0500 (ยกตั วอย่ างเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวฉบั บแรกของกั มพู ชาและฉบั บสุ ดท้ ายของเวี ยดนาม)
• สํ าหรั บเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวทุ กฉบั บทีX ออก ให้ บั นทึ กรายละเอี ยดต่ อไปนี ;และอืX นๆ ในทะเบี ยนใบอนุ ญาต
และเอกสารการนํ าเข้ าชั2 วคราวของแต่ ละประเทศ (ทุ กประเทศจะใช้ ตารางรายละเอี ยด Excel ร่ วมกั น) และ
จะมี การอั พเดททะเบี ยนเพืX อแสดงการเปลีX ยนแปลงทีX เกิ ดขึ ;น
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• ทะเบี ยนใบอนุ ญาตและทะเบี ยนเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวของแต่ ละประเทศต้ องบั นทึ ก
รายละเอี ยดผู้ ประกอบการขนส่ งและรายละเอี ยดของยานพาหนะทีX ใช้
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• หน้ าต่ อไป (หน้ า 3) ของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว
ต้ องกรอกรายละเอี ยดทางเทคนิ คของยานพาหนะ
ตามทีX ระบุ
• หากมี ช่ องให้ ทํ าเครืX องหมาย ขอให้ กากบาท X ใน
ช่ องนั ;น
• สํ าหรั บมู ลค่ าของยานพาหนะ ให้ ระบุ เป็ นประมาณ
การมู ลค่ าตลาดปั จจุ บันขณะออกเอกสารการนํ าเข้ า
ชัX วคราว มู ลค่ าทีX ระบุ นี;สามารถใช้ เป็ นราคาอ้ างอิ ง
สํ าหรั บผู้ ประกอบการในการจ่ ายภาษี และอากร
ศุ ลกากรให้ กั บประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น (Host
Country) หากยานพาหนะไม่ กลั บไปยั งประเทศต้ น
ทางทีX ออกหนั งสื อ (Home Country)
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• ต้ องแสดงหน้ าต่ อไป (หน้ า 4) ของเอกสารการนํ าเข้ า
ชัX วคราวหากมี การบรรทุ กสิX งของหรื ออุ ปกรณ์
เพิX มเติ ม
• เช่ นเดี ยวกั น หากมี ช่ องให้ ทํ าเครืX องหมาย ขอให้
กากบาท X ในช่ องนั ;น
• ให้ ระบุ รายละเอี ยดบริ ษัทหรื อเจ้ าของยานพาหนะ
• ข้ อมู ลควรบั นทึ กเป็ นภาษาอั งกฤษ
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• หน้ าต่ อไป (หน้ า 5) ของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวเป็ น
ข้ อตกลงซึX งเจ้ าของยานพาหนะหรื อตั วแทนบริ ษัทผู้
ได้ รั บมอบอํ านาจถู กต้ องลงนาม เพืX อตกลงว่ าตนจะ
เคารพกฎหมายและระเบี ยบของประเทศทีX มี การขนส่ ง
เกิ ดขึ ;น ซึX งเป็ นสถานทีX ใช้ ยานพาหนะนั ;น
• ยานพาหนะตามเอกสารการนํ าเข้ าชั2 วคราว ต้ อง
ออกจากประเทศภายใน 30 วั นต่ อเที2 ยวการ
เดิ นทาง กล่ าวคื อ เวลาระหว่ างเข้ าและออกในการ
เดิ นทางเทีX ยวหนึX งๆ ไปยั งประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น
ในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงต้ องไม่ เกิ น 30 วั น
• การไม่ ปฏิ บัติตามภาระผู กพั นนี mอาจมี ความรั บผิ ด
ต้ องจ่ ายอากร ภาษี ศุลกากร ค่ าปรั บและดอกเบี mย
ในประเทศที2 มี การขนส่ งเกิ ดขึ mน
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• ขอให้ กรอกหน้ าต่ อไป (หน้ า 6) ของเอกสารการนํ าเข้ า
ชัX วคราวเพืX อแสดงอายุ (validity) ของหนั งสื อ (จนถึ ง
วั นทีX 31 พฤษภาคม 2019) และให้ หน่ วยงานผู้ ออก
หนั งสื อลงชืX อและประทั บตรา
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวสามารถต่ ออายุ ได้ อี ก 12
เดื อน กล่ าวคื อ จนถึ งวั นทีX 31 พฤษภาคม 2020 (ทั ;งนี ;
ขึ ;นอยู่ กับการตั ดสิ นใจในอนาคตของคณะกรรมการร่ วม
ว่ าจะต่ ออายุ การดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA
“ระยะแรก” หรื อไม่ )
• หากเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวครบจํ านวนแล้ ว อาจมี
การออกใบแทนเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวได้ ทว่ า
จํ านวนของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวทีX ยั งคงหมุ นเวี ยน
ใช้ งาน (active TAD) ในแต่ ละประเทศในอนุ ภูมิภาค
ลุ่ มนํ ;าโขงต้ องไม่ เกิ น 500 ฉบั บ
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• หน้ าต่ อไป (หน้ า 7-9) มี รายละเอี ยดสั ;นๆ เกีX ยวกั บ
เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวและความตกลง CBTA
“ระยะแรก” ในหั วข้ อ
a. เส้ นทางทีX อนุ ญาตให้ ใช้ และจุ ดผ่ านแดน
b. กรณี ทํ าเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวหาย
c. การต่ ออายุ เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวและเมืX อ
เอกสารหมดอายุ
d. การควบคุ มและประทั บตราเอกสารการนํ าเข้ า
ชัX วคราวโดยศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ ง
เกิ ดขึ ;น (ดู ส่วนต่ อไป)
e. การปฏิ บั ติกรณี เกิ ดเหตุ ผิดปกติ

• รายละเอี ยดเพิX มเติ มอยู่ ในบั นทึ กความเข้ าใจใน
การดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก”
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• หน้ าทีX เหลื อของเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวใช้ สํ าหรั บบั นทึ ก
การสั ญจรของยานพาหนะ
• ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น (ได้ แก่ ศุ ลกากร
ของประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงอืX นทีX ถู กเยื อน) ควรตรวจ
ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวเมืX อยานพาหนะ
มาถึ ง จากนั ;น ให้ บั นทึ กวั นทีX และจุ ดเข้ าเมื องของ
ยานพาหนะ ก่ อนจะลงชื2 อหรื อประทั บตราในเอกสาร
• ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;นควรบั นทึ ก
หมายเลขทะเบี ยนของรถกึ2 งเทรลเลอร์ ด้ วย (หากมี )
ตามหน้ า 2 ของเอกสาร
• ในทํ านองเดี ยวกั น ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ ง
เกิ ดขึ ;นควรตรวจสอบและบั นทึ กวั นทีX และจุ ดออกจากเมื อง
และตรวจสอบด้ วยว่ ายานพาหนะอยู่ ในประเทศรวม
แล้ วไม่ เกิ น 30 วั น
• เมืX อตรวจสอบทั ;งหมดแล้ ว ควรลงชื2 อหรื อประทั บตรา
เอกสารการนํ าเข้ าชั2 วคราวเพื2 อให้ ยานพาหนะเดิ นทาง
ออกนอกประเทศ
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• ศุ ลกากรประเทศต้ นทางที2 ออกเอกสารการนํ าเข้ า
ชั2 วคราวไม่ จํ าเป็ นต้ องลงวั นที2 และลงชื2 อหรื อ
ประทั บตรายานพาหนะที2 เป็ นของประเทศตนเอง
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวมี วั ตถุ ประสงค์ เพืX อ (1) ดู แลให้
ยานพาหนะต่ างชาติ ทีXเข้ ามาในประเทศทีX มี การขนส่ งออกไป
จากประเทศนั ;น และ (2) ยานพาหนะออกไปจากประเทศ
ภายในระยะเวลา 30 วั นทีX อนุ ญาต
• ด้ วยเหตุ นี; จึ งเป็ นเรื2 องสํ าคั ญยิ2 งที2 ศุ ลกากรต้ องบั นทึ ก
วั นที2 และจุ ดเข้ าเมื องและจุ ดออกจากเมื องอย่ าง
ถู กต้ อง
• ให้ คณะกรรมการอํ านวยความสะดวกขนส่ งแห่ งชาติ
(National Transport Facilitation Committee) ตรวจสอบ
เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว เป็ นระยะๆ เพืX อสั งเกตการณ์
จํ านวนเที2 ยวการเดิ นทางที2 เกิ ดขึ mนและระยะเวลาเฉลี2 ย
ในการขนส่ งจนแล้ วเสร็ จแต่ ละเที2 ยว
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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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