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ข้อมูลการเดินทางผ่าน จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านสากล 15 จุด  

- - 0 ความคิดเห็น  

 

 

 

จุดผ่านแดนถาวรไทยลาว / ด่านสากล 15 จุด 
 

1. เชียงราย -ด่าน อ.เชียงของ / บ่อแก้ว - เมืองห้วยทราย (ดา่นสากล)  08.00 – 

18.00 น.  
 

 

2. ด่าน บ.เชียงแสน อ.เชียงแสน / เมืองต้นผึง้ (ด่านทอ้งถิน่) 08.00 – 18.00 

น. 
 

 
3. น่าน -ด่าน บ.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรต ิไชยะบุล ี/ บ.น้้าเงนิ เมืองเงนิ (ด่าน
สากล) 08.00 – 17.00 น. 
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4. เลย -ด่าน บ.ปากหว้ย ต.หนองผือ อ.ท่าลี ่/ เมืองแกน่ท้าว (ดา่นท้องถิ่น) 08.00 

– 18.00 น. 
 
5. ด่านสะพานมติรภาพข้ามแม่น้า้เหือง ต.ตาฮ ีอ.ทา่ลี ่บ.คอนผึง้ (เมอืงหมอ) เมอืง
แก่นท้าว 07.00 – 18.00 น.  
 
    เป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้า้เหืองไทย-ลาว บา้นนากะเซ็ง 
ต.อาฮี อ.ท่าลี ่
 
6. ด่าน บ.เชียงคาน ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน / เวียงจันทน ์เมืองสานะคาม (ด่าน
ท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น. 
 
7. ด่าน บ.คกไผ ่ต.ปากชม อ.ปากชม / บ.วงั เมืองสานะคาม (ด่านท้องถิน่) 
08.00 – 16.00 น. 
 
8. หนองคาย - ด่านทา่เสด็จ อ.เมืองหนองคาย / นครหลวงเวียงจันทน ์ท่าเดื่อ (ด่าน
ท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น. 
 
9. ด่านสะพาน มิตรภาพไทย / ลาว บ.เหล่าจอมมณ ีต.มชีัย อ.เมืองหนองคาย - บ.
ดงพลู ีเมืองหาดทรายฟอง(ดา่นสากล) 06.00 – 22.00 น. 
 
10. ด่าน อ.บงึกาฬ บอลิค้าไซ / เมืองปากซัน(ดา่นสากล) 08.00 -18.00 น. 
 
11. นครพนม ต.ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม /ค้าม่วน เมอืงทา่แขก 08.00 - 

18.00 น. 



 
12. มุกดาหาร ดา่น อ.เมืองมุกดาหาร / สะหวันนะเขต เมืองคันทะบุลี (ด่านสากล) 
06.00 – 18.00 น.) 
 
13. ด่าน (สะพานมิตรภาพ 2) บ.สงเปือย ต.บางทรายใหญ ่อ.เมืองมุกดาหาร / บ.
นาแก เมืองไกสอน พมวิหาร 06.00 – 22.00 น. 
 
14. อุบลราชธาน ี

     - ด่านถาวร บ.ปากแซง กิ่ง อ.นาตาล / สาละวัน 

     - ด่านท้องถิ่น บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพง็ 08.00 – 18.00 น.  
 
15. -ด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร / จ้าปาสัก 

     - ด่านสากลวงัเตา่ เมืองโพนทอง 06.00 – 20.00 น. 
 

 

ด่านเชียงของ-ห้วยทราย 
 

ด่านเชียงของ-ห้วยทราย อยู่ที่อ้าเภอเชียงชอง จังหวัดเชียงใหม่ ตางกบัเมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว จะมีเรือหางยาวข้ามฝั่งจากท่าเรือบั๊คไปที่ฝ่ังห้วย
ทราย  ค่าบริการข้ามดา่นคนละ 40 บาท ด่านจะเปิดเวลา 08.00 น. และ 
ปิด 18.00 น.  คนไทยข้ามไปลาวมีหนังสือเดินทางอย่างเดียวอยู่ลาวได้ 30 วัน
เลยครับ แต่หากเป็นต่างประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาต่อกัน ต้องไปขอวีซ่าที่ด่านลาวหรือ
เรียกกันว่า Visa on arrival เสียค่าท้าวีซ่า 30-40 US$  

 

นักท่องเที่ยวนิยมผ่านดา่นนี้เพื่อลอ่งเรือต่อไปยังหลวงพระบาง แต่เมือ่
ปี 2552 ด่านห้วยโก๋นที่จังหวัดนา่นได้เปดิเป็นดา่นถาวรแล้ว การเดินทางจากนา่น



ที่ด่านห้วยโก๋น นัง่รถไปปากแบง และต่อเรือไปหลวงพระบางจะใกลก้ว่ามาก ด่านนี้
นอกจากจะใช้ไปหลวงพระบางเป็นหลักแล้ว ช่วงหลงัมีการสร้างสะพานขา้มโขงที่
เชียงของ เส้นทางนี้จงึเป็นเส้นทางหลักที่จะเดนิทางไป หลวงน้้าทา บอ่เต็น เมอืงหลา้ 
และยูนนานของจีน ยูนานของจนีเป็นแคว้นใหญ่ทางตอนใต ้สิบสองปันนาก็เปน็หนึง่
ในเมืองของยูนนานครับ 

 

เรือจากห้วยทรายไปปากแบ่งใช้เวลา 6-8 ชัว่โมง ค่าเรือ 10$ นอนพักที่ปากแบง
หนึ่งคืนและต่อเรือจากปากแบงไปหลวงพระบางใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ค่า
เรือ 10$ นี่คือเรือช้าธรรมดา เรือเรว็ไม่แนะน้าให้นัง่เพราะอันตรายและเมื่อยก้น
ครับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิจาก ททท. 
ด่านอ้าเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือดา่นเมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หา่งจาก
อ้าเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยว
เมืองห้วยทราย และเดนิทางตามลา้น้า้โขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและ
เวียงจันทน ์สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยท่ีจังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออก
เดินทางช่วงเชา้ นั่งได ้5 คน คนละ 800 บาท ใช้เวลา 5 ชั่วโมง เรือสินค้าออก
เดินทางช่วงบ่ายคนละ 300 บาท ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน) ด่านอ้าเภอเชียงของ โทร. 
053 791330-2 

 

ด่านห้วยโก๋นน่าน 

ด่านห้วยโก๋น จังหวดันา่น ด่านนี ้ตั้งอยู่ตรงกับเมืองเงนิ (Muang 

Ngoen) แขวงไซยบุรี(Saiyaburi/Xaiyaburi) ของประเทศลาว ด่าน
นี้เป็นดา่นที่เหมาะส้าหรับไปเที่ยวหลวงพระบาง เพราะวา่หากออกดา่นห้วยโก๋น นัง่
รถจากเมืองเงิน หงสา ไปปากแบง และตอ่เรือจากปากแบงไปหลวงพระบาง จะ
ประหยัดเวลาอีกมาก 



 

จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว (ห้วยโก๋น-น้้าเงิน) อยู่ที่บ้านห้วยโก๋น ต้าบลห้วยโก๋น หา่ง
จากตัวจังหวัดประมาณ 138 กิโลเมตร ได้ทา้พิธีเปิดเมือ่วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2537 อยู่ตรงข้ามเมอืงเงนิ เขตเชียงฮ่อน-หงสา ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย- 
ประชาชนลาว เฉพาะวนัเสาร์จะมีตลาดนดัการค้าชายแดนไทย – ลาว บริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรห้วยโก๋น ตัง้แต่ตอนเช้าจนถึง 10.00 น. ประชาชนชาวไทยและลาวจะ
จ้าหน่ายสินค้าพื้นเมอืง ประเภทผ้าทอ ของปา่ ลูกต๋าว มาจ้าหน่าย ด่านห้วยโก๋น-น้้าเงนิ 
ยังเป็นเส้นทางไปหลวงพระบาง เวียงจันทร ์สบิสองปันนา อีกด้วย 
 

 

ด่านเชียงคานเลย 
ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย (ไม่ใช่ด่านผา่นแดนถาวร ไม่ต้องใช ้passport ใช้รูป
ถ่ายและบัตรประชาชน) 

อยู่ตรงกันข้ามกนัดา้นล่างสุดของแขวงไชยบรุี  หลังจากแม่น้า้โขงไหลผ่านแขวงบอ่
แก้ว แขวงอดุมไชย มายังแขวงหลวงพระบาง จากหลวงพระบางแมน้้า้โขงไหลต่อไป
ยังแขวงไชยบุร ีแขวงทีอ่าจจะไม่โดดเด่นในเรือ่งการทอ่งเที่ยวมากสกัเท่าไร ถ้าเทียบ
กับเมืองหลวงพระบาง และนครเวียงจันทนแ์ลว้ แต่ในอนาคตอาจได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว หากถนนที่เชื่อมต่อจงัหวัดนา่นเข้าสู่แขวงไชยบุรีตัดผ่านไปยังหลวงพระ
บาง แต่อยา่งไรก็ตาม ดา่นนี้ก็เริ่มเปน็ที่นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะวา่แขวงไชยะบุรี้มี
น้้าตกและธรรมชาติสวยงาม 

 

จุดผ่านแดนถาวรบา้นเชียงคาน ตา้บลเชียงคาน อา้เภอเชียงคานจุดผา่นแดนอ้าเภอเชียง
คานตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสานะคาม แขวงเวยีงจันทน์ปริมาณการค้าในแต่ละปีไม่มาก
นักเมื่อเทียบกับชายแดนด้านอื่น ๆ 

 



เส้นทางจากเชียงคานเข้าสู่ประเทศลาวตามลา้น้้าโขงสามารถเดนิทางไปถึงแขวงหลวง
พระบางทางตอนเหนอืของลาวได้ ซึ่งตลอดแนวทางล้าน้า้โขงสามารถขนส่งสินค้าต่าง 
ๆ มายังทา่เรือเชียงคาน ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างค่อนข้างสะดวก สามารถเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในเส้นทางแตล่ะภาค เป็นการสร้างทางเลือกการท่องเที่ยวอสีานตอนบน 
ตลอดจนภายในประเทศลาวให้หลากหลายข้ึน ซึ่งจะเป็นจุดเปดิการทอ่งเที่ยวอินโดจีน
อินโดจีนที่ส้าคัญในอนาคต 

 

ด่านทีท่่าลี ่(ด่านถาวร) 
ตรงนี้เป็นด่านถาวรครับ เข้าออกใช ้passport ได้เลย ระยะทางระหว่างเชียงคาน 
ท่าลี ่25 กิโลเมตรครับ  

 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ 
จุดผ่านแดนถาวรบา้นคกไผ ่ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชมจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่ อ้าเภอ
ปากชม จงัหวัดเลย อยูต่รงข้ามกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจนัทน์ เปิดเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2536  

จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย 
จุดผ่านแดนถาวรบา้นปากห้วย ตา้บลหนองผอื อา้เภอท่าลี ่จังหวัดเลย จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านปากห้วย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที ่6 ต้าบลหนองผอื ทางทิศเหนอืของตัวอา้เภอ มี
ระยะทางห่างจากตัวอ้าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามสปป.ลาว คือ บ้านดอน
ผึ้ง เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยบุรี จุดผ่านแดนนี้มดี่านศุลกากรของทัง้ฝ่ายไทยและสปป.
ลาว ตัง้อยู ่การส่งออกและนา้เข้าสินค้าส่วนใหญ่ท้าการขนส่งผา่นจดุการค้านี้  

 

ด่านเวียงจันทน์หนองคาย 



ด่านนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรมากเลย เพราะเปน็ด่านหลักของไทยกับลาว แมน่้้าโขงที่
หนองคายมีสะพานมิตรภาพไทยลาว เมืองเวียงจันอยู่ห่างจากจดุที่สะพานขา้ม
ไป 19 กิโลเมตร การขนส่งฝั่งลาวไทยได้มรีถร่วมว่ิงบริการหลายจังหวัดดงันี้ 
 

รถจากเวียงจันทน์ไป-มาหนองคาย, จากเวียงจันทน์ไป-มาอุดร, จากเวียงจันทน์ไป/

กลับขอนแก่น การนัง่รถระหว่างประเทศนี้สะดวกและประเทศอื่นๆเพื่อนบา้นเรามี
จากเมืองหลวงสู่เมืองหลวงเช่น  

จากเวียงจันทน์ไปกลับฮานอย หรือจากฮานอยไปกลับจีนเป็นต้น แตส่้าหรับไทยแล้ว
ยังไม่ค่อยมารถระหว่างประเทศแบบนี้ ส่วนหนึ่งผมว่าอาจเป็นเพราะรถในไทยวิ่ง
พวงมาลัยฝั่งขวา ขับชิดซ้าย ส่วนเพื่อนบ้านพวงมาลัยซ้ายขับชดิขวากนัหมด ช่วงที่ผม
นั่งรถจากเวียงจันทน์มาขอนแก่น ก็มีเสียวบ้างเพราะรถพวงมาลัยซ้ายขับชิดซ้ายนั้น
แซงในไทยยากครับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิจาก ททท. 
 
นักท่องเที่ยวสามารถเดนิทางเข้าไปท่องเที่ยวดว้ยตนเองได ้แต่หากต้องการความ
สะดวกสบายสามารถใช้บริการนา้เที่ยวจากบรษิัทที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ดา่นจะ
เปิดทุกวันระหวา่งเวลา 06.00-22.00 น. 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง 
 

ชาวไทย ต้องท้าบัตรผ่านแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (โทร. 042 

411778) ซึ่งเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด คา่ธรรมเนียมคนละ 40 บาท หรอืตดิต่อ
ผ่านบริษัททัวร์ที่รับดา้เนินการให ้ค่าบริการ ๑๐๐ บาท เอกสารประกอบการท้าบตัร
ผ่านแดนคือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ้านวน 2 รูป 
กรณีผู้ติดตามอายุต่้ากวา่ 15 ปี ให้ใช้สา้เนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาสูติบัตรแทน



ส้าเนาบัตรประชาชน และน้าบตัรผ่านแดนไปประทับตราที่ดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
ค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 10 บาท ค่าธรรมเนียมฝัง่ลาว วันจันทร-์ศุกร ์50 บาท เสาร-์
อาทิตย ์70 บาท อายบุัตรผ่านแดน 3 วัน หากอยู่เกินต้องขอต่อที่กระทรวงภายใน 
สปป.ลาว และใช้ได้เฉพาะการเดนิทางไปเมืองชายแดนไทย-ลาวไม่เกิน 25 

กิโลเมตร หากเดินทางไปเมืองอื่นตอ้งใช้หนงัสือเดินทางพรอ้มวีซ่า 
 
ชาวตา่งประเทศ ตอ้งใช้หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมวซี่า โดยยื่นขอวีซ่า
ได้ที่สถานทูตลาวประจ้าประเทศไทย 520/1-3 ซอยรามค้าแหง 39 แขวงวัง
ทองหลาง เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ โทร. 082 5346667 หรือสถานกงสุลลาว 
18/1-3 ถนนโพธิสถิตย์ บ้านโนนทัน ตา้บลในเมือง อา้เภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่ 
โทร. 043221861,043223688 ทั้งนี้ต้องดา้เนินการล่วงหนา้ก่อนเข้า
ประเทศอย่างน้อย 3 วันท้าการ สามารถติดตอ่บริษัทนา้เที่ยวด้าเนินการให้ได้ อนุญาต
ให้อยู่ในลาวได ้30 วัน หรือตดิต่อขอ visa on arrival ได้ทีด่่านตรวจคนเข้า
เมืองของสปป.ลาว อยูใ่นลาวได ้15 วัน 

 

การน ารถยนต์ออก-เข้าประเทศ ต้องท้าเอกสารน้ารถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามที่
ก้าหนด สามารถติดตอ่บริษัททัวร์ในหนองคายด้าเนินการให้ หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ด่านศุลกากรจังหวดัโทร. 042411518, 042421468 โทรสาร 
042 4122654 
 
ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จ้ากัด ได้เปดิให้บริการเดินรถโดยสารประจา้ทางระหว่าง
ประเทศไทย-สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เส้นทางจงัหวัด
หนองคาย-เวียงจันทนแ์ล้ว ค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาท/คน (สัมภาระไม่เกินคนละ 
20 กิโลกรัม) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042412679 

 

บริการน าเที่ยวประเทศลาว  



 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทน้าเทีย่วต่าง ๆ ในจงัหวัดหนองคาย อัตรา
ค่าบริการนา้เที่ยวข้ึนอยู่กับจ้านวนวันเดินทางและจ้านวนนักท่องเที่ยว 

ด่านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากกะดิง่ แขวงบริค้าไชย ด่านนี้ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก 
แต่ก็สามารถผา่นดา่นถาวรนี้ได้ ด่านนี้ต้องข้ามเรือค่าโดยสารคนละ 60 บาท ตอ้งมี
อย่างนอ้ย 5 คนถึงจะออกเรือ หากคนเดียวเหมาล้า ราคาอยู่ที่คนละ 300 บาท เรอื
ขับข้ามแม่น้้าโขง 
 

หากท่านอยู่ท่ีปากซัน แขวงบริค้าไชย ลงไปทางใต้อีก 13 กิโลเมตร  

 

ด่านนครพนม-ท่าแขก 
ด่านนี้อยู่ห่างจากตัวเมอืงไปทางทิศตะวันออก 15 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามกับท่าแขก
แขวงค้าม่วนของประเทศลาว 
 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงนครพนม ตัง้อยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร เปิดทา้การทกุวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. โดยทางปฏิบตัิในการเดินทางเข้า-
ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เนือ่งจากไทยและ
ลาวได้มีข้อตกลงกันในการยกเว้นวีซ่า 
 
ส้าหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดนิทางสามารถยื่นค้าขอท้าบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ 
ด่านตรวจคนเข้าเมอืง บริเวณตลาดอินโดจีน โดยผู้ย่ืนค้าขอต้องยื่นดว้ยตัวเองพรอ้ม
เอกสารหลักฐาน ดงันี ้
 
- บัตรประจ้าตัวประชาชน พรอ้มส้าเนา จา้นวน 1 แผ่น 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จ้านวน ๒ รูป 

- ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนท้าค้าร้อง ฉบับละ 30 บาท (วันจันทร-์ศุกร์) และ 40 



บาท (วนัเสาร-์อาทิตย์) ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท 

- ค่าเรือโดยสาร คนละ 40 บาท/เที่ยว 

 

ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นสะพานข้ามแม่น้า้โขงจากอา้เภอ
เมืองมุกดาหาร ไปยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นักท่องเที่ยวจะตอ้งมพีาสปอร์ตหรือตดิต่อทา้บัตรผ่านแดนก่อนขา้มไปยังฝั่งลาว ซึง่
สามารถเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ้าทางจากสถานีขนส่ง ออก
ทุกชั่งโมงตั้งแต่เวลา 8.15-17.00 น. ค่าโดยสารวันธรรมดา 45 บาท วันเสาร-์
วันอาทิตย ์50 บาท จากแขวงสะหวันนะเขต จะมีเส้นทางหมายเลข 9 เชื่อมต่อไปยัง
เวียดนามระยะทาง 245 กิโลเมตร 
 

ระเบียบปฏิบัติการข้ามเขตแดนไปท่องเทีย่วใน สปป.ลาว 
จังหวัดมุกดาหารมีจุดผ่านแดนถาวรจ้านวน 1 จุด คือด่านอ้าเภอเมืองมุกดาหาร-เมือง
คันทะบุล ีแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว การเดินทางข้ามเขตแดนมรีะเบียบปฏิบัติ
ดังนี ้
ชาวตา่งชาต ิต้องใชห้นงัสือเดินทาง และประทบัตราวีซ่าที่ทางสถานทตูลาวเป็นผู้ออก
ให ้(ที่กรงุเทพฯ หรือขอนแก่น) หรือสามารถขอวีซ่า ON ARRIVAL ได้ที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขต เสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ 
 
ชาวไทย ถา้มีหนงัสือเดนิทางสามารถเดินทางเข้าและประทับตราทางฝั่งลาวได้เลย ถ้า
ไม่มีหนังสือเดินทางต้องยื่นขอท้าบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ส้านักงานจังหวัด
มุกดาหาร วันจันทร-์วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันอาทิตย ์เวลา 8.30-

15.30 น. พร้อมเอกสารส้าคัญดังนี ้



 
1. ส้าเนาบัตรประจา้ตวัประชาชน 2 แผ่น 

2.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หนา้ตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา้ จา้นวน 2 รูป 

3. ถ้าเป็นเด็กไม่มบีัตรประชาชนให้ใช้ส้าเนาทะเบียนบา้นหรือสูตบิัตรแทน 

 
ค่าธรรมเนียมท้าบัตรผา่นแดนคนละ 30 บาท ค่าเรือเที่ยวละ 50 บาท ค่าเหยียบ
แผ่นดินฝั่งลาววันจันทร-์วันศุกร ์คนละ 50 บาท วันเสาร-์วันอาทิตย ์คนละ 100 

บาท การปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าออก 

ไปยังแขวงสะหวันนะเขต ให้ถอืใบอนุญาตผา่นแดนควบคู่ไปกับบัตรประจ้าตัว
ประชาชน เพราะก่อนออกเดินทางตอ้งผ่านการตรวจจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรตามระเบียบ และตอ้งข้ามทีด่่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารและไปขึ้นที่
ท่าด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขตเท่านั้น โดยต้องไปและกลับตาม
ก้าหนดเวลาและสถานที่ที่ทางการลาวอนุญาต ระเบียบพิธีดา้นศุลกากรจะตรวจเฉพาะ
ของที่นักท่องเที่ยวน้าตดิตัวไปเท่านั้น กรณีท่ีนกัท่องเที่ยวต้องการจะซื้อของฝากจาก
ฝั่งลาวต้องปฏิบัตติามระเบียบดังนี ้เหลา้ หรอืสุราต่างประเทศปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร 
และต้องเปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว หรอืบุหรี ่ซิกาแรต ได้ไม่เกิน 200 มวน หรือหลาย
ชนิดรวมกันไม่เกิน 500 กรัม ถ้าซื้อมาเกินจ้านวนที่ระบุไว้จะถูกยดึของไว้ และให้
ไปเสียภาษีสรรพสามิตก่อนน้าแสตมป์ที่ทางสรรพสามิตออกให้มาตดิของส่วนที่เกิน 
แล้วจึงนา้ของออกได ้

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร โทร. 052-632878 
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