
จดุผ่านแดนถาวร 20 จดุ

จงัหวัด ที่ตัง้ แขวง ที่ตัง้
- ด่าน อ.เชียงของ - เมืองห้วยทราย ประกาศ มท. 23 ม.ค. 2532

(ด่านสากล) ลาวยกระดับ 26 ธ.ค. 2532

มีผลบังคับ 25 ม.ค. 2532

มติ ครม. 20 ธ.ค. 2531

- จุดผ่านแดนถาวรสะพาน - บ.ดอน ประกาศ มท. 20 พ.ย. 2556

มิตรภาพ ๔ เมืองห้วยทราย มีผลบังคับ 11 ธ.ค. 2556

(เชียงของ-ห้วยทราย) (ด่านสากล)
บ.ดอนมหาวนั 
ต.เวยีง อ.เชียงของต.เวยีง อ.เชียงของ

- ด่าน บ.เชียงแสน - เมืองต้นผ้ึง ประกาศ มท. 22 ม.ค. 2533

 อ.เชียงแสน (ด่านท้องถิน่) มติ ครม. 8 เม.ย. 2532

มีผลบังคับ 5 ก.พ. 2533

- จุดผ่านแดนถาวร - ด่านสามเหล่ียมค า 06.00-20.00 น. ประกาศ มท.ลว. 3 พ.ค. 2556

สามเหล่ียมทองค า ม.1 เมืองต้นผ้ึง

บ.สบรวก ต.เวยีง (ด่านสากล)

อ.เชียงแสน
- ด่าน บ.ห้วยโก๋น - บ.น้ าเงิน เมืองเงิน มติ ครม.21 ก.ย. 2539

 อ.เฉลิมพระเกียรติ (ด่านสากล) เมือ่วันที ่21 ธ.ค.2551

-ด่าน บ.ปากห้วย - เมืองแก่นท้าว

 ต.หนองผือ อ.ท่าล่ี (ด่านสากล)

- ด่านสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้ าเหือง

- บ.คอนผ้ึง

แม่น้ าเหือง เมืองแก่นท้าว

ต.อาฮี อ.ท่าล่ี (ด่านสากล)
- ด่าน บ.เชียงคาน ม.2 - เมืองสานะคาม 08.00-18.00 น.
  ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน (ด่านท้องถิน่)

- ด่าน บ.คกไผ่ - บ.วงั เมืองสานะคาม

  ต.ปากชม อ.ปากชม (ด่านท้องถิน่)

- ด่านท่าเสด็จ - ท่าเด่ือ

  อ.เมืองหนองคาย (ด่านท้องถิน่)

- ด่านสะพานมติรภาพ 1 - บ.ดงพูลี 06.00-22.00 น. มติ ครม.29 มี.ค. 2537

  ไทย - ลาว บ.เหล่าจอมมณี เมืองหาดทรายฟอง ขยายเวลาจาก 20.00 น.

  ต.มชียั อ.เมอืงหนองคาย (ด่านสากล) เป็น 22.00 น. เมือ่ 15 ธ.ค.
2544

บ่อแก้ว

5

น่าน

เชียงราย

เลย

1.

2

4

3

7

8

9

10

11

08.00-18.00 น.นครหลวง
เวยีงจันทน์

นครหลวง
เวยีงจันทน์

หนองคาย

จุดผ่านแดนบรเิวณชายแดนไทย-ลาว

ล าดบัที่ พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว

6

เวยีงจันทน์

หมายเหตุเวลาเปิด-ปิด

06.00-20.00 น.

08.00-20.00 น.
ตาม ประกาศ มท.
ลว 12 ก.พ. 2556

ไซยะบุลี

08.00-18.00 น.

08.00-18.00 น.

07.00-18.00 น. เป็นจดุผ่านแดนถาวรด่านสะพาน
มติรภาพขา้มแมน่้ าเหอืงไทย-ลาว 
บ้านนากะเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าล่ี

08.00-18.00 น.

มติ ครม.8 เม.ย. 2532

08.00-16.00 น. มติ ครม. 1 ธ.ค. 2535

มติ ครม. ก่อนปี 2531



จงัหวัด ที่ตัง้ แขวง ที่ตัง้
12 ด่านอ าเภอเมอืงบงึกาฬ เมืองปากซัน 08.00-18.00 น. มติ ครม.1 ธ.ค. 35

* ด่านศุลกากร (ทา่แพ (ด่านสากล) (ก าลังอยูร่ะหว่างแก้ไขความตกลง

 ขนานยนต์) บ.พนัล า ต.วศิิษฐ์ เนือ่งจากฝ่ายไทย

*  ด่าน ตม. (ทา่เรือทบัฟาก) จัดต้ัง จ.บึงกาฬขึน้ใหม่

  ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ
- ด่าน อ.เมืองนครพนม

  ต.ในเมือง ทม.นครพนม

14 ด่านสะพานมิตรภาพ ๓

(นครพนม-ค าม่วน)

15 ด่าน อ.เมอืงมกุดาหาร นครไกสอน 06.00-18.00 น. 1) มติ ครม.ก่อนปี 31 

พมวหิาน ลาวยกระดับ เมือ่ 14 ธ.ค. 36

(ด่านท้องถิน่) 2) ปัจจุบันลาว ได้ลดระดับเป็น

ด่านท้องถิน่ บุคคลสัญชาติทีส่าม

ไม่สามารถใช้หนังสือเดินทาง

ธรรมดาเดินทางเข้า - ออกได้

16 - ด่านสะพานมติรภาพ ๒ - บ.นาแก ประกาศ 18 ธ.ค. 49

  (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต) นครไกสอน เร่ิม 20 ธ.ค. 49

  บ.สงเปอืย ต.บางทรายใหญ่ พมวหิาน

  อ.เมอืงมกุดาหาร (ด่านสากล)
17 - ด่าน บ.ปากแซง สาละวนั - ด่านท้องถิน่

  อ.นาตาล เมืองละคอนเพ็ง

18 - ด่านช่องเม็ก - ด่านสากลวงัเต่า มติ ครม. 20 ธ.ค.31

  อ.สิรินธร เมืองโพนทอง ลาวยกระดับ 2 มี.ค.42
(ประกาศ มท. 24 ก.พ.49)

19 อุตรดิตถ์ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ - ด่านสากลพูดู่ ประกาศ มท. 3 พ.ค.

ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น เมืองปากลาย 2556

อ.บ้านโคก

๒๐ พะเยา - บ้านฮวก ต.ภูซาง 
  อ.ภูซาง

- บ.ปางมอน 06.00-18.00 น. 
ของทุกวนั

ประกาศ มท. ๒๘ ก.ย.

อ.ภูซาง เมืองคอบ ของทุกวนั ๒๕๖๑

(ด่านท้องถิน่)

ล าดบัที่ พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว

06.00-20.00 น.

เวลาเปิด-ปิด

08.00-18.00 น.

มกุดาหาร

อุบลราชธานี

0๘.00-๑๘.00 น.

06.00-22.00 น.

บึงกาฬ

มติ ครม. 22 ก.พ. 55 
เห็นชอบให้ขยายเวลา
ประกาศ มท.ลว. 9 พ.ย. 
2555

สะหวัน
นะเขต

13

นครพนม

- เมืองท่าแขก
(ด่านสากล)

บอลิค าไซ

ค าม่วน

หมายเหตุ

เปิด 23 ม.ค. 32

จ าปาสัก

06.00-20.00 น.

06.00-22.00 น.

ไซยะบุลี

11 พ.ค. 42



จดุผ่อนปรนการค้า 29 แห่ง

จังหวัด ทีต่ัง้ แขวง ทีต่ัง้

1 - บ.สวนดอก ม.8 - บ.สีเมืองงาม 06.00-18.00 น. ประกาศจังหวดั

  ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน   เมืองต้นผ้ึง ของทุกวนั ลว. 16 ต.ค. 2541

2 - บ.แจมป๋อง - บ.ด่าน 08.00-18.00 น. ประกาศจังหวดั

  ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น   เมืองห้วยทราย ของทุกวนั ลว. 7 ธ.ค. 2548

3 - บ.หาดบ้าย - บ.ดอยแดง ประกาศจังหวดั

  ต.ริมโขง อ.เชียงของ   เมืองต้นผ้ึง ลว. 29 เม.ย. 2553

4 - บ.ร่มโพธิท์อง - บ.ปางไฮ 06.00-18.00 น. 
ทุกวนัที ่ 5

ประกาศจังหวดั

  ต.ตับเต่า อ.เทิง   เมืองคอบ 5 และ 20 ของทุก
เดือน

ลว. 16 ต.ค. 2541

5 - บ.ห้วยลึก  ม.4 - บ.ครกหลวง 06.00-18.00 น. ประกาศจังหวดั
  ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น   เมืองห้วยทราย ของทุกวนั ลว. 7 ธ.ค.2548

  บ.ปากตีน

  เมืองห้วยทราย

๖ - บ.ห้วยสะแตง - บ.ป่าหวา้น 09.00-16.00 น.

  ต.งอบ อ.ทุง่ช้าง   เมืองเชียงฮ่อน วนัที ่15,30 ของ

ทุกเดือน ยกเวน้ ปิดท าการชัว่คราว

ผู้ป่วยทีต้่องรับการ เนือ่งจากปรับปรุงถนน)

รักษาพยาบาล ปิดท าการแล้ว

๗ - บ.ใหม่ชายแดน - บ.เตสอง 08.00-16.00น. 29 ก.ค. 2532

  ต.ชนแดน อ.สองแคว   เมืองเชียงฮ่อน วนัที ่5,10,15,20,

25,30 ของทุกเดือน

๘ อุตรดิตถ์ - บ้านห้วยต่าง ม.7 - บ้านขอนแก่น ประกาศจังหวดั

  ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก  เมืองบ่อแตน ลว. 16 ต.ค. 2541

ต้ังแต่ 21 ก.ย. 2542

๙ - บ.เหมืองแพร่ - บ.เหมืองแพร่ 08.00-18.00 น.

  ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว   เมืองบ่อแตน เปิดเฉพาะวนัพระ

๑๐ - บ.นาข่า - บ.นาข่า ประกาศจังหวดั

 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย   เมืองบ่อแตน ลว. 20 มิ.ย. 2551

๑๑ - บ.นากระเซ็ง - บ.เมืองหมอ

 ต.อาฮี อ.ท่าล่ี   เมืองแก่นท้าว

๑๒ - บ.หนองผือ ต.หนองผือ - บ.เมืองแก่นท้าว

 อ.ท่าล่ี   เมืองแก่นท้าว

๑๓ - บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าล่ี - บ.นาแก่งม้า 08.00-16.00 น. เป็นช่องทางธรรมชาติ

 เมืองแก่นท้าว เปิดทุก 7 ค่ า และ 
15 ค่ า

ล าดับที่

ไซยะบุลี

พ้ืนทีข่องไทย

08.00-16.00 น. เปิด
ทุก 3 ค่ า และ 8 ค่ า

08.00-18.00 น. 
ในวนัอังคาร      และ
วนัพฤหัสบดี

น่าน

08.00-18.00 น. 
ทุก 1 ค่ า และ 9 ค่ า

เชียงราย

เลย

29/3/๒๕36 
(ด่านประเพณีฝ่ังลาว
ปรับปรุงถนน

เป็นช่องทางธรรมชาติ

หมายเหตุ

ทุกวนัอังคารและพุธ
เฉพาะกลางวนั

06.00-18.00 น. 
ทุกวนั

เวลาเปิด – ปิดพ้ืนทีข่อง สปป.ลาว

บ่อแก้ว



จังหวัด ทีต่ัง้ แขวง ทีต่ัง้

๑๔ - บ.เปงจาน - บ.ทวย 08.30-16.30 น.

  ต.โพนแพง  เมืองท่าพระบาท พุธ ศุกร์ และ

  อ.รัตนวาปี อาทิตย์

๑๕ - ม.1 ต.จุมพล - บ.โดนใต้ 08.00-16.00 น. ประกาศ 1 มิ.ย. 2548

  อ.โพนพิสัย   เมืองปากงึม อังคาร และเสาร์ เร่ิม 4 มิ.ย.

๑๖ - บ.บ้านหม้อ - บ.ด่านด า

  อ.ศรีเชียงใหม่  ด่านประเพณีหนองดา

 เมืองสีโคดตะบอง

๑๗ - บ.บ้านม่วง - บ.โคกแห่ 06.00-18.00 น. ลว.28 เม.ย. 2549

  อ.สังคม  เมืองสังทอง พุธและเสาร์

๑๘ -  บ.บุง่คล้า - บ.ปากกระด่ิง 08.30-16.30 น.

   อ.บุง่คล้า   เมืองปากกระด่ิง อังคาร และศุกร์

๑๙ - บ.ห้วยคาด บอลิค าไซ - บ.ทวย

  ต.ปากคาด อ.ปากคาด   เมืองท่าพระบาท

๒๐   บ หนาดท่า ม. 2 - เมืองท่าแขก 08.00-16.00 น. เร่ิม 26 มิ.ย. 50

  ต.บ้านกลาง อ.เมือง อังคารและพุธ

๒๑ - บ.ดอนแพง หมูท่ี ่7 บอลิค าไซ - บ.บุง่กวาง 08.00-16.00 น.

  ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
  (ท่าเรือบ้านโพธิช์ัย)

 เมืองปากกระด่ิง จันทร์ อังคาร พุธ 
พฤหัสบดี ศุกร์

๒๒ - บ.ธาตุพนมสามัคคี ค าม่วน 1.บ.ด่าน วนัจันทร์,พฤหัสบดี มติ ครม.8 เม.ย.2532

  ม.2 อ.ธาตุพนม    เมืองหนองบก 08.00-16.00 น. ให้เป็นด่านถาวร แต่ฝ่ายลาว

2.บ.ปากเซบัง้ไฟ ยงัไม่พร้อม

   เมืองปากกระด่ิง

๒๓ -บ.ท่าอุเทน ด่านศุลกากร ค าม่วน - บ.หินบูน วนัจันทร์,พฤหัสบดี มติ ครม.8 เม.ย.2532

  ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน   เมืองหินบูน 08.00-16.00 น. ให้เป็นด่านถาวร แต่ฝ่ายลาว

ยงัไม่พร้อม

๒๔ - บ.ยกัษ์คุ - บ.เหล่าหมากหูด ประกาศขยาย13พ.ค. 59

 อ.ชานุมาน   เมืองไซพูทอง

๒๕ - หน้าทีว่า่การ อ.เขมราฐ - บ.นาปากซัน

  (หลังเก่า)   เมืองสองคอน

๒๖ - บ.สองคอน ต.สองคอน - บ.หนองแสง 09.00-15.00 น. 19 ก.ย.39
  อ.โพธิไ์ทร   บ.ดอนหมากเด่ือ วนัพฤหัสบดี

  เมืองละคอนเพ็ง

27 - บ.คันท่าเกวยีน - บ.คันทุงไซ 08.00-16.00 น. ประกาศ 1 ก.พ. 2562
ต.นาโพธิก์ลาง อ.โขงเจียม เมืองคงเซโดน วนัอังคาร พฤหัสบดี 

และอาทิตย์

ล าดับที่ พ้ืนทีข่องไทย พ้ืนทีข่อง สปป.ลาว

06.00-17.00 น.
อังคาร พฤหัสบดี และ
เสาร์

ค าม่วน

บอลิค าไซ

08.00-16.00 น. 
จันทร์และพฤหัสบดี

ลว. 21 มิ.ย.48

ลว.20 ธ.ค. 2548

เวลาเปิด – ปิด หมายเหตุ

นครหลวง
เวยีงจันทน์

06.00-18.00 น.
วนัพุธถึงวนัอาทิตย์

นครพนม

อ านาจเจริญ

หนองคาย

บึงกาฬ

สะหวนั
นะเขต

08.00-15.00 น.
จันทร์-ศุกร์

17 ม.ีค.41

อุบลราชธานี

สาละวนั



จังหวัด ทีต่ัง้ แขวง ทีต่ัง้

ล าดับที่ พ้ืนทีข่องไทย พ้ืนทีข่อง สปป.ลาว เวลาเปิด – ปิด หมายเหตุ

28 - บ.ด่านเก่า - บ.สิงส าพัน 09.00-15.00 น. 19 ก.ย.39

  ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม   เมืองชะนะสมบูน วนัอังคาร พฤหัสบดี 
เสาร์

29 - บ.หนองแสง(ช่องตาอู)  - บ.เหียง 08.00 - 15.00 น. 17 ม.ีค.41

  ต.โพนงาม อ.บุณฑริก    เมืองสุขุมา จันทร์ พุธ ศุกร์

อุบลราชธานี

จ าปาสัก












