การเดินทาง
1.รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถนาเข้ามาในประเทศลาวได้นั้นต้องเป็นรถยนต์ทตี่ ้องผ่อนชาระงวดหมดแล้ว (ไม่ติด
ไฟแนนซ์ ไม่ติดภาระผูกพันทางการเงิน) แต่ถ้าหากรถยนต์ของเราติดภาระผูกพันทางการเงินอยู่ให้ติดต่อขอหนังสือ
มอบอานาจจากบริษัทเจ้าของรถยนต์ ถึงจะสามารถนารถข้ามมายัง สปป.ลาวได้
1.1 เอกสารของรถยนต์ที่ต้องใช้ประกอบในการผ่านแดน
1. หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (พาสปอร์ตรถยนต์เล่มสีม่วง) สามารถติดต่อขอทาได้ที่
ขนส่งจังหวัดที่ตนเองอยู่ ใช้เวลาดาเนินการไม่ถึงชั่วโมง มีค่าธรรมเนียม 55 บาท จากนั้นติด
เครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่ตัวรถ หรือที่มองเห็นได้ชัดเจน
2. ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ใบขับขี่สมาร์การ์ดสามารถใช้กับประเทศอาเซียนได้ 10 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า, และกัมพูชา
3. หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ใช้ฉบับจริง กรณีที่ข้ามด่านมุกดาหารครั้งแรก ครั้งต่อไปไม่ต้องใช้)
4. หนังสือเดินทาง (passport) สามารถอยู่ใน สปป.ลาวได้ 30 วัน (กรณีบุคลสัญชาติไทย)
5. (กรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ตามข้อ 4) สามารถทาบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border
Pass) ได้ที่หน้าด่านมุกดาหาร ซึ่งสามารถอยู่ใน สปป.ลาวได้ 3 วัน 2 คืน โดยมีค่าทา border
pass 40 -50 บาท (รวมค่าถ่ายเอกสารด้วยแล้ว)
ตารางแสดงค่าธรรมเนียม เข้า – ออก สปป.ลาวของรถประเภทต่างๆ
ตำรำงค่ำธรรมเนียม เข้ำ-ออก สปป.ลำว
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทยำนพำหะนะ
รถเก๋ง, จิบ๊ , กระบะ
รถโดยสำรขนำดเล็ก 7 ทีน่ งั่ ลงมำ
รถโดยสำรขนำดกลำง 8-25 ทีน่ งั่
รถโดยสำรขนำดใหญ่มำกกว่ำ 26 ทีน่ งั่
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10-12 ล้อ
รถบรรทุก 18 ล้อ/รถพ่วง

กีบ/ครัง้ ประมำณ/บำท หมำยเหตุ
25.000
94
40.000
151
50.000
189
1บำท/265กีบ
80.000
302
50.000
189
80.000
302
120.000
453

หมายเหตุ
สาหรับรถยนต์ที่ข้ามด่านมุกดาหารเป็นครั้งแรกต้องเตรียมเอกสารเพิ่มดั่งนี้ (หากเคยข้ามที่ด่านอื่นก็จาเป็นต้องเตรียมเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลเก็บไว้ที่ด่านมุกดาหาร
– สมุดคูม่ ือจดทะเบียนรถตัวจริง (เล่มสีฟ้า)
– สาเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ 3 ชุด
– สาเนาหน้ารายการภาษี 3 ชุด
– สาเนาบัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 3 ชุด
เอกสารชุดแรกยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ด่านมุกดาหาร
เอกสารชุดที่สองยื่นกับเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรขาออกไทย
เอกสารชุดที่สามยื่นกับเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ขาเข้า สปป. ลาว

1.2 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร
1.2.1 ขาออกจากไทย
1.2.1.1 ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาออกไทย ขอแบบฟอร์มกรอกเอกสาร(ตม.6) สาหรับ
พาสปอร์ตของคน 1 ใบ สาหรับรถยนต์ 2 ใบ (ผู้ที่ถือสัญชาติไทยไม่ต้องกรอก)
1.2.1.2 ยื่นเอกสารที่กรอกเสร็จพร้อมหนังสือเดินทางและพาสปอร์ตรถยนต์ ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง ลงนามประทับตราลงบนหนังสือเดินทาง พร้อมรอถ่ายรูป
(ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวไม่ต้องถ่ายรูป)
1.2.1.3 ยื่นพาสปอร์ตรถยนต์และหนังสือเดินทางในช่องถัดไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรออก
เอกสารใบขนส่งพิเศษนารถยนต์เข้าออกประเทศชั่วคราว เก็บสาเนาเอกสารไว้เพื่อ
ใช้ตอนขากลับ
1.2.2 ขาเข้า สปป. ลาว
1.2.2.1 ขอแบบฟอร์มกรอกเอกสาร สาหรับพาสปอร์ตของคน 1 ใบ (ถ้าใช้บัตรผ่านแดน
ชัว่ คราวยื่นได้เลย)
1.2.2.2 กรอกเสร็จยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว ลงนามประทับตราบน
หนังสือเดินทาง (ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยทุกครั้ง)
1.2.2.3 ยื่นพาสปอร์ตรถยนต์และหนังสือเดินทางในช่องถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารนา
รถเข้าออก สปป. ลาว
1.2.2.4 ยื่นเอกสารที่ได้ที่ช่องถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ลงนามประทับตราลงในพาสปอร์ต
รถยนต์ เก็บสาเนาเอกสารไว้เพื่อใช้ตอนขากลับ
1.2.2.5 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว มีจาหน่ายอยู่ที่หน้าด่าน สปป.
ลาว (ติดต่อชื้อได้เมื่อไปถึงหน้าด่าน สปป.ลาว)

2. รถบัสโดยสารรับ – ส่ง ระหว่างประเทศ (International Bus)
รถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย – ลาว สามารถขึ้นรถได้ 2 แห่งคือ 1. บขส มุกดาหาร และ 2. ด่าน ตม.
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 มีรอบเวลาการเดินรถดังต่อนี้

3.เรือโดยสารระหว่างประเทศ
3.1 สามารถขึ้นเรือได้ที่ด่านท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารใกล้กับตลาดอินโดจีน ซึ่งจะข้ามมาถึงด่านตรวจคน
เข้าเมืองท่าเรือนครไกสอน พมวิหาน โดยมีค่าโดยสาร 50 บาท ซึ่งสามารถข้ามได้เฉพาะคนไทยและลาวเท่านั้น โดยใช้
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) เช่นเดียวกันสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
3.2 การข้ามแดนโดยใช้เรือโดยสารจะเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นเดียวกันสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

4.เครื่องบิน
สามารถเดินทางได้ 2 รูปแบบ คือ
1. เดินทางโดยใช้เส้นทางบินระหว่างประเทศ ( International flight ) ซึง่ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มายังแขวงสะหวันนะเขต ตามตารางที่แนบมานี้

2. เดินทางโดยใช้เส้นทางบินภายในประเทศ ( Domestic flight )แล้วต่อรถบัสระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเดินทาง
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานได้ 4 แห่ง คือ
1. ท่าอากาศยานนานาชาตินครพนม
2. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
3. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
4. ท่าอากาศยานนานาชาติสกลนคร
จากนั้นเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารและเดินทางมายังประเทศลาวผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมต่อคน มีดังนี้
จากไทยไปลาว.
1. ค่าทา border pass 40 -50 บาท (รวมค่าถ่ายเอกสารด้วยแล้ว)
2. ค่าธรรมเนียมที่ด่านไทย ประมาณ 40 บาท
3. ค่ารถข้ามสะพาน คันละ 50 บาท.
ที่ด่านลาวจะเสียค่าธรรมเนียม ขาเข้า 10000 กีบ (แต่ถ้านอกเวลาราชการ จะเสีย 20000 กีบ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์เข้าลาว รถเก๋งหรือsuv คันละ 25000 กีบ)
จากลาวกลับไปไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จะเสีย ค่ารถข้ามสะพาน 13000 กีบ

