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สถานะการเปิด - ปิด และการส่งสินค้าผ่านด่านการค้าของจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

1.เชียงราย ด่าน
ศุลกากร
เชียงแสน 

หนังสือ ที ่ชร 0018.3/8690 ลงวันที่ 3 เม.ย.63 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไข
ปัญหาให้ขยายวันในการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ออกไปอีก 2 วันท าการ จากเดิม อนุญาตให้ 
ขนถ่ายสินค้าได้เฉพาะวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 06.00-18.00 น. เป็นวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
เวลา 06.00-18.00 น. ของทุกสัปดาห์ 

/   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
คือ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค
ปศุสัตว์ อุปกรณ์
ก่อสร้าง โคมีชีวิต 
น้ ามันดีเซล 
กระดาษท าลอน
ลูกฟูก ยาน
พาหนะ,รถยนต์
ส่วนบุคคล น้ ามัน
เบนซิน สินค้า
เกษตร สุกรมีชีวิต 
สาธารณรัฐแห่ง

ท่าเรือกวน
เหล่ย (เมือง
สิบสองปัน
นา)
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนจีน 
ปิดเป็นการ
ชั่วคราว ตาม
มาตรการ
ป้องกัน 
การแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สหภาพ 
เมียนมา คือ 
น้ ามันเชื้อเพลิง
,น้ ามัน หล่อลื่น 
สุรา เบียร์ ไวน์ 
ปูนซีเมนต์ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค 
เครื่องดื่ม 

 ด่าน
ศุลกากร
เชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที ่1380/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 
ระงับการเข้า-ออก  ของบุคคล 
ยานพาหนะและสิ่งของ ยกเว้นสินค้าที่ได้รับใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถ
ขนส่งสินค้าโดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้าสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ 

   /   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
คือ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค 
ปศุสัตว์, อุปกรณ์
ก่อสร้าง โคมีชีวิต
, น้ ามันดีเซล 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สปป.ลาว ออก
ประกาศ เรื่อง 
การขนส่ง
สินค้าผ่าน
ดินแดนของ 
สปป.ลาว เพ่ือ
จะไปประเทศ
ที่สาม ดังนี้
ส าหรับขาเข้า 
รถขนส่งสินค้า
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

(ตอนใต้) คือ 
พืชผัก/ผลไม้สด, 
สินค้าอุปโภค-
บริโภค,ผลไม้แปร
รูป น้ ามัน
เชื้อเพลิง
,น้ ามันหล่อลื่น 

ต่างประเทศ 
ต้องมาเปลี่ยน
ถ่ายสินค้าใส่
รถขนส่งของ
ลาวที่จุด
เปลี่ยนถ่ายที่
เจ้าหน้าที่
ก าหนด  
ส าหรับขา
ออก รถขนส่ง
ของลาวขนส่ง
ไปยังชายแดน
เพ่ือเปลี่ยน
ถ่ายใส่รถ
ต่างประเทศ 
ของประเทศท่ี
สาม หรือใช้รถ
ขนส่งของลาว
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ขนส่งต่อไปยัง
ประเทศ
ปลายทาง ใน
กรณีท่ีประเทศ
เกี่ยวข้อง
อนุมัต ิส่วน
คนขับรถที่เป็น
คน
ต่างประเทศ
ต้องผ่านการ
ตรวจสุขภาพ
อย่างเคร่งครัด 

 ด่าน
ศุลกากร
แม่สาย 

      สปป.ลาว ออกประกาศ เรื่อง การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของ สปป.ลาว เพ่ือจะไปประเทศที่สาม 
ดังนี้ส าหรับขาเข้า รถขนส่งสินค้าต่างประเทศ ต้องมาเปลี่ยนถ่ายสินค้าใส่รถขนส่งของลาวที่จุดเปลี่ยน
ถ่ายที่เจ้าหน้าที่ก าหนด  
ส าหรับขาออก รถขนส่งของลาวขนส่งไปยังชายแดนเพ่ือเปลี่ยนถ่ายใส่รถต่างประเทศ ของประเทศท่ี
สาม หรือใช้รถขนส่งของลาวขนส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง ในกรณีที่ประเทศเกี่ยวข้องอนุมัติ ส่วน
คนขับรถที่เป็นคนต่างประเทศต้องผ่านการตรวจสุขภาพอย่างเคร่งครัดณ จุดผ่านแดนถาวร บริเวณ

   /   สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
คือ น้ ามัน
เชื้อเพลิง,
น้ ามันหล่อลื่นสุรา 
เบียร์ ไวน์ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ข้ามสะพานแม่น้ าสาย บ้านสันผักฮี้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (แห่งที่ 2) ทั้งนี้ตั้งแต ่วันที่ 23 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ปูนซีเมนต์ 
เครื่องอุปโภค-
บริโภค เครื่องดื่ม 
 

2.พะเยา 1. ด่าน
ศุลกากร
บ้านฮวก 

จังหวัดพะเยา ได้ออกค าสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1005/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของ
บุคคลยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดพะเยา เป็นการชั่วคราว ลงวันที ่21 มีนาคม 2563 โดยระงับการเดินทางเข้ามาของ
บุคคลต่างด้าว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ยกเว้นคนประจ าพาหนะ
ขนส่งสินค้าสัญชาติลาว จ านวน คันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี ้ตั้งแต ่วันที่23 มีนาคม2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
           ประกาศอ าเภอภูซาง เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของ 
ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยา เป็นการ
ชั่วคราว ลงวันที ่25 มีนาคม 2563 ดังนี้ 
1. ราษฎรไทยห้ามเดินทางเข้าออกจากช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกทุกรณี  
 2. ราษฎร สปป.ลาว ห้ามเดินทางเข้ามาประเทศไทย เว้นแต่ บุคคลที่ได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าเมือง 
สถานฑูต หรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงค า โดยผ่าน

   /   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
คือ วัสดุก่อสร้าง 
พลังงานไฟฟ้า 
เหล็กเส้น เครื่อง
อุปโภค-บริโภค 

      จาก
ประกาศ
จังหวัดพะเยา
และประกาศ
อ าเภอภูซาง
ส่งผลท าให้
บุคคล 
ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ไม่
สามารเข้า-
ออกผ่านจุด
ผ่านแดนถาวร
บ้านฮวก 
อ าเภอภูซางได้ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

การคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจ าจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกแล้วเท่านั้น  
3. ราษฎรไทยที่ตกค้างอยู่ใน สปป.ลาว ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเป็น
บุคคลที่มีภูมิล าเนา และชื่อที่อยู่ในทะเบียนราษฎรเขตอ าเภอภูซางและอ าเภอเชียงค าเท่านั้น และต้อง
ได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจ าจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกแล้ว และ
ด าเนินการกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วังหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย 
4. ห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกสินค้าทุกประเภทเดินทางเข้า-ออก และน าสิ่งของผ่านช่องทาง
จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ทุกประเภท ทุกชนิด 
5. ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ประจ าจุดผ่านแดนบ้านฮวกเข้า-ออก ผ่านช่องทาง
จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ 

ดังนั้นจึงส่งผล
กระทบท าให้
ทางเมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลาว 
ได้รับ
ผลกระทบ
ขาดแคลน
สิ่งของ
อุปโภค
บริโภค และ
สร้างความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชนใน 
สปป.ลาวเป็น
อย่างมาก 
ดังนั้น เพ่ือ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เป็นช่วยเหลือ
ทางด้าน
ศีลธรรม ทาง
อ าเภอ 

ภูซาง จึงออก
หนังสือ ที ่พย 
0818/ว 
300 ขอความ
อนุเคราะห์
ด่านศุลกากร
เชียงของ
อ านวยความ
สะดวกให้น า
สินค้าอุปโภค 
บริโภค ผ่าน
ด่านถาวร
บ้านฮวก 
อ าเภอ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ภูซาง โดยให้
ส่งถ่ายสิ่งของ 
อุปโภค 
บริโภค 
บริเวณหน้า
ด่านเท่านั้น 
ส าหรับสินค้า
ประเภทอ่ืนๆ
นอกเหนือจาก
สินค้าอุปโภค 
บริโภค ไม่
สามารถน าเข้า
และส่งออกได้ 

3.น่าน 1.จุดผ่าน
แดนถาวร
ห้วยโก๋น 
ต าบลห้วย
โก๋น อ าเภอ

ค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 5119/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร
ห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยระงับ
การเดินทางเข้า - ออกของบุคคล เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการน าเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่าน
แดน สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงาน
ประจ ารถขนส่งสินค้าสัญชาติไทยและลาว รวมไม่เกิน 2 คนต่อหนึ่งคัน และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง

   /   ประเทศตลาด
ปลายทาง สปป.
ลาว สินค้า
ส่งออกที่ส าคัญ 
คือ น้ ามัน
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

โรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น แล้วเท่านั้น ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็น
ต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
 

เชื้อเพลิง และ
สินค้าอุปโภค
บริโภค 

 2.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ใหม่
ชายแดน 
ต าบลชน
แดน 
อ าเภอสอง
แคว 

ค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 5016/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและ
สิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า  ชายแดนไทย - สปป.ลาว ในพื้นที่บริเวณบ้านใหม่ชายแดน ต าบลชน
แดน อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดด่านตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

    /   

 3.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ห้วยสะแตง 
ต าบลงอบ 
อ าเภอทุ่ง
ช้าง 

จุดนี้ไม่มีภาวะการค้า ปกติใช้เป็นช่องทางชาวบ้านของ สปป.ลาวผ่านเข้า-ออกเพ่ือใช้บริการด้าน
สาธารณสุข โดยได้ปิดการเข้า-ออกของตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ไม่มีประกาศ/ค าสั่งจังหวัด
ที่เกี่ยวกับการปิด-เปิด 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

4.อุตรดิตถ์ 1. จุด
ค้าขาย
ประเพณี
ช่อง
มหาราช 
หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
เบี้ย อ าเภอ
บ้านโคก 
 
 
 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ระงับการใช้ช่องทาง  ณ จุดผ่านแดน 
2. ยกเลิกการลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภทรวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยวส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง ของทุกประเทศ โดย จะด าเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม- 20 เมษายน 2563 
3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2556 
4. ส าหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) ส าหรับเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วในการเดิน
ทางเข้าจุดผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานทางราชการไทยก าหนดและแสดงเอกสาร
การตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยันว่าโรคโควิด 19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
การเดินทางประวัติย้อนหลัง 14 วันด้วยยกเว้นผู้เดินทางมาจากเมืองทุ่งมีไช เมืองปากลาย และเมือง
บ่อแตนแขวงไชยบุรี ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว 
 
5. การระงับการเข้า-ออก ของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเว้น
การเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที ่2 ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่
ตรงข้ามกับด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยให้
สามารถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้ แต่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการ มติของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การควบคุมโรคติดต่ออันตราย ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. จุด
ค้าขาย
ประเพณี
ช่องห้วย

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ระงับการใช้ช่องทาง  ณ จุดผ่านแดน 

 
 
 
 

 / แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

พร้าว หมู่ที่ 
4 ต าบล
ห้วยมุ่น 
อ าเภอน้ า
ปาด 
 
 
 
 

2. ยกเลิกการลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภทรวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยวส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง ของทุกประเทศ โดย จะด าเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม- 20 เมษายน 2563 
3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2556 
4. ส าหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) ส าหรับเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วในการเดิน
ทางเข้าจุดผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานทางราชการไทยก าหนดและแสดงเอกสาร
การตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยันว่าโรคโควิด 19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
การเดินทางประวัติย้อนหลัง 14 วันด้วยยกเว้นผู้เดินทางมาจากเมืองทุ่งมีไช เมืองปากลาย และเมือง
บ่อแตนแขวงไชยบุรี ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว 
5. การระงับการเข้า-ออก ของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเว้น
การเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที ่2 ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่
ตรงข้ามกับด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยให้
สามารถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้ แต่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการ มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การควบคุมโรคติดต่ออันตราย ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. จุดผ่อน
ปรนการค้า
ช่องห้วย
ต่าง หมู่ที่ 
7 ต าบล
บ้านโคก 
อ าเภอบ้าน
โคก 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ระงับการใช้ช่องทาง  ณ จุดผ่านแดน 
2. ยกเลิกการลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภทรวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยวส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง ของทุกประเทศ โดย จะด าเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม- 20 เมษายน 2563 
3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 / แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 
 

4. ส าหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) ส าหรับเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วในการเดิน
ทางเข้าจุดผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานทางราชการไทยก าหนดและแสดงเอกสาร
การตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยันว่าโรคโควิด 19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
การเดินทางประวัติย้อนหลัง 14 วันด้วยยกเว้นผู้เดินทางมาจากเมืองทุ่งมีไช เมืองปากลาย และเมือง
บ่อแตนแขวงไชยบุรี ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว 
5. การระงับการเข้า-ออก ของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเว้น
การเข้า-ออก ณ จดุผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที ่2 ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่
ตรงข้ามกับด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยให้
สามารถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้ แต่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการ มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การควบคุมโรคติดต่ออันตราย ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 

 4. จุดผ่าน
แดนถาวร
ภูดู่ หมู่ที ่2  
ต าบลม่วง
เจ็ดต้น 
อ าเภอบ้าน
โคก 

1.  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-
ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ 
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563 โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ระงับการใช้ช่องทาง  ณ จุดผ่านแดน 
2. ยกเลิกการลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภทรวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตรา

ประเภทท่องเที่ยวส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง ของทุกประเทศ โดย จะด าเนินการตามมาตรการตั้งแต่
วันที่ 21 มีนาคม- 20 เมษายน 2563 

3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 
2556 

4. ส าหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) ส าหรับเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วในการเดิน
ทางเข้าจุดผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานทางราชการไทยก าหนดและแสดงเอกสาร

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

การตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยันว่าโรคโควิด 19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
การเดินทางประวัติย้อนหลัง 14 วันด้วยยกเว้นผู้เดินทางมาจากเมืองทุ่งมีไช เมืองปากลาย และเมือง
บ่อแตนแขวงไชยบุรี ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว 

5. การระงับการเข้า-ออก ของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยกเว้นการเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อยู่ตรงข้ามกับด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดย
ให้สามารถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้ แต่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการ มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การควบคุมโรคติดต่ออันตราย ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 
 

  2.  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 4120/2563 เรื่องระงับการ เดินทางเข้า - ออก
ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เป็นการชั่วคราว  ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
- จังหวัดอุตรดิตถ์มีค าสั่งระงับการเดินทางเข้า- ออกของบุคคล  ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เป็นการ
ชั่วคราว ส าหรับการน าเข้า-ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนสามารถด าเนินการได้ ตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่าน การ
ตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวร 
3.  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหนังสือด่วนที่สุดที่ อต 0017.3/ว 2082  ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  เรื่อง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระงับการเข้า - ออก ประเทศทางด่านสากลอย่างเด็จขาด  
-  กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระงับการใช้งานสากลที่ยังอนุโลม 
ให้เปิดใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดทุกด่าน และจะไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทาง เข้า-ออก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทางด่านดังกล่าวอย่างเด็ดขาดยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าและการเข้า-
ออก ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น   โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 
เมษายน 2563 ทั้งนี ้ฝ่ายลาว ขอความร่วมมือฝ่ายไทยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานลาว ที่ท างานใน
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ประเทศไทยไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย ในระยะนี้ 
4.  จังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือด่วนที่สุดที่ อต 0017.3/ว 2523 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
การขยายเวลาการระงับการเดินทางของบุคคลเข้า-ออก ของแขวงไซยะบูลี 
       - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มีประกาศ เรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสกัดกั้นป้องกันระบาด ควบคุมและเตรียมความพร้อมรอบ
ด้าน เพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันต่อไปอีก ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2563 และแขวงไชยบุรี แจ้งขยายเวลาการระงับการเดินทางของบุคคลเข้า-ออก ด่านพูดู่ เมืองปาก
ลาย ซึ่งตรงกับ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากวันที่ 4 พฤษภาคม ไปจนถึง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563  เพ่ือเป็นเพ่ิมมาตรการ ป้องกัน สกัดกั้น และยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง   ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรับแรงงานลาวที่ตกค้าง  และยังติดอยู่ในประเทศไทย เสนอให้ทาง
จังหวัดช่วยติดตาม พร้อมทั้งกักเป็นเวลา 14 วัน และให้การช่วยเหลือบรรดาแรงงานที่ตกค้าง จนครบ
ก าหนดก่อนจะส่งให้แขวงไชยบุรี 

5.พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกมี
แนวติดต่อ
กับแขวงไช
ยะบูลี 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สปป. ลาว 
ทางด้าน
ต าบลบ่อ
ภาค 
อ าเภอชาติ
ตระการ  
ซึ่งมี
ระยะทาง
แนว
ชายแดน 
19 
กิโลเมตร 
แต่ไม่มี
ด่านทา
การค้า 
เนื่องจาก
สภาพ
ภูมิศาสตร์
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

โดยรอบ
เป็นพื้นที ่
ป่าเขาสูง
ชัน 

6.เลย 1. ด่าน
พรมแดน
บ้านนากระ
เซ็ง 
อ.ท่าลี่ 

1. จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 800/2563  เรื่อง  การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของ
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย-ลาว จังหวัดเลย 
เป็นการชั่วคราว  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 - จังหวัดเลยมีค าสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นการชั่วคราว ส าหรับ
การน าเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดนสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้
มีพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุด
ผ่านแดนสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย-ลาว แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้น
ไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที ่22 มีนาคม พ.ศ.2563 
2. จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของ
บุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   /     
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

  2.1 ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร ดังนี้ 
  2.1.1 ด่านเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 2.1.2 ด่านบ้านคกไผ่ ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 ยกเว้น จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย-ลาว ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
  2.2 ปิดจุดผ่อนปรนการค้าและ 
ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
  2.2.4 ช่องทางธรรมชาติบ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
   2.2.5 ช่องทางธรรมชาติ บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 
 3. ค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 799/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดน
จังหวัดเลย เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที ่5/2563 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25663 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ 
จังหวัดเลยจึงมีค าสั่ง การเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย-ลาว ต าบลท่าลี่ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีการปรับเวาลท าการ ดังนี้ “จากเดิมเปิดท าการเวลา 08.00 น. และปิด
ท าการเวลา 18.00 น. ปรับเวลาเป็นเปิดท าการเวลา 08.00 และปิดท าการเวลา 16.30 น. ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติด ประกาศ ณ 
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 
4. หนังสือที่ ลย 0017.3/ว 3070 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน 
ลาว วางหลักเกณฑ์ใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนในช่วงป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งโดยสรุปก าหนดว่า ส าหรับสินค้าข้ามแดนทั่วไปและ
สินค้าผ่านแดนไปประเทศท่ีสามให้มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ จุดที่ก าหนด ในขณะที่สินค้าข้ามแดนเพ่ือ
ใช้ในโครงการต่างๆ สามารถขนส่งไปยังพื้นที่โครงการได้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับที่ก าหนด ทั้งนี ้
ห้ามรถชนส่งที่มีคนขับรถและคนประจ ารถเกิน 2 คน  

 2.. จุดผ่าน
แดนถาวร
เชียงคาน 
อ.เชียงคาน 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

  /     

 3. จุดผ่าน
แดนถาวร
บ้านคกไผ่ 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ

    /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ.ปากชม เข้าสู่สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 
 4.จุดผ่อน

ปรน 
บ้านนาข่า 
อ.ด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

    /   

 5.จุดผ่อน
ปรน 
บ้านเหมือง
แพร่ อ.นา
แห้ว 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

    /   

 6.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
นากระเซ็ง  
อ.ท่าลี่ 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

    /   

7.หนองคาย 2. จุดผ่าน
แดนถาวร
ด่านท่าเรือ
หนองคาย  

ประกาศจังหวัดหนองคาย  เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรทางเรือหนองคาย  และ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว ลงวันที ่20 มีนาคม 2563   
    - จังหวัดหนองคาย ได้ออกประกาศระงับการใช้ช่องทางเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดน จ านวน 2 จุด 
ดังนี้ 1) จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย 2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย ทัง้นี้ตั้งแต่ 

    /  ปัญหา
อุปสรรค 
1. เนื่องจาก 
สปป.ลาว 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

(ท่าเสด็จ) วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกาศ ปิด
ด่านประเพณี
และด่าน
ท้องถิ่นทุก
ด่าน และ
จังหวัด
หนองคาย 
ประกาศปิดจุด
แผนแดนถวาร 
ท่าเรือ
หนองคาย (ท่า
เสด็จ) และจุด
ผ่อนปรนทาง
การค้าทุกจุด 
ซึ่งสินค้า
ส่งออกและ
น าเข้าที่จุด
ผ่านแดนถาวร
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สะพานมิตร
ไทย-ลาว แห่ง
ที ่1 เท่านั้น 
จึงท าให้
ผู้ประกอบการ
ขนส่งรายใหญ่
ของทั้งสองฝั่ง
เก็บค่าขนส่ง
สินค้าเพ่ิมขึ้น
กว่าเท่าตัว  
2. การสั่งซื้อ
สินค้าและการ
ช าระเงินของ
ผู้ประกอบการ 
สปป.ลาว จะ
สั่งซื้อผ่านทาง
ออนไลน์ และ
ช าระเงินผ่าน 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

Netbank ของ
ธนาคาร ซ่ึง
ส่วนมาก
ผู้ประกอบการ 
สปป.ลาว จะมี
บัญชีเงินฝากที่
ธนาคารฝั่งไทย 
และจากการ
ปิดด่าน
พรมแดนท าให้
นักธุรกิจ สปป.
ลาว ไม่
สามารถน าเงิน
มาฝากท่ี
ธนาคารฝั่งไทย
ได ้จึงเป็น
ปัญหากับผู็
ประกอบการ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สปป.ลาว ไม่
สามารถสั่งซื้อ
สินค้าจากฝั่ง
ไทยเพ่ิมได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. 
ผู้ประกอบการ
ค้าชายแดน
ไทย อยากให้
ผู้บริหาร ของ
ทั้งสอง
ประเทศ 
ประชุมเจรจา 
เพ่ือท าการเปิด
จุดผ่านแดน
ถาวรท่าเรือ
หนองคาย (ท่า
เสด็จ) จังหวัด
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

หนองคาย ซ่ึง
อยู่ตรงข้ามกับ
ด่านท้องถิ่น
บ้านท่าเดื่อ 
เมืองหาด
ทรายฟอง 
นครหลวง
เวียงจันทน์ ซ่ึง
จะท าให้
ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั้ง
สองฝ่าย ซ้ือ
ขายสินค้าได้
ตามปกติ เพ่ือ
เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง
สินค้าของ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ผู้ประกอบการ 
2. ให้มีการ
เปิดด่าน
สะพาน
มิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที ่1 
เพ่ือให้นัก
ธุรกิจของทั้ง
สองฝ่าย เดิน
ทางเข้า - ออก
ได ้โดยผ่าน
มาตรการที่
ก าหนดของทั้ง
ฝ่าย และ
ก าหนด
ระยะยทางใน
การเดิน
ทางเข้า - ออก 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ของ
ผู้ประกอบการ
และนักธุรกิจ 
ทั้งสองฝ่าย 
เพ่ือที่จะ
ด าเนินการค้า
ได้ตามปกต ิ 

 3. จุดตรวจ
สถานีรถไฟ
หนองคาย 

     /   

 4. จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านหม้อ 
อ าเภอศรี
เชียงใหม่ 

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนการค้าในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563  
     - จังหวัดหนองคายได้ระงับการเดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนการค้าในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเป็น
การชั่วคราว ณ จุดผ่อนปรนการค้า จ านวน 4 จุด ของจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

    /   

 5. จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านจุมพล 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ าเภอโพน
พิสัย 

 6. จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านม่วง 
อ าเภอ
สังคม 

     /   

 7. จุดผ่อร
ปรนการค้า
บ้านเปง
จาน 
อ าเภอ
รัตนวาปี 

     /   

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรอ
หนองคาย และให้แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อดูแลการปฏิบัติการผ่อนผันการเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือ
หนองคาย และจังหวัดหนองคาย ได้มีค าสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 1601/2563 ลงวันที ่20 
พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานก าหมดมาตรการควบคุม ดูแลการปฏิบัติการผ่อนผันการ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย เพ่ือการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะท างาน ได้มีการประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการ
การอนุญาตผ่อนผันการเปิดจุดแผนแดนถาวรท่าเรือหนองคาย เพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อเสนอ
จังหวัด แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบ ในการเปิดด่านต่อไป 

8.นครพนม 1.) จุดผ่าน
แดนถาวร 
สะพาน
มิตรภาพ 3 
(นครพนม - 
ค าม่วน)  
  

จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค าม่วน) ตามมต ิที่ประชุมของคณะกรรมโรคติดต่อ
จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ก าหนดมาตรการ การน าเข้า - ส่งออกสินค้าตาม
กฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดนโดยอนุญาตให้พนักงานขับรถสินค้า จ านวน 1 คน 
และคนประจ ารถสินค้า จ านวน 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน ที่ได้รับการยกเว้นให้ใช้ช่องทางการเข้า 
- ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นไปอยู่นอกราชอาณาจักรไทย            
เป็นระยะเวลาเกิน 5 ชั่วโมง เมื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักไทยต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน ไว้เพ่ือ
สังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 5 
เมษายน - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง         

  /   สินค้าส่งออก ที่
ส าคัญคือ ขนุน 
ชมพู่ ทุเรียน 
มะขาม ล าไย 
เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลัง โซลาร์
เซลล์ โค,กระบือ
มีชีวิตมะม่วง 
มังคุด พลังงาน
ไฟฟ้า ผงซักฟอก 
น้ ายาซักผ้า น้ ายา
ล้างจาน และสบู่ 
แชมพ ู ครีมนวด
ผม สบู่ ครีม
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อาบน้ า 
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและสิ่ง
ปรุงแต่ง 
 

 2.จุดผ่าน
แดนถาวร 
ท่าเทียบ
เรือ 
เทศบาล
เมือง
นครพนม 
3.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
หนาดท่า 
ต.บ้าน
กลาง อ.
เมือง

จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนมและจุดผ่อนปรนการค้า    จ านวน 4 จุด มีการ
ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ตามค าสั่งจังหวัดนครพนม  ที่ 591/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
- 

    / 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

นครพนม 
4.จุดท่า
เทียบเรือ 
บ้านโพธิ์
ไทร ต.ไผ่
ล้อม อ.
บ้านแพง 
5.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ธาตุพนม
สามัคคี อ.
ธาตุพนม 
6.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ท่าอุเทน ต.
ท่าอุเทน อ.
ท่าอุเทน 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

9.มุกดาหาร 1. จุดผ่าน
แดนถาวร 
จ านวน 2 
แห่ง ได้แก ่  
1.1 ท่า
ข้ามท่า
เทียบเรือ
เทศบาล
เมือง
มุกดาหาร 
1.2 
สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว 
แห่งที่ 2 
มุกดาหาร-
สะหวันนะ
เขต 

จังหวัดมุกดาหาร มีค าสั่งที่ 1218/2563  เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล  ยานพาหนะ  
และสิ่งของ  ณ  จุดผ่านแดนถาวร  เป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดดังนี้ 
1 ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมือง
มุกดาหาร) ทุกกรณี 
2. ระงับการเข้า – ออก ของบุคคล   
ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ยกเว้น การ
น าเข้า – ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน   
โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจ ารถ  รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus  Disease 2019 : COVID-19) จากพนักงานควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  ณ  จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) แล้ว
เท่านั้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

  /   ประเทศ
ปลายทาง  สปป.
ลาว   
สส.เวียดนาม  
ประเทศจีน 
- สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ  ได้แก ่ 
เครื่องประมวลผ
ลหรือหน่วยเก็บ
ข้อมูล 
ทรานซิสเตอร์
และกลอุปกรณ์
กึ่งตัวน าที่
คล้ายกัน  น้ ามัน
เชื้อเพลิง  
แผ่นวงจรพิมพ์  
และเครื่องดื่ม 
- สินค้าน าเข้าที่

การออก
หนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิด
สินค้าจังหวัด
มุกดาหาร  มี
ดังนี้ 
1. เดือน
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 
2563 เป็น
ช่วงที่ผลผลิต
ล าไยออกสู่
ตลาดปริมาณ
มากในป ีพ.ศ. 
2562  มีการ
ส่งออกล าไย
ผ่านด่าน
มุกดาหาร  แต่
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 ส าคัญ  ได้แก ่ 
เครื่องโทรศัพท ์
อุปกรณ์โทรศัพท์  
เครื่องประมวลผ
ลหรือหน่วยเก็บ
ข้อมูล อุปกรณ์
หน่วยเก็บ
ความจ าแบบไม่
ลบเลือน 
ทองแดงบริสุทธิ์  
และพลังงาน
ไฟฟ้า 
 
 

ปีนี้
ผู้ประกอบการ
ไปขอหนังสือ
รับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า 
ที่ด่านเชียง
ของ  จังหวัด
เชียงราย  และ
ส่งออกที่ด่าน
ภาคเหนือ 
2. ช่วงนี้
จังหวัด
มุกดาหาร มี
ผลไม้ที่ส่งออก 
จ านวน 2 
ชนิด คือ 
ทุเรียน 
(จันทบุรี) กับ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ขนุนสด  มี
การส่งออก
ปริมาณน้อย 
เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจาก
ที่ประเทศจีน
ปิดเมืองและมี
การระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19)  
และเป็น
ช่วงเวลาที่
ผลผลิตเริ่ม
ออกสู่ตลาด 
3. การส่งออก
ที่ไม่ได้รับ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ผลกระทบ  
ได้แก่ วัวและ
กระบือ สินค้า
อุปโภคบริโภค   

 2. ด่าน
ประเพณี  
มีตลาดใน
หมู่บ้าน
ชายแดน 8 
แห่ง ได้แก ่ 
2.1 อ าเภอ
หว้านใหญ่ 
4 แห่ง 
ได้แก่  
1) บ้าน
สองคอน  
2) บ้าน
หว้านใหญ่  

     /   



39 
 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

3) บ้านชะ
โนด และ 
4) บ้าน
บางทราย
น้อย 
2.2 อ าเภอ
เมือง
มุกดาหาร 
3 แห่ง 
ได้แก่  
1) 
บ้านส่็มป่อ
ย  
2)บ้านบาง
ทรายใหญ่   
และ 3) 
บ้านนาสีน
วน 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

2.3 อ าเภอ
ดอนตาล 1 
แห่ง ได้แก ่
บ้านดอน
ตาล 
 

10.
อ านาจเจริญ 

จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านยักษ์คุ 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 612/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของ
บุคคล ยานพาหนะ และส่็็งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

    /   

 2.ท่าข้าม
ประเพณี
บ้านนาสีดา 
, ปากห้วย
ยาง , บ้าน
บุ่งเขียว 
และบ้าน
โคกสารท่า 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

11.
อุบลราชธา
นี 

1.ด่าน
พรมแดน
ช่องเม็ก อ.
สิรินธร 

1. 1. ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที ่12803/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องการระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ  จุดผ่านแดนถาวร 

จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัด  
2. อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว 
3. 2. ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12833/2563  ลงวันที่ 21  มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดิน

ทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทาง
อ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบล   ราชธานี เป็นการชั่วคราว  

4.      1) ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 
5.      2) ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 

     3) ส าหรับการเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดนสามารถด าเนิน   การได้ตามระเบียบกฎหมาย
ที ่  เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน 2คนและต้องผ่านการตรวจ
คัดกรองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   ประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก แล้วเท่านั้น   

   /   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
-สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ ได้แก่ 
 1. น้ ามันดีเซล 
2.น้ ามันเบนซิน
ไร้สารตะกั่ว 91 
3.รถไถนาเดิน
ตาม 
4.พลังงานไฟฟ้า 
5.อาหารสุกร 
6.น้ ามันเครื่อง 
7.กระเบื้องลอนคู่ 
8.รถแทรกเตอร์ 
9.ครีมเทียม 
10.เครื่องยนต์
ดีเซล 

ตั้งแต่วันที่ 23 
มีนาคม 
2563 ที่มี
ประกาศ
จังหวัดอุบล   
ราชธานี และ 
สปป ลาว ปิด
พรมแดนไม่
อนุญาตให้   
เดินทางเข้า-
ออก ยกเว้น
การน าเข้า-
ส่งออก มี
ผลกระทบให้
จ านวน   
รถบรรทุก
สินค้าเข้า-ออก 
ลดลงประมาณ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

60% จาก
ช่วงเวลา
เดียวกันใน   
ภาวะปกติ แต่
อย่างไรก็ด ีมี
ปัจจัยอื่น ๆ 
ประกอบด้วย 
เช่นเป็นช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ (ฝั่ง 
สปป.ลาว ปิด
ท าการ) 

 2.ด่าน
พรมแดน
ปากแซง อ.
นาตาล 

     /   

 3.จุดผ่อน
ปรนหน้าที่

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ท าการ
เทศบาล ต.
เขมราฐ อ.
เขมราฐ 
ตรงข้ามกับ
ด่าน
ประเพณี
บ้านทาปะ
ชุม เมือง
สองคอน 
แขวง
สะหวันนะ
เขต 

 4.จุดผ่อน
ปรน บ้าน
สองคอน  
ต.สองคอน 
อ.โพธิ์ไทร 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ตรงข้ามกับ
ด่าน
ประเพณี
บ้านหนอง
แสง บ้าน
ดอนหมาก
เดื่อ เมือง
ละครเพ็ง 
แขวงสาละ
วัน 

 5.จุดผ่อน
ปรน บ้าน
ด่านเก่า  
ต.โขงเจียม 
อ.โขงเจียม 
ตรงข้าม
บ้านสิง
สัมพัน 

     /   



45 
 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เมืองชะนะ
สมบูน 
แขวงจ าปา
สัก 

 6.จุดผ่อน
ปรนช่องตา
อู บ.หนอง
แสง ต.โพน
งาม อ.
บุณฑริก 
ตรงข้าม
ช่องตาอู 
บ้านเหียง 
เมืองสุขุมา 
แขวงจ าปา
สัก 

     /   

 7.จุดผ่อน
ปรนบ้าน

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

คันท่า
เกวียน ต.
นาโพธิ์
กลาง อ.
โขงเจียม 
ตรงข้าม
บ้านคันทุง
ไซ เมืองคง
เซโดน 
แขวงสาละ
วัน 

 8.จุดผ่อน
ปรนช่อง
อานม้า 
อ าเภอน้ า
ยืน ตรง
ข้ามบ้าน
อานแซะ 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ าเภอจอม
กระสาน 
จังหวัดพระ
วิหาร 

12.บึงกาฬ จุดผ่าน
แดนถาวร 
ด่าน
ศุลกากรบึง
กาฬ 

ค าสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 624/2563  ลว.22 มีนาคม 2563  เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของ
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดบึง
กาฬ (ไทย-สปป.ลาว) เป็นการชั่วคราว 
- ระงับการเดินทางเข้า-ออก บุคคลทุกสัญชาติ  
- อนุญาตให้เฉพาะการขนส่งสินค้าท่ีมียานพาหนะ และบุคคลประจ า ไม่เกิน 2 คน/คัน  

/    ผลกระทบ 
1.การค้า
ชายแดนลดลง   
- มูลค่าการค้า
รวม เดือน
เมษายน ลดลง
จากเดือนก่อน
ร้อยละ50
สินค้าส าคัญท่ี
มูลค่าลดลง
อย่างมาก 
ได้แก่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง 
ขณะที่สินค้า



48 
 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อุปโภคบริโภค
ก็ทรงตัว 
2.เศรษฐกิจ
การค้าใน
จังหวัด - 
ผู้ประกอบการ
ค้าส่งและห้าง
ค้าปลีกราย
ใหญ ่เป็นผล
จากก าลังซื้อ
ของประชาชน 
สปป.ลาว 
หายไป ต้อง
ปรับกลยุทธ์
สินค้าตามกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็น
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สถานการณ ์
- จังหวัดมี
ค าสั่ง ที่ 
1086, 
1087, 
1088/256
3 เมื่อวันที่ 2-
3 พ.ค.ที่ผ่าน
มาเพ่ือผ่อน
คลาย
มาตรการใน
การเดิน
ทางเข้าออก
พ้ืนที ่การ
อนุญาตให้เปิด
กิจการและ
แนวทาง
ปฏิบัติ 



50 
 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ควบคุมเฝ้า
ระวังการแพร่
ระบาดฯ 
น่าจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจ
การค้าโดยรวม
ของจังหวัด  

 จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านห้วย
คาด 

ระงับการใช้ช่องทางจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง   /   

 จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านบุ่งคล้า  

ระงับการใช้ช่องทางจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง      

13.
เชียงใหม่ 

1.จุดผ่อน
ปรนกิ่วผา
วอก 

1. ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนครั้งแรกเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2540 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2540 

2. ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การผ่านเข้า-ออกพรมแดนเพ่ิมติม ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 
2 มิถุนายน 2540 และตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 

  /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

3. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกให้มี
การเปิดช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2551 

 2.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
หลักแต่ง 

-ไม่มี-     / -ไม่มี-  

 3.ช่องทาง
บ้านสัน
ต้นดู่ 
 

-ไม่มี-     / -ไม่มี-  

14.
แม่ฮ่องสอน 

มีจุดผ่อน
ปรน ที่ท า
การค้าขาย
กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
ทั้งหมด 
จ านวน 5 
แห่ง ได้แก ่
ก ากับดูแล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีค าสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 517/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า และ ช่องทางอ่ืน 
ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเป็นการชั่วคราว 
ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน ดังนี้ 
1.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม 
2.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องทางบ้านบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง  
3.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย 
4.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องทางบ้านห้วยฝึ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 
5.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องทางบ้านน้ าเพียงดิน หมู่ที่ 3 ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง 

    / สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ ได้แก ่ผงชู
รส เบียร์กระป๋อง 
สปายไวน์ กาแฟ
ส าเร็จรูป 
อุปกรณ์การเรียน
การสอน และอ่ืน 
ๆ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

โดยด่าน
ศุลกากร
แม่ฮ่องสอ
น (3 จุด) 
1.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ห้วยผึ้ง ต.
ห้วยผา อ.
เมือง 
2.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
น้ าเพียงดิน 
ต.ผาบ่อง 
อ.เมือง 
3.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ห้วยต้นนุ่น 
ต.แม่เงา อ.
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ขุนยวม 
ก ากับดูแล
โดยด่านศุ
ลการกรแม่
สะเรียง  (2 
จุด) 
1.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
เสาหิน ต.
เสาหิน อ.
แม่สะเรียง 
2.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
แม่สาม
แลบ ต.แม่
สามแลบ 
อ.สบเมย 

15.ตาก 1.จุดผ่าน 1.ระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก และช่องทางธรรมชาติทุกแห่ง /   1.หมากแห้ง 1.ส าหรับ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

แดนถาวร
จังหวัดตาก 
(ด่าน
ชายแดน
แม่สอด- 
เมียวดี) 
สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-เมียน
มาแห่งท่ี 2 

ยกเว้นการน าเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่ง
ที ่2 โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าจ านวน 1 คน และคนประจ ารถสินค้า จ านวน 1 คน 
สัญชาติไทยหรือเมียนมา รวมคันละไม่เกิน 2 คน โดยต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 จากพนักงานควบคุมโรค ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหงัดตาก ฉบับที่ 
3/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดตาก ที่ 686/2563 ลงวันที ่21 
มีนาคม 2563 
2.ระงับการเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 1  หมวด 4  จังหวัดตาก หมวด 2 หมวด 3 และรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
พ้ืนที ่จังหวัดตาก  และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 
และชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมระดับอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดตากตามประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 
3.การระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตากและช่องทางธรรมชาติทุก
แห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามค าสั่งจังหวัดตาก ที่687/2563 ลงวันที่ 22 
มีนาคม2563 

2.เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ผสม 
3.รถจักยานยนต์ 
4.น้ ามันดีเซล 
5.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 
100% 
6.กระเบื้องแผน
เรียบ 

ปัญหาช่วง
(COVID-
19)การ
ส่งออกสินค้า
ล าบากขึ้นซึ่ง
ทางการเมียน
มาเข้ม 
งวดเรื่อง
เอกสารต่างๆ 
มากขึ้น
ประกอบกับมี
มาตร 
การต่างๆ ใน
การควบคุม 
เผ้าระวังท าให้
ใช้เวลามาก 
ขึ้น แต่ก็ยัง
น าเข้าส่งออก
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สินค้า 
ได้ท าให้ไม่
สะดวกในการ
ส่งออกสินค้า 
2.ช่องทางการ
ระบายสินค้า
ลดลง ท าให้มี
ผลกระทบต่อ
การน าเข้า
ส่งออกสินค้า
ลดลงไปด้วย 
3.ค าสั่งซื้อ
สินค้าจาก
เมยีนมาลดลง
จาก
สถานการณ์ด้ง
กล่าว 
4.
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถ 
ข้ามไป
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
สินค้าได้(กรณี
น าเข้า) 
5.สินค้าบาง
ชนิดไม่
สามารถ
ส่งออกได้ตาม
ข้อก าหนดและ
กฎหมายของ
เมียนมาแต่
กฎหมายของ
ประเทศไทย
สามารถ
ส่งออกได้ เช่น 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

รถยนต์ 
6.การค้ากับ
ชนเผ่ากะเหรี
ยงหยุดชะงัก
ไม่สามารถ
ส่งออกได้ 

 2.ช่องทาง
ธรรมชาติ
ทุกแห่ง 

     /   

 3.ปิดจุด
ผ่านแดน
สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-เมียน
มา แห่งที่ 
1 

     /   

16.
กาญจนบุรี 

จุดผ่าน
แดนถาวร 

ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1736/2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 เมษายน 

   /     



58 
 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

บ้านพุน้ า
ร้อน 

2563 โดยผ่อนผันให้มีการส่งออกสินค้าประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไปยังสถานที่บรรจุก๊าซ 
หมู่บ้านมิตตา ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยให้ส่งมอบหรือเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจ าตัว รวมไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. – 17.00 น.) 

 ด่านพระ
เจดีย์สาม
องค์ 

ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 2012/2563 เรื่องมาตรการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน การน าเข้าสินค้าเกษตรประเภทไม้ไผ่ล าพม่า (ตัดทอน) ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 โดยให้มีการน าเข้าสินค้าเกษตรประเภทไม้ไผ่ล าพม่า (ตัดทอน) เฉพาะวันที่ 1 และ 
20 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น. และอนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปลี่ยนตัว
พนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ ไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุด
ผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) 

   /   เมียนมา  

  ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2290/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่องมาตรการบรรเทาความเดือด 
ร้อนของประชาชนเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าสินค้า ได้ผ่อนผันให้มีการส่งออกและน า 
เข้าสินค้า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 น. -17.00 น. และอนุญาตให้
เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์

   /     
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สามองค์ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
18.เพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรีมี
พรมแดน
ด้าน
ตะวันตก
ติดต่อกับ
ประเทศ
พม่าที่
อ าเภอแก่ง
กระจาน
และอ าเภอ
หนองหญ้า
ปล้อง แต่
ไม่มีจุดผ่าน
แดน/ด่าน
ศุลกากร/
การค้า
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ชายแดน 
เนื่องจาก
พ้ืนที่เป็น
ป่าทึบและ
ภูเขาสูง 
 

19.
ประจวบคีรี
ขันธ์ 

จุดผ่อน
ปรนพิเศษ
ด่านสิงขร 

หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที ่ปข 0018/ว 8848 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง 
แจ้งขยายระยะเวลาระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร และช่องทางอ่ืน ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอ้างถึงตามท่ี
นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548    (ฉบับที่ 4) ให้บรรดาประกาศหรือค าสั่งของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้
มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อน
วันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระท า หรือการผ่อนคลายใด ๆ ซึงถือว่าเป็น
ประกาศหรือสั่ง ตามข้อก าหนดที่ออก ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อก าหนด ประกาศ 
หรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ดังนั็็นค าสั่งศูนย์สั่งการ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านพม่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้

  /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

มีข้อก าหนด ประกาศหรือ ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
20.ชุมพร 1.ด่านช่อง

ขม้ิว 
ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน      / สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 
สาเหตุที่ไม่
สามารถส่ง
สินค้าได้ 
เนื่องจากแต่
ละช่องทาง
เป็นด่าน
ธรรมชาติ
ทั้งหมดไม่ใช่
ด่านถาวร 

 2.ด่านช่อง
หินเขียว 

ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน      / สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

 

 3.ด่านช่อง
หินดาด 

ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน      / สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

 

 4.ด่านช่อง
หินหมู 

ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน      / สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

 

21.ระนอง 1. จุดผ่าน
แดนถาวร

ค าสั่งจังหวัดระนองที่ 611/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก 
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและช่องทางอ่ืนๆ 

   /   จังหวัดเกาะสอง 
สาธารณรัฐแห่ง
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ระนอง-
เกาะสอง 
บริเวณท่า
เทียบเรือ
สะพาน
ปลา ต.บาง
ริ้น อ.เมือง 
จ.ระนอง 

ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองเป็นการชั่วคราว ยกเว้น การน าเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่าน
แดน โดยอนุญาตให้มีคนประจ าพาหนะ ประจ าเรือสินค้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องผ่านการ
ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : covid-19)จากพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแล้วเท่านั้น 

สหภาพเมียนมา/ 
ประเภทสินค้าที่
มีการส่งออก 10 
อันดับแรก ได้แก ่
น้ ามันเชื้อเพลิง/
หล่อลื่น,ท่อเหล็ก
ใช้ในการขุดเจาะ
ปิโตรเลียม, ปูนซิ
เมนต์, อุปกรณ์
จับก้านเจาะใช้ใน
โครงการขุด
เจาะฯ, ของท า
ด้วยเหล็ก, 
เครื่องดื่มให้
พลังงาน, 
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้กล, ตา
ข่ายจับปลา, ข้อ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ต่อเหล็ก และ
วาล์วปิด-เปิด
พร้อมอุปกรณ์ 
ประเภทสินค้าที่
มีการน าเข้า 10 
อันดับแรก ได้แก ่
สัตว์น้ า (ปลาแช่
เย็น), ปลาป่น,
 ของท า
ด้วยเหล็ก, 
อุปกรณ์จับก้าน
เจาะใช้ใน
โครงการขุด
เจาะฯ, ท่อเหล็ก
ใช้ในการขุดเจาะ
ปิโตรเลียม, 
ปลาหมึกแช่เย็น/
แช่เย็นจนแข็ง 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

หอยแครงมีชีวิต, 
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้กล, 
ปะเก็นและแผ่น
กันรั่วที่คล้ายกัน 
ท าด้วยแผ่นโลหะ
, ปลาเบญจ
พรรณไม่เหมาะ
ส าหรับมนุษย์
บริโภค และสาร
ยึดปรุงแต่ง
ส าหรับทาแบบ
หล่อหรือแกน
หล่อ 

 2. จุดผ่าน
แดนถาวร
ท่าเทียบ
เรือบริษัท

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อันดามัน
คลับ จ ากัด 
ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.
ระนอง 

 3. จุดผ่าน
แดนถาวร
ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง
ระนอง ม.1 
ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.
ระนอง 

     /   

 4. จุดผ่าน
แดนถาวร
ท่าเทียบ
เรือด่าน
ศุลกากร 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

บ้านเขา
นางหงษ์ ม.
5 ต.
ปากน้ า อ.
เมือง จ.
ระนอง 

 5. จุดผ่อน
ปรนบ้าน
เขาฝาชี ม.
4 ต.บาง
แก้ว อ.ละ
อุ่น จ.
ระนอง 
 

     /   

22.ศรีสะ
เกษ 

จุดผ่าน
แดนถาวร
ช่องสะง า 
อ าเภอภู

1. ค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 1604/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ระงับการใช้ช่องทางการเข้า - 
ออก ของบุคคลยานพาหนะ และสิ่งของณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การ
น าเข้า - ส่งออกสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ 

   /   ประเทศกัมพูชา 
สินค้าเกษตรที่
ส่งออก  
-เมล็ดมะม่วงหิม

ประกาศ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
จังหวัดศรีสะ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สิงห์ 
จังหวัดศรี
สะเกษ 

2. ค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1355/2563 ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 เรื่องระงับการใช้ช่องทางการ
เข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เป็นการชั่วคราว 
(เพ่ิมเติม) โดยมีค าสั่ง ดังนี้  
-ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
- ระงับการเข้า-ออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน 
- การน าเข่็า-ส่งออกสินค้าผ่านแดน สามารถด าเนินการได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
พนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ 
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าแล้วเท่านั้น ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ 

พานต์ 
-น้ ามันปาล์ม 
สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ 
-น้ าผลไม ้
-นมถั่วเหลือง 
-นมสเตอริไลส์ 
-เกลือ 
-ตู้เสื้อผ้าท าด้วย
ไม้อัด 
-บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป 
-นม UHT 
-น้ าอัดลม 
-น้ าเปล่า 
-รถแทรคเตอร์ใช้
ส าหรับ
การเกษตรฯ 

เกษ ลงวันที่ 
19 มีนาคม 
2563 เรื่อง
มาตรการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
และควบคุม
โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
มีมาตรการให้
ปิดสถานที่ท่ี
เสี่ยงต่อการ
ระบาด เช่น
ตลาดนัด เป็น
ผลให้มีการปิด
ตลาดนัด
ชายแดนไทย-
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

-ผงซักฟอก กัมพูชา หรือ
ตลาดเมือง
ใหม่ช่องสะง า 
ซึ่งปกติมีการ
เปิดจ าหน่าย
สัปดาห์ละ 2 
วัน ในวัน
พฤหัสบดี และ
วันอาทิตย์ 

23.บุรีรัมย์ 1.จุดผ่อน
ปรนช่อง
สายตะกู 

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพรช อ าเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรรีัมย์ ราชอาณาจักรไทย- ช่องจุ๊บดกก ีจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย 

     / ประเเทศกัมพูชา 
-เครื่องปรุง
ครัวเรือน น้ ามัน
พืช ผงชูรส พริก 
น้ าปลา 
-อาหารสด 
อาหารแห้ง 
-เสื้อผ้า 
-สินค้าอ่ืนๆ 

ตลาดนัด
ชายแดนได้ปิด
จ าหน่าย
ชั่วคราวส่งผล
ให้
ผู้ประกอบการ
ขาดรายได้ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

24.สุรินทร ์ จุดผ่าน
แดนถาวร
ช่องจอม 

1. ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที ่935/2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า-ออก ของคน 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2563 ระงับการใช้ช่องทาง ในการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การน าเข้า-ส่งออก ของตามกฎหมายว่า
ด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
2. ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที ่994/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทาง
การเข้า-ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ 

    /   

25.สระแก้ว 1.ด่าน
พรมแดน
บ้านคลอง
ลึก(จุดผ่าน
แดนถาวร
บ้านคลอง
ลึก) อ าเภอ
อรัญ
ประเทศ 

ค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที ่849/2563 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ยกเว้นให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้ารวมทั้งคนประจ า
ยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน โดยต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

   /   ประเทศกัมพูชา 
เครื่องอุปโภค-
บริโภค เครื่องดื่ม 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 2.ด่าน
พรมแดน
บ้านเขาดิน
(จุดผ่าน
แดนถาวร
บ้านเขา
ดิน) อ าเภอ
คลองหาด 
 

ค าสั่งังหวัดสระแก้ว ที ่1034/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 12 เม.ย. 2563 

   /   ประเทศกัมพูชา 
 1.ยานพาหนะ
ขนส่งสุกร รวมทั้ง
คนประจ า
ยานพาหนะขนส่ง
สุกร 1 คน ในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ 
ระหว่างเวลา
06.00 น.-
12.00น. โดย
ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการ
ป้องกันโรค
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ

ผู้น าเข้ามัน
ส าปะหลังมี
ความประสงค์
จะขอให้เปิด
จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านเขา
ดิน เพ่ือ
อนุญาตให้
น าเข้ามัน
ส าปะหลังได้
บ้าง 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ขนส่งสุกรอย่าง
เคร่งครัด 2.
ยานพาหนะขนส่ง
ที่น าออกไป เพ่ือ
ขนส่งสินค้า
ประเภอ เมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หรือมะม่วงสด 
หรือพริก กลับ
เข้ามา รวมทั้งคน
ประจ าพาหนะ
ขนส่งไม่เกิน 2 
คน ในวันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์ระหว่าง
เวลา 06.00 น.-
12.00 น. โดย
ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการ
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ป้องกันโรค
ตามมตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าสินค้า
ดังกล่าวอย่ง
เคร่งครัด 

 3.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
หนองปรือ 
อ าเภออรัญ
ประเทศ 
 

ค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที ่849/2563 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที ่7) 

    /   

 4.จุดผ่อน
ปรนบ้าน
ตาพระยา 

     /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ าเภอตา
พระยา 

26.จันทบุรี 1. จุดผ่าน
แดนถาวร
บ้าน
ผักกาด  
ต าบล
คลอง
ใหญ่ 
อ าเภอ
โป่งน้ า
ร้อน 

2.จุดผ่อน
ปรนการค้า
บ้านบึงชนัง
ล่าง ต าบล
เทพนิมิต 
อ.โป่งน้ า

ค าสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 960/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่็อง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุด
ผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) โดยให้ ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดน
ถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า จ านวน 4 จุด ได้แก่ (1) จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (2) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านบึงชนังล่างd(3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี และ (4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้ม 
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

 /   ตามประกาศ
กระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้มัน
ส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังเป็น
สินค้าท่ีต้องมี
หนังสือรับรอง
และต้อง
ปฏิบัติตาม
มาตรการจัด
ระเบียบในการ
น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 2) 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ร้อน 
3. จุดผ่อน
ปรน
การค้า
บ้านซับ
ตารี 
ต าบลทุ่ง
ขนาน อ.
สอยดาว 

4. จุดผ่อน
ปรน
การค้า
บ้านสวน
ส้ม ต.สะ
ตอน อ.
สอยดาว 

พ.ศ. 2562 
โดยด่านบ้าน
ผักกาดเป็น
ด่านแห่งเดียว
ของจังหวัด
จันทบุรีที่
อนุญาตให้
น าเข้ามัน
ส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ฯ ได ้
ดังนั้น ขณะนี้
จึงไม่สามารถ
น าเข้ามัน
ส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังจาก
กัมพูชาได้ 
อย่างไรก็ด ี
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส านักงานฯ ได้
เชิญหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
และ
ผู้ประกอบการ
น าเข้าสินค้า
มันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง
ร่วมหารือเรื่อง
ดังกล่าว เมื่อ
ศุกร์ที่ 1 
พฤษภาคม 
2563 เวลา 
13.30 – 
15.30 น. ณ 
ห้องประชุม 2 
ศาลากลาง
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

จังหวัดจันทบุรี 
โดยมีนายพงษ์
พัฒน์ วงศ์
ตระกูล รอง
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี 
เป็นประธาน
การร่วมหารือ
ฯ ที่ประชุมมี
ความเห็นว่า
ควรเพิ่มจุด
ผ่านแดนใน
การน าเข้า-
ส่งออกสินค้า
อีก 1 แห่ง คือ 
จุดผ่านแดน
ถาวร บ้าน
ผักกาด ในช่วง
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เวลา 06.00 
– 14.00 น. 
ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการ
พิจารณาของ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี 

 5. จุดผ่าน
แดน
ถาวร
บ้าน
แหลม 
ต.เทพ
นิมิต อ.
โป่งน้ า
ร้อน 

ค าสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 963/2563dลงวันที่ 21 มีนาคม 2563dระงับการเดินทางเข้า-ออกของ
บุคคล ยกเว้น คนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทยและกัมพูชา คันละไม่เกิน 2 คน ซึ่งต้อง
ผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019dจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่d22d
มีนาคม 2563dเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

/   สินค้าส าคัญท่ี
ส่งออกไปกัมพูชา 
ได้แก่  
1. เครื่องดื่มชู

ก าลัง 
2. บะหมี่กึ่ง

ส าเร็จรูป 
3. หม้อสะสม

ไฟฟ้ารวมถึง
แผ่นกั้นของ 

4. อาหารแปรรูป 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

5. ยางนอก 
6. น้ ามันหล่อลื่น

อ่ืนๆ 
7. นม UHT 
8. น้ ารวมถึง

น้ าแร่และ
น้ าอัดลม 

9. รถยนต์นั่งสั่ว
นบุคคล 

10.เครื่องดื่มชา
เขียว ชากลิ่น
ผลไม ้

27.ตราด 1.จุดผ่าน
แดนถาวร
บ้านหาด
เล็ก 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 581/2563 เรื่อง 
ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ยกเว้น คนประจ ายานพาหนะขนส่ง
สินค้าสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทย จ านวนคันละ 1 คน 

  /   ประเทศตลาด
ปลายทาง: กัมพูชา
และเวียมนาม 
สินค้าเกษตรที่
ส่งออก: ลองกอง 
เงาะ มังคุด ทุเรียน 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สินค้าอ่ืนที่ส าคัญ: 
1. ส่งออก: เครื่อง
ดื่มฯ นมและ
อาหารเสริม ยาง
รถยนต ์ชุด
สายไฟฟ้า น้ าตาล
ทราย 
2.น าเข้า: ชุด
สายไฟรถยนต์
ส าเร็จรูป เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ปลา
ทะเลสดทั้งตัวแช่
เย็น ปลาหมึกตาก
แห้ง ปลาอินทรี
หมักเกลือ 

 2. จดุผ่อน
ปรนการค้า
บ้านมะม่วง 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 580/2563 เรื่องระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และ
สิ่งของ เป็นการชั่วคราว 

    /   
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 3. ช่องทาง
การค้าทาง
ธรรมชาติ
บ้านท่าเส้น 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 588/2563 เรื่องระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และ
สิ่งของ เป็นการชั่วคราว 

    /   

28.สตูล ๑. ด่าน
ศุลกากร
สตูล 

จังหวัดสตูลได้มีค าสั่งที่ ๕๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าว ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดสตูล 
และช่องทางอ่ืน ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสตูลเป็นการชั่วคราว โดยให้การน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
และสินค้าผ่านแดน สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  มีรายละเอียดดังนี้  
(๑) จุดผ่านแดนถาวรสตูล (ท่าเรือ) ต าบลต ามะลัง จังหวัดสตูล โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับเรือและ
พนักงานประจ าเรือ รวมไม่เกินล าละ ๕ คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรจังหวัดสตูล (ท่าเรือ) เท่านั้น 

  /   เป็นการขนส่ง
ทางเรือ          
ประเทศ
ปลายทาง :                                           
- มาเลเซีย (ปลา
สด หรือปลาแช่
แข็ง, อิฐก่อสร้าง, 
บุหรี่) หัว
หอมแดงสด 
- อินโดนีเซีย (หัว
หอมแดงสด) 

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ท าให้
ประเทศ
มาเลเซียได้มี
การประกาศปิด
ประเทศถึงวันที่ 
๒๘ เมษายน 
๒๕๖๓ และมี
แนวโน้มที่จะ
ขยายระยะเวลา
การปิดประเทศ
ออกไปอีก 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่งผลกระทบให้ 
การส่งออก
สินค้า มี
ปริมาณลดลง
ประมาณ 90% 
เนื่องจากสถาน
ประกอบการฝั่ง
มาเลเซีย
บางส่วนปิด 
ความต้องการ
ซื้อลดลง   สว่น
ปริมาณการ
น าเข้าสินค้า 
ลดลงประมาณ 
20% 

 2. ด่าน
ศุลกากรวัง
ประจัน 

(๒) จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยอนุญาตให้มีพนักงาน
ขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกินคันละ ๒ คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุด

/   เป็นการขนส่ง
ทางบก แต่ไม่มี
การส่งออกสินค้า
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ผ่านแดนถาวรวังประจัน เท่านั้น  ผ่านด่านนี้
เนื่องจากเส้นทาง
เป็นภูเขา ไม่
สะดวกในการ
ขนส่ง 

29.สงขลา ด่าน
ศุลกากร
สะเดา 

ค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2344/2563 เรื่อง การขยายเวลาปิดช่องทางเข้า-ออกในราชอาณาจักรของ
จังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่ 30 เม.ย.63 – 31 พ.ค.63 (เป็นค าสั่งใหม่ที่ขยายเวลาการปิดด่านไปอีก 1 
เดือน ซึ่งมีสาระส าคัญเหมือนที่รายงานเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63) 
สะเดา: ปิดช่องทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ยกเว้น
การเข้า-ออกเพ่ือการขนส่งสินค้าพร้อมด้วยคนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้าซึ่งต้องผ่านการตรวจคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ 

   / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลายทาง: 
มาเลเซีย 
สินค้าส่งออก
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส าคัญ: ยางพารา 
ผลิตภัณฑ์ยาง, 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ,
เครื่องยนต์
สันดาปภายใน
แบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ, 
แผงวงจรไฟฟ้า, 
ไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้, เคมีภัณฑ์ 

 ด่าน
ศุลกากรปา
ดังเบซาร์ 

ปาดังเบซาร์: ปิดช่องทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ยกเว้น การ
ขนส่งทางรางพร้อมด้วยคนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้าซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

/   ประเทศ
ปลายทาง: 
มาเลเซีย 
สินค้าส่งออก
ส าคัญ: ยางพารา, 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ผลิตภัณฑ์ยาง, 
ไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 
 

 ด่าน
ศุลกากร
บ้าน
ประกอบ 

บ้านประกอบ: ปิดช่องทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี   / ประเทศ
ปลายทาง: 
มาเลเซีย 
สินค้าส่งออก
ส าคัญ: ยางพารา, 
กุ้งสดแช่น้ าแข็ง, 
ผลไม้สด/แห้ง  

 

30.ยะลา 1.ด่าน
ศุลกากรเบ
ตง 

จังหวัดยะลาได้ออกค าสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1646/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดยะลาเป็นการชั่วคราว โดยค าสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุก
สัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย โดยอนุญาตให้มี
พนักงานขับรถคันละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ ารถ คันละ 1 คน ซึ่งผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อ COVID-

    / ประเทศ
ปลายทาง: 
มาเลเซีย 
สินค้าส่งออก
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

19 จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรงข้ามด่านเปิงกา
ลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยให้ปรับเวลาท าการของจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดยะลาเป็นเวลา 08.30 - 
16.30 น. 

ส าคัญ: ยางพารา, 
กุ้งแช่น้ าแข็ง, 
ผลไม้สด 

31.
นราธิวาส 

1. ด่าน
ศุลกากรสุ
ไหงโก-ลก 

1.จังหวัดนราธิวาสได้มีค าสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวรของจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว โดยให้การขนส่งสินค้าผ่านแดน ให้ใช้จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาสเพียงจุดเดียว โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกินคัน
ละ 2 คนและต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก เท่านั้น และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ    (ตามค าสั่งที่ 1166/2563 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2563) 
2. ได้เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดด่าน จากเดิมเวลา 05.00-21.00 น. เป็นเวลา 07.00-19.00 น. 

   /   ประเทศ
ปลายทาง : 
มาเลเซีย  
สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ : บุหรี่ 
ปลาสด เป็นต้น 

เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 ท าให้
ประเทศ
มาเลเซีย
ประกาศปิด
ประเทศ
ประกอบกับ
สถานบริการ 
โรงแรมปิดท า
การและได้มี
การชะลอการ
สั่งซื้อ 
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 2. ด่าน
ศุลกากร
ตากใบ 

ได้มีการปิดด่านโดยให้ใช้การขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกแทน (ตามค าสั่งที่ 1166/2563 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563) 

    /   

 3. ด่าน
ศุลกากร 
บูเก๊ะตา 

ได้มีการปิดด่านโดยให้ใช้การขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกแทน (ตามค าสั่งที่ 1166/2563 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563) 

    /   

  1. การระงับการเดินทางเข้า – ออกของยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรของจังหวัด
นราธิวาสเป็นการชั่วคราวโดยการขนส่งสินค้าผ่านแดนให้ใช้จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาสตรงข้ามด่านรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพียงจุดเดียว โดยอนุญาตให้มีพนักงาน
ขับรถและพนักงานประจ ารถรวมไม่เกินคันละ 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุด
ผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลกแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 05.00 น. เป็น
ต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (ตามค าสั่งจังหวัดนราธิวาส ที ่1166/2563 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
2.การอนุญาตให้น าเข้า-ส่งออกสินค้า ณ จุดด่านศุลกากรตากใบ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย
อนุญาตให้น าเข้า-ส่งออกสินค้าเฉพาะพิธีการศุลกากรทางน้ า (เรือต่างประเทศ) ณ ด่านศุลกากรตากใบ 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยอนุญาตให้
มีพนักงานขับเรือและพนักงานประจ าเรือ รวมไม่เกินล าละ 5 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค
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จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการ 
เปิด - ปิด ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) 

ประเทศตลาด
ปลายทาง / 

สินค้าเกษตรที่
ส่งออก 

และสินค้าอื่นที่
ส าคัญ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เปิด ปิด 

ส่งได้ ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ (ตามค าสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1265/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

 


