
สถานะการเปิด - ปิด และการส่งสินค้าผ่านด่านการค้าของจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 

จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

1.เชียงราย 1) ด่านศุลกากร
เชียงแสน 

หนังสือ ที ่ชร 0018.3/8690 ลงวันที่ 3 เม.ย. 63 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหา
ให้ขยายวันในการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ออกไปอีก 2 
วันท าการ จากเดิม อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้เฉพาะ
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 06.00-18.00 น. 
เป็นวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น. 
ของทุกสัปดาห์ 

/   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ เครื่อง
อุปโภค-บริโภคปศุสัตว์ อุปกรณ์ก่อสร้าง โคมีชีวิต 
น้ ามันดีเซล กระดาษท าลอนลูกฟูก ยานพาหนะ,รถยนต์
ส่วนบุคคล น้ ามันเบนซิน สินค้าเกษตร สุกรมีชีวิต 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามัน หล่อลื่น สุรา เบียร์ ไวน์ ปูนซีเมนต์ เครื่ออุปโภค-
บริโภค เครือ่งดื่ม 

 2) ด่านศุลกากร
เชียงของ 

หนังสือ ที่ 1380/2563 เรื่อง การระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุด
ผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ 
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว 
ดังนี้ ระงับการเข้า-ออก  ของบุคคล ยานพาหนะและ
สิ่งของ ยกเว้นสินค้าที่ได้รับใบขนสินค้าผ่านพิธีการ
ศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนส่งสินค้าโดยอนุญาต
รถบรรทุกสินค้าสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน ณ จุดผ่าน
แดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่4 (เชียง

/   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค ปศุสัตว์, อุปกรณ์ก่อสร้าง โคมีชีวิต, 
น้ ามันดีเซล 
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้) คือ พืชผัก/ผลไม้สด
, สินค้าอุปโภค-บริโภค,ผลไม้แปรรูป น้ ามันเชื้อเพลิง
,น้ ามันหล่อลื่น 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ 
 3) ด่านศุลกากร

แม่สาย 
- ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 
22/ 2563 เรื่องก าหนดมาตรการส าหรับยานพาหนะ
ประเภทรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้าภายใน
เขตอ าเภอแม่สาย ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 63 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 
ฉบับที่ 35 เรื่อง ก าหนดมาตรการขนส่งสินค้าตาม
ช่องทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย 
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.  63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 

/   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
คือ น้ ามันเชื้อเพลิง,น้ ามันหล่อลื่นสุรา เบียร์ ไวน์ 
ปูนซีเมนต์ เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องดื่ม 
 

2.พะเยา ด่านศุลกากร 
บ้านฮวก 

จังหวัดพะเยา ได้ออกค าสั่งจังหวัดพะเยาที่ 
1005/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดพะเยา เป็นการชั่วคราว ลงวันที ่21 
มีนาคม 2563 โดยระงับการเดินทางเข้ามาของ
บุคคลต่างด้าว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ าเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา ยกเว้นคนประจ าพาหนะขนส่ง

/   สปป.ลาว คือ วัสดุก่อสร้าง พลังงานไฟฟ้า เหล็กเส้น 
เครื่องอุปโภค - บริโภค 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สินค้าสัญชาติลาว จ านวน คันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่าน
การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต ่วันที่23 
มีนาคม2563 เป็นต้นไป ตรวจคัดกรอง 

3.น่าน 1) จุดผ่านแดน
ถาวรห้วยโก๋น 
ต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

ค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 5119/2563 เรื่อง ระงับการ
เดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วย
โก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการ
ชั่วคราว ลงวันที ่22 มีนาคม 2563 โดยระงับการ
เดินทางเข้า - ออกของบุคคล เป็นการชั่วคราว ยกเว้น
การน าเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน 
สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถขนส่ง
สินค้าสัญชาติไทยและลาว รวมไม่เกิน 2 คนต่อหนึ่งคัน 
และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุด
ผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น แล้วเท่านั้น ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 
22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะ

/   ประเทศตลาดปลายทาง สปป. ลาว สินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ คือ น้ ามันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภค 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
 2) จุดผ่อนปรน

บ้านใหม่ชายแดน 
ต าบลชนแดน 
อ าเภอสองแคว 

ค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 5016/2563 เรื่อง การระงับ
การเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและ
สิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า  ชายแดนไทย - สปป.
ลาว ในพื้นที่บริเวณบ้านใหม่ชายแดน ต าบลชนแดน 
อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2563 โดยให้ปิดด่านตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
เพ่ือเป็นการผ่อนคลายและบรรเทาผล  เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2563 จึงมีค าสั่งจังหวัดน่านที่ 
5016/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผ่อนผัน
ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  สามารถขนส่งสินค้า ณ 
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่บริเวณบ้านใหม่
ชายแดน ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
ในวันพุธของสัปดาห์ 

    

4.อุตรดิตถ์ 1) จุดค้าขาย
ประเพณีช่อง
มหาราช หมู่ที่ 1 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 
4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน

  / แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ต าบลบ่อเบี้ย 
อ าเภอบ้านโคก 
 

ถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  
20  มีนาคม  2563  

 2) จุดค้าขาย
ประเพณีช่องห้วย
พร้าว หมู่ที่ 4 
ต าบลห้วยมุ่น 
อ าเภอน้ าปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 
4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  
20  มีนาคม  2563  

  / แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 3) จุดผ่อนปรน
การค้าช่องห้วย
ต่าง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอบ้านโคก 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 
4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวร จดุผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  
20  มีนาคม  2563  

  / แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 4) จุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ หมู่ที ่2  
ต าบลม่วงเจ็ดต้น 
อ าเภอบ้านโคก 

1.  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 
4016/2563  เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร 
จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว

/   แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  
20  มีนาคม  2563  

5.พิษณุโลก ไม่มีด่านการค้า จังหวัดพิษณุโลกมีแนวติดต่อกับแขวงไชยะบูลี สปป. ลาว 
ทางด้านต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ  
ซ่ึงมีระยะทางแนวชายแดน 19 กิโลเมตร แต่ไม่มีด่าน
ทางการค้า เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบเป็น
พ้ืนที ่ป่าเขาสูงชัน 

    

6.เลย 1) ด่านพรมแดน
บ้านนากระเซ็ง 
อ.ท่าลี่ 

1. จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 
800/2563  เรื่อง  การระงับการเดินทางเข้า-ออก 
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย-ลาว จังหวัดเลย 
เป็นการชั่วคราว  
2. จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 
777/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก 
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวร และปิดจุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ 
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเลย 
 3. ค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 799/2563 เรื่อง การระงับ
การเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และ

/   สปป.ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและปิดจุดผ่อนปรนการค้า
และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเลย เป็น
การชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 - จังหวัดเลยมีค าสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก ต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นการชั่วคราว ส าหรับการ
น าเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดนสามารถ
ด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
พนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน 2 คน 
และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย - ลาว แล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 2) จุดผ่านแดน
ถาวรเชียงคาน 
อ.เชียงคาน 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 
เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิด
จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว

  / สปป.ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกต ิประกาศ ณ วันที ่20 มีนาคม พ.ศ.2563 

 3) จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านคกไผ่ 
อ.ปากชม 

1.หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.3/ว 7899  ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้
ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพ่ือการขนส่ง
สินค้าตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) 

 2. ค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 3146 / 2563 สั่ง ณ วันที่ 
27 ตุลาคม พ.ศ.2563  เรื่อง การผ่อนผันการใช้
ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการขนส่งสินค้า ณ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต าบลปากชม อ าเภอปากชม 
จังหวัดเลย  

  / สปป.ลาว 

 4) จุดผ่อนปรนบ้าน
นาข่า อ.ด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 
เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิด
จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดน

  / สปป.ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

จังหวัดเลย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

 5) จุดผ่อนปรน 
บ้านเหมืองแพร่ 
อ.นาแห้ว 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 
เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิด
จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

  / สปป.ลาว 

 6) จุดผ่อนปรน
บ้านนากระเซ็ง  
อ.ท่าลี่ 

จังหวัดเลย ได้ออกค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 777/2563 
เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และปิด
จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดเลย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

  / สปป.ลาว 

7.หนองคาย จุดผ่านแดนถาวร
ด่านท่าเรือ

ประกาศจังหวัดหนองคาย  เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า 
- ออก จุดผ่านแดนถาวรทางเรือหนองคาย และด่าน

     / สปป.ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

หนองคาย  (ท่า
เสด็จ) 

ตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายเป็นการ
ชั่วคราว ลงวันที ่20 มีนาคม 2563   
- จังหวัดหนองคาย ได้ออกประกาศระงับการใช้
ช่องทางเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดน จ านวน 2 จุด ดังนี้ 
1) จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย 2) ด่านตรวจคนเข้า
เมืองสถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 20 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุม
คณะท างานก าหนดมาตรการควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติการผ่อนผันการเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือ
หนองคาย เพ่ือการน าเข้า - ส่งออกสินค้า เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 ในการผ่อนผันใช้ช่องทางส าหรับ
การน าเข้า - ส่งออก ขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดน 
ณ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบที่จะเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าว แต่
เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มีการเปิดด่านประเพณีและ
ด่านท้องถิ่น จังหวัดหนองคายจึง จะท าหนังสือ
ประสานแจ้งไปยัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เพ่ือจะให้ฝ่าย สปป.ลาว ท าการเปิดด่านท้องถิ่นบ้าน
ท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไป 

8.นครพนม 1) จุดผา่นแดน
ถาวร สะพาน
มิตรภาพ 3 
(นครพนม - ค าม่วน) 

จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค า
ม่วน) ตามมต ิที่ประชุมของคณะกรรมโรคติดต่อ
จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ก าหนด
มาตรการการน าเข้า - ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่า
ด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดนโดยอนุญาตให้
พนักงานขับรถสินค้า จ านวน 1 คน และคนประจ ารถ
สินค้า จ านวน 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน ที่ได้รับ
การยกเว้นให้ใช้ช่องทางการเข้า - ออกของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นไป
อยู่นอกราชอาณาจักรไทย  เป็นระยะเวลาเกิน 5 
ชั่วโมง เมื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักไทยต้องเข้าสู่
กระบวนการกักกัน ไว้เพ่ือสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 
14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 30 เมษายน 2563 หรือ
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง         

/   สปป. ลาว 

 2) จุดผ่านแดน
ถาวร ท่าเทียบเรือ 

จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม
และจุดผ่อนปรนการค้า จ านวน 4 จุด มีการระงับการ

  / สปป. ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เทศบาลเมือง
นครพนม 

เดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 
เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกต ิตามค าสั่งจังหวัดนครพนม  ที5่91/2563 ลงวันที่ 
18 มีนาคม 2563 

 3) จุดผ่อนปรน
บ้านหนาดท่า ต.
บ้านกลาง อ.เมือง
นครพนม 

     

 4) จุดท่าเทียบเรือ 
บ้านโพธิ์ไทร ต.ไผ่
ล้อม อ.บ้านแพง 

     

 5) จุดผ่อนปรน
บ้านธาตุพนม
สามัคค ีอ.ธาตุพนม 
 

     

 6) จุดผ่อนปรน
บ้านท่าอุเทน  
ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน 

     

9.มุกดาหาร 1) ท่าข้ามท่า จังหวัดมุกดาหาร มีค าสั่งที่ 1218/2563 เรื่อง ระงับ /    



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

เทียบเรือเทศบาล
เมืองมุกดาหาร 
 

การเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล  ยานพาหนะและสิ่งของ  
ณ  จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดดังนี้ 
1 ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเมือง
มุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมือง
มุกดาหาร) ทุกกรณี 
2. ระงับการเข้า – ออก ของบุคคล   
ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ยกเว้น การ
น าเข้า – ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร
และสินค้าผ่านแดน  โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถ
สินค้าและคนประจ ารถ  รวมคันละไม่เกิน 2 คน และ
ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus  Disease 2019 : COVID-19) 
จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ณ  จุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวัน
นะเขต) แล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป 

 2) สะพาน
มิตรภาพไทย - 

 จังหวัดมุกดาหาร มีค าสั่งที่ 1218/2563  เรื่อง ระงับ
การเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะและ

/    



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ลาว แห่งที ่2 
มุกดาหาร - 
สะหวันนะเขต 

สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว 

10.
อ านาจเจริญ 

1) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านยักษ์คุ 

ค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่อง การผ่อนผันการใช้
ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพ่ือการขนส่ง
สินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ ต.ชานุมาน  
อ.ชานุมาน (เพ่ิมเติม) (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 28 ต.ค. 
63 รายละเอียด โดยเน้นความเข้มงวดในมาตรการใน
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพ้ืนที่ๆ ก าหนด
ไว้ เพื่อการขนถ่ายสินค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในประเทศเพ่ือนบ้านได้ทวีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน 

 /   

 2) ท่าข้าม
ประเพณีบ้านนาสี
ดา , ปากห้วยยาง 
, บ้านบุ่งเขียวและ
บ้านโคกสารท่า 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 
612/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของ
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า 
และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอ านาจเจริญ 
เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป 

  / สปป. ลาว 

11. 1) ด่านพรมแดน1. 1.ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12803/2563 ลง /   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อุบลราชธานี ช่องเม็ก อ.สิรินธร วันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุด
ผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ 
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธาน ีเป็นการชัว่คราว 

2. 2. ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12833/2563 ลง
วันที ่21  มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า 
- ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่าน
แดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดอุบล ราชธานี เป็นการชั่วคราว  

3.      1) ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร 
ช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 

4.      2) ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ 

      3) ส าหรับการเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่าน
แดนสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่   
เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจ า
รถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ   ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่าง

- สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1. น้ ามันดีเซล 
2.น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 91 
3.รถไถนาเดินตาม 
4.พลังงานไฟฟ้า 
5.อาหารสุกร 
6.น้ ามันเครื่อง 
7.กระเบื้องลอนคู่ 
8.รถแทรกเตอร์ 
9.ครีมเทียม 
10.เครื่องยนต์ดีเซล 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก แล้วเท่านั้น   
 2) ด่านพรมแดน

ปากแซง อ.นาตาล 
   /  

 3) จุดผ่อนปรน
หน้าที่ท าการ
เทศบาล ต.เขมราฐ 
อ.เขมราฐ ตรงข้าม
กับด่านประเพณี
บ้านทาปะชุม 
เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต 

   /  

 4) จุดผ่อนปรน 
บ้านสองคอน ต.
สองคอน อ.โพธิ์ไทร 
ตรงข้ามกับด่าน
ประเพณีบ้าน
หนองแสง บ้าน
ดอนหมากเดื่อ 
เมืองละครเพ็ง 

   /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

แขวงสาละวัน 
 5) จุดผ่อนปรน 

บ้านด่านเก่า ต.
โขงเจียม อ.โขง
เจียม ตรงข้าม
บ้านสิงสัมพันธ์
เมืองชะนะสมบูรณ์ 
แขวงจ าปาสัก 
 

   /  

 6) จุดผ่อนปรน
ช่องตาอู บ.หนอง
แสง ต.โพนงาม อ.
บุณฑริก ตรงข้าม
ช่องตาอู บ้านเหยีง 
เมืองสุขุมา แขวง
จ าปาสัก 

   /  

 7) จุดผ่อนปรน
บ้านคันท่าเกวียน 
ต.นาโพธิ์กลาง  

   /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

อ.โขงเจียม ตรง
ข้ามบ้านคันทุงไซ 
เมืองคงเซโดน 
แขวงสาละวัน 

 8) จุดผ่อนปรน
ช่องอานม้า 
อ าเภอน้ ายืน ตรง
ข้ามบ้านอานแซะ 
อ าเภอจอมกระ
สาน จังหวัดพระ
วิหาร 

   /  

12.บึงกาฬ 1) จุดผ่านแดน
ถาวร ด่าน
ศุลกากรบึงกาฬ 

ค าสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 624/2563  ลว.22 มีนาคม 
2563  เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุด
ผ่อนปรนการค้า ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬ  
(ไทย - สปป.ลาว) เป็นการชั่วคราว 
- ระงับการเดินทางเข้า-ออก บุคคลทุกสัญชาติ  
- อนุญาตให้เฉพาะการขนส่งสินค้าท่ีมียานพาหนะ 
และบุคคลประจ า ไม่เกิน 2 คน/คัน 

/   สปป. ลาว 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

- จังหวัดมีค าสั่ง ที ่1086, 1087, 1088/2563 
เมื่อวันที่ 2 - 3 พ.ค. ที่ผ่านมาเพ่ือผ่อนคลายมาตรการ
ในการเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ 

 2) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านห้วย
คาดจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านบุ่งคล้า 

ระงับการใช้ช่องทางจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง
ระงับการใช้ช่องทางจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

  / สปป. ลาว 

13.
เชียงใหม่ 

1) จุดผ่อนปรนกิ่ว
ผาวอก 

1. ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนครั้งแรกเม่ือวันที่ 24 
ตุลาคม 2540 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่  
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540 

2. ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การผ่านเข้า - ออก
พรมแดนเพ่ิมติม ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2540 และตามประกาศ
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 

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

  / สปป. ลาว 

 2) จุดผ่อนปรน
บ้านหลักแต่ง 

-   /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 3) ช่องทางบ้าน
สันต้นดู่ 
 

   /  

14.
แม่ฮ่องสอน 

1) จุดผ่อนปรน
บ้านห้วยผึ้ง ต.
ห้วยผา อ.เมือง 
 

ค าสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2031/2563 เรื่องการ
ระงับการเดินทาง เข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น,
บ้านห้วยผึ้ง และบ้านแม่สามแลบ โดยก าหนดห้วง
เวลาการระงับการใช้ช่องทางระหว่างวันที่ 1 - 31 
ตุลาคม 2563 

  / เมียนมา  
 

 2) จุดผ่อนปรน
บ้านน้ าเพียงดิน 
ต.ผาบ่อง อ.เมือง 
 

ค าสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2031/2563 เรื่องการ
ระงับการเดินทาง เข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น,
บ้านห้วยผึ้ง และบ้านแม่สามแลบ โดยก าหนดห้วง
เวลาการระงับการใช้ช่องทางระหว่างวันที่ 1 - 31 
ตุลาคม 2563 
 

  / เมียนมา 

 3) จุดผ่อนปรน
บ้านห้วยต้นนุ่น ต.
แม่เงา อ.ขุนยวม 

ค าสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2031/2563 เรื่องการ
ระงับการเดินทาง เข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น,

  / เมียนมา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 บ้านห้วยผึ้ง และบ้านแม่สามแลบ โดยก าหนดห้วง
เวลาการระงับการใช้ช่องทางระหว่างวันที่ 1-31 
ตุลาคม 2563 
 

15.ตาก 1) จุดผ่านแดน
ถาวรจังหวัดตาก 
(ด่านชายแดน 
แม่สอด - เมียวดี) 
สะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา
แห่งที่ 2 

ค าสั่งจังหวัดตากที่ 2984/2563 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเดินทางเข้า-ออกของ
บุคคลและยานพาหนะ สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร 
สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 กรณี
ยานพาหนะขนส่งสินค้าของคนไทยที่ออกนอก
ราชอาณาจักรไทยเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 
ล้อข้ึนไป ให้มีพนักงานขับรถ 1 คน และพนักงาน
ประจ ารถ 1 คน รวมไม่เกิน 2 คน ส าหรับยานพาหนะ 
ไม่เกิน 4 ล้อ ให้มีพนักงานขับรถ จ านวน 1 คน และ
ต้องกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ทันภายในเวลา 
18.30 น. ของวันเดียวกัน ณ จุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 กรณี
ยานพาหนะขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย
อนุญาตให้มีพนักงานขับรถ 1 คน และรับ-ส่งสินค้า  
ณ สถานที่ที่รัฐก าหนดเท่านั้นโดยต้องกลับออกจาก

  /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ราชอาณาจักรไทยภายใน 7 ชั่งโมง 

ค าสั่งจังหวัดตากที่ 2985/2563 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การก าหนดพื้นที่และ
มาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 และ
ช่องทางอ่ืนนอกทางอนุมัติในพ้ืนที่จังหวัดตาก  
1.กรณีรถผู้ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้ขับรถหรือผู้ติดตาม
ประจ ารถสามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้
ทันภายในเวลา 18.30 น. ของวันเดียวกันหากไม่ทัน
ภายในเวลาที่ก าหนดต้องเข้าส่กระบวนการกักกันตัวฯ 
ระยะเวลา 14 วัน 

2.กรณีการขนถ่ายสินค้า ณ จุดขนถ่ายสินค้าปลอดภัย 
คลังสินค้าศุลกากร (Safety Zone) ยานพาหนะของ
ชายเมียนมาที่มาจากเมียนมาและจะเข้าไปจุดขนส่ง
สินค้า ก าหนดให้มีพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 
จ านวน 1 คนเท่านั้น และลงจากรถทันทีที่มีการขน
ถ่ายสินค้า 

3.กรณีช่องทางอ่ืนนอกทางอนุมัติตามกฎหมาย
ศุลกากร ให้ขนถ่ายสินค้าลงในพาหนะ เรือ โป๊ะ หรือ



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สิ่งอื่นใดท่ีใช้ล าเลียงสินค้าโดยห้ามบุคคลไม่ให้ไปกับ
สินค้าโดยเด็ดขาด 

 2) ช่องทาง
ธรรมชาติทุกแห่ง 

ค าสั่งที่ 2821/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 
เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่และมาตรการในการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - 
เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอ่ืนนอกทางอนุมัติ ใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก เพ่ือขนส่งสินค้าตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด COVID-19 

  /  

 3) ปิดจุดผ่าน
แดนสะพาน
มิตรภาพไทย-
เมียนมา แห่งที่ 1 

ค าสั่งที่ 2821/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 
เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่และมาตรการในการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - 
เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอ่ืนนอกทางอนุมัติ ใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก  เพ่ือขนส่งสินค้าตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 

  /  

16.
กาญจนบุรี 

1) จุดผ่านแดน
ถาวร บ้านพุน้ าร้อน 

ค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ 2675/2563 เรื่อง การ
ผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะ
เพ่ือการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 โดยให้ผ่อนผันการใช้ช่องทางการ

  /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

น าเข้า – ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดน ณ  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และให้เปลี่ยนถ่าย
สินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ
รวมไม่เกิน 2 คน  
 

 2) ด่านพระเจดีย์
สามองค์ 

ค าสั่งที่ 4306/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
เรื่องมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค 
โดยให้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค 
เฉพาะวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 18.00 น. และอนุญาตให้เปลี่ยนถ่าย
สินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ 
รวมไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระ
เจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) 

 

  / เมียนมา 

17.ราชบุร ี ช่องทางธรรมชาติ 
ตะโกบน 

จากการประสานงานกับส านักงานจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า
จังหวัดราชบุรีมีการตรวจเข้มชายแดนบริเวณ  
อ.สวนผึ้ง จ านวน 3 ช่องทาง คือ ช่องทางตะโกบน 

  /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ช่องทางตะโกล่าง และช่องทางตะโกปิดทอง ซึ่งเป็น
ช่องทางธรรมชาติ โดยมีการเพ่ิมมาตรการใช้ก าลัง
กองร้อยเคลื่อนที่เร็วจากก าลังสุรสีห์เฝ้าช่องทาง
ดังกล่าวที่คาดว่าจะมีการลักลอบ แต่ที่ผ่านมาไม่
ปรากฏว่ามีการลักลอบเข้าพ้ืนที่ในช่องทางดังกล่าว  
ในเรื่องการตรวจสอบโควิดได้มีข้อปฏิบัติอยู่ 5 ข้อ 
ได้แก่  
1. การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่ทางเจ้าหน้าที่จับตัวได้  
2. การตรวจคัดกรองโดย อสม.ประจ าพื้นที่  
3. มีการตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย  
4. มีการซักถามข้อมูลของต าบลที่มาและต าบลที่จะ
เดินทางไป และ  
5.ส่งเข้าศนูย์กักกันที่อ าเภอเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจวัดโควิด-19  

18.เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีมีพรมแดนด้านตะวันตกติดต่อกับ
ประเทศพม่าที่อ าเภอแก่งกระจานและอ าเภอหนอง 
หญ้าปล้อง แต่ไม่มีจุดผ่านแดน/ด่านศุลกากร/การค้า
ชายแดน เนื่องจากพ้ืนที่เป็นป่าทึบและภูเขาสูง 

    

19. จุดผ่อนปรนพิเศษ อาณาจักรออตามหนังสือศาลากลางจังหวัด   / เมียนมา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ประจวบคีรี
ขันธ์ 

ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุดที่ ปข 0017.2/ว 16181 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประกาศ และ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้  
1) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ 5) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอก
ไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  
3) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และ
ค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อก าหนด 
และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรี



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563  
2) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้
บังคับ โดยให้การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 

20.ชุมพร 1) ด่านช่องขม้ิว ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน   / เมียนมา 
 2) ด่านช่องหิน

เขียว 
ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด - ปิดด่าน   / เมียนมา 

 3) ด่านช่องหิน
ดาด 

ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน   / เมียนมา 

 4) ด่านช่องหินหมู ไม่มีประกาศค าสั่งที่เก่ียวข้องการเปิด-ปิดด่าน   / เมียนมา 
21.ระนอง 1) จุดผ่านแดน

ถาวรระนอง - 
เกาะสอง บริเวณ
ท่าเทียบเรือ
สะพานปลา  
ต.บางริ้น อ.เมือง 

ค าสั่งจังหวัดระนองที่ 611/2563 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก 
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวร จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าและช่องทางอ่ืนๆ ตลอด
แนวชายแดนจังหวัดระนองเป็นการชั่วคราว ยกเว้น 
การน าเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน  

/   เมียนมา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

จ.ระนอง โดยอนุญาตให้มีคนประจ าพาหนะ ประจ าเรือสินค้า
ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus 
Disease : covid-19) จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แล้วเท่านั้น 

 2) จุดผ่านแดน
ถาวรท่าเทียบเรือ
บริษัทอันดามัน
คลับ จ ากัด  
ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.ระนอง 

   /  

 3) จุดผ่านแดน
ถาวรด่านตรวจคน
เข้าเมืองระนอง 
ม.1 ต.ปากน้ า  
อ.เมือง จ.ระนอง 

   /  

 4) จุดผ่านแดน
ถาวรท่าเทียบเรือ
ด่านศุลกากร  

   /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

บ้านเขานางหงษ ์
ม.5 ต.ปากน้ า  
อ.เมือง จ.ระนอง 

 5) จุดผ่อนปรน
บ้านเขาฝาชี ม.4 
ต.บางแก้ว อ.ละ
อุ่น จ.ระนอง 

   /  

22.ศรีสะ
เกษ 

จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง า อ าเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

1. ค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1604/2563 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2563 ระงับการใช้ช่องทางการเข้า - 
ออก ของบุคคลยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การ
น าเข้า – ส่งออก สิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการ
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 
23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับสู่ภาวะปกติ 
2. ค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1355/2563 ลงวันที่ 
6 เมษายน 2563 เรื่องระงับการใช้ช่องทางการเข้า - 
ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า เป็นการชั่วคราว (เพ่ิมเติม) โดยมี

/   ประเทศกัมพูชา 
สินค้าเกษตรที่ส่งออก  
-เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
-น้ ามันปาล์ม 
สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ 
-น้ าผลไม ้
-นมถั่วเหลือง 
-นมสเตอริไลส์ 
-เกลือ 
-ตู้เสื้อผ้าท าด้วยไม้อัด 
-บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
-นม UHT 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ค าสั่ง ดังนี้  
- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
- ระงับการเข้า-ออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของ
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน 
- การน าเขา้ – ส่งออก สินค้าผ่านแดน สามารถ
ด าเนินการได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยให้
มีพนักงานขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกิน  
2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะง าแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

- น้ าอัดลม 
- น้ าเปล่า 
- รถแทรคเตอร์ใช้ส าหรับการเกษตรฯ 
- ผงซักฟอก 

23.บุรีรัมย์ 1) จุดผ่อนปรน
ช่องสายตะกู 

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอระงับการเดินทางเข้า - ออกจุดผ่อน
ปรนการค้าช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพรช อ าเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรรีัมย์ ราชอาณาจักรไทย- ช่องจุ๊บดกก ี
จังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย 

  / ประเทศกัมพูชา 
- เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา 
- อาหารสด อาหารแห้ง 
- เสื้อผ้า 
- สินค้าอ่ืนๆ 

24.สุรินทร ์ จุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอม 

1. ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที ่935/2563 เรื่อง การ
ระงับการใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของคน 

  / กัมพูชา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2563 ระงับการใช้ช่องทาง ในการเข้า-ออก ของ
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง เป็นการชั่วคราว ยกเว้น  
การน าเข้า-ส่งออก ของตามกฎหมายว่าด้วยการ
ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ 
2. ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที ่994/2563 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า  
-ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

25.สระแก้ว 1) ด่านพรมแดน
บ้านคลองลึก(จุด
ผ่านแดนถาวร
บ้านคลองลึก) 
อ าเภออรัญ
ประเทศ 

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการในการ
อนุญาตให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพ่ือขนส่งสินค้า
ตามความจ าเป็น ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
15 กรกฎาคม 2563 
(กรณีน าสินค้ากลับกัมพูชา: จ ากัดรถเข้าออกไม่เกิน 

/   กัมพูชา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

50 คัน ต่อวัน เข้าได้ 8.00 - 10.00 น. เดินทาง
ออกก่อน 13.00 น.) 

 2) ด่านพรมแดน
บ้านเขาดิน (จุด
ผ่านแดนถาวร
บ้านเขาดิน) 
อ าเภอคลองหาด 
 

ค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1744/2563 เรื่องการผ่อน
ผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพ่ือ
การขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน 
ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (เปลี่ยนเวลาท า
การเป็นเปิดทุกวัน 6.00-18.00 น. ทุกสินค้า) 

/   กัมพูชา 
  

 3) จุดผ่อนปรน
บ้านหนองปรือ 
อ าเภออรัญ
ประเทศ 
 

ค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1755/2563 เรื่องการผ่อน
ผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพ่ือ
การขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ 
ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(เปิดท าการทุกวัน 9.00 - 17.00 น. ทุกสินค้า) 

/   กัมพูชา 

 4) จุดผ่อนปรน
บ้านตาพระยา 
อ าเภอตาพระยา 

ค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1756/2563 เรื่องการผ่อน
ผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพ่ือ
การขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (เปิด
ท าการทุกวัน 9.00 - 17.00 น. ทุกสินค้า) 

/   กัมพูชา 

26.จันทบุรี 1) จุดผ่านแดน ค าสั่งที่ 2173/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 /   กัมพูชา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ถาวรบ้านผักกาด  
ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน 

ให้ผ่อนผันการใช้ช่องทางส าหรับการน าเข้า – ส่งออก
สินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน
ผักกาด ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน โดยให้มี
คนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้าที่มีสัญชาติไทยและ
กัมพูชา คันละไม่เกิน 2 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีผลท าให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเข้า - ส่งออกสินค้า ณ จุด
ผ่านแดนถาวร 

 2) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านบึงชนัง
ล่าง ต าบลเทพ
นิมติ อ. โป่งน้ า
ร้อน 

   / กัมพูชา 

 3) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านซับ
ตารี ต าบลทุ่ง
ขนาน อ. สอย
ดาว 

 

   / กัมพูชา 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 4) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านสวน
ส้ม ต.สะตอน  
อ.สอยดาว 

   / กัมพูชา 

 5) จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านแหลม 
ต.เทพนิมิต อ.โป่ง
น้ าร้อน 

มีค าสั่งที่ 2173/2563 ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ให้ผ่อนผันการใช้ช่องทางส าหรับการน้าเข้า – ส่งออก
สินค้า และสินค้าผ่านแดน 

/   กัมพูชา 

27. ตราด 1) จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านหาดเล็ก 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 581/2563 เรื่อง ระงับการ
เดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 
ยกเว้น คนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติ
กัมพูชาหรือสัญชาติไทย จ านวนคันละ 1 คน 

/   ประเทศตลาดปลายทาง : กัมพูชาและเวียดนาม สินค้า
เกษตรที่ส่งออก : ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน สินค้าอ่ืนที่
ส าคัญ : 
1.  ส่งออก : เครื่องดื่มฯ นมและอาหารเสริม ยางรถยนต ์
ชุดสายไฟฟ้า น้ าตาลทราย 
2. น าเข้า : ชุดสายไฟรถยนต์ส าเร็จรูป เสื้อผ้าส าเรจ็รูป 
ปลาทะเลสดทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกตากแห้ง ปลาอินทรี
หมักเกลือ 

 2) จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านมะม่วง 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 580/2563 เรื่องระงับการเดิน
ทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 
เป็นการชั่วคราว 

  /  



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

 3) ช่องทางการค้า
ทางธรรมชาติบ้าน
ท่าเส้น 

ค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 588/2563 เรื่องระงับการเดิน
ทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 
เป็นการชั่วคราว 

  /  

28.สตูล 1) ด่านศุลกากร
สตูล 

จังหวัดสตูลได้มีค าสั่งที่ ๕๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก
ของบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าว ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดสตูล และ
ช่องทางอ่ืน ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสตูลเป็นการ
ชั่วคราว โดยให้การน าเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้า
ผ่านแดน สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  มี
รายละเอียดดังนี้  
(๑) จุดผ่านแดนถาวรสตูล (ท่าเรือ) ต าบลต ามะลัง 
จังหวัดสตูล โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับเรือและ
พนักงานประจ าเรือ รวมไม่เกินล าละ ๕ คน และต้อง
ผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

/   เป็นการขนส่งทางเรือ ประเทศปลายทาง :                                           
- มาเลเซีย (ปลาสด หรือปลาแช่แข็ง, อิฐก่อสร้าง, บุหรี่) 
หัวหอมแดงสด 
- อินโดนีเซีย (หัวหอมแดงสด) 

 2) ด่านศุลกากร
วังประจัน 

จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน ต าบลวังประจัน อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล โดยอนญุาตให้มีพนักงานขับรถ

/   มาเลเซีย 
สินค้าส่งออกส าคัญ: ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่อง



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

และพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกินคันละ ๒ คน และ
ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน
ถาวรวังประจัน เท่านั้น 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ,เครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ, แผงวงจร
ไฟฟ้า, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, เคมีภัณฑ์ 

29.สงขลา 1) ด่านศุลกากร
สะเดา 

ค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3126/2563 เรื่องปิดช่อง
ทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา   
สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม  ปิดช่องทางเข้า - ออก ด่านสะเดา 
ยกเว้นการเข้า-ออกเพ่ือการขนส่งสินค้าพร้อมด้วยคน
ประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้า 

/   มาเลเซีย 
 

 2) ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ 

ค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3126/2563 เรื่องปิดช่อง
ทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา   
สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ปิดช่องทางเข้า - ออก ด่านปาดัง 
เบซาร์ ยกเว้นการเข้า-ออกเพ่ือการขนส่งทางบกและ
ทางรางพร้อมด้วยคนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้า 

/   มาเลเซีย 
 

 3) ด่านศุลกากร
บ้านประกอบ 

ค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3126/2563 เรื่องปิดช่อง
ทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา   

/   มาเลเซีย 
 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ปิดช่องทางเข้า - ออก ด่านบ้าน
ประกอบ ยกเว้นการเข้า - ออกเพ่ือการขนส่งสินค้า
พร้อมด้วยคนประจ ายานพาหนะขนส่งสินค้า 

30.ยะลา ด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลาได้ออกค าสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1646/2563 
เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดยะลาเป็นการ
ชั่วคราว โดยค าสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุก
สัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้า
สัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย โดยอนุญาตให้มีพนักงาน
ขับรถคันละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ ารถ คันละ 1 คน  
ซึ่งผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อ COVID-19 จาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรงข้ามด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค 
ประเทศมาเลเซีย โดยให้ปรับเวลาท าการของจุดผ่านแดน
ถาวรจังหวัดยะลาเป็นเวลา 08.30 - 16.30 น. 

  /  

31.
นราธิวาส 

1) ด่านศุลกากร 
สุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาสได้มีค าสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก
ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร
ของจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว โดยให้การขนส่ง

/   มาเลเซีย  
สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ : บุหรี่ ปลาสด เป็นต้น 



จังหวัด ด่านการค้า 
ประกาศ/ค าสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

กับการเปิด-ปิดด่าน 
(ระบุเนื้อหา/สาระส าคัญโดยย่อ) 

สถานะการเปิด - ปิด 
ด่าน 

และการส่งสินค้า (√) ประเทศตลาดปลายทาง / สินค้าเกษตรที่ส่งออก 
และสินค้าอื่นที่ส าคัญ เปิด ปิด 

ส่ง
ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

ส่ง
ไม่ได้ 

สินค้าผ่านแดน ให้ใช้จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาสเพียงจุดเดียว โดยอนุญาตให้มีพนักงาน
ขับรถและพนักงานประจ ารถ รวมไม่เกินคันละ 2 คน
และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสุ
ไหงโก-ลก เท่านั้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
(ตามค าสั่งที่ 1166/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2563) 

 


