
1. การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ เคร่ืองหมายแสดงประเทศ การแปลใบอนุญาตขับรถเป็น

ภาษาองักฤษ  และหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพือ่การใช้รถนอกราชอาณาจักร 

1.1 การออกหนงัสืออนญุาตรถระหวา่งประเทศและ เคร่ืองหมายแสดงประเทศ 

หนงัสืออนญุาตรถระหว่างประเทศ  มีสีปกแบง่เป็น  3  สี คือ 

(1)  สีเขียว  สําหรับรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญัตกิารขนสง่ทางบก  พ.ศ. 2522 

 
 (2) สีมว่ง  สําหรับรถท่ีจะทะเบียนตามพระราชบญัญัตริถยนต์ พ.ศ. 2522 

 
(3) สีฟ้า  สําหรับรถของคณะผู้แทนทางการทตู คณะผู้แทนทางกงสลุ องค์การระหวา่งประเทศหรือ

ทบวงการชํานญัพิเศษแหง่สหประชาชาติ 
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หลกัฐานประกอบคําขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเคร่ืองหมายแสดงประเทศ 

รถตามพระราชบัญญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

1. หลกัฐานท่ีต้องย่ืนประกอบคําขอ 

• สําเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถท่ีไม่ค้างชําระภาษีประจําปี 

• สําเนาใบอนญุาตประกอบการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

• สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล 

• หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีมิได้ดําเนินการด้วยตนเอง) 

2. อตัราคา่ธรรมเนียม  20  บาท 

3. มีอายกุารใช้หนงัสืออนญุาตรถระหวา่งประเทศ เท่ากบัอายภุาษีรถท่ีเหลืออยู่ 

รถตามพระราชบัญญตัิรถยนต์ พ.ศ. 2522 

1. หลกัฐานท่ีต้องย่ืนประกอบคําขอ 

• ใบคูมื่อการจดทะเบียนรถท่ีไมค้่างชําระภาษี 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ีใช้แสดงแทนบตัรประจําตวัประชาชน 

• หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

• หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีมิได้ดําเนินการด้วยตนเอง) 

2. อตัราคา่ธรรมเนียม  55  บาท 

3. มีอายกุารใช้หนงัสืออนญุาตรถระหวา่งประเทศ เท่ากบัอายภุาษีรถท่ีเหลืออยู่ 

1.2 การแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาองักฤษ 

ในการนํารถไปทําการขนสง่ทางบกระหว่างประเทศไทย – ลาว นอกจากต้องมีหนงัสืออนญุาตระหวา่ง

ประเทศแล้ว  ใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบกและใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายวา่ด้วย

รถยนต์ จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หลกัฐานประกอบการขอรับแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษองักฤษมีดังนี้ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

1. หลกัฐานท่ีต้องย่ืนประกอบคําขอ 

• ใบอนญุาตขบัรถหรือใบแทนใบอนญุาตดงักลา่วพร้อมภาพถ่าย ขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 ใบ 

• หนงัสือเดนิทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดนิทางพร้อมภาพถ่าย 

• ต้องย่ืนคําขอด้วยตนเอง 

2. อตัราคา่ธรรมเนียม  ไมมี่ 

3. มีอายกุารใช้ใบแปลใบอนญุาตขบัรถเป็นภาษาองักฤษ เทา่กบัอายขุองใบอนญุาตขบัรถท่ีเหลืออยู ่
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ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

1. หลกัฐานท่ีต้องย่ืนประกอบคําขอ 

• ใบอนญุาตขบัรถหรือใบแทนใบอนญุาตดงักลา่วพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิว้  จํานวน  2  ใบ 

• หนงัสือเดนิทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดนิทางพร้อมภาพถ่าย 

• หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีผู้ ได้รับใบอนญุาตขบัรถไมส่ามารถมาดําเนินการได้ด้วยตนเอง) 

2. อตัราคา่ธรรมเนียม  25  บาท 

3. มีอายกุารใช้ใบแปลใบอนญุาตขบัรถเป็นภาษาองักฤษ เทา่กบัอายขุองใบอนญุาตขบัรถท่ีเหลืออยู ่

 

 
 

1.3 หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพ่ือการใช้รถนอกราชอาณาจักร 

รถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิการขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีใช้ในการขนสง่ผู้ โดยสารและสินค้า  

นอกจากจะต้องมีหนงัสืออนญุาตรถระหวา่งประเทศและใบอนญุาตเป็นผู้ขบัรถท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษแล้ว 

จะต้องมีหนงัสือรับรองการตรวจสภาพรถเพ่ือการใช้รถนอกราชอาณาจกัร 

1. หลกัฐานท่ีต้องย่ืนประกอบคําขอ 

• สําเนาหรือภาพถ่ายหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคูมื่อจดทะเบียนรถ 

• สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนญุาตประกอบการขนสง่ระหวา่งประเทศ (ถ้ามี) 
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• สําเนาหรือภาพถ่ายบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ีใช้ท่ีใช้แสดงแทนบตัรประจําตวัประชาชนหรือ

สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุล (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

• หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีมิได้มาดําเนินการด้วยตนเอง) 

2. อตัราคา่ธรรมเนียม  ไมมี่ 

3. มีอายกุารใช้หนงัสือรับรองการตรวจสภาพรถเพ่ือการใช้รถนอกราชอาณาจกัรเทา่กบัอายภุาษีรถท่ีเหลืออยู ่

สถานท่ีย่ืนคาํขอ 

1. สํานกัมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ  สํานกังานขนสง่เขตพืน้ท่ี  สํานกังานขนสง่จงัหวดัหรือสํานกังาน

ขนสง่จงัหวดัสาขา  ท่ีรถนัน้ดําเนินการทางทะเบียนอยู่ในพืน้ท่ีความรับผิดชอบแล้วแตก่รณี 

2. สํานกังานขนสง่จงัหวดัหรือสํานกังานขนสง่จงัหวดัสาขาท่ีมีเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบติดกบัตา่งประเทศ 

3. สํานกังานขนสง่จงัหวดัมกุดาหาร สามารถออกการออกหนงัสืออนญุาตรถระหว่างประเทศ เคร่ืองหมาย

แสดงประเทศ และการแปลใบอนญุาตขบัรถเป็นภาษาองักฤษหนงัสือรับรองการตรวจสภาพรถเพ่ือการใช้รถ

นอกราชอาณาจกัร  รถและใบอนญุาตขบัรถท่ีจดทะเบียนทัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์และกฎหมายวา่

ด้วยการขนสง่ทางบก ท่ีออกโดยสํานกังานตา่งๆ ทัว่ประเทศ  

ในกรณีท่ีรถไมไ่ด้จดทะเบียนในจงัหวดัท่ีย่ืนคําขอให้นํารถเข้ามารับการตรวจสอบด้วย 

 

อตัราค่าใช้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร-สะหวนันะเขต 

หน่วย  :  คัน 

 ชนิดรถ บาท กีบ 

 รถยนต์นัง่(ไมเ่กิน 7 ท่ีนัง่) 50 13,000 

 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(เกิน 7 ท่ีนัง่แตไ่มเ่กิน 12 ท่ีนัง่) 100 27,000 

 รถยนต์โดยสารขนาดกลาง(เกิน 12 ท่ีนัง่แตไ่มเ่กิน 24 ท่ีนัง่) 150 40,000 

 รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่(เกิน 24 ท่ีนัง่ขึน้ไป) 200 54,000 

 รถยนต์บรรทกุ 4 ล้อ 50 13,000 

 รถยนต์บรรทกุ 6 ล้อ 250 67,000 

 รถยนต์บรรทกุ 10 ล้อ 350 94,000 

 รถยนต์บรรทกุ 10 ล้อขึน้ไป 500 135,000 

หมายเหต ุ ให้ยกเว้นคา่ผา่นสะพานแก่รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศ ท่ีมีความตกลงในเส้นทาง

มกุดาหาร-สะหวนันะเขต และเส้นทางสะหวนันะเขต-มกุดาหาร 
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2. การจัดการเดนิรถโดยสารประจาํทางระหว่างประเทศ สายท่ี 4 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการเดนิรถ 

 คณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง ในการประชมุครัง้ท่ี 18/2549 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 

2549 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมต ิดงันี ้

 1. อนมุตัใิห้กําหนดเส้นทางรถโดยสารประจําทางระหว่างประเทศ สายท่ี  4  มกุดาหาร-สะหวนันะเขต 

โดยมีรายละเอียดเส้นทาง  เร่ิมต้นจากสถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัมกุดาหาร ไปตามทางหลวงแผน่ดนิ

หมายเลข 212 ข้ามสะพานมิตรภาพ 2 มกุดาหาร-สะหวนันะเขต ไปสดุเส้นทางท่ีสถานีขนสง่ผู้ โดยสารแขวง

สะหวนันะเขต  ระยะทางตลอดสาย 17 กม. ( อยูใ่นเขตราชอาณาจกัรไทย 10 กิโลเมตร และเขตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 กิโลเมตร ) เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

 2. อนมุตัใิห้นายทะเบียนกลางกําหนดเง่ือนไขการเดนิรถ ไว้ในใบอนญุาตประกอบการขนสง่ประจําทาง

ด้วยรถท่ีใช้ในการขนสง่ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ สายท่ี  4  มกุดาหาร-สะหวนันะเขต  

  2.1 มาตรฐานรถ   เป็นรถมาตรฐาน 2 ( รถโดยสารปรับอากาศชัน้ 2 จํานวนท่ีนัง่ไมเ่กิน 45 ท่ี

นัง่) 

  2.2 จํานวนเท่ียวการเดนิรถ  รวม 16-24 เท่ียว ( โดยการเดนิรถแตล่ะฝ่ายละ 8-12 เท่ียวตอ่วนั ( 

ไป 4-6 เท่ียว  กลบั 4-6 เท่ียว) 

  2.3 จํานวนรถ  รวม  4-6  คนั ( จํานวนรถฝ่ายละ 2-3 คนั) 

  2.4 อตัราคา่โดยสาร   คนละ  45 บาท  หรือ 13,000 กีบ 

  2.5 สถานท่ีหยดุรับ-สง่ผู้ โดยสาร    สถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัมกุดาหาร  สถานีขนสง่

ผู้ โดยสารแขวงสะหวนันะเขต  และบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพ 2 มกุดาหาร-สะหวนันะเขต 

  2.6 ให้ใช้ตารางเดนิรถและตารางคา่โดยสารเลขท่ี 5/2549 

   

 เวลาออกจากมกุดาหาร เวลาออกจากสะหวนันะเขต  

 08.15  น. 08.15  น.  

 09.15  น. 09.15  น.  

 10.15  น. 10.15  น.  

 11.15  น. 11.15  น.  

 13.00  น. 13.00  น.  

 14.00  น. 14.00  น.  

 15.30  น. 15.30  น.  

 17.00  น. 17.00  น.  
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 3. อนมุตัใินหลกัการให้นายทะเบียนกลางออกใบอนญุาตประกอบการขนสง่ประจําทางด้วยรถท่ีใช้ใน

การขนสง่ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ สายท่ี  4  มกุดาหาร-สะหวนันะเขต ให้แก่ บริษัท ขนสง่ จํากดั และบริษัท 

ส้อมแปงขนสง่และโดยสารทางบก จํากดั 

2.2 ผู้โดยสาร หรือประชาชนทัว่ไปทีป่ระสงค์จะข้ามไปเที่ยว แขวงสะหวนันะเขต ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง ท่านจะต้องมีเอกสารผ่านแดนอย่างใด อย่างหน่ึง ดังนี้ 

 (1) หนังสือเดินทาง ( PASSPORT) ตดิตอ่ได้ท่ี กระทรวงการตา่งประเทศ 

 (2) หนังสือผ่านแดนช่ัวคราว ( TEMPORARY  BORDERPASS )  ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว( ไป-กลบั) มี

ภมูิลําเนาอยูจ่งัหวดัใดก็ได้ เดนิทางได้ 3 วนั 2 คืน ซึง่ทา่นสามารถดําเนินการได้ท่ี  อาคารท่องเท่ียวแหง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัมกุดาหาร( ดา่นทา่เรือ) ท่ีทําการบริษัท ขนส่ง จํากดั ภายในสถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัมกุดาหาร, 

เชิงสะพานมิตรภาพแหง่ท่ี 2  มกุดาหาร-สะหวนันะเขต และศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร 

  (2.1) หลกัฐานประกอบคําขอประกอบด้วย 

• สําเนาบตัรประชาชน 

• รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ ไมส่วมหมวก และแวน่ตาดํา จํานวน  2  รูป 

(2.2) คา่ธรรมเนียมในออกหนงัสือผา่นแดนชัว่คราว ( TEMPORARY  BORDERPASS)      

ฉบบัละ 30  บาท 

 (3) หนังสือผ่านแดน ( BORDERPASS )  ชนิดเลม่ ต้องมีภมูิลําเนาในเขตจงัหวดัมกุดาหารเทา่นัน้  ซึง่

ทา่นสามารถดําเนินการได้ท่ี  อาคารท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย จงัหวดัมกุดาหาร( ดา่นทา่เรือ) และศาลากลาง

จงัหวดัมกุดาหาร 

  (3.1) หลกัฐานประกอบคําขอประกอบด้วย 

• สําเนาบตัรประชาชน 

• รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ ไมส่วมหมวก และแวน่ตาดํา จํานวน  2  รูป 

(3.2) คา่ธรรมเนียมในออกหนงัสือผา่นแดนชัว่คราว (  BORDERPASS)  ฉบบัละ  200  บาท 

 ผู้ตดิตามท่ีเป็นเด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา-มารดา ก่อนจงึจะได้รับอนญุาต 

การเดินทางข้ามโดยรถโดยสารประจําทางระหว่างประเทศ 

 1. แสดงเอกสารในการผา่นแดนอยา่งใด อย่างหนึง่ และชําระคา่โดยสาร จํานวน  45  บาทตอ่คน        

แก่พนกังานจําหนา่ยตัว๋ 

 2. รับตัว๋พร้อมเอกสารผา่นแดน(ของทา่น) ถ้าเอกสารผา่นแดนเป็นหนงัสือเดนิทาง ( PASSPORT)     

ต้องกรอกแบบ ตม.6  
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พธีิการผ่านด่านศุลกากร 

 1. ในกรณเีดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

  การเสียปากระวางอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และการยกเว้นภาษี มีเง่ือนไขดงันี ้

• เป็นของท่ีนํามาใช้เองมีจํานวนเห็นได้ชดัวา่มิใชเ่พ่ือการค้า 

• ของมีมลูคา่ไมเ่กิน 20,000 บาท 

• ของใช้สว่นตวัท่ีเจ้าของนํามาพร้อมกบัตนเองเพ่ือใช้เอง หรือวิชาชีพ และมีจํานวนพอสมควรแก่

ฐานะมีมลูคา่ไมเ่กิน 10,000 บาท ได้รับการยกเว้นอากร เชน่ เคร่ืองแตง่กาย  เคร่ืองประดบั  รองเท้า  ทัง้นี ้ต้องมี

เอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอ่ืนๆ  

• บหุร่ี ไมเ่กิน  200  มวน  หรือ ซิการ์  ยาเส้น นํา้หนกัไมเ่กิน 250  กรัม 

• สรุา  1  ลิตร 

ผู้ โดยสารสามารถชําระคา่ภาษีอากรเป็นเงินสด ได้ในวนันําเข้า 

2. ในกรณเีดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

• กล้องถ่ายรูป  กล้องวิดทิศัน์  คอมพิวเตอร์สําหรับพกพา  ผู้ โดยสารต้องนําของดงักลา่วมาแสดงตอ่

เจ้าหน้าท่ีศลุกากร เพ่ือบนัทึกรายละเอียด และรับสํานาเอกสารไว้สําหรับแสดงในวนัเดนิทางกลบัเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรไทย 

• อญัมณี หรือเคร่ืองประดบั ของท่ีชดเชย หรือขอเงินคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ หรือมีใบสทุธิ

นํากลบัให้ปฏิบตัพิิธีการท่ีดา่นศลุกากร 

• เงินตราไทย นําเข้าได้ไมจํ่ากดัจํานวน แตนํ่าออกไมเ่กิน 500,000 บาท ( ถ้าเกินจํานวนต้องได้รับ

อนญุาต) 

• เงินตราตา่งประเทศ นําเข้า-สง่ออก ได้ไมจํ่ากดัจํานวน 
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พธีิการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 1. ต้องแสดงตน พร้อมสิ่งของสมัภาระตดิตวั ( ต้องลงจากรถ เข้าแถวรับการตรวจ) พร้อมเอกสารผา่น

แดน ได้แก่ หนงัสือเดินทาง ( PASSPORT) หรือ หนงัสือผ่านแดน ( BORDERPASS )  หรือ หนงัสือผา่นแดน

ชัว่คราว ( TEMPORARY  BORDERPASS ) ให้เจ้าหน้าท่ีประทบัตราอนญุาต ทัง้เท่ียวไปและเท่ียวกลบั 

 2. ในกรณีท่ีเป็นเวลานอกราชการ จะต้องมีการชําระคา่ทําการลว่งเวลาของดา่นตรวจคนเข้าเมือง ใน

อตัรา คนละ 5  บาท และรถคนัละ  25  บาท ซึง่เวลานอกราชการ ได้แก่ช่วงเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 วนั เวลา  

 

วนัจนัทร์-วนัศกุร์ 

06.01-08.30  

 12.00-13.00  

 16.30-22.00  

 วนัหยดุราชการ ได้แก่วนัเสาร์  
06.01-22.00 

 

 วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  

 

 สําหรับกรณีผู้ โดยสารรถโดยสารระหวา่งประเทศ ดา่นตรวจคนเข้าเมืองมกุดาหาร จะมอบให้ บริษัท 

ขนสง่ จํากดั และบริษัท ส้อมแปงขนสง่และโดยสารทางบก จํากดั เป็นผู้จดัเก็บแทน 
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