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 ⌫
 

                  นาถฤด ีมณเีนตร *

*ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

จังหวัดหนองคายเปนเมืองคาขายที่ตั้งอยูริมฝง
แมน้ำโขงตามแนวชายแดนลาว โดยในรปูที ่1 ไดแสดงให
เห็นถึงแมน้ำโขงและสามารถมองเห็นประเทศลาวที่อยู
เบื้องหนาไดอยางชัดเจน จึงเปนจุดหมายของการเดินทาง
ที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่ตองการพักผอนมากที่สุด
มจีดุเดนทีน่าสนใจของสถาปตยกรรมทีผ่สมผสานแบบอยาง
ระหวางลาวและฝรัง่เศส และเปนจงัหวดัในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสาน ที่ประชาชน
เจาบานมีความเปนเจาบานที่ดีกับผูมาเยือน

นติยสาร Modern Maturity ของสหรฐัอเมรกิา
ซึ่งเปนนิตยสารที่จัดพิมพโดยสมาคม ผูเกษียณอายุ
ชาวอเมริกัน ไดมีการสำรวจและไดจัดอันดับจังหวัด

หนองคายใหเปนเมอืงนาอยอูนัดบั 7 ของโลกเมือ่วนัที ่ 18
ธนัวาคม  2542 คอื เปนแหลงพกัผอนทีส่อง รองจากบาน
ของตนเอง โดยใชเกณฑชีว้ดัเมอืงนาอย ู 12 ตวัชีว้ดั คอื
สภาพอากาศ คาครองชีพ วัฒนธรรม ที่อยูอาศัย
สาธารณูปโภค การคมนาคม การบริการทางการแพทย
สภาพแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ความมัน่คงทางการเมอืง เทคโนโลย ีนัน่แสดง
ใหเหน็วา จงัหวดัหนองคายมมีาตรฐานตางๆ อยใูนเกณฑ
ที่ดี และเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว ในฐานะที่เปน
ประตสูอูนิโดจนี (Gateway) การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
กไ็ดคดัเลอืกจงัหวดัหนองคายใหเปนเมอืงพกัผอนระยะยาว
(Long Stay) สำหรบัการทองเทีย่วดวย

รปูที ่1 แมน้ำโขง จงัหวดัหนองคาย (ดานตรวจคนเขาเมอืงหนองคาย,  2547)
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จงัหวดัหนองคาย เปนจงัหวดัชายแดนทีม่แีมน้ำ
โขง เปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มสีะพานมติรภาพ
ไทยลาว เอือ้อำนวยตอการคมนาคมขนสง และเปนเสนทาง
ติดตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางสะดวก
มีสถานที่ทองเที่ยวทั้งธรรมชาติ โบราณสถานมากมาย
ดังนั้นจึงตองมีการจัดตั้งหนวยงานและเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง เพื่อใหมีเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง และระเบียบวิธีการตรวจคน
เขาเมอืงของประเทศ ซึง่ ระเบยีบพธิกีารตรวจคนเขาเมอืง
ของประเทศไทยโดยสงัเขป มดีงันี้

1. บุคคลและพาหนะซึ่งจะเดินทางเขามาหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจกัร จะตองเดนิทางเขามาหรอืออกไป
ตามชองทางดานตรวจคนเขาเมอืง เขต ทา สถาน ีหรอืทอง
ที่ และการเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรดังกลาว
จะตองผานการตรวจอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ของ
ดานตรวจคนเขาเมอืงประจำเสนทางนัน้ เพือ่ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง

2. คนตางดาวทีจ่ะเดนิทางเขามาในราชอาณาจกัร
ไทยตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือ
เดนิทางอนัถกูตองและรฐับาลไทยยอมรบั ดงัรปูที ่2 กลาวคอื
ตองเปนเอกสารการเดินทางซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
ออกใหแกคนสัญชาติตน (มิใชออกใหโดยรัฐบาลประเทศ
ที่สาม)

3. คนตางดาวบางประเภทไดรับการยกเวน
ไมตองมีหนังสือเดินทาง เชน ผูควบคุมพาหนะและ
คนประจำพาหนะทางน้ำหรือทางอากาศ ซึ่งเพียงแตแวะ
เขามายงัสถานหีรอืทองทีใ่นราชอาณาจกัรและกลบัออกไป
หรอืคนสญัชาตขิองประเทศทีม่อีาณาเขตตดิตอกบัประเทศ
ไทยเดนิทางขามพรมแดนไปมาชัว่คราว โดยปฏบิตัติามขอ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ หรือ

คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียว
ตลอดสาย เพยีงแตผานประเทศไทยไปนอกราชอาณาจกัร
ตามขอตกลงระหวางรัฐบาลทั้งสองประเทศ รวมทั้ง
คนประจำพาหนะและผูควบคุมพาหนะรถไฟนั้นๆ ดวย

4. คนตางดาวทีจ่ะเดนิทางเขามาในประเทศไทย
ตองขอรับการตรวจลงตรา (VISA) จากสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทยในตางประเทศ กอนเดินทางเขามาในราช
อาณาจกัร หรอืขอรบัการตรวจลงตรา จากกระทรวงการตาง
ประเทศหรอืสำนกังานตรวจคนเขาเมอืง (VISA on arrival)
ยกเวนคนตางดาวบางประเภท เปนประเทศที่ไดรับการ
ผอนผนั สามารถเดนิทางเขามาโดยไมตองขอรบัการตรวจ
ตรา เชน ประเทศทีไ่ดรบัอนญุาตใหเดนิทางเขามาทองเทีย่ว
ไมเกนิ 90 วนั โดยไมตองใช VISA ไดแกประเทศ บราซลิ
ชลิ ีเปร ูและเกาหลใีต เปนตน

รปูที ่2 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) (ดานตรวจคนเขาเมอืง
หนองคาย, 2547)
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VISA แบงเปนประเภทตามวัตถุประสงคของ
การเดนิทางได 7 ประเภท คอื

1) ประเภทคนผาน (Transit)
2) ประเภทนกัทองเทีย่ว (Tourist)
3) ประเภทคนอยชูัว่คราว (Non-Immigrant)
4) ประเภทราชการ (Official)
5) ประเภททตู (Diplomatic)
6) ประเภทคนเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

(Immigrant)
7) ประเภทคนเขาเมืองนอกกำหนดจำนวน

คนตางดาว (Non-Quota Immigrant)
เมื่อคนตางดาวมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ

พิธีการตรวจคนเขาเมืองของไทยดังที่กลาวมาแลว
คนตางดาวรวมทั้งพาหนะโดยสารก็จะไดรับการตรวจจาก
เจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมือง การตรวจบุคคลและ
พาหนะทางบก ไมเพยีงแตจะตรวจในขาเขาเทานัน้ แตยงั
รวมไปถึงการตรวจในขาออกดวย

 


การตรวจบุคคลและพาหนะ เขา-ออก โดย
พาหนะทางบก ไดแก รถยนตและรถไฟนัน้ คอืการตรวจ
ผโูดยสารขาเขาและขาออกโดยพาหนะดงักลาวตามชองทาง
ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานีหรือทองที่ที่กำหนด
สำหรบัผทูีเ่ดนิทางเขา-ออกโดยรถไฟนัน้ มวีธิกีารตรวจและ
ขัน้ตอนการตรวจทีแ่ตกตางออกไปเปนกรณพีเิศษ กลาวคอื
แทนทีเ่จาหนาทีจ่ะตรวจ ณ จดุตรวจทีก่ำหนด แตพนกังาน
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูเดินทางไปกับขบวน
รถไฟ เพือ่ทำการตรวจบนรถไฟ   แตขณะนีไ้ดยกเลกิการ
ตรวจบนรถไฟสายตางๆ ไปแลว จึงเหลือเพียงการตรวจ
ผูที่เดินทางเขามาโดยพาหนะรถยนตเทานั้น

ในการตรวจบุคคลและพาหนะเขา-ออกโดย
พาหนะทางบกนัน้ วธิใีนการตรวจของขาเขาและขาออก มี
วิธีการปฏิบัติดังนี้
การตรวจคนโดยสารขาเขา

1. การตรวจคนโดยสารทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย
หนงัสอืเดนิทางไทยม ี3 ประเภท คอื

เลมสแีดง หมายถงึ หนงัสอืเดนิทางทตู
เลมสนี้ำเงนิ หมายถงึ หนงัสอืเดนิทางราชการ
เลมสนี้ำตาล หมายถงึ หนงัสอืเดนิทางธรรมดา
เจาหนาที่จะขอตรวจดูหนังสือเดินทางของ

คนโดยสารวาถูกตองและมีอายุการใชไดหรือไม และ
จะตรวจดูบัตร ตม.6 วากรอกขอความดวยภาษาอังกฤษ
(ตัวพิมพใหญ) ถูกตองเรียบรอยหรือไม หากตรวจดูแลว
ทกุอยางเรยีบรอยด ี เจาหนาทีก่จ็ะประทบัตราอนญุาต ใน
หนงัสอืเดนิทางและบตัร  ขาเขา พรอมกบัเกบ็บตัรขาเขา
เพื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีคนโดยสารของพาหนะใหถูก
ตองครบถวน และมอบหนงัสอืเดนิทางคนืใหกบัคนโดยสาร

2. การตรวจคนตางดาวทีม่ถีิน่อยใูนราชอาณาจกัร
แลว ใบสำคญัถิน่ทีอ่ยมู ี3 ชนดิ คอื

เลมสดีำหรอืสนี้ำเงนิ (ตม.11)
เลมสแีดงหรอืสเีลอืดหม ู(ตม.15)
เลมสขีาว (ตม.17)
เจาหนาทีจ่ะตรวจความถกูตองและสมบรูณของ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ใบสำคญัถิน่ทีอ่ย ูบตัรขาเขา และเชค็ในบญัชวีาคนโดยสาร
นัน้เปนคนตองหามหรอืไม   โดยกอนทีค่นตางดาวจะเดนิ
ทางไปตางประเทศและกลับเขามาหนังสือเดินทาง ตองได
รบัการตรวจตราประเภท Non-Quota immigrant VISA
กอนแลวหลงัจากนัน้เจาหนาทีจ่ะประทบัตรา "ใชแลว" ลง
บน VISA ประทบัตรา "ขาเขา" ในหนงัสอืเดนิทาง แลว
เก็บบัตรขาเขาเพื่อนำไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโดยสาร
และมอบหนังสือเดินทางคืนใหกับคนโดยสาร
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3. การตรวจคนตางดาวทีไ่ดรบัอนญุาตใหเขามา
มถีิน่ทีอ่ยใูนราชอาณาจกัร

คนตางดาวในตางประเทศที่มีความประสงค
จะขอมถีิน่ทีอ่ยใูนราชอาณาจกัร ไดยืน่คำรองตอสถานทตู
หรอืสถานกงสลุไทย สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยจะแจง
มาใหสำนกังานตรวจคนเขาเมอืงพจิารณา เมือ่ไดรบัอนญุาต
จากคณะกรรมการแลว สำนกังานตรวจคนเขาเมอืงจะแจง
คำสั่งอนุญาตไปโดยทางโทรเลขหรือมีหนังสือไปใหสถาน
ทูตหรือสถานกงสุลไทยทราบ เพื่อตรวจลงตราประเภท
คนเขามามถีิน่ทีอ่ย ู(Immigrant VISA) ใหแกคนตางดาว
นั้นใชถือเดินทางเขามาเพื่อขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยูที่
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองตอไป

4. การตรวจคนตางดาวทีเ่ขามาในราชอาณาจกัร
คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักร แบงออกเปน 2
ประเภท คอื

1. ประเภทหนังสือเดินทาง ไดรับการตรวจ
ลงตรา (VISA)

2. ประเภทหนังสือเดินทาง ไมไดรับการ
ตรวจลงตราหรือไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา
การตรวจคนโดยสารขาออก

1. การตรวจคนไทย
เมื่อจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หากมี

ความประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก จะตอง
นำใบสำคัญไปใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลัง ทำหลักฐาน
การแจงออกไปนอกราชอาณาจกัรเพือ่ขอกลบัเขามาอกี และ
จะตองขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเขาเมืองนอก
กำหนดจำนวนคนตางดาว (Non-Quota Immigrant
VISA) เสยีกอน

2. การตรวจคนตางดาวที่อยูในราชอาณาจักร
เปนการชัว่คราว

คนตางดาวประเภทนี ้หมายถงึ บคุคลทีไ่มไดมี
ถิน่ทีอ่ยใูนประเทศไทย ม ี2 ประเภท คอื

1. ประเภทหนงัสอืเดนิทาง ไดรบัการตรวจ
ลงตรา

2. ประเภทหนังสือเดินทาง ไมไดรับการ
ตรวจลงตราหรือไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา

กรณทีีค่นตางดาวเดนิทางเขามาโดยพาหนะของ
ทหารหรอืของทางราชการ ซึง่ไดรบัการยกเวนไมตองตรวจ
หนังสือเดินทาง เมื่อจะออกตองมีหนังสือรับรองการเดิน
ทาง เขาทางหนวยราชการนัน้ๆ การตรวจใหปฏบิตัเิชนเดยีว
กนัแตใหหมายเหตใุตตราขาออกวาเขาเมือ่ใด โดยพาหนะ
ใดไวดวย

3. การตรวจคนตางดาวที่เกิดในประเทศไทย
การตรวจหนังสือเดินทางคนตางดาวที่เกิดใน

ประเทศไทย หนงัสอืเดนิทางออกโดยสถานทตูของชาตนิัน้
ในประเทศไทย เด็กหรือคนตางดาวที่เกิดในประเทศไทย
จะตองแจงการเกดิตอนายทะเบยีนทองถิน่หรอืทีท่ำการเขต
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร แลวนำสูติบัตรพรอมกับ
หนังสือเดินทางมาใหพนักงานเจาหนาที่ทำการตรวจกอน
เดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร

บุคคลประเภทนี้จะไมมีตราขาเขา ใหหมายเหตุ
ใตตราขาออกในหนังสือเดินทางวาเด็กเกิดในประเทศไทย
ตามสตูบิตัรเทาใด ออกใหทีไ่หน วนัเดอืนปทีแ่จงเกดิหรอื
ออกสตูบิตัร สวนในบตัรขาออกใหหมายเหตวุา "ตองหาม"
และรายละเอียดอื่นเหมือนในหนังสือเดินทาง

4. การตรวจคนไทยที่ถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ

กรณีนี้สวนใหญจะเปนหญิงไทยที่แตงงานกับ
คนตางดาว ทีเ่ดนิทางเขามาในราชอาณาจกัร เมือ่แตงงาน
แลวไดสัญชาติตามสามี จึงขอหนังสือเดินทางเพื่อจะเดิน
ทางไปตางประเทศ โดยตองมใีบทะเบยีนสมรสแสดงตอเจา
พนักงานเจาหนาที่ดวย

บุคคลประเภทนี้ไมมีตราขาเขา ใหตรวจเหมือน
กับการตรวจหนังสือเดินทางของคนตางดาวที่เกิดใน




ปที่ 14  ฉบับที ่ 1  ประจำเดือนมกราคม - มนีาคม 2549

                         
                                                                                      

ประเทศไทย ตางกันที่การหมายเหตุใตตราขาออกใน
หนังสือเดินทางใหหมายเหตุวา ผูหญิงไทยสมรสกับ
คนตางดาวชาตินั้นๆ ในประเทศไทย สวนในบัตรขาออก
หมายเหตวุา "ตองหาม" รายละเอยีดอืน่เหมอืนในหนงัสอื
เดินทาง

จังหวัดหนองคายก็เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่ตองมี
การตรวจคนเขาเมอืง สวนพธิกีารกค็ลายๆ กบัทีไ่ดกลาวมา
ขางตน แตเนื่องจากอยูติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จงึตองมคีวาม  ตกลงจากรฐับาลลาวในเรือ่ง
ของการตรวจคนเขาเมืองดวย ดังนั้น รัฐบาลแหงราช
อาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศของ
ทั้งสองฝายจึงไดลงนามในความตกลงวาดวยการเดินทาง
ขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2540 เพือ่วตัถปุระสงคในการเขาเมอืงของประชาชนฝายใด
ฝายหนึง่ทีเ่ดนิทาง   เขาไปยงัพืน้ทีช่ายแดนของอกีฝายโดย
ทางบก ทางน้ำ ผานจุดผานแดนที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย ระเบยีบและขอบงัคบั

รปูที ่3 ดานตรวจคนเขาเมอืงหนองคาย (ดานตรวจคนเขาเมอืงหนองคาย, 2547)

แนวทางการปฏิบัติในการขามแดนระหวาง
จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทนที่สำคัญ
มีดังตอไปนี้

⌫
หนังสือที่จะใชเดินทางขามแดนบริเวณชายแดน

ระหวางประเทศไทย-ลาวม ี  3 ประเภท คอื
1. หนังสือ เดินทาง (Passport ) สำหรับ

ประชาชนไทย ประชาชนลาว และประชาชนประเทศทีส่าม
(ชาวตางประเทศนอกเหนือจากที่กลาวมา)

2. หนังสือผานแดน (Border pass) สำหรับ
บคุคลทีม่สีญัชาตไิทย ทีม่ภีมูลิำเนาอยใูนพืน้ทีช่ายแดนตาม
ที่ระบุในความตกลง

3. หนังสือผานแดนชั่วคราว (Temporary
border pass) สำหรบับคุคลทีม่สีญัชาตไิทย ทีม่ภีมูลิำเนา
อยูนอกพื้นที่ชายแดน
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ผมูอีำนาจออกหนงัสอืผานแดนและหนงัสอืผาน
แดนชัว่คราว คอื ผวูาราชการจงัหวดัหนองคาย และผทูีไ่ด
รับมอบอำนาจจากผูวาราชการจังหวัดหนองคายเทานั้น

จุดผานแดนในจังหวัดหนองคายที่จัดตั้งขึ้นโดย
ประเทศไทย มดีงันี้

- ดานสะพานมติรภาพไทย-ลาว บานเหลาจอม
มณ ีตำบลมชัีย อำเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย ดงัรปูที ่3
เปนจุดสำคัญที่มีคนโดยสารผานเขาออกมากที่สุด ซึ่ง
จะกลาวรายละเอยีดในหวัขอตอไป

- ดานทาเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ปจจุบันอยูที่หนาวัดหายโศก)

- ดานบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย
จุดผานแดนอนุญาตที่จัดตั้งโดยสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดังนี้
-  ดานสะพานมติรภาพไทย-ลาว (ฝง สปป.ลาว)

บานดงพสู ี เมอืงหาดทรายฟอง กำแพงนครเวยีงจนัทน
- ดานทาเดือ่ นครหลวงเวยีงจนัทน
- ดานเมอืงปากซนั แขวงบอลคิำไซ

วัตถุประสงคในการอนุญาตใหเขาไปยังพื้นที่ชายแดนที่
กำหนดไว ตองมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

- เยีย่มญาติ - ทองเทีย่ว - ราชการ
- ธรุกจิ - การลงทนุ - การกฬีา
- ประชมุสมัมนา - สือ่มวลชน - วตัถปุระสงค

อื่นๆตามที่ภาคีคูสัญญาจะไดตกลงกัน
คณุสมบตัขิองผมูสีทิธถิอืหนงัสอืผานแดนและหนงัสอืผาน
แดนชั่วคราว บุคคลผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ป
บริบูรณขึ้นไป มีสิทธิ์ยื่นคำขอมีหนังสือผานแดนหรือ
หนังสือผานแดนชั่วคราวดวยตนเอง

บคุคลผมูสีญัชาตไิทยทีม่อีายตุัง้แต 12 ปแตไม
เกิน 15 ปมีสิทธิ์ยื่นคำขอมีหนังสือผานแดนหรือหนังสือ
ผานแดนชัว่คราว แตตองไดรบัความยนิยอมจากบดิาหรอื

มารดา และการเดินทางเขา-ออกตองอยูในความดูแลของ
บิดาหรือมารดา




การขอหนงัสอืและคาธรรมเนยีม
ใหผูประสงคจะขอหนังสือผานแดนหรือหนังสือ

ผานแดนชั่วคราว ยื่นคำรองตอผูมีอำนาจออกหนังสือ
ผานแดนหรือหนังสือผานแดนชั่วคราว และผูขอหนังสือ
ผานแดนหรอืหนงัสอืผานแดนชัว่คราว ใหยืน่คำขอรวมชือ่
บตุรของตนทีม่อีายตุำ่กวา 12 ป และจะเดนิทางไปพรอม
กับผูขอหนังสือผานแดนหรือหนังสือผานแดนชั่วคราว
คาธรรมเนียมในการขอ / ตออายุหนังสือผานแดนและ
หนงัสอืผานแดนชัว่คราว

หนงัสอืผานแดนมอีายใุชไดไมเกนิ 1 ป นบัจาก
วนัออกหนงัสอืและสามารถตออายคุรัง้ละไมเกนิ 1 ป ผถูอื
หนงัสอืนีส้ามารถเขาออกได ณ จดุผานแดนไดหลายครัง้
หนังสือผานแดนชั่วคราว มีอายุใชงานไดไมเกิน 7 วัน
นับจากวันออกหนังสือ สำหรับการเดินทางเขาไปในเขต
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเพยีงครัง้เดยีว กรณี
หนังสือผานแดนและหนังสือผานแดนชั่วคราวชำรุดหรือ
สูญหายถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาหนังสือผานแดนของ
ผูใดชำรุด ก็อาจออกหนังสือผานแดนใหใหมก็ได ทั้งนี้
จะตองกระทำภายหลังผูถือหนังสือผานแดนไดสงมอบ
หนังสือผานแดนฉบับชำรุดคืนแลว โดยตองเสียคาธรรม
เนยีมเชนเดยีวกบัการขอหนงัสอืผานแดนใหม และในกรณี
ทีห่นงัสอืผานแดน / หนงัสอืผานแดนชัว่คราวของผใูดสญู
หายใหแจงความตอพนกังานเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืง ณ
จุดที่บุคคลนั้นไดผานเขามา
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เงื่อนไขที่ผูถือหนังสือผานแดนและถือหนังสือ
ผานแดนชั่วคราวตองปฏิบัติระยะเวลาการพำนัก ผูถือ
หนงัสอืผานแดนของทัง้สองฝาย สามารถพำนกัอยใูนพืน้ที่
ชายแดนของอีกฝายหนึ่งตามที่กำหนดไวไดครั้งละไมเกิน
3 วนั (2 คนื)
การผานแดน

ผูถือหนังสือผานแดนหรือถือหนังสือผานแดน
ชัว่คราว จะตองเดนิทางเขาไปหรอืออกจากประเทศของอกี
ฝายหนึ่ง ณ จุดผานแดนเดียวกัน ตามจุดผานแดนที่
กำหนดไวเทานัน้ และเมือ่เดนิทางกลบั จะตองนำหนงัสอื
ผานแดนหรือหนังสือผานแดนชั่วคราวไปแสดงตอ
พนกังานเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืง เพือ่บนัทกึหลกัฐานการ
เขา-ออกไว ในการเดินทางเขาไปในพื้นที่ชายแดนของ
อกีฝายหนึง่ตองอยภูายใตกฎหมาย ระเบยีบ และขอบงัคบั
ของประเทศนัน้ คอื หากผถูอืหนงัสอืผานแดนหรอืหนงัสอื
ผานแดนชั่วคราวเดินทางออกนอกพื้นที่ชายแดนของ
อีกฝายหนึ่งใหอยูภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
และขอบงัคบัเกีย่วกบัตรวจคนเขาเมอืงทีใ่ชบงัคบัเกีย่วกบั
ตรวจคนเขาเมืองที่ใชบังคับอยูในประเทศนั้น
ขอตกลงรวมไทย-ลาวบนสะพานมติรภาพ

ขอตกลงบนสะพานมิตรภาพไดแยกออกเปน
2 ชดุ ชดุแรกเจรจาตกลงกนัในเรือ่งกรรมสทิธิ ์และปญหา
กฏหมายระหวางประเทศ นำโดยกรมสนธสิญัญากระทรวง
การตางประเทศ และชดุที ่2 เจรจาเกีย่วกบัการบำรงุรกัษา
และการบริหารสะพาน นำโดยกรมพัฒนาและสงเสริม
พลงังานกระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละการพลงังาน

ขอตกลงชดุแรก สรปุไดวา
• กรรมสิทธิ์และปญหาการบังคับใชกฏหมาย

ตกลงกนัวา กรรมสทิธิเ์ฉพาะสะพานแบงกนัฝายละครึง่ ณ
จุดเอเปกซ (กึ่งกลางสะพาน) และใหเสนพรมแดนยัง
คงตามรองน้ำลึกเหมือนเดิม

• การบังคับใชกฏหมาย ใหปฏิบัติตามหลัก
สัญชาติบุคคลสัญชาติใดใหขึ้นศาลประเทศนั้นเปนหลัก
สวนคนตางชาติขึ้นกับฝงใดใหอยูในอำนาจของศาล
ประเทศนั้น

ขอตกลงชุดที่ 2 เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและ
บรหิารสะพาน สรปุไดวา

• กรรมสิทธิ์การบำรุงรักษาและบริหารจะรับ
ผิดชอบฝายละครึ่ง

• การใชอำนาจรัฐบนสะพาน ใหยึดตามการ
พิจารณาคณะกรรมการชุดแรก

• การบริหารและบำรุงรักษาสะพาน มีขอ
ตกลงและดูแลฝายละครึ่ง โดยแตละฝายเปนผูออกคาใช
จายและจัดสรรงบประมาณฝายละครึ่งเชนเดียวกัน

• การแตงตั้งองคการบริหารและบำรุงรักษา
สะพานทางฝายลาวและไทย จัดตั้งคณะกรรมาธิการและ
หนวยบำรุงรักษาสะพานขึ้นมาดูแลคาผานสะพานมีอัตรา
การเรยีกเกบ็ดงัตอไปนี ้รถยนต 4 ลอ 20 บาท รถบรรทกุ
เลก็ 30 บาท

• การปรบัปรงุระเบยีบการผานแดนทัง้สองฝาย
มีขอตกลงกันวา ใหใชระเบียบปฏิบัติวาดวยการผานแดน
แบบเดมิ คอื คนไทยสามารถใชไดทัง้หนงัสอืเดนิทางและ
หนังสือผานแดน


พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีอำนาจ

หนาที่ในการตรวจผูโดยสารและพาหนะที่เดินทางเขามา
และออกไปทางชองทางอนุญาตสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ซึ่งเปนเขตทาสถานีหรือทองที่ที่กำหนดตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัที ่4 เมษายน 2537 เรือ่ง
การเปดจดุผานแดนถาวรบรเิวณบานเหลาจอมมณ ีหมทูี ่6
ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ทำการของ
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สวนราชการที่ตั้งอยูที่บริเวณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ไดแก ดานตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร แพทยตรวจคน
เขาเมอืงและดานตรวจพชื ปฏบิตัหินาทีอ่ยรูวมกนัโดยเปด
ทำการตัง้แตเวลา 08.00น. - 22.00น. ทกุวนัไมเวนวนัหยดุ
ราชการ

⌫


การตรวจผโูดยสารและพาหนะ ไดกำหนดพืน้ที่
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ แบงออกเปน 2
ชองทาง คอื

1. การตรวจขาออก (Departure)
• การตรวจพาหนะรถยนตบรรทุกสินคาได

กำหนดแยกเปนสดัสวน โดยใหเขาไปรบัการตรวจอนญุาต
จากพนักงานเจาหนาที่ที่ชองตรวจ 1D

• การตรวจผูโดยสารที่ใชหนังสือเดินทาง
(Passport) ใชชองตรวจ 3D

• การตรวจผู โดยสารที่ ใชบัตรผานแดน
(Borderpass) ใชชองตรวจ 2D

• การตรวจรถยนตสวนบคุคลใชชองตรวจ 5D
2. การตรวจขาเขา (Arrival)
• การตรวจพาหนะรถยนตบรรทกุสนิคาใชชอง

ตรวจ 1A
• การตรวจผูโดยสารที่ใชหนังสือเดินทาง

(Passport) ใชชองตรวจ 3A
•การตรวจผู โดยสารที่ ใ ชบัตรผ านแดน

(Borderpass) ใชชองตรวจ 2A
• การตรวจรถยนตสวนบคุคลใชชองตรวจ 5A
การนำรถยนตเขาไปในนครเวยีงจนัทน  จะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจาก สปป.ลาว จึง

จะนำเขาไปได กรณทีีไ่มไดรบัอนญุาตจาก สปป.ลาว จะนำ
รถยนตเขาไปไดเฉพาะที่ทำการดานตรวจคนเขาเมือง
สปป.ลาว เทานัน้ สำหรบัผโูดยสารทีไ่มมรีถยนตสามารถ
เดินทางโดยรถยนตโดยสาร (Shutt le bus) ซึ่ ง
คณะกรรมการดูแลบำรุงรักษาสะพานฯ ไดจัดไวตามขอ
ตกลงของไทย-สปป.ลาว โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมาธกิารฯ บรกิารในอตัราคนละ 10 บาท สาเหตุ
ทีต่องเกบ็คาผานสะพานมติรภาพ กเ็พือ่ทีจ่ะนำเงนิรายได
ดังกลาวใชเปนงบประมาณในการบำรุงรักษาสะพานฯ
เนือ่งจากทัง้สองฝายไมมงีบประมาณในการนีเ้ปนการเฉพาะ
จึงไดมีการกำหนดแนวทางดังกลาวขึ้นตามขอตกลงฯ
คณะกรรมการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ไดกำหนดขอตกลงรวมกันในการใชสะพานฯ ใหใชได
เฉพาะรถยนตเทานัน้ หามรถจกัรยานยนตผานสะพาน ใน
อนาคตสะพานมติรภาพไทย-ลาวไดกำหนดเสนทางสำหรบั
ใชเดินทางโดยพาหนะรถไฟไวเพื่อรองรับความเจริญ
กาวหนาทางเศรษฐกจิและสงัคมไวเพือ่อำนวยความสะดวก
แกนกัทองเทีย่ว

จังหวัดหนองคายเปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญ
สามารถเดนิทางขามไปเทีย่วยงัฝงลาวไดโดยสะดวก มวีดัวา
อารามและวฒันธรรมวถิชีวีติชาวบานทีน่าสนใจ โรงแรมที่
พกัทีส่ะดวกสบาย หลากหลายไปดวยอาหารและสนิคาของ
ทีร่ะลกึรวมทัง้ของฝาก ลวนเปนเสนหดงึดดูใหผคูนเดนิทาง
มาเยอืนเมอืงรมิโขงแหงนี ้ในการเดนิทางทองเทีย่วจงัหวดั
หนองคาย หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นกัทองเทีย่วควรจะปฏบิตัติามกฎพธิกีารตรวจคนเขาเมอืง
ของทั้งสองประเทศ เพื่อที่จะไดทองเที่ยวอยางมีความสุข
และทัง้สองประเทศจะไดอยรูวมกนัอยางสงบ ไมตองกงัวล
ถึงปญหาที่จะตองเกิดตามมา และยังเปนการชวยในการ
ทำงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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นอกจากนักทองเที่ยวจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การตรวจคนเขาเมอืงเรือ่งการผานแดนแลว นกัทองเทีย่วทัง้
ชาวไทย และชาวตางประเทศ ควรจะชวยกนัอนรุกัษแหลง
ทองเทีย่วไวดวย เพราะจงัหวดัหนองคายเปนจงัหวดัทีม่ทีัง้
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาตแิละทางวฒันธรรมทีส่มบรูณ
รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สราง
รายไดใหกับประเทศเปนจำนวนมาก หากทุกฝายรวมกัน
อนุรักษแหลงทองเที่ยว ก็จะทำใหมีนักทองเที่ยวสนใจที่

จะเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เปนผลใหชุมชนและ
สภาพแวดลอมบรเิวณนัน้มคีวามเปนอยทูีด่ขีึน้ เพราะเปน
การสรางงานใหกับชุมชน ชวยลดปญหาการวางงานดวย
นอกจากนั้นยังมีผลใหชุมชนเกิดความรูสึกหวงแหนใน
แหลงทองเทีย่วมากขึน้ และตองการทีจ่ะอนรุกัษแหลงทอง
เทีย่วเพือ่ทีจ่ะใหแหลงทองเทีย่วในจงัหวดัหนองคายคงอยู
เปนเอกลักษณของจังหวัดสืบตอไป
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