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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนถาวร
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

เลขที่ 242/ยทข
นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 23 เมษายน 2564
แจ้งการ

เรียนถึง หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงต่างทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการขนส่งโดยสารและสินค้า
เรื่อง การขนส่งโดยสารและสินค้า ใน สปป.ลาว ในระยะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาด
ของโควิด-19
- อ้างถึง ดารัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
ฉบับเลขที่ 295/นย ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
- อ้างถึง คาสั่งของนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการเพิ่ มทวีมาตรการสกัดกั้น ควบคุม และเตรียมความพร้อม
เพื่อต้านโควิด-19 ฉบับเลขที่ 15/นย ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
- อ้างถึง การตกลงเห็ น ชอบระหว่างคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง วันที่ 23 เมษายน 2564
เพื่อรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติคาสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้น ควบคุ ม และ
เตรียมความพร้อมรอบด้าน เพื่อต้านโควิด -19 ฉบับเลขที่ 15/นย ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 ให้การขนส่ง
โดยสารและสินค้า สามารถทาการบริการสังคมที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวด
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกแจ้งการดังนี้
1. ให้หยุดชั่วคราวสาหรับการขนส่งโดยสารทางน้าระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ถึงแขวงต่างๆ แขวง
ต่างๆ ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ และระหว่างแขวงถึงแขวง
2. ให้หยุดชั่วคราวสาหรับ การขนส่งโดยสารทางอากาศภายในประเทศทุกเส้นการบิน ยกเว้นเที่ยวบิน
พิเศษที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจ เพื่อรับผู้โดยสารที่มีภูมิลาเนา ทางานประจา ในนครหลวง
เวียงจันทน์

3. ให้หยุดชั่วคราวสาหรับการขนส่งโดยสารทางบกระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ ถึงแขวงต่างๆ แขวงถึง
นครหลวงเวียงจันทน์ และระหว่างแขวงถึงแขวง และการขนส่งโดยสารภายในแขวงและภายในนคร
หลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีทั้ง รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก รถจัมโบ้ และรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง
4. ให้หยุดชั่วคราวสาหรับ การขนส่งโดยสารทางรถไฟ ลาว-ไทย สาหรับการขนส่งสินค้ายังอนุญาตให้
ดาเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไข การแพร่
ระบาดของโควิด-19 กาหนด และมาตรการต่างๆของทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบเป็นเอกภาพอย่าง
เข้มงวด
5. อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ผ่านแดน และนาเข้าเพื่อส่งออก โดยให้
ปฏิบัติมาตรการดังนี้
5.1 การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศที่กระจายสินค้าภายในประเทศโดยผ่านเมือง แขวง และนคร
หลวงเวียงจันทน์ สามารถขนส่งสินค้าและอาหารไปถึงปลายทางหรือลูกค้าได้เป็นปกติ
5.2 การขนส่งสินค้าขาเข้า ขาออก ผ่านแดน และนาเข้าเพื่อส่งออก
1) ส าหรั บ รถขนส่ ง สิ น ค้ า ประเภทอุ ป โภค บริ โ ภค และน าเข้ า ทั่ ว ไป ที่ เ ข้ า มาดิ น แดนของ
สปป.ลาว ต้องส่งสินค้าลงจุดเปลี่ยนถ่ายที่เจ้าหน้าที่กาหนดในด่านชายแดนฝั่ง สปป.ลาว
หลังจากเอาสินค้าลงแล้วให้เดินทางกลับทันที
2) สาหรับรถขนส่งสินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิง สินค้า ของเหลว ไอแก๊ส ยางปูถนน สินค้า
อันตราย สินค้าเกษตรกรรมที่เสียเร็ว (สัตว์ที่มีชีวิต เนื้อแช่แข็ง ผลไม้สดและอื่นๆ) วัตถุดิบ
สาหรับการผลิตเพื่อส่ งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และอุปกรณ์
เครื่องจักรการผลิตเพื่อรับใช้โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ลาว-จีน
เขื่อนไฟฟ้า เครื่องช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้ อโรค
และภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่าย
อนุญาตให้รถขนส่งของต่างประเทศขนส่งไปถึงปลายทางได้ หลังจากมีการขนส่งสินค้าเสร็จ
สิ้นแล้วให้เดินทางกลับทันที การขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองด้านความ
ปลอดภัยโควิด-19 กับคณะเฉพาะกิจประจาด่านสากล ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดเส้นทาง
การขนส่ง ต้นทาง-ปลายทาง ขนส่งสินค้า มีใบรับรองสินค้าหรือตัวแทนใน สปป.ลาว หรือ
เจ้าของโครงการ ระบุมาตรการในการพักอาศัยของคนขับรถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19
3) รถขนส่งสินค้าผ่านแดนของ สปป.ลาว เพื่อขนส่งไปยังประเทศที่สาม ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้า
ขึ้นรถขนส่งสินค้าของ สปป.ลาว ในจุดเปลี่ยนถ่ายขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กาหนดและให้รถขนส่ง
ของ สปป.ลาว ที่เป็นคู่สัญญาขนส่งต่อไปยังด่านชายแดนขาออก

4) ในระยะการแพร่ระบาดของโควิด -19 อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์เปล่า
ของต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทขนส่งของ สปป.ลาว สามารถเข้ามารับสินค้าใน
สปป.ลาว เพื่อส่งออกได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 ผู้ประกอบการและคนขับรถ
1) สาหรับผู้ประกอบการขนส่ง
- ผู้ประกอบการขนส่งต้องทาความสะอาดสถานที่ของบริษัท และเพิ่มความถี่ในการทา
ความสะอาด เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องขับรถและตู้บรรจุสินค้าก่อนการบรรจุสินค้า ขึ้นรถ
ขนส่งในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกการตรวจความพร้อมทางร่างกายของคนขับประจาวันด้วย
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย มีมาตรการในการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีพบว่าพนักงานมีอุณ หภูมิ
เกิน 37.5 องศา ต้องเปลี่ยนคนขับรถและให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนาตัวส่งสถานที่
สาธารณสุขที่อยู่ใกล้สานักงาน พร้อมทั้งแนะนาให้สวมหน้ากากอนามัยและกักบริเวณห่างจากคน
อื่น
- แนะนาพนักงานทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
หรือยาฆ่าเชื้อเป็นประจา และให้ติดตั้งจุดล้างมือให้ลูกค้า คนขับรถรวมทั้งพนักงานตามจุดต่างๆ
ของสานักงานที่มีความสะดวกและอากาศถ่ายเท
2) สาหรับคนขับรถขนส่ง
- ต้องมีใบขับขี่ บัตรประชาชน และเอกสารประจารถตลอดเวลาเพื่ออานวยความสะดวก
ในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตามท้องถนน
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในเวลาการปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทาง
- บันทึกการเดินทาง (Timeline) และวัดอุณหภูมิของตนเองในแต่ละวัน
- หมั่นล้างมือด้วยน้าสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
- สาหรับรถขนส่งสินค้าต่างประเทศ อนุญาตให้มีคนขับรถ 1 คน ต่อ 1 คันเท่านั้น โดยไม่
อนุญาตให้มีผู้ติดตาม และต้องมีหนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลลบ อย่าง
น้อย 72 ชั่วโมง และสามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน ถ้าหากเกินต้องได้ตรวจช้า
6. ให้ ค ณะเฉพาะกิจ เพื่อ ป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไ ข การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของนครหลวง
เวียงจันทน์ แขวง แผนกโยธาธิการและขนส่ง นครหลวงเวียงจันทน์ /แขวง และผู้ประกอบการขนส่ง
ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้เป็นเอกภาพทั่วประเทศ
7. นอกจากแจ้งการฉบับนี้แล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจนครหลวงเวียงจันทน์และแขวง
กาหนดอย่างเข้มงวด
8. แจ้งการฉบับนี้เปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่ 00283/ยทข ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เกี่ยวกับ
การขนส่งสินค้าภายใน เข้า -ออก ระหว่างประเทศและผ่านแดนใน สปป.ลาว ในระยะการป้องกัน
ควบคุม และแก้ไข การแพร่ระบาดของโควิด-19 และคาแนะนาเพิ่มเติม ฉบับเลขที่ 2718/ยทข ลง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน ใน
ระยะการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลง
ลายมือชื่อเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น จึงแจ้งมายังท่านเพื่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
ลงนามแทนรัฐมนตรี
(ตราประทับ)
(ลายมือชื่อ)
ลัน แสงอาพอน
------------------------------------------------------------------สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์
เมษายน 2564

หมายเหตุ: 1. แปลจากต้นฉบับภาษาลาว
2. เป็นการแปลเบื้องต้น ไม่ได้เป็นหลักฐานการแปลที่สมบูรณ์และเป็นทางการ

