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ด้านคมนาคมและขนส่ง 

การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทาง และทางเครื่องบิน    
โดยทางบกไม่มีเส้นทางรถไฟ  
 โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี ผ่านอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าเขตจังหวัดเลย                        
ที่อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 -8 ชั่วโมง หรือ จากจังหวัดสระบุรีผ่าน
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นเข้าเขตจังหวัดเลยที่อ าเภอภูกระดึ ง อ าเภอวังสะพุง           
ถึงตัวเมืองเลย รวมระยะทาง 540 กิโลเมตร 
 โดยรถประจ าทาง บริษัท ขนส่ง จ ากัด มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ - เลย ทุกวัน                    
ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิ ต                    
ถนนก าแพงเพชร 2 โทร. 0-2936-2841-8, 0-2936-2852-66 หรือ www.transport.co.th 
 นอกจากนั้น ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการได้แก่ บริษัท แอร์เมืองเลย จ ากัด กรุงเทพฯ โทร 0-2936-0142 
สาขาเลย โทร.010-832042 
 
  ทางบก  มีทางหลวงสายส าคัญ  ได้แก่ 

1. เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ –  เลย     ระยะทาง       567      กิโลเมตร 
2. เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น – เลย    ระยะทาง       755      กิโลเมตร 
3. เส้นทางกรุงเทพฯ  – เพชรบูรณ์ – เลย   ระยะทาง      520    กิโลเมตร 

 
แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 

มีหมวดทางหลวงจ านวน 6 หมวดทางหลวง รับผิดชอบ 17 สายทาง 24 ตอนควบคุม รวมความยาว 
610.469 กิโลเมตร แยกเป็น 2 ช่องจราจร จ านวน 500.022 กิโลเมตร แยกเป็น 4 ช่องจราจร จ านวน 102.952
กิโลเมตร เป็น 5 ช่องจราจร จ านวน 0.600 กิโลเมตร เป็น 6 ช่องจราจร จ านวน 5.865 กิโลเมตร และ 8 ช่องจราจร 
จ านวน 1.030 กิโลเมตร ทางจักรยานจ านวน 27.200 กิโลเมตร  
 
แขวงทางหลวงเลยท่ี 1   มีทางหลวงสายหลักจ านวน  4  สายทาง 
1. ทล. 21     ตอน ภูสวรรค์ - เลย               ระหว่าง  กม.392+874 - กม.412+874  ระยะทาง   20.000 กม .  
2. ทล. 201   ตอนผานกเค้า - เชียงคาน         ระหว่าง  กม.266+456 - กม.395+199  ระยะทาง 128.743 กม. 
3. ทล. 210   ตอน อุดร - หนองบัวล าภู – เลย ระหว่าง  กม.94+048   - กม.118+908  ระยะทาง   24.860 กม. 
4. ทล.  211  เชียงคาน - ปากชม                 ระหว่าง  กม.112+000 - กม.184+360  ระยะทาง   72.360 กม.         
 
แขวงทางหลวงเลย ท่ี 2 ด่านซ้าย  
 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) มีจ านวนหมวดทางหลวง ควบคุมในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ รับผิดชอบ 15 สาย
ทาง ความยาว 525.854 กิโลเมตร โดยแยกเป็น 

 2 ช่องจราจร จ านวน 495.792  กิโลเมตร  /  3 ช่องจราจร  จ านวน  10.729  กิโลเมตร 
 4 ช่องจราจร จ านวน    16.700  กิโลเมตร /  6 ช่องจราจร   จ านวน   2.776  กิโลเมตร 
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ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 
โครงข่ายสายทางกรมทางหลวงชนบท ประจ าปีงบประมาณ 2563 
แขวงทางหลวงชนบทเลย ส านักงานทางหลวงชนบท ที่ 6 (ขอนแก่น) 
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ทางน  า การคมนาคมทางน้ า ได้แก่  

แม่น  าโขง ท่าเรือในแม่น้ าโขงมีที่ขนถ่ายสินค้า 2 แห่ง เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับ ประเทศ สปป.ลาว   
1. ท่าเรือเชียงคาน   อ าเภอเชียงคาน 
2. ท่าเรือบ้านคกไผ่  อ าเภอปากชม 
   ท่าเรือทั้ง 2 แห่งอยู่ในการก ากับของด่านศุลกากรเชียงคาน 

 
แม่น  าเหือง มีเรือโดยสารที่ บ้านหนองผือ  บ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ ปัจจุบันมีสะพานข้าม          

แม่น้ าเหือง จ านวน 1 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ที่บ้านนากระเซ็งต าบลอาฮี  อ าเภอท่าลี่     
ตรงข้ามบ้านเมืองหมอ  เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว 

  
ทางอากาศ  

กระทรวงการคลังได้ออกกฎโกระทรวง ก าหนดท่าเรือที่สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดน                      
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2560 ตอนที่ 7 ก ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 134 ตอนที่ 7 ก วันที่ 17 มกราคม 2560 ก าหนดให้สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็นสนามบิน
ศุลกากรเพื่อให้เป็นที่น าของเข้าหรือส่งออก หรือส าหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของท่ีมีทัณฑ์
บนทุกประเภท ท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมท่าอากาศเลย มีขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบิน
Boeing 737 และ Airbus 320 ได้ และลาดจอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน Boeing หรือAirbus 320 
พร้อมกันได้จานวน 2 ล า อาคารผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง หรือ 843,000   คน/ปี และลานจอด
รถยนต์ 100 คัน ปัจจุบันท่าอากาศยานเลยมีสายการบินพาณิชย์ท าการบินขึ้นลง จ านวน  3 สายการบินคือสายการบิน
นกแอร์ (Nok Air) สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) และสายการบินไทยสมายล์ 
 

 
ที่มา : แขวงการทางเลยที่ 1 , แขวงการทางเลยที่ 2 , ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย , ท่าอากาศยานเลย 
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ตารางเที่ยวบิน สายการบินนกแอร์ (NOK AIR)  
เบอร์โทรศัพท์ / TEL : 088 - 8740883 , 1318 หรือ www.nokair.com 
 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เลย   

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  DD9704 09:20 10:35 

ทุกวันDaily  DD9708 14:10 15:20 

 
 เลย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  DD9705 11:15 12:25 

ทุกวันDaily  DD9709 15:50  16:55 

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง โปรดตรวจสอบตารางบินท่ี www.nokair.com 

 
สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) 
เบอร์โทรศัพท์ / TEL :  042 - 844629 หรือ https://www.airasia.com 
 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เลย   

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  FD3542  10:30  11:45  

ทุกวันDaily  FD3548  16:15 17:30  

 
 เลย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  FD3543 12:10  13:10  

ทุกวันDaily  FD3549  18:00 18:55 
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กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงคาน (ดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล) 

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  FD3542 10:30 11:30 

บริการรถรับ - ส่ง ประเภทรถ ออก ถึง 

ทุกวันDaily 
รถตู้ส่วนบุคคลที่มจี านวนทีน่ั่ง

ผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง 
12:00 13:00 

 
เชียงคาน (ดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  FD3542 09:50 10:50 

บริการรถรับ - ส่ง ประเภทรถ ออก ถึง 

ทุกวันDaily 
รถตู้ส่วนบุคคลที่มจี านวนทีน่ั่ง

ผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง 
11:55 12:50 

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง โปรดตรวจสอบตารางบินที่ www.airasia.com 
 
จุดรับ-ส่ง : ดิโอลด์ เชียงคาน บูติกโฮเทล (The Old Chiangkhan Boutique Hotel) 288 หมู่ 2 ถนนชายโขง 
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 
 
ข้อมูลการเดินทาง 

 การเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ออกจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินจังหวัดเลย โดยท่านสามารถ
เลือกเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงคาน (ดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล) 

 เดินทางโดยรถตู้จากสนามบินเลย – จุดรับส่งผู้โดยสารที่อ าเภอเชียงคาน ดิโอลด์ เชียงคาน บูติกโฮเทล 
(The Old Chiangkhan Boutique Hotel) 

 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยรถตู้โดยสารจากสนามบินจังหวัดเลย และรถจะรอรับผู้โดยสารจากจุดรับส่ง
ผู้โดยสารที่อ าเภอเชียงคาน ดิโอลด์ เชียงคาน บูติกโฮเทล (The Old Chiangkhan Boutique Hotel) – 
สนามบินจังหวัดเลย และบินสู่สนามบินดอนเมือง 
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สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) 
เบอร์โทรศัพท์ / TEL :  042 – 11520 - 21 หรือ https://www.thaismileair.com 
 

 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เลย   

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  WE052 11:15  12:25  

 
 เลย – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

วันเดินทาง  
Availability  

เท่ียวบิน Flight  ออก  
Depart  

ถึง  
Arrive  

ทุกวันDaily  WE053 13:00  14:10  

 
ยานพาหนะ  
 ยอดสะสมรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2552 รวมทั้งสิ้น 
752,032 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จ านวน 354,918 คัน รองลงมา ได้แก่ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล    
จ านวน 212,707 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ านวน 157,318 คัน  
 สถิติรถจดทะเบียนใหม่ 4 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 – 2563) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากจ านวนประชากรในวัยท างานเพ่ิมขึ้น มีก าลังซื้อเพ่ิม และมีการสัญจรเดินทางไกลด้วยรถส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น    
(ในเวลาที่จ ากัดและเร่งรีบ) เพราะให้ความสะดวกสบายกว่ารถโดยสารสาธารณะ 

 
สถิติจ านวนยานพาหนะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

 

ประเภทรถ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวม 
(คัน) (คัน) (คัน) (คัน) 

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 33,501 37,958 40,924 44,935 157,318 
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 50,338 52,657 53,408 56,304 212,707 
รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซ่ี) 

21 18 22 24 
85 

รย.9  รถยนต์บริการธุรกิจ (รถลีมูซีน) 1 1 1 1 4 
รย.12 รถจักรยานยนต์ 83,014 88,702 90,140 93,062 354,918 
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สถิติจ านวนยานพาหนะตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

 

ประเภทรถ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวม 
(คัน) (คัน) (คัน) (คัน) 

รถบรรทุกส่วนบุคคล 8,234 8,054 8,176 7,984 32,448 
รถบรรทุกไม่ประจ าทาง 1,027 1,447 1,651 1,756 5,881 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 317 295 289 282 1,183 
รถบรรทุกไม่ประจ าทางระหว่างประเทศ 326 409 564 631 1,930 
รถโดยสารไม่ประจ าทางระหว่างประเทศ 2 3 5 2 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานขนส่งจังหวัดเลย  
 
 


