
 

 
 
 
 
 
 

 

จุดผานแดนทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดผานแดนถาวร/ดานสากล 19 จุด

จังหวัด ที่ตั้ง แขวง ที่ตั้ง

1. -ดาน อ.เชียงของ - เมืองหวยทราย ประกาศ มท.ลว. 23 ม.ค. 2532
  (ดานสากล) ลาวยกระดับ 26 ธ.ค. 2532

มีผลบังคับ 25 ม.ค. 2532
มติ ครม. 20 ธ.ค. 2531

2 จุดผานแดนถาวรสะพาน บ.ดอน ประกาศ มท. ลว. 20 พ.ย. 56
มิตรภาพ ๔ (เชียงของ- เมืองหวยทราย มีผลบังคับ 11 ธ.ค. 56
หวยทราย)   (ดานสากล)

บ.ดอนมหาวัน 
ต.เวียง อ.เชียงของ
-ดาน บ.เชียงแสน - เมืองตนผ้ึง ประกาศ มท.ลว. 22 ม.ค. 2533
 อ.เชียงแสน   (ดานทองถ่ิน) มติ ครม. 8 เม.ย. 2532

มีผลบังคับ 5 ก.พ. 2533

4 จุดผานแดนถาวรสามเหล่ียม ดานสามเหล่ียมทองคํา   06.00-20.00 น. ประกาศ มท.ลว. 3 พ.ค. 2556
ทองคํา ม.1 บานสบรวก เมืองตนผ้ึง
ต.เวียง อ.เชียงแสน

-ดาน บ.หวยโกน - บ.นํ้าเงิน เมืองเงิน มติ ครม.21 ก.ย. 39
 อ.เฉลิมพระเกียรติ   (ดานสากล) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2551

-ดาน บ.ปากหวย - เมืองแกนทาว ยกเลิกแลว  ตั้งแตเมื่อเปด
 ต.หนองผือ อ.ทาล่ี   (ดานทองถ่ิน) ใชสะพานขามแมน้ําเหือง

7  ดานสะพานมิตรภาพขาม - บ.คอนผึ้ง (เมืองหมอ)
แมนํ้าเหือง   เมืองแกนทาว
ต.อาฮี อ.ทาลี่ บานนากะเซ็ง ต.อาฮี อ.ทาลี่

8 - ดาน บ.เชียงคาน ม.2 - เมืองสานะคาม 08.00 – 18.00 น.

  ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน   (ดานทองถ่ิน)
9 - ดาน บ.คกไผ - บ.วัง เมืองสานะคาม

  ต.ปากชม อ.ปากชม    (ดานทองถิ่น)
10 - ดานทาเสด็จ นครหลวงเวียงจันทน - ทาเดื่อ

  อ.เมืองหนองคาย   (ดานทองถ่ิน)
11 - ดานสะพาน มิตรภาพไทย - ลาว นครหลวงเวียงจันทน - บ.ดงพูลี 06.00 – 22.00 น. มติ ครม.29 มี.ค.37

  บ.เหลาจอมมณี ต.มีชัย   เมืองหาดทรายฟอง ขยายเวลาจาก 20.00 น.
  อ.เมืองหนองคาย   (ดานสากล) เปน 22.00 น. เมื่อ 15 ธ.ค.44

12 ดานอําเภอเมืองบึงกาฬ เมืองปากซัน (ดานสากล) 08.00 - 18.00 น. มติ ครม.1 ธ.ค. 35
* ดานศุลกากร(ทาแพขนานยนต (กําลังอยูระหวางแกไขความตกลงฯ 
 หมู 2 บ.พันลํา ต.วิศิษฐ เนื่องจากฝายไทย
*  ดาน ตม. (ทาเรือทับฟาก) จัดตั้ง จ.บึงกาฬข้ึนใหม
  ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ

- ต.ในเมือง
  เทศบาลเมืองนครพนม

14 ดานสะพานมิตรภาพ
(นครพนม-คํามวน)

15 ดาน อ.เมืองมุกดาหาร เมืองคันทะบุลี (ปจจุบัน 06.00 - 18.00 น. 1) มติ ครม.กอนป 31 

คือ เมืองไกสอนพมวิหาน) ลาวยกระดับ เมื่อ 14 ธ.ค. 36

(ดานสากล 2) ปจจบุันลาว ไดลดระดับเปน

ดานทองถิ่น บุคคลสัญชาติที่สาม

ไมสามารถใชหนังสือเดินทาง

ธรรมดาเดินทางเขา - ออกได

16 - ดาน (สะพานมิตรภาพ 2) - บ.นาแก ประกาศ 18 ธ.ค. 49
  บ.สงเปอย ต.บางทรายใหญ   เมืองไกสอน พมวิหาร เริ่ม 20 ธ.ค. 49
  อ.เมืองมุกดาหาร

บึงกาฬ

หนองคาย

เลย

ลําดับที่
พื้นที่ของไทย พื้นที่ของ สปป.ลาว

ไชยะบุลี6

เวียงจันทน

บอลิคําไซ

คํามวน

13

มติ ครม.8 เม.ย. 32

3 08.00 – 18.00 น.

บอแกว

5

นาน

เชียงราย

08.00 – 18.00 น.

07.00 – 18.00 น.

หมายเหตุเวลาเปด-ปด

เปนจุดผานแดนถาวรดานสะพาน

มิตรภาพขามแมน้ําเหืองไทย-ลาว

06.00-20.00 น.

08.00 – 20.00 น.

ตาม ประกาศ มท.

ลว 12 ก.พ. 2556

08.00 – 18.00 น.

นครพนม

06.00 – 22.00 น.

ตาม ประกาศ มท.
06.00 – 22.00 น.

- เมืองทาแขก

มุกดาหาร

มติ ครม. กอนป 31

06.00 – 22.00 น.

 - มติ ครม. 22 ก.พ. 55 

(เห็นชอบใหขยายเวลา)
ประกาศ มท.ลว. 9 พ.ย. 2555

08.00 – 18.00 น.

จุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย-ลาว

08.00 – 16.00 น. มติ ครม. 1 ธ.ค. 35

สะหวันนะเขต

  



 

17 - ดานถาวร บ.ปากแซง สาละวัน  ดานทองถิ่น บ.ปากตะพาน

  กิ่ง อ.นาตาล  เมืองละคอนเพ็ง
18 - ดานถาวรชองเม็ก - ดานสากลวังเตา มติ ครม. 20 ธ.ค.31

  อ.สิรินธร   เมืองโพนทอง ลาวยกระดับ 2 มี.ค.42
(ประกาศ มท. 24 ก.พ.49)

19 อุตรดิตถ จุดผานแดนถาวรภูดู แขวงไชยะบุลี ดานทองถิ่นผาแกว ประกาศ มท. ลว. 3 พ.ค. 2556
ม.2 ต.มวงเจ็ดตน เมืองปากลาย
อ.บานโคก

อุบลราชธานี

08.00 – 18.00 น. 11 พ.ค. 42

จําปาสัก

06.00 – 20.00 น.

06.00 – 20.00 น.

จุดผอนปรน 29 แหง

จังหวัด ที่ตั้ง แขวง ที่ตั้ง
1 - บ.สวนดอก ม.8 - บ.สีเมืองงาม 06.00-18.00 น. ประกาศจังหวัด

  ต.บานแซว อ.เชียงแสน   เมืองตนผ้ึง ของทุกวัน ลว. 16 ต.ค. 2541
2 - บ.แจมปอง - บ.ดาน 08.00-18.00 น. ประกาศจังหวัด

  ต.หลายงาว อ.เวียงแกน   เมืองหวยทราย ของทุกวัน ลว. 7 ธ.ค. 2548
3 - บ.หาดบาย - บ.ดอยแดง ประกาศจังหวัด

  ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ   เมืองตนผ้ึง ลว. 29 เม.ย. 2553

4 - บ.หวยลึก  ม.4 ต.มวงยาย - บ.ครกหลวง – 06.00 -18.00 น. ประกาศจังหวัด

  อ.เวียงแกน   บ.ปากตีน เมืองหวยทราย ของทุกวัน ลว. 7 ธ.ค.2548

5 - บ.รมโพธิ์ทอง   - บ.ปาซาง 06.00 -18.00 น. ทุก ประกาศจังหวัด
  (เลาเจอ) ม.9 ต.ตับเตา อ.เทิง   เมืองคอบ 5 และ 20 ของทุกเดือน ลว. 16 ต.ค. 2541

6 พะเยา   ต.ภูซาง ก่ิง อ.ภูซาง - บ.ปางมอน 06.00 - 18.00 น. ประกาศจังหวัดลว.18 มิ.ย.2551
  เมืองเชียงฮอน ของทุกวัน 25 มี.ค.35 (JC 8 ฝายลาว

(ไมหยุดพักเที่ยง) ตกลงยกระดับเปนดานทองถิ่น)
7 - บ.หวยสะแตง - บ.ปาหวาน 09.00 - 16.00 น. วันที่ 

15,30
  ต.งอบ อ.ทุงชาง   เมืองเชียงฮอน ของทุกเดือน ยกเวน

ผูปวยที่ตองรับการรักษา

พยาบาลสามารถเขาออก

ไดตลอดเวลา

8 - บ.ใหมชายแดน - บ.เตสอง 08.00-16.00น. 29 ก.ค. 32
  ต.ชนแดน อ.สองแคว   เมืองเชียงฮอน วันที่ 5,10,15,20,25

30 ของทุกเดือน
9 - บานหวยตาง ม.7 - บานขอนแกน ประกาศจังหวัด

  ต.บานโคก อ.บานโคก  เมืองบอแตน ลว. 16 ต.ค. 41

ตั้งแต 21 ก.ย.42

10 - บ.เหมืองแพร - บ.เหมืองแพร 08.00 - 18.00 น. 
  ต.นาแหว อ.นาแหว   เมืองบอแตน วันพระ

11 - บ.นาขา - บ.นาขา ประกาศจังหวัด

 ต.ปากหมัน อ.ดานซาย   เมืองบอแตน ลว. 20 มิ.ย. 2551

12 - บ.นากระเซ็ง - บ.เมืองหมอ

 ต.อาฮี อ.ทาล่ี   เมืองแกนทาว

13 - บ.หนองผือ ต.หนองผือ - บ.เมืองแกนทาว

 อ.ทาลี่   เมืองแกนทาว
14 - บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ทาลี่ บ.นาแกงมา 08.00 - 16.00 น. ชองทางธรรมชาติ

เมืองแกนทาว เปดทุก 7 ค่ํา และ 15

ชองทางธรรมชาติ

08.00 – 18.00 น.

ทุก 1 ค่ํา และ 9 ค่ํา

ลําดับที่
พื้นที่ของไทย

29/3/1936(ปดทําการชั่วคราว ลาว

ปรับปรุงถนน)

หมายเหตุ

เลย

ทุกวันอังคารและพุธ

เฉพาะกลางวัน

06.00 -18.00 น. 

ทุกวัน

เวลาเปด – ปด
พื้นที่ของ สปป.ลาว

เชียงราย

บอแกว

ไชยะบุลีนาน

ไชยะบุลี

08.00 - 16.00 น. 

เปดทุก 3 ค่ํา และ 

08.00 - 18.00 น. ใน

วันอังคารและวัน

พฤหัสบดี

ไชยะบุลี

 



 

15 - บ.เปงจาน - บ.ทวย 8-ก.พ.-42

  ต.โพนแพง กิ่ง อ.รัตนวาป   เมืองทาพระบาท
อาทิตย

16 - ม.1 ต.จุมพล - บ.โดนใต 08.00 -16.00 น. อังคาร ประกาศ 1 มิ.ย.48
  อ.โพนพิสัย   เมืองปากงึม เสาร เริ่ม 4 มิ.ย.

17 - บ.บานหมอ บ.ดานดํา (ดานเกาเลี้ยว)

  อ.ศรีเชียงใหม  เมืองสีโคดตะบอง

18 - บ.บานมวง นครหลวงเวียงจันทน - บ.โคกแห 06.00 -18.00 น. ลว.28 เม.ย. 2549

  อ.สังคม  เมืองสังทอง และเสาร

19 -  บ.บุงคลา - บ.ปากกระดิ่ง 08.30 -16.30 น. 

   อ.บุงคลา   เมืองปากกระดิ่ง ศุกร
20 - บ.หวยคาด บอลิคําไซ บ. ทวย

  อ. ปากคาด ต.ปากคาด เมืองทาพระบาท

21   บ หนาดทา ม. 2 08.00-16.00

  ต.บานกลาง อ.เมือง   เมืองทาแขก อังคารและพุธ เริ่ม 26 ม.ิย. 50

  นครพนม

22 - บ.ดอนแพง หมูที่ 7 บอลิคําไซ - บ.บุงกวาง 08.00 - 16.00 น. จังหวัดนครพนมขอใหสวนกลางยก
  ต.บานแพง อ.บานแพง  เมืองปากกระดิ่ง จันทร อังคาร พุธ 

พฤหัสบดี ศุกร

เปนดานถาวร

23 บ.ธาตุพนมสามัคคี คํามวน 1.บ.ดาน เมือง วันจันทร,พฤหัสบดี มติ ครม.8 เม.ย.2532
หมูที่ 2 พนม อ.ธาตุพนม    หนองบก 08.00 – 16.00 น. ใหเปนดานถาวร แตฝายลาว

2.บ.ปากเซบ้ังไฟ ยังไมพรอม

เมืองปากกระดิ่ง

24 -บ.ทาอุเทน ดานศุลกากร คํามวน - บ.หินบูน วันจันทร,พฤหัสบดี มติ ครม.8 เม.ย.2532
  ต.ทาอุเทน อ.ทาอุเทน   เมืองหินบูน 08.00 น.– 16.00น. ใหเปนดานถาวร แตฝายลาว

ยังไมพรอม

25 - บ.ยักษคุ - บ.เหลามะหูด ประกาศฯ 4 เม.ษ. 49

 อ.ชานุมาน   เมืองไซพูทอง เริ่ม 10 เม.ย.49

26    หนาที่วาการ เขมราฐ - บ.นาปากซัน

   อ.(หลังเกา)   เมืองสองคอน

27 - บ.สองคอน ต.สองคอน - บ.หนองแสง 09.00 - 15.00 น. 19 ก.ย.39

  อ.โพธิ์ไทร   บ.ดอนหมากเดื่อ วันพฤหัสบดี

  เมืองละครเพ็ง
28 - บ.ดานเกา - บ.สิงสัมพัน 09.00 - 15.00 น. 19 ก.ย.39

  ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม   เมืองชะนะสมบูน อังคาร พฤหัสฯ เสาร

29 - บ.หนองแสง(ชองตาอู)  - บ.เหียง 08.00 - 15.00 น. 17 มี.ค. 41

  ต.โพนงาม อ.บุณฑริก    เมืองสุขุมา จันทร พุธ ศุกร

06.00 - 18.00 น. 

วันพุธ และวันอาทิตย

นครพนม

นครหลวงเวียงจันทน

08.30 – 16.30 น.

 พุธ ศุกรและ

อํานาจเจริญ

หนองคาย

บึงกาฬ

ลว.20 ธ.ค.48

08.00 -16.00 

จันทรและพฤหัสบดี

ลว. 21 มิ.ย.48

นครหลวงเวียงจันทน

สะหวันนะเขต
08.00 - 15.00 น.

จันทร-ศุกร

17 มี.ค.41

คํามวน

นครหลวงเวียงจันทน

บอลิคําไซ

อุบลราชธานี

สาละวัน

จําปาสัก

08.00 -17.00 น. 

อังคาร พฤหัสและ

 
 
 
 
 
 
 



 

จุดผานแดนถาวร 5 แหง

ลําดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของพมา เวลาเปด-ปด หมายเหตุ

1 - สะพานขามแมนํ้าสาย ประกาศฯ ลว. 11 ส.ค.40

  เขตเทศบาลแมสาย อ.แมสาย มีผลบังคับ 15 ส.ค.40

2 - สะพานขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 ประกาศฯ ลว.  19 ม.ค. 49

  ต.สันผักฮ้ี  อ.แมสาย มีผลบังคับ 22 ม.ค. 49

ตาก - บ.ริมเมย - เมืองเมียวดี ประกาศฯ ลว. 11 ส.ค. 40

  ม.2 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด   รัฐกะเหรี่ยง มีผลบังคับ 15 ส.ค. 40

4 ระนอง - ทาเทียบเรือสะพานปลา - เมืองเกาะสอง 06.30 - 24.00 น. ของทุกวัน - ประกาศฯ ลว. 16 ส.ค.43

  ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง   ภาคตะนาวศรี (สาเหตุที่เปดดานถึง มีผลบังคับ 23 ส.ค. 43

- ปากนํ้าระนอง  ต.ปากนํ้า อ.เมือง

ระนอง

24.00 น. เพ่ือสงเสริม จงัหวัดกําหนดชองทาง

- ทาเทียบเรือ บ.อันดามันคลับ จํากัด การทองเที่ยว และการคา ) ซึ่งเปนจดุตรวจไว 3 ชองทาง

  ต.ปากน้ํา อ.เมืองระนอง - ประกาศฯ ลว. 5 ก.พ. 57

- ทาเทียบเรือศุลกากรระนอง เพ่ิมชองทางทาเทียบเรือ ศก.รน.

อีก 1 จดุ รวมมี 4 จดุตรวจ

5 - บ.พุน้ํารอน - บ.ทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี 06.00-20.00 น. ของทุกวัน ประกาศฯ ลว. 12 มิ.ย. 56

ต.บานเกา อ.เมืองกาญจนบุรี

3 06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

เชียงราย

- เมืองทาข้ีเหล็ก

 - รัฐฉาน

06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

จุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย - พมา

จ.กาญจนบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดผอนปรน 14 แหง

ลําดับที่ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของพมา เวลาเปด - ปด หมายเหตุ

- ทา บ.ปางหา - เมืองทาข้ีเหล็ก

  ต.เกาะชาง อ.แมสาย   รัฐฉาน

- ทา บ.สายลมจอย

  ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย

- ทา บ.เกาะทราย

  ต.แมสาย อ.แมสาย

- ทาดินดํา - บ.ดินดํา

  บ.ปาแดง ม.5 ต.เกาะชาง อ.แมสาย   จ.ทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

- บ.สบรวก - บ.เมืองพง

  ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน   จ.ทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

จ.เชียงใหม - ชองทางก่ิวผาวอก - เมืองสาด ปดหามมีการเขา-ออกโดย

  บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ   รัฐฉาน กองทัพภาคที่ 3 เนื่องจาก

  อ.เชียงดาว เหตุผลดานความมั่นคง

จ.เชียงใหม - ชองทางหลักแตง - เมืองเตาะ

บ.เปยงหลวง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง   รัฐฉาน

- ชองทาง บ.หวยตนนุน - อ.แมแจะ ประกาศฯ ลว. 30 ธ.ค.37

  ม.4 ต.แมเงา อ.ขุนยวม   จ.ดอยกอ รัฐคะยา มีผลบังคับ 9 ม.ค.38

- ชองทาง บ.หวยผ้ึง - รัฐฉาน ประกาศฯ ลว. 1 ก.ค. 39

  ม.3 ต.หวยผา อ.เมืองแมฮองสอน บานหัวเมือง รัฐฉาน มีผลบังคับ 2 ก.ค. 39

- ชองทาง บ.เสาหิน ประกาศฯ ลว.28 ก.ย.48

  ม.1 ต.เสาหิน อ.แมสะเรียง มีผลบังคับ 28 ก.ย.48

- บ.แมสายแลบ ม.1 ต.แมสายแลบ ประกาศฯ ลว.28 มี.ค. 49

  อ.สบเมย มีผลบังคับ 28 มี.ค..49

- บ.น้ําเพียงดิน ม.3 ต.ผาบอง - อ.บานใหม จ.บอลาแคะ

  อ.เมืองแมฮองสอน   รัฐคะยา

จ.ประจวบคีรีขันธ - บ.ไรเครา - บ.มุดอง ประกาศฯ ลว. 5 ก.ย.40,

  ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ   จ.มะริด ภาคตะนาวศรี 5 ก.พ.41 และ 16 มิ.ย.41

จ.ระนอง  - บ.เขาฝาชี  - ต. เจ็ดไมล อ.มะลิวัลย ประกาศฯ ลว. 26 ส.ค.56

ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง

จ.เชียงราย

5. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

2. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

3. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด          

ลว. 29 มิ.ย.38

ประกาศจังหวัด         

ลว. 27 ต.ค. 41

6. 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด            

ลว. 29 มิ.ย. 38

4. ประกาศจังหวัด         

ลว. 4 เม.ย. 48

1 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

8. 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

9.

06.00 -18.00 น. ของทุกวัน10 จ.แมฮองสอน

06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

- รัฐกอทูเเล

11. - ผาปูน จ.ดอยกอ 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว.11 ส.ค. 52

13. 08.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

14 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด          

ลว 29 มิ.ย. 38

12. 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน

7. 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

จุดผานแดนชั่วคราว 1 แหง

ลําดับที่ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของพมา  เวลาเปด -  ปด หมายเหตุ

- ดานพระเจดียสามองค - อ.พญาตองซู 08.30 – 18.00 น.ของทุกวัน ประกาศฯ ลว. 27 ส.ค. 41

  อ.สังขละบุรี   จ.กอกาเล็ก (ในขณะน้ีพมาปดดาน มีผลบังคับ 9 ก.ย.41 เพื่อ

  รัฐกะเหรี่ยง ตั้งแตวันที่ 27 มี.ค. 2550 ผอนผันใหชาวตางประเทศ

  ภาคตะนาวศรี ดวยสาเหตุภายในของพมา) เดินทางเขา-ออก

ไดเฉพาะเพื่อการทองเที่ยว

1 จ.กาญจนบุรี

 



 

จุดผานแดนถาวร 6 แหง

ลําดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลาเปด-ปด หมายเหตุ

1 ศรีสะเกษ - ชองสะงํา - ชองจวม
  อ.ภูสิงห   อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย

2 สุรินทร - ชองจอม - โอรเสม็ด
  อ.กาบเชิง   อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย

3 สระแกว - บ.คลองลึก - ปอยเปต
  อ.อรัญประเทศ   อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย

4 - บ.แหลม - บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง
  อ.โปงนํ้ารอน   จ.พระตะบอง

5 - บ.ผักกาด - บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน
  อ.โปงนํ้ารอน   

6 ตราด - บ.หาดเล็ก - จามเยียม
  อ.คลองใหญ   อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง

 *** รมว.มท. ไดลงนามในประกาศ มท. ขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย – กมัพชูา ดานจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแกว และจังหวัดสุรินทร รวม 4 จังหวัด 5 จุด

ผานแดนถาวร โดยขยายเวลาจาก 07.00 - 20.00 น. เปน 06.00 - 22.00 น. ซึ่งมีผลตามประกาศ มท. ต้ังแตวันที ่13 ม.ค.2557 

เปนตนไป

06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน เปด 20 ก.ย. 40

06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน เปด 20 ก.ย. 40

เปด 11 พ.ย. 46
จันทบุรี

เปด 11 พ.ย. 46

06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

เปด 11 พ.ย. 46

06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

เปด 1 ก.ย. 45

จุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา

07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

จุดผอนปรน 10 แหง

ลําดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลาเปด-ปด หมายเหตุ

อุบลราชธานี - ชองอานมา - บานสะเตียลกวาง

  อ.น้ํายืน   อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร

- บานตาพระยา - บานบึงตะกวน

  อ.ตาพระยา   จ.บันเตียเมียนเจย

- บานหนองปรือ - มาลัย

  อ.อรัญประเทศ   จ.บันเตียเมียนเจย

- บานเขาดิน - พนมได (บานกิโล 13)

  อ.คลองหาด   จ.พระตะบอง

- บานซับตารี - บานโอลําดวน อ.พนมปรึก

  อ.สอยดาว   จ.พระตะบอง

- บานบึงชนังลาง - บานสวายเลง อ.กร็อมเรียง

  อ.โปงนํ้ารอน   จ.พระตะบอง

- บานสวนสม - บานโอลั๊วะ อ.พนมปรึก

  อ.สอยดาว   จ.พระตะบอง

- บานหมื่นดาน - บานศาลเจา

  ต.บอพลอย อ.บอไร   อ.สัมลูด จ.พระตะบอง

- บานมะมวง - บานฉอระกา

  ต.นนทรี อ.บอไร   อ.สํารูด จ.พระตะบอง

บุรีรัมย - ชองสายตะกู  - บานจุบโกกี

  อ.บานกรวด   อ.บันเตียอําปล จ.อุดรมีชัย

09.00 -17.00 น. ของทุกวัน เปด 15 ม.ิย.41

เปด 24 ธ.ค.413. 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน

เปด 11 พ.ค.42

สระแกว

4.

2. 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน เปด 24 ธ.ค.41

1 09.00 -15.00 น. ทุกวันอังคาร

และ พฤหัสบดี

เปด 17 เม.ย.40

จันทบุรี

เปด 16 ธ.ค.34

7. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน เปด 2 พ.ค.40

ตราด
9. 07.00 – 18.00 น. วันอังคาร พุธ

 และ พฤหัสบดี

เปด 9 มี.ค.48

6. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน เปด 28 พ.ค.40

5. 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน

8. 08.30 - 17.00 น. ของทุกวัน

10 08.00 -15.00 น. ทุกวันศุกร 

เสาร อาทิตย

เปด 14 ม.ิย. 57

 



 

จุดผอนปรนเพื่อการทองเที่ยว 

ลําดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลาเปด-ปด หมายเหตุ

- ชองทางขึ้นเขาพระวิหาร - ปราสาทเขาพระวิหาร

  อําเภอกันทรลักษ    อําเภอจอมกระสาน  จงัหวัดพระวิหาร

***จุดผอนปรนดังกลาวอยูระหวางการปดหามเขาชมปราสาทพระวิหารตั้งแตเดือน มิ.ย. 2551 ถึงปจจุบัน เนือ่งจากเหตุการณความไมสงบในพืน้ท่ี ขณะนีอ้ยูระหวางการพจิารณา

เปดจุดผอนปรนดังกลาวอีกครั้งหนึง่โดยคณะอนกุรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดน สมช.

1 ศรีสะเกษ 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน เปด 31 พ.ค. 46

จุดผานแดนถาวร 9 แหง

ลําดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของมาเลเซีย เวลาเปด-ปด หมายเหตุ

1 - ดานสะเดา - ดานบูกิตกายูฮิตัม

  อ.สะเดา   รัฐเกดะห

2 - ดานปาดังเบซาร - ดานปาดังเบซาร

  อ.สะเดา   รัฐเปอรลิส

3 - ดานบานดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ ประกาศ มท. 19 ม.ค.

   รัฐเกดะห 2553

4 - ดานสุไหงโกลก - ดานรันตูปนยัง

 อ.สุไหงโก-ลก   รัฐกลันตัน

5 - ดานตากใบ (ทาเรือ) - ดานเปงกาลันกูโบ

  อ.ตากใบ   รัฐกลันตัน

6 - ดานบูเกะตา - ดานบูกิตบุหงา ประกาศ มท. ลว.14 ต.ค.2551

  อ.แวง   รัฐกลันตัน ผลบังคับใช 1 พ.ย. 2551

- ดานเบตง - ดานบูกิตบือราปต

  อ.เบตง   รัฐเกดะห

- ดานวังประจัน - ดานวังเกลียน

  อ.ควนโดน   รัฐเปอรลิส
- ดานสตูล (ทาเรือ) - ทาเรือกัวลาเปอรลิส
  อ.เมืองสตูล   รัฐเปอรลิส

- ทาเรือเจตตีกัว ลังกาวี
  รัฐเกดะห
- ทาเรือเทลก อีกวา ลังกาวี
  รัฐเกดะห

จุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย

7
ยะลา

05.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

มีมติเมื่อ 6 ก.พ.52

06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
นราธิวาส

สงขลา
05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน

- ดานบานประกอบ อ.นาทวี

05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

9 05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

สตูล

8

ปกติ -เวลาเดิม

05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน

05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

07.00-17.00 น. ของทุกวัน

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


