
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา  
ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับเมียนมา 

 
๑. จังหวัด...................................................... 

๒. จ านวนช่องทางผ่านแดนตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (เฉพาะช่องทางผ่านแดนทางบกและ   
    ทางน้ า เช่น จุดผ่านแดนถาวร/ท่าเรือระหว่างประเทศ/ด่านตรวจคนเข้าเมือง)    
     จ านวน..........แห่ง       
ประกอบด้วย .........………………………………………………………………………………………………………………………….……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ความเห็นและข้อเสนอของจังหวัดต่อข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้น   
การตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับเมียนมา ฉบับลงนาม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม      
๒๕๕๘ ซึ่งยกเว้นการตรวจลงตราเฉพาะการเดินทางทางอากาศ ให้ครอบคลุมผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรทางบกและท่าเรือระหว่างประเทศด้วย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ข้อมูลของจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา (ย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑) จ าแนกรายปี) 
๔.๑ สถิติการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลสัญชาติเมียนมาและคนไทย ผ่านช่องทางตามข้อ ๒ 

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๑) บุคคลสัญชาติเมียนมา 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เ ดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
     เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 

๒) บุคคลสัญชาติไทย 
 เดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
           
 
 
 
 



ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๑) บุคคลสัญชาติเมียนมา 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เ ดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
     เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
          ๒) บุคคลสัญชาติไทย 
 เดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
          ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ๑) บุคคลสัญชาติเมียนมา 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เ ดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
     เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
          ๒) บุคคลสัญชาติไทย 
 เดินทางออก โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้หนังสือเดินทาง จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางออก โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
 เดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว จ านวน ............คน ............ครั้ง 
    ๔.๒ สถิติการกระท าผิดของคนสัญชาติเมียนมาในพื้นที่จังหวัด 
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๑) จ านวนผู้หลบหนีเข้าเมือง..............ราย 
               จ าแนกเป็น  กรณีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ไม่มีเอกสารผ่านแดน) ..............ราย 
                                กรณีการอยู่เกินเวลาท่ีไดร้ับอนญุาต  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้หนังสือเดินทาง ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดน   ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 
 
 
 



          ๒) สถิติการจับกุมบุคคลสัญชาติเมียนมาที่กระท าผิดกฎหมาย จ านวน.........ราย …………คดี 
               จ าแนกเป็น  เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารผ่านแดน ..........ราย 
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้หนงัสอืเดินทาง ...........ราย  
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บตัรผา่นแดน   ...........ราย 
                                เป็นบุคคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 
          ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๑) จ านวนผู้หลบหนีเข้าเมือง..............ราย 
               จ าแนกเป็น  กรณีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ไม่มีเอกสารผ่านแดน) ..............ราย 
                                กรณีการอยู่เกินเวลาท่ีไดร้ับอนญุาต  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้หนังสือเดินทาง ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดน   ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 
          ๒) สถิติการจับกุมบุคคลสัญชาติเมียนมาที่กระท าผิดกฎหมาย จ านวน.........ราย …………คดี 
               จ าแนกเป็น  เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารผ่านแดน ..........ราย 
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้หนงัสอืเดินทาง ...........ราย  
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บตัรผา่นแดน   ...........ราย 
                                เป็นบุคคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 
          ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ๑) จ านวนผู้หลบหนีเข้าเมือง..............ราย 
               จ าแนกเป็น  กรณีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ไม่มีเอกสารผ่านแดน) ..............ราย 
                                กรณีการอยู่เกินเวลาท่ีไดร้ับอนญุาต  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้หนังสือเดินทาง ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดน   ...........ราย  
 เดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 
          ๒) สถิติการจับกุมและด าเนินคดีบุคคลสัญชาติเมียนมาที่กระท าผิดกฎหมาย จ านวน.......ราย ..……คดี 
               จ าแนกเป็น  เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารผ่านแดน ..........ราย 
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้หนงัสอืเดินทาง ...........ราย  
                                เป็นบคุคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บตัรผา่นแดน   ...........ราย 
                                เป็นบุคคลเดินทางเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ...........ราย 

๕. แนวทางการตรวจสอบและติดตามผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. ปัญหา/ผลกระทบ ที่จังหวัดคาดว่าอาจเกิดขึ้นจากการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยกับเมียนมา 
    ให้ครอบคลุมผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบกและท่าเรือระหว่างประเทศ และแนวทางป้องกัน       
 แก้ไขปัญหา/ผลกระทบดังกล่าว  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๗. ข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาในการเดินทาง              
ในการเดินทาง เข้า-ออก จุดผ่านแดนทางบก 
    ๗.๑ ด าเนินการตามระบบเดิม (ยกเว้นวีซ่าเฉพาะการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน) 

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.๒ เสนอให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมา สามารถขอ VOA  ณ จุดผ่านแดนถาวรทางบกและท่าเรือ 
 ระหว่างประเทศ ได้ 

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๗.๓ เสนอให้ยกเว้นการตรวจลงตรา  ณ จุดผ่านแดนถาวรทางบกและท่าเรือระหว่างประเทศ 

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๗.๔ อ่ืนๆ ... 

๘. ข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 


