
 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

หัวข้อ ไทย - เมียนมา ไทย - ลาว ไทย - กัมพูชา ไทย - มาเลเซีย 
ชื่อความตกลง ความตกลงระหวา่งรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่าง
ประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 
24 มิ.ย 2016) (พ.ศ. 2559) 

ความตกลงวา่ด้วยการเดินทางขา้ม
แดนระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ลงนามวันที่ 20 มิ.ย. 
1997) (พ.ศ. 2540) 

ความตกลงระหวา่งรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ว่าด้วยการขา้มแดนระหวา่ง
ประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่  
๑๑ ก.ค. 2015) (พ.ศ. 25๕๘) 

ความตกลงระหวา่งรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าดว้ย
การเดินทางขา้มแดน  
(ลงนามวันที่ 28 ก.พ. 2013) 
(พ.ศ. 2556) 

เอกสารที่ใช ้
ในการผ่านแดน 

- หนังสือเดินทาง (Passport) 
- บัตรผ่านแดน (Border Pass)   
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Border Pass) 

- หนังสือเดินทาง (Passport)                         
- บัตรผ่านแดน (Border Pass)         
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Border Pass) 

- หนังสือเดินทาง (Passport)                        
- บัตรผ่านแดน (Border Pass) 
- ไม่มีบัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Border Pass) 

- หนังสือเดินทาง (Passport)                             
- บัตรผ่านแดน (Border Pass)   
- ไม่มีบัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Border Pass) 

ผู้มีอ านาจ 
ออกบตัรผ่านแดน 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด                              
- นายอ าเภอชายแดนที่ระบุ 
ในความตกลงฯ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด             
- นายอ าเภอชายแดนที่ระบุ 
ในความตกลงฯ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด                       
- นายอ าเภอชายแดนที่ระบุ 
ในความตกลงฯ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด             
- นายอ าเภอชายแดน 
ที่ระบุในความตกลงฯ 

ผู้มีสิทธิขอ 
บัตรผ่านแดน 

ประชาชนไทยและเมียนมา 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน 
เป็นการถาวรที่ระบุใน 
ความตกลงฯ 

ประชาชนไทยและลาว 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเป็น 
การถาวรที่ระบุในความตกลงฯ 

ประชาชนไทยและกัมพูชา 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
เป็นการถาวรที่ระบุใน 
ความตกลงฯ 

ประชาชนไทยและมาเลเซีย
โดยเกิด หรืออาศัยอยู่บน
พื้นที่ชายแดนของประเทศตน 
เป็นเวลาอยา่งน้อย 1 ปี 

เงื่อนไขการผ่านแดน - บัตรผ่านแดนใช้เข้า - ออก        
ณ จุดผ่านแดนถาวร คร้ังละ 
ไม่เกิน 2 สัปดาห ์
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว คร้ังละ
ไม่เกิน 1 สัปดาห ์
- บัตรผ่านแดนกรณีวัตถุประสงค์
เพื่อการท างานในลักษณะ 
ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล 
คร้ังละไม่เกิน 30 วัน 

- บัตรผ่านแดน คร้ังละไม่เกิน  
3 วัน 2 คืน 
- บัตรผ่านแดนชัว่คราว คร้ังละไม่เกิน 
3 วัน 2 คืน 

- บัตรผ่านแดนเป็นระยะเวลา  
7 วัน ไม่เกิน 15 วัน 
- บัตรผ่านแดนกรณี
วัตถุประสงค์เพื่อการท างานใน
ลักษณะไป – กลับ หรือตาม
ฤดูกาล คร้ังละไม่เกิน 30 วัน 

บัตรผ่านแดน ไม่เกิน 30 วัน 

***เฉพาะจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร มีระยะเวลาพ านกัได้คร้ังละไม่เกิน ๔ วัน (พักค้างได้ ๓ คืน) 
หนังสอืเดินทาง (Passport) ใช้เดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวร เข้าไปได้ทัว่ประเทศ มีระยะเวลาตามที่ประเทศน้ัน ๆ ก าหนด 

อายุ/การตอ่อายุ
บัตรผ่านแดน 

ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี และสามารถ
ต่ออายุ คร้ังละไม่เกิน 2 ปี 

ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี และสามารถ 
ต่ออายุคร้ังละไม่เกิน 1 ปี 

ใช้ไดไ้ม่เกิน 2 ปี และสามารถ
ต่ออายุคร้ังละไม่เกิน 2 ปี 

มีอายุใช้ได้ 1 ปี 
 

พื้นที่อนุญาต เฉพาะพืน้ที่ชายแดน แนบท้าย
ความตกลงฯ ได้แก ่

พื้นที่ชายแดนไทย 
พื้นที่

ชายแดน
เมยีนมา 

จุดผ่านแดนแม่สาย 
(อ.แม่สาย อ.แม่จัน 
และ อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย)     

ท่าขี้เหล็ก 

จุดผา่นแดนแม่สอด 
(อ.แม่สอด 
อ.แม่ระมาด และ  
อ.พบพระ จ.ตาก) 

เมียวดี   

จุดผ่านแดน 
พุน้ าร้อน (อ.เมือง
กาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี) 

ทิกิ 

จุดผ่านแดนระนอง 
(อ.เมืองระนอง  
จ.ระนอง) 

เกาะสอง 

 

ทั้งจังหวัดและแขวงชายแดน 
แนบท้ายความตกลงฯ (เฉพาะ  
จ.หนองคาย เดินทางได้ถึง อ.เมือง
อุดรธาน ีจ.อุดรธานี) ได้แก ่

พื้นที่
ชายแดนไทย 

(จังหวัด) 

พื้นที่ชายแดน 
สปป.ลาว  
(แขวง) 

อุบลราชธาน ี จ าปาสกั 
สาละวัน 

อ านาจเจริญ  สะหวันนะเขต 
มุกดาหาร  สะหวันนะเขต 
นครพนม  ค าม่วน 
หนองคาย  
 

นครหลวงเวียงจัน
(ก าแพงนะคอน) 
บอลิค าไซ 

บึงกาฬ บอลิค าไซ 
เลย เวียงจันทน ์

ไซยะบุลี 
พิษณุโลก  

 

ไซยะบุลี 
 

อุตรดิตถ์ 
น่าน 
พะเยา 
เชียงราย บ่อแกว้  

ทั้งจังหวัด (เฉพาะ จ.สระแก้ว 
เดินทางได้ถึง จ.ปราจีนบุรี) 
ได้แก ่

พื้นที่
ชายแดนไทย 

(จังหวัด) 

พื้นที่ชายแดน
กัมพูชา 
(จังหวัด) 

อุบลราชธานี พระวิหาร 
ศรีสะเกษ อุดรเมียนเจย  
สุรินทร์ อุดรเมียนเจย 
สระแก้ว บันเตียเมยีนเจย 

พระตะบอง 
จันทบุร ี พระตะบอง 

ไพลิน 
ตราด เกาะกง 

พระตะบอง 
โพธิสัต 

บุรีรัมย์ อุดรเมียนเจย 
 
 
 

ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนของไทย 
ได้แก่  

พื้นที่
ชายแดนไทย 

(จังหวัด) 

พื้นที่ชายแดน
มาเลเซีย 

(รัฐ) 
สงขลา รัฐเกดะห์ 

รัฐเปอร์ลิส 
สตูล รัฐเกดะห์ 

รัฐเปอร์ลิส 
ยะลา รัฐเกดะห์ 

รัฐเปรัค 
นราธิวาส รัฐกลันตัน 
ปัตตานี -  

 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน ตท.สป. 

สแกน QR Code  
เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 


