จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา
จุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง
ลาดับ

จังหวัด

1
2
3
4

เชียงราย

ตาก
ระนอง

พื้นทีข่ องไทย

พื้นทีข่ องเมียนมา

หมายเหตุ

- สะพานข้ามแม่น้าสาย
เขตเทศบาลแม่สาย อ.แม่สาย

- เมืองท่าขี้เหล็ก
รัรัฐฐฉาน
ฉาน

06.30 - 21.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 11 ส.ค.40

- สะพานข้ามแม่น้าสายแห่งที่ 2
ต.สันผักฮี้ อ.แม่สาย
- บ.ริมเมย
ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

- เมืองท่าขี้เหล็ก
ฉาน
รัรัฐฐฉาน

06.30 - 18.30 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 19 ม.ค. 49

- เมืองเมียวดี
รัฐกะเหรี่ยง

05.30 - 20.30 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 11 ส.ค. 40

- ท่าเทียบเรือสะพานปลา

- เมืองเกาะสอง
ภาคตะนาวศรี

06.30 - 24.00 น.
ของทุ
ของทุกกวัวันน

- ประกาศฯ ลว. 16 ส.ค.43

(สาเหตุทเี่ ปิดด่านถึง
24.00 น. เพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว
และการค้า )

จังหวัดก้าหนดช่องทาง

ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง
- ปากน้้าระนอง ต.ปากน้้า
อ.เมืองระนอง
- ท่าเทียบเรือ บ.อันดามันคลับ
จ้าต.ปากน้
กัด ้า อ.เมืองระนอง
- ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง
5

เวลาเปิด-ปิด

กาญจนบุรี - บ.พุน้าร้อน
ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี

มีผลบังคับ 15 ส.ค.40

มีผลบังคับ 22 ม.ค.49
มีผลบังคับ 15 ส.ค.40

มีผลบังคับ 23 ส.ค.43
ซึ่งเป็นจุดตรวจไว้ 3 ช่องทาง
- ประกาศฯ ลว. 5 ก.พ. 57
เพิ่มช่องทางท่าเทียบเรือ ศก.
อีก 1 จุด รวมมี 4 จุดตรวจ

- บ.ทิกิ เมืองทวาย
ภาคตะนาวศรี

06.00 - 20.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 12 มิ.ย. 56

จุดผ่อนปรน 13 แห่ง

ลาดับ
1
2
3
4

5

จังหวัด

พื้นทีข่ องไทย

พื้นทีข่ องเมียนมา

- ท่า บ.ปางห้า
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
- ท่า บ.สายลมจอย
ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย
- ท่า บ.เกาะทราย
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
เชียงราย
- ท่าดินด้า
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย

- เมืองท่าขี้เหล็ก
รัฐฉาน

- บ.สบรวก
ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน

เวลาเปิด-ปิด

หมายเหตุ

06.00 - 18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด
ลว. 29 มิ.ย.38

06.00 - 18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด
ลว 29 มิ.ย.38

06.00 - 18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด
ลว. 29 มิ.ย.38

- บ.ดินด้า
เมืองท่าขี้เหล็ก
รัฐฉาน

06.00 -18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด
ลว. 4 เม.ย. 48

- บ.เมืองพง
เมืองท่าขี้เหล็ก
รัฐฉาน

06.00 -18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศจังหวัด
ลว. 27 ต.ค.41

ลาดับ

จังหวัด

6

เชียงใหม่
7
8

9
10
11
12
13

พื้นทีข่ องไทย

พื้นทีข่ องเมียนมา

เวลาเปิด-ปิด

หมายเหตุ

- ช่องทางกิ่วผาวอก
บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว

- เมืองสาด
รัฐฉาน

06.00 – 18.00 น.
ของทุกวัน

- ช่องทางหลักแต่ง บ.เปียงหลวง
อ.เวี
ยงแหง
ต.เปี
ยงหลวง อ.เวียงแหง
- ช่องทาง บ.ห้วยต้นนุ่น
ม.4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม

- เมืองเต๊าะ
รัฐฉาน
- อ.แม่แจ๊ะ
จ.ลอยก่อ
รัฐคะยา

06.00 – 18.00 น.
ของทุกวัน
06.00 - 18.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 30 ธ.ค.37
มีผลบังคับ 9 ม.ค.38

- บ.หัวเมือง
รัฐฉาน
- รัฐกะเหรี่ยง

06.00 -18.00 น.
ของทุกวัน

- ผาปูน
รัฐกะเหรี่ยง

06.00 – 18.00 น.
ของทุกวัน

- อ.บ้านใหม่
รัฐคะยา
- ต. เจ็ดไมล์
อ.มะลิวลั ย์

08.00 – 16.00 น.
ของทุกวัน

ประกาศฯ ลว. 1 ก.ค. 39
มีผลบังคับ 2 ก.ค. 39
ประกาศฯ ลว.28 ก.ย.48
มีผลบังคับ 28 ก.ย.48
ประกาศฯ ลว.28 มี.ค. 49
มีผลบังคับ 28 มี.ค..49
ประกาศฯ ลว.11 ส.ค. 52

- ช่องทาง บ.ห้วยผึ้ง
ม.3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน - ช่องทาง บ.เสาหิน
ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง
- บ.แม่สายแลบ ม.1
อ.สบเมย
- บ.น้้าเพียงดิน ม.3 ต.ผาบ่อง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ระนอง - บ.เขาฝาชี
ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น

จุดผ่อนปรนพิเศษ 1 แห่ง
1
ประจวบ - ด่านสิงขร บ.ไร่เครา
คีรีขันธ์
ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ

06.00 -18.00 น.
ของทุกวัน

08.00 -16.00 น.
ของทุกวัน

- บ.มุดอ่ ง เมืองมะริด 06.30 - 18.30 น.
ภาคตะนาวศรี

ขณะนี้ ปิดท้าการ เนื่องจาก
เหตุผลด้านความมั่นคง อยู่
ระหว่างการผลักดันให้เปิด
ท้าการ

ประกาศฯ ลว. 26 ส.ค.56

ประกาศฯ ลว. 6 พ.ค.58

ของทุกวัน

จุดผ่านแดนชัวคราว
่
2 แห่ง
1. จุดผ่านแดนชัว่ คราวเพื่อการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
1

จังหวัด

พื้นทีข่ องไทย

กาญจนบุรี - ด่านพระเจดีย์สามองค์
อ.สังขละบุรี

พื้นทีข่ องเมียนมา
- อ.พญาตองซู
จ.กอกาเล็ก
รัฐกะเหรี่ยง
ภาคตะนาวศรี

เวลาเปิด-ปิด

หมายเหตุ

08.30 – 18.00 น. ประกาศฯ ลว. 27 ส.ค. 41
ของทุ
กวัน ดด่านตั้งแต่ มีผลบังคับ 9 ก.ย.41 เพือ่
(เมียนมาปิ
วันที่ 27 มี.ค. 2550) ผ่อนผันให้ชาวต่างประเทศ
เดินทางเข้า-ออก ได้เฉพาะ
เพือ่ การท่องเทีย่ ว

2. จุดผ่านแดนชัว่ คราวเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2
ลาดับ จังหวัด
พื้นทีข่ องไทย
พื้นทีข่ องเมียนมา
เวลาเปิด-ปิด
1

ตาก

บ.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด

บ.เยปู เมืองเมียวดี
จ.เมียวดี
รัฐกะเหรี่ยง

หมายเหตุ
ประกาศฯ ลว. 1 ธ.ค. 59
ประกาศในราชกิจจาฯ 21
ธ.ค. 59

