บทที่ 3
การตรวจบุคคลและพาหนะ
( Inspecting persons and Conveyances
Entering into or Departing from the Kingdom)
การตรวจคนโดยสารที่เดินทางเข้า – ออก
โดยพาหนะทางบก

ขั้นตอนการตรวจบุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (หนังสือเดินทาง)
งานตรวจบุคคล
ยื่นหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
และบุคคล เป็นคนเดียวกันหรือไม่

ตรวจสอบบุคคลต้องห้ามจากระบบ

ไม่พบประวัติ
ตรวจสอบประเภทการตรวจลงตรา

พบประวัติ
ส่ง หัวหน้างานตรวจขาเข้า
ตรวจสอบดาเนินการ

บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูลในระบบ
ควบคุมตัว
ประทับตราอนุญาตตามประเภทการตรวจลงตรา
ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
คืนหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการตรวจบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (หนังสือเดินทาง)
ยื่นหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
และบุคคล ตรวจสอบกาหนดวันอนุญาตอยู่
เกินหรือไม่
ไม่พบ

พบ
เปรียบเทียบปรับ

ตรวจสอบบุคคลต้องห้ามจากระบบ

ไม่พบประวัติ
บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูลในระบบ
ประทับตราอนุญาต
คืนหนังสือเดินทาง
เอกสารประกอบการตรวจขาเข้า – ขาออก
1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
2. บัตรขาเข้า – ขาออก (บัตร ตม.6)

พบประวัติ
ส่งหัวหน้างานตรวจขาออก
ตรวจสอบดาเนินการ
ควบคุมตัว
ส่งงานสืบสวนดาเนินการต่อ

ขั้นตอนการตรวจคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่เข้าราชอาณาจักร (ใบสาคัญถิน่ ที่อยู่)
ตรวจหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้า (ตม.6)
และใบสาคัญถิ่นที่อยู่

ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม่

ตรวจวีซ่าในหนังสือเดินทางและใบสาคัญถิ่น
ที่อยู่ตรวจสลักหลังแจ้งออก

บันทึกข้อมูลหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรขาเข้า

บันทึกข้อมูลหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรขา
เข้า ใบสาคัญถิ่นที่อยูแ่ ละเขียนคาว่า “คน
ภายใน” ช่อง Visa class

คืนหนังสือเดินทาง ใบสาคัญถิ่นที่อยู่

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒, ม.๑๘
- กฎกระทรวง ฉ. ๒๘ (๒๕๕๗)
- ป.ระเบียบไม่เกี่ยวฯ ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๖ ข้อ ๘ และ ข้อ
๑๐

ขั้นตอนการตรวจคนต่างด้าวที่มีถนิ่ ที่อยู่ออกในราชอาณาจักร (คนภายใน)
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง ต้องมี Non-Quota และ
ความสมบูรณ์ของสลักหลังแจ้งออกในใบสาคัญถิ่นที่อยู่(กรณีไม่สละถิ่นที่อยู่)
ตรวจสอบรายละเอียดในบัตร ตม.6 ที่กรอกข้อมูล ตรงตามหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม่
บันทึกข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบเป้าหมายบัญชีเฝ้าดู
และบันทึกข้อมูลเดินทางออก
ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง ในสาคัญถิ่นที่อยู่
บัตร ตม.๖ ทั้งขาเข้า-ขาออก รวม ๔ ครั้ง

คืนหนังสือเดินทาง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๑๘ และ ม.๔๘
-กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.๒๕๔๕
-กฎกระทรวง ฉบับที่ (๒๕๔๗)
-ป.ระเบียบฯไม่เกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔ บทที่๖ ข้อ ๘ ข้อ๑๐ และ ข้อ ๑๙

ขั้นตอนการตรวจคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยออกราชอาณาจักร
ตรวจสอบเอกสารหรือกการแจ้งเกิดหรือ
สูติบตั ร(เนื่องจากไม่มตี ราขาเข้า)
บันทึกข้อมูล เพือ่ ตรวจสอบเป้าหมายบัญชี
เฝ้าดู และบันทึกข้อมูลเดินทางออก
ประทับตราอนุญาตลงในหนังสือเดินทางบัตรขาออก รวม ๒ ครั้งให้หมาย
เหตุว่าเด็กเกิดในประเทศไทย สูตบิ ัตรเลขที่ ออกให้ที่ วัน/เดือน/ปี
คืนหนังสือเดินทาง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๑๒และ ม.๑๘
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (๒๕๔๗)
- ป.ระเบียบฯไม่เกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๙

ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับอยู่เกินกาหนดอนุญาต
เจ้าหน้าที่ประจาช่องตรวจหนังสือเดินทาง
ตรวจพบคนต่างด้าวที่อยู่เกินกาหนดอนุญาต
ส่งตัวให้พนักงานเปรียบเทียบปรับ
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าอยู่เกินกี่วัน เสียค่าปรับเป็นเงินเท่าไร

ยินยอม

ไม่ยินยอม

ส่งเจ้าหน้าที่สบื สวน
ดาเนินการต่อไป

ชาระค่าปรับ

เจ้าหน้าที่ ดาเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ
ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
บันทึกภาพ บันทึกข้อมูลในระบบ ประทับตราอนุญาต /ตราเปรียบเทียบปรับ
ลงในหนังสือเดินทางและบัตรตม.6

คืนหนังสือเดินทาง
และใบเสร็จรับเงิน
กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๑ - ม.๒๒,ม.๘๑

งานตรวจพาหนะ
การตรวจพาหนะเดินทางเข้าราชอาณาจักร(ทางบก)
ขอรับเอกสาร
แบบฟอร์ม ตม. ๖
และเอกสาร
เกี่ยวกับการแจ้ง
พาหนะเดิน
ทางเข้า

-กรอกแบบฟอร์ม ตม .๖
(ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง
ต่างชาติ)
- เจ้าของหรือผู้ควบคุม
พาหนะกรอกแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒),
บัญชีคนโดยสาร (ตม.๓),
บัญชีคนประจาพาหนะ
(ตม.๔)

- ผู้ที่เดินทาง
โดยสารโดยรถยนต์
ยื่นเอกสาร
- ผู้ที่เดินทาง
โดยสารมากับ
รถบรรทุกยื่น
เอกสาร

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามจากระบบ
คอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
- ประทับตราอนุญาตขาเข้าตามประเภทการตรวจลงตราใน
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและบนบัตร
ตม.๖ ทั้งขาเข้าและขาออกโดยลงลายมือชื่อกากับไว้ที่รอยตรา
ประทับ แยกบัตร ตม.๖ ขาออกเย็บแนบหนังสือเดินทาง
(หนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรณีหนังสือเดินทางไทย
ประทับตราขาเข้าในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางและบัตร ตม.๖ และเก็บไว้
- ประทับตราขาเข้า บนเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับพาหนะ โดย
เก็บสาเนา ตม.๒,ตม.๓,ตม.๔ ไว้ ๑ ชุด (กรณีรถต่างประเทศ)
- ประทับตราขาเข้าบนเอกสารตม.๒ และเก็บเอกสารไว้

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๓,ม.๒๕,ม.๒๖ และ ม.๒๗(๒)

- ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของ
หนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ตรวจดูบัตร ตม.๖ (ขาเข้า)
โดยตรวจชื่อนามสกุล เพศ
วัน เดือน ปี เกิด เลขที่
หนังสือเดินทางให้ถูกต้อง
ตรงกับหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบที่พักในประเทศตรวจสอบสมุดอนุญาตใช้รถ
ระหว่างประเทศให้ตรงตาม
ทะเบียนที่แจ้งเดินทางเข้าตรวจสอบความถูกต้องการ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
พาหนะ

คืนหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางและ
รายการเกี่ยวกับพาหนะ

การตรวจพาหนะเดินทางออกราชอาณาจักร (ทางบก)
- ขอรับเอกสาร
แบบฟอร์ม ตม.
๖ และเอกสาร
เกี่ยวกับการ
แจ้งพาหนะตม.
๒,๓,๔เดินทาง
ออก

-กรอกแบบฟอร์ม ตม .๖
- เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค วบคุ ม
พาหนะกรอกแบบฟอร์ ม
เกี่ ย วกั บ พาหนะ (ตม.๒),
บั ญ ชี ค นโดยสาร (ตม.๓) ,
บั ญ ชี ค นประจ าพาหนะ
(ตม.๔)
-แสดงสมุดคู่มือประจารถ
หนั ง สื อ อนุ ญ า ตใช้ ร ถ
ระหว่างประเทศ, หนังสือ
มอบอานาจ (กรณีไม่ใช่ผู้
ถือกรรมสิทธิ์)

- ประทับตราอนุญาตขาออกในหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและ
บนบัตร ตม.๖ ทั้งขาออกและขาเข้าโดยลง
ลายมือชื่อกากับไว้ที่รอยตราประทับ แยกบัตร
ตม.๖ ขาเข้าเย็บแนบหนังสือเดินทาง (หนังสือ
เดินทางไทย),กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ
ประทับตราขาออกในหนังสือเดินทาง,บัตร ตม.
๖ และเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งพาหนะไว้
หากอยู่เกินกาหนดอนุญาตดาเนินการส่ง ณ.
ห้องธุรการขาออก
- ประทับตราขาออก บนเอกสารการแจ้ง
เกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒) โดยเก็บสาเนาไว้ ๑
ชุด(กรณีรถไทย)

- ผู้ที่เดินทาง
โดยสารโดย
รถยนต์ยื่น
เอกสาร
- ผู้ที่เดินทาง
โดยสารมากับ
รถบรรทุกยื่น
เอกสาร

ตรวจสอบบัญชี
รายชื่อบุคคล
ต้องห้ามจาก
ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
บันทึกข้อมูล

- ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของ
หนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ตรวจดูบัตร ตม.๖ โดย
ตรวจชื่อนามสกุล เพศ วัน
เดือน ปี เกิด เลขที่หนังสือ
เดินทางให้ถูกต้องตรงกับ
หนังสือเดินทาง
- ตรวจสอบสมุดคู่มือประจา
รถให้ตรงตามทะเบียนที่แจ้ง
เดินทางออก, ตรวจสอบ
หนังสืออนุญาตการใช้รถ
ระหว่างประเทศ, หนังสือ
มอบอานาจ
- ตรวจสอบความถูกต้องการ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
พาหนะ

คืนหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประทับตราขาออกบนเอกสาร ตม.๒ เก็บ
เอกสารไว้ (กรณีรถต่างประเทศ)
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๓,ม.๒๕,ม.๒๖ และ ม.๒๗
(๒)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12, ม.12(1), ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไม่เกี่ยว ลักษณะที่ 34 บทที่ 6 ข้อ 8 และ ข้อ 10 และข้อ 19
3. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวง ฉ.28 (2547)
หมายเหตุ
 กรณีตรวจพบเป็นบุคคลต้องห้าม ให้ปฏิเสธการเข้าเมืองตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 โดยแจ้ง ตม.35 แก่คนต่างด้าวและผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
 กรณีตรวจพบเป็นบุคคลตามบัญชีเฝ้าดูหรือบัญชีบุคคลต้องห้าม
-หากมีหมายศาลหรือหมายจับ ให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของหมาย ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
-หากคดีสิ้นสุดแล้ว ให้แจ้ง ตม.35 แก่คนต่างด้าวเป็นบุคคลต้องห้ามและผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร
* ให้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อเจ้าของพาหนะ ผู้ครอบครองยานพาหนะจาก
ระบบ Polis เพื่อเพิ่มมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ หากพบว่าเป็นรถต้องสงสัย
หรือรถถูกโจรกรรมให้ดาเนินคดีตามกฎหมาย

การตรวจคนต่างด้าวที่ใช้บตั รผ่านแดน (Border Pass)
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพพม่า
ทางด้านของเมียนมา มีบัตรผ่านแดน 2 แบบ คือ
1. หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน

2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้กับบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่
ชายแดน ใช้ได้ครั้งเดียว
หนังสือผ่านแดนชั่วคราวของไทย

หนังสือผ่านแดนชั่วคราวของเมียนมา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบัตรผ่านแดน ว่ามีอายุใช้ได้
หรือไม่ (โดยปกติบัตรผ่านแดนมีอายุใช้ได้ 2 ปี และอาจต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน
2 ปี ส่วนบัตรผ่านแดนชั่วคราวมีอายุใช้ได้สาหรับการเดินทางเข้าเพียงครั้งเดียว

2. ตรวจสอบผู้ถือบัตรผ่านแดนว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบหรือไม่

3. บันทึกข้อมูลผู้ถือบัตรผ่านแดนที่ผ่านเข้า – ออก

4. ตรวจสลักหลังในบัตรอนุญาตผ่านแดนอนุญาตให้
พานักอยู่ในเขตอาเภอ บัตรผ่านแดนครั้งละ 2 สัปดาห์ /
บัตรผ่านแดนชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 1 สัปดาห์

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.13 (2) และ ม.18
2. ความตกลงระหว่างไทยกับพม่าว่าด้วยการข้ามแดน ระหว่างประเทศทั้ง 2 ลง 16 พ.ค.
2540

การตรวจบุคคลและพาหนะทางบก ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ด่านข้ามแดนในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี
1.
ด่า น พญ าตอง ซู – เจดีส ามอ ง ค์ สามาร ถเดิน ทางเข้า ไ ปใน ฝั ่ง เมี ย นมา
ได้ ๖ ไมล์ (ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร)
2. ด่านทิกิ – บ้านพุน้าร้อน สามารถเดินทางได้ถึงเมืองทวาย จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้า
ร้ อ นหมู่ ท ี่ ๑๒ ต าบล บ้ า นเกา อำเภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตรงข้ า มบ้ า นทิ กิ เมื อ ง
ทวาย เปิดทาการระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียน
มา เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการ
เข้ า สู่ ป ร ะ ช า คม อ า เซี ย น แ ล ะ สื บ เ นื่ อ ง จา ก ที่ ท า ง ก า ร เมี ย น ม า ไ ด้ มี ข้ อ เ ส น อ ผ่ าน ท า ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ ง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อการอานวยความสะดวกในการ
เดินทางข้ามแดน
เอกสารผ่านแดน
๑. หนังสือเดินทาง (Passport)
๒. หนังสือผ่านแดน (Border Pass)
๒.๑ หนังสือผ่านแดนของไทย สาหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านใน อ.เมือง
กาญจนบุรี มีอายุ ๒ ปี พานักในเขตประเทศเมียนมาได้ไม่เกิน ๑๔ วันนับแต่วันเดินทางเข้า
2.๒ หนังสือผ่านแดนของเมียนมา พานักในเขตประเทศไทย ได้ไม่เกิน ๑๔ วันนับแต่
วันเดินทางเข้า ใช้เดินทางได้ถึง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๓. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
๓.๑ หนัง สือ ผ่ านแดนชั่ว คราวของไทยสาหรั บ คนไทยที่มี ชื่ อ ในทะเบี ยนบ้ านในอาเภอ
อื่นๆ ข อ งจว.กาญจนบุรี และคนต่างจังหวัด สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว พานักในเขตประเทศเมียน
มาได้ไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันเดินทางเข้า
๓.๒ หนังสือผ่านแดนชั่วคราวของเมียนมา พานักในเขตประเทศไทยได้ไม่เกิน ๗ วันนับ
แต่วันเดินทางเข้าใช้เดินทางได้ถึงอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การตรวจคนต่างด้าวที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเดิ น ทางไปยั ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ถื อ ว่ า เป็ น การเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง คือหนัง สือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน หากไม่มีเอกสาร
ดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สามารถเดินทางเข้าไป สปป.ลาวโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพานักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ในการเดินทางโดยติดต่อ
ขอทาได้ที่ที่ว่าการอาเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เพียงใช้บัตรประจาตัวประชาชน และรูปถ่ายใน
การยื่นคาร้องขอ
หนังสือผ่านแดนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.หนังสือผ่านแดนถาวร และหนั ง สือผ่านแดนชั่วคราว หนังสือผ่านแดนถาวรนั้นจะออกให้
เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเป็นการถาวรนั้นๆ โดยมีอายุการใช้ไ ม่
เกิน 1 ปี นับจากวั นที่ออก และสามารถต่ออายุไ ด้อีกหนึ่ง ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง ผู้ที่ถื อ
หนังสือผ่านแดนชนิดนี้จะเดินทางเข้า-ออกได้ ณ จุดตรวจผ่านแดนที่อนุญาตได้หลายครั้ง
หนังสือผ่านแดนถาวรของไทย

หนังสือผ่านแดนถาวรของ สปป.ลาว

2. ส่ ว นหนั ง สื อ ผ่ า นแดนชั่ ว คราวนั้ น จะออกให้ ส าหรั บ ประชาชนที่ มี ภู มิ ล าเนานอกพื้ น ที่
ชายแดนจังหวัดชายแดนนั้นๆ มีกาหนดการใช้ภายใน 7 วันนับแต่วันออกหนังสือ โดยสามารถใช้เดิน
ทางเข้า-ออก ณ จุดตรวจผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หนังสือผ่านแดนชั่วคราว สปป.ลาว

หนังสือผ่านแดนชั่วคราวของไทย

อย่างไรก็ตามการใช้หนังสือผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นชนิดถาวรและชั่วคราวก็สามารถพานักอยู่ใน
สปป.ลาวได้เพี ยง 3 วัน 2 คืนเท่า นั้น และจะต้องเดิ นทางเข้ าไปท่อ งเที่ยวในพื้ นที่ ที่กาหนดเอาไว้
เท่านั้น เช่น กรณีที่เดินทางเข้ามาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จะสามารถเดินทางเข้าไปยังบริเวณ
พื้นที่เวียงจันทน์ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตเวียงจันทน์ได้ หากเดินทางออกนอกเขตพื้น ที่ที่กาหนด
ถือว่าละเมิดและจะถูกดาเนินคดีในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตในความผิดดังกล่าว
อาจถูกปรับอย่างต่า 100 ดอลลาร์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบัตรผ่านแดนว่ามีอายุใช้ได้หรือไม่
(โดยปกติบัตรผ่านแดนมีอายุใช้ได้ 1 ปีและอาจต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

2. ตรวจสอบผู้ถือบัตรผ่านแดนว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบ
หรือไม่
3. บันทึกข้อมูลผู้ถือบัตรผ่านแดนที่ผ่านเข้า – ออกให้สามารถพานักอยู่ในเขต
จังหวัดได้ 3 วัน 2 คืน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.13 (2)
2. ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลง 20 มิ.ย. 2540

การตรวจคนต่างด้าวที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศกัมพูชา
ด้านกัมพูชา มีหน ังสือผ่านแดน (Border Pass) ประเภทเดี ยว ใช้กับบุคคลที่ได้รับอนุญ าตให้อยู่
อย่างถาวร ณ พื้นที่ชายแดน สาหรับบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่ชายแดน ให้ใช้หนังสือเดินทางสาหรับจุดผ่าน
แดนระหว่างประเทศ (Passport) แต่ใ นทางปฏิบัต ิมีก ารอนุญ าตผ่อ นผัน ให้ช าวกัม พูช าใช้บัต ร
อนุญ าตผ่านแดนชั่วคราวที่ทางกัมพูชาออกให้ เนื่องจากมีปริมาณประชาชน เข้ามาในเวลาเดียวกัน
เป็นจานวนมาก แต่ต้องไปกลับในวันเดียวกัน
หนังสือผ่านแดนมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันออกหนังสือ และสามารถต่ออายุ ครั้ง ละไม่
เกิน ๒ ปี ส่วนหนังสือผ่านแดนชั่วคราว บัตรอนุญาตผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
การผ่านข้ามแดน ไปยังฝั่งกัมพูชา(ปอยเปต) โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ
1. ข้ามไปเที่ยวแค่คาสิโน
2. ข้ามไปเที่ยวลึกเข้าไปในเมืองพ้นจากบริเวณคาสิโนเข้าไปอีก (เสียมเรียบ, ศรีโสภณ,
พนมเปญ)
หากต้องการข้ามไปเที่ยวแค่ คาสิโน ไม่ต้องทาวีซ่า ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และบัตร
ประชาชน ในการผ่านแดนข้ามไป ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยจะประทับตราออกจากประเทศ
และประทับตราเข้าประเทศเมื่อกลับ เข้ามา เมื่อข้ามไปฝั่ง กัมพูชาถ้าอยู่ในบริเวณคาสิโนจะไม่มีก าร
ประทับตราใดๆ
หนังสือผ่านแดนของไทย

หนังสือผ่านแดนของกัมพูชา

ส าหรั บ บุ ค คลที่ อ ยู่ น อกพื้ น ที่ ช ายแดน ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ เดิ น ทางส าหรั บ จุ ด ผ่ า นแดนระหว่ า ง
ประเทศ (Passport) แต่ใ นทางปฏิบัติมีก ารอนุญ าตผ่อ นผัน ให้ช าวกัม พูช าใช้บัต รอนุญ าตผ่านแดน
ชั่วคราวที่ทางกัมพูชาออกให้ เนื่องจากมีปริมาณประชาชนเข้ามาในเวลาเดียวกันเป็นจานวนมาก แต่
ต้องไปกลับในวันเดียวกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบัตรผ่านแดน ว่ามีอายุใช้ได้หรือไม่
(โดยปกติบัตรผ่านแดนมีอายุใช้ได้ 2 ปี และอาจต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

2. ตรวจสอบผู้ถือบัตรผ่านแดนว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบหรือไม่

3. จดบัตรผ่านแดนลงในสมุดบัญชีคุมคนต่างด้าว (ตม.53)

4. เมื่อผู้ถือบัตรอนุญาตผ่านแดนเดินทางออกไปแล้ว ให้หมายเหตุจาหน่ายบัญชีให้เรียบร้อย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.13 (2) และ ม.18
2. ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

เอกสารในการข้ามแดนตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจย
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
บัตรอนญาตผ่านแดนชั่วคราว (กัมพูชา) เดิมเป็นเอกสารที่ จัง หวัดสระแก้วได้ทาาความตกลงไว้กับ
จัง หวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชาอนุญ าตให้เข้า มาในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในวัน
เดียวกันบริเ วณตลาดโรงเกลือ ห่า งจากจุด ผ่า นแดนถาวรบ้า นคลองลึกประมาณ ๑ กม. ซึ่ง เป็น
เอกสารที่ใช้ก่อนที่จะยกระดับเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อเปิด เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว การเข้า
ออกของบุค คลที ่อ ยู ่ต ามแนวชายแดนจะต้ อ งใช้ ห นั ง สื อ ผ่ า นแดน (Border pass) หรื อ หนั ง สื อ
เดินทาง (Passport) แต่ด้วยสภาพปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่สามารถจดระบุ
บัน ทึก ข้อ มูลของแต่ล ะบุค คลให้ค รบถ้ว นตามข้อ ตกลงได้จ าเป็น ต้อ งผ่อ นผัน ให้ช าวกัม พูช าเดิน
ทางเข้า มาโดยใช้ บัต รอนุญ าตผ่า นแดนชั่ว คราว (กัม พู ช า) ที่ท างเจ้ าหน้ า ที่ กัม พู ช าออกให้ เ พื่ อ
ยื น ยั น สั ญ ชาติ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาว่ า เป็ น ชาวกั ม พู ช าต่ อ ไปถึ ง แม้ จ ะไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นตาม
ข้ อ ตกลง เนื่ อ งจากประชาชนเข้ า มาในช่ ว งเช้ า ในเวลาเดี ย วกั น เป็ น จ านวนหลายพั นคน เจ้ า หน้ า ที่
ทั้ง ๒ ฝ่าย พยายามร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติควบคุมเพื่อให้ทราบได้ว่าผู้ที่เดินทางผ่านเข้า ออกเป็น
ใครอยู่ที่ใด เข้ามาเมื่อใด กลับออกไปเมื่อใดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ตัวอย่างบัตร Immigration Card ที่ออกโดย ตม.จว.สระแก้ว

วัตถุประสงค์ในการออกบัตร IMMIGRATION CARD
ด้ว ยคนกัม พูชาที่ถือ บัต รผ่านแดนชั่ว คราวซึ่ง เดิน ทางเข้า มาได้ แค่ต ลาดโรงเกลือ และเป็น
พวกไปเช้า เย็น กลับ ได้ร ับ การอนุญ าตให้อ ยู ่ ใ นตลาดโรงเกลื อ ในห้ ว งเวลา ๐๗.๐๐ น. –
๒๐.๐๐ น. ซึ่ง ในบั ตรผ่ า นแดนชั ่ว คราวดัง กล่า วทางเจ้า หน้า ที ่ ตม.กัม พูช า ไม่ไ ด้ม ีร ายละเอีย ด
ชื่อ สกุล อายุ รวมถึงรูปถ่าย จึงยากต่อการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับนโยบาย
งานด้ า นความมั่ น คงทาง ตม.จว.สระแก้ ว จึ ง ได้อ อกบัต ร IMMIGRATION CARD ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใน
รายละเอียดของบัตร IMMIGRATION CARD โดยมีชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ และรูปถ่าย พร้อมลาย
พิมพ์นิ้วมือ โดยหลังบัตรจะเป็นบาร์โค๊ด โดยในการตรวจอนุ ญ าตใช้บัตร IMMIGRATION CARD กับ
เครื่องบันทึกข้อมูล ซึ่งหากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานีต ำรวจ หรือหน่วยงานทางด้านความมั่นคงขอ
ตรวจสอบก็จะสามารถเรียกฐานข้อมูลการเดินทางผ่านเข้า – ออก เพื่อประกอบสานวนคดีได้
เอกสารในการข้ามแดน ตามประกาศร่วมระหว่าง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย
ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านหนองปรือ
หนังสือผ่ านแดน (BORDER PASS) สาหรับคนไทย อนุญ าตถึง ตลาด อาเภอมาลัย จัง หวัด
บัน เตีย เมีย นเจย (การอนุ ญ าตมี ก าหนด ๗ วั น ) ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ บั ต รผ่ า นแดน
ชั่ว คราว ไป - กลั บ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวัน เดี ย วกั น ถึ ง จุ ดแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าที่
กาหนด ห้ามพักค้างคืน
หนั งสื อผ่ านแดน (BORDER PASS) ส าหรั บคนกั มพู ชา อนุ ญ าตถึ ง เขตสุ ข าภิ บ าล ต าบลอรั ญ
ประเทศ (การอนุญาตมีกาหนด ๗ วัน) ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ไป - กลับ ใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวันเดีย วกัน ถึง จุดแลกเปลี่ยนสินค้า (อนุโ ลม ๑ ปี กัมพูชาไม่
พร้อมอนุญาตใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)
เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัด สระแก้ว และ จังหวัดบันเตยเมียนเจย
ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านตาพระยา
หนั ง สื อ ผ่ า นแดน (BORDER PASS) ส าหรั บ คนไทย อ นุญ าต ถึ ง ตลาด อ าเภอที ม อ
พวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย (การอนุญาตมีกาหนด ๗ วัน ) ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้บัตรผ่านแดน
ชั่ว คราว ไป - กลั บ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวัน เดี ย วกั น ถึ ง จุ ดแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าที่
กาหนด ห้ามพักค้างคืน
หนั ง สื อ ผ่ า นแดน (BORDER PASS) ส าหรั บคนกั มพู ชา อนุ ญ าตถึ ง เขตสุ ข าภิ บ าลตาพระ
ยา (การอนุญ าตมีกาหนด ๗ วัน ) ปัจจุบันยัง ไม่มีการบัง คับใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ไป - กลับ ใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวัน เดีย วกัน ห้า มพัก ค้า งคืน (อนุโ ลม ๑ ปี กัม พูช าไม่พ ร้อ ม
อนุญาตใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)

เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดพระตะบอง
ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านเขาดิน
หนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) สาหรับคนไทย อนุญ าตถึงตลาด อำเภอสาเภาลัน จังหวั ด
พระตะบอง (การอนุญ าตตามกำหนด ๗ วัน) ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ไปกลับ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ถึงจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่กาหนด ห้ามพักค้าง
คืน
หนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) สาหรับคนกัมพูชา อนุญาตถึงตลาด อาเภอคลองหาด (การ
อนุ ญ าตมี ก าหนด ๗ วั น ) ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ บั ต รผ่ า นแดนชั่ ว คราวไป -กลั บ ใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ถึง จุดแลกเปลี่ยนสิน ค้า (อนุโลม ๑ ปี กัมพูชาไม่
พร้อมอนุญาตใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)
เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดพระตะบอง
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
หนังสือผ่ านแดน (BORDER PASS) ของไทย นายอ าเภอโป่งน้ าร้อนออกให้ ประชาชนที่อ ยู่ใ น
อาเภอโป่ง น้าร้ อน, นายอ าเภอสอยดาวออกให้ป ระชาชนที่อยู่ในอาเภอสอยดาว และผู้ว่า ราชการ
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จ ะออกให้ กั บ ประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตอ าเภอโป่ ง น้ าร้ อ นและสอย
ดาว สามารถเดิน ทางเข้า ไปในประเทศกัม พูช าและพัก อาศัย ได้ ๗ วัน การเดิน ทางเข้า –
ออก สามารถเดินทางเข้า – ออกได้ในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน
หนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ของกัมพูชา ออกโดย สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา
ประจำแต่ละช่องทางผ่านแดน สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพำนักได้ภายในอาเภอโป่งน้า
ร้อน และอำเภอสอยดาว เท่านั้ น การอนุ ญ าตให้ อยู่ใ นราชอาณาจั กร จะอนุญ าตครั้ ง ละ ๗ วัน การ
เดินทางเข้า – ออกสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน
บัตรอนุญ าตผ่านแดนชั่วคราว เป็น เอกสารที่จัง หวัดจันทบุรี ได้ทาความตกลงไว้กับจัง หวัด
ไพลิ น ประเทศกัม พูช า อนุญ าตให้เ ข้า มาในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในวัน เดีย วกัน ที่
บริเ วณตลาดการค้า ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านผักกาด ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ก่อนที่ยกระดับเปิดเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร เมื่อเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว การเข้า – ออกของบุค คลที่อ ยู่ต ามแนวชายแดน
จะต้อ งใช้ห นัง สือ ผ่า นแดน (BORDER PASS) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) แต่ด้วยสภาพปัญหา
ความเป็น จริง ที่เกิด ขึ้น เจ้า หน้า ที่กัม พูชาไม่สามารถจดระบุบัน ทึก ข้อ มูล แต่ล ะบุค คลให้ค รบถ้ว น
ได้ จ าเป็น ต้อ งผ่อ นผัน ให้ช าวกัม พูช าเดิน ทางเข้า มาโดยใช้ บ ัต รอนุญ าตผ่า นแดนชั ่ว คราว
(กัมพูชา) ที่ทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาออกให้ เพื่อยืนยันสัญ ชาติบุคคลที่เดินทางเข้ามาว่าเป็นชาวกัมพูชา
ถึงแม้จะไม่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วน

เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดไพลิน
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
บัตรผ่านแดน (BORDER PASS) ของไทย นายอาเภอโป่งน้าร้อน ออกให้ประชาชนที่อยู่ในอาเภอ
โป่งน้าร้อน นายอาเภอสอยดาว ออกให้ป ระชาชนที่อ ยู่ในอาเภอสอยดาว และผู้ว่าราชการจัง หวั ด
จันทบุรีจะออกให้กับประชาชนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในเขตอาเภอโป่ง น้าร้อนและสอยดาว สามารถเดิน
ทางเข้าไปในประเทศกัมพูชาและพักอาศัยได้ ๗ วัน การเดินทางเข้า – ออกสามารถเดินทางเข้า ออกได้ในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน
บั ต รผ่ า นแดน (BORDER PASS) ของกั มพู ชา ออกโดย สารวั ต รตรวจคนเข้ า เมื อ งกั ม พู ช า
ประจำแต่ละช่องทางผ่านแดน สามารถเดิ น ทางเข้ามาในประเทศไทยได้ภายในอาเภอโป่งน้าร้อน และ
อาเภอสอยดาวเท่านั้น และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะอนุญ าตครั้งละ ๗ วัน การเดินทาง
เข้า – ออกสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน
บัต รอนุ ญ าตผ่ า นแดนชั่ ว คราว เป็ น เอกสารที่ จั ง หวัด จั นทบุ รีไ ด้ท าความตกลงไว้ กับ จั ง หวั ด
ไพลิน ประเทศกัมพูช า อนุญาตให้เข้า มาในเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในวัน เดีย วกัน ที่บ ริเ วณ
ตลาดการค้า ชายแดนไทยกัม พูช าบ้านผัก กาด ซึ่ง อยู่ห่างจากจุด ตรวจผ่านแดนถาวรบ้า นผัก กาด
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ก่อนที่ยกระดับ เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อเปิดเป็นจุด
ผ่า นแดนถาวรแล้ ว การเข้ า – ออกของบุค คลที ่อ ยู ่ต ามแนวชายแดนจะต้อ งใช้ห นัง สือ ผ่า นแดน
(BORDER PASS) หรื อหนั ง สือ เดิ นทาง (Passport) แต่ ด้ ว ยสภาพปั ญ หาความเป็ น จริ ง ที ่เ กิด ขึ ้น
เจ้า หน้า ที่กัม พูช าไม่สามารถจดระบุบันทึกข้อมูล แต่ล ะบุคคลให้ค รบถ้วนได้ จาเป็นต้องผ่อนผันให้
ชาวกัม พูช าเดิน ทางเข้ามาโดยใช้ บัต รอนุญ าตผ่านแดนชั่วคราว (กัมพูชา) ที่ทางเจ้า หน้าที่กัม พูช า
ออกให้เพื่อยืนยันสัญชาติบุคคลที่เดินทางเข้ามาว่าเป็ นชาวกัมพูชาถึงแม้จะไม่มี ข้อมูลบุคคลครบถ้วน
เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดพระตะบอง
ณ จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี
บัตรอนุญาตผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารที่จัง หวัดจัน ทบุรี ได้ ทาความตกลงไว้ กับจัง หวัดพระ
ตะบอง ประเทศกั มพู ชา อนุ ญ าตให้ เข้ ามาในเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ในวัน เดี ยวกัน ที่บริ เวณตลาด
การค้าชายแดนไทยกั มพู ชา บ้านซับ ตารี ซึ่ง อยู่ห่างจากจุด ตรวจ จุดผ่อนปรนบ้านซับ ตารี ป ระมาณ
๓๐๐ เมตร
เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดพระตะบอง
ณ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม
บัตรอนุญาตผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารที่จังหวัดจันทบุรี ได้ทาความตกลงไว้กับ จัง หวัด พระ
ตะบอง ประเทศกัม พูช า อนุญ าตให้เ ข้า มาในเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ในวั น เดี ย วกัน ที่ บริ เ วณ
ตลาดการค้ า ชายแดนไทยกั ม พู ช าบ้ า นสวนส้ ม ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากจุ ด ตรวจ จุ ด ผ่ อ นปรน บ้ า นสวนส้ ม
ประมาณ ๓๐๐ เมตร

เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกง
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
หนังสือผ่านแดน (Border Pass) สาหรั บคนไทย มี อายุ ใช้ ง าน ๒ ปี ส าหรั บประชาชนที่ มี
ภูมิลาเนาในอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สามารถเดินทางออกไปไม่เกิน อาเภอมณฑลสีมา จัง หวัด
เกาะกง อนุญาตคราวละไม่เกิน ๗ วัน
หนังสื อผ่านแดน (Border Pass) สาหรับคนกัมพูชา มีอ ายุใช้ ง าน ๒ ปี สาหรั บประชาชนที่ มี
ภูมิลาเนาในอาเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง สามารถเดินทางออกไปไม่เกิน อาเภอคลองใหญ่ จัง หวัด
ตราด อนุญาตคราวละไม่เกิน ๗ วัน
เอกสารในการข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่าง จังหวัดตราดและจังหวัดพระตะบอง
ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง
หนั ง สื อ ผ่ านแดน (Border Pass) ส าหรั บคนไทย ใช้ เ ป็ น เอกสารในการเดิน ทางเข้า ออก
เท่านั้น ซึ่งจะออกให้กับประชาชนที่มีภูมิลาเนาในอาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สามารถเดินทางออกไป
ไม่เกินอาเภอสาสูด จังหวัดพระตะบอง อนุญาตคราวละไม่เกิน ๗ วัน
หนั ง สื อ ผ่ า นแดน (Border Pass) ส าหรั บคนกั มพู ชา เป็ น เอกสารในการเดิน ทางเข้า ออก
เท่านั้น ซึ่งจะออกให้กับประชาชนที่มีภูมิลาเนาในอาเภอสาสูด จังหวัดพระตะบอง สามารถเดินทาง
ออกไปไม่เกินอาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อนุญาตคราวละไม่เกิน ๗ วัน

การตรวจคนต่างด้าวทีใ่ ช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมาเลเซีย
รัฐบาลไทยได้ทาข้อตกลงกับรัฐบาลมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัด ทาบัตรผ่านแดน (Border Pass)
ฉบับใหม่ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังประเทศเพื่ อนบ้าน โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2556 นี้เป็นต้นซึ่งมีพอสรุปได้ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง แบบเก่ากาหนดว่าเยี่ยมญาติได้อย่างเดียว ต่อไปสามารถยื่นประสงค์ออก
หนังสือทางว่าเยี่ยมญาติได้แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์อย่างอื่นว่า ท่องเที่ยว การกีฬา หลักสูตรและ
การฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่เกิน 6 เดือน) เข้าร่วมสัมมนาพบปะหารือและการประชุม การเข้าร่วมแถลง
ข่าวและ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์อื่นที่อาจตกลงร่วมกันโดยคู่ภาคี
2. ชื่อของ ใบเบิกทาง (Border Pass) จะถูกเรียกใหม่ว่า "บัตรผ่านแดน"
3. เดิมอายุบัตรผ่านแดนมีอายุเพียง 180 วันก็จะเปลี่ยนเป็น 1 ปี
4. การพานักได้ไม่เกิน 7 วัน เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 30 วัน
5. ออกเดิน ทางจากชายแดนห่ างได้ ไ ม่ เกิ น 25 กม. (จั ง หวัด จิต รา รั ฐเกดะห์ แต่ไ ม่ถึ ง
ปีนัง) เปลี่ยนเป็น พื้นที่ทั้งหมดของรัฐเกดะห์ รัฐกลันตัน รัฐเปอ์ลิส รัฐเปรัค (เฉพาะแคว้นฮูลูเปรัค)
6. เดิมผู้ทาบัตรผ่านแดนได้ต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
เท่านั้น เปลี่ยนเป็น บุคคลนั้นต้องเป็นประชาชนของไทยหรือ "มาเลเซีย" และต้องอาศัยอยู่ภายในพื้นที่
ชายแดนของตนอย่างน้อย 1 ปี และมีผู้ติดตามได้อายุไม่เกิน 12 ปี
ตัวอย่างบัตรผ่านแดนประเทศไทย

ตัวอย่างบัตรผ่านแดนของมาเลเซีย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบัตรผ่านแดน ว่ามีอายุใช้ได้หรือไม่
(โดยปกติบัตรผ่านแดนมีอายุใช้ได้ 6 เดือน)

2. ตรวจสอบผู้ถือบัตรผ่านแดนว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบหรือไม่

3. จดรายชื่อผู้ถือบัตรผ่านแดนลงในบัญชีรายชื่อคนโดยสารขาเข้าและขาออก (แบบ ตม.3 ข.)
และสมุดบัญชีคุมคนต่างด้าว (ตม.53) ถือบัตรอนุญาตผ่านแดน โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะในช่องที่พักในประเทศไทยให้ละเอียดเท่าที่สามารถจะทาได้ ให้ผู้ถือบัตรผ่านแดนลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในสมุดบัญชีคุม เว้นแต่ กรณีจาเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้

4. ประทับตราตรวจอนุญาตให้ผู้ถือบัตรผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร

5. กรณีผู้ถือบัตรผ่านแดนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้ถือปฏิบัติในการตรวจเช่นเดียวกับการ
ตรวจขาออกทั่วไป กรณีผู้ถือบัตรผ่านแดนเดินทางเข้า – ออกคนละด่าน ตม. ให้ด่านปลายทาง
สาเนาแบบ ตม.3 ข ให้ด่านขาเข้าเพื่อจาหน่ายบัญชี
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.13 (2) และ ม.18
2. ความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดนระหว่างมลายูอังกฤษกับประเทศไทย พ.ศ.2483

