
ตัวช้ีวัดที่ ๕  :  จ านวนจุดผ่านแดนที่สามารถเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน 
หน่วยวัด     :  จ านวน 
น้ าหนัก      :  ร้อยละ ๒๕ 
ค าอธิบาย   :   

     - จุดผ่านแดน หมายถึง ช่องทางที่เปิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดน
ติดต่อกัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) จุดผ่านแดนถาวร  คือ ช่องทางเข้า – ออกท่ีรัฐบาลทั้งสองประเทศเปิด
เพ่ืออนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศ บุคคลประเทศที่สาม นักท่องเที่ยวและยานพาหนะ สามารถสัญจร
ไป - มาเพ่ือการค้า การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
๒) จุดผ่อนปรนทางการค้า คือ ช่องทางที่รัฐบาลไทยเปิดเพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในด้านมนุษยธรรมและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค - บริโภคและ
ยารักษาโรคที่จ าเป็น จุดผ่อนปรนการค้า ถือเป็นการเปิดฝ่ายเดียว โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดออก
ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้า โดยก าหนดรายละเอียดต่างๆเก่ียวกับบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า  
         - การเปิดจุดผ่านแดน คือ การด าเนินการเปิดจุดผ่านแดน (จุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปรน
ทางการค้า) แห่งใหม่ 
      - การยกระดับจุดผ่านแดน คือ การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
              - ขั้นตอนด าเนินการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน  ส าหรับการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ  อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ ใช้อ านาจตามมาตรา 11 และ 23 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยมี
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยนโยบายช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะออก
ประกาศอนุญาตการเปิดจุดผ่านแดน  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ จังหวัดเสนอเรื่องการเปิดและ
ยกระดับจุดผ่านแดนมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาน าเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุด
ผ่านแดนของส านักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบการเปิดจุดผ่าน
แดน กรณีจุดผ่านแดนถาวรกระทรวงมหาดไทยจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเปิดจุดผ่านแดน ถาวร ส่วนจุดผ่อนปรนการค้ากระทรวงมหาดไทยจะจ้งจังหวัดออก
ประกาศจังหวัดเปิดจุดผ่อนปรนการค้า  
      - หลักเกณฑ์พิจารณาในการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน  หลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช้ส าหรับ
พิจารณาในการเปิดจุดผ่านแดนของคณะอนุกรรมการ พิจารณาการ เปิดจุดผ่านแดนของ สมช. คือความเห็น
พ้องต้องกันอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้าน โดยค านึงถึงปริมาณของคนและ
สินค้าท่ีเข้า-ออก  ความพร้อมของเส้นทางคมนาคมและหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เช่น ปัญหาด้านความม่ันคง ปัญหาเส้นเขตแดน เป็นต้น  
         -  ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจุดผ่านแดนที่อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดใหม่และ
ยกระดับทั่วประเทศ จ านวน ๒๖ แห่ง ดังนี้ 
ด้านกัมพูชา 

ล าดับ พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา ประเภทการด าเนินการ 
๑ บ.โนนหมากมุ่น  

อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
ช่องบึงสนอร์ บ.ไปรจัน  
อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย 

เปิดจุดผ่อนปรนการค้าแห่งใหม ่

๒ บ.หนองเอี่ยน  
ต.ท่าข้าม  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
 

สตึงบท  
อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย 

เปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม ่



ล าดับ พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา ประเภทการด าเนินการ 
๓ ช่องสายตะก ู 

ต.จันทบเพชร  
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

บ.จุ๊บโกก ี 
อ.อ าปึล จ.อุดรมีชัย 
 

เปิดจุดผ่อนปรนการค้าแห่งใหม ่
(ปัจจุบันเป็นช่องทางการค้าทางธรรมชาติ) 

๔ จุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า  
อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธาน ี
 

บ.สะเตียลกวาง  
อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร 

ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า 
เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

ด้านเมียนมาร์ 
ล าดับ พื้นที่ของไทย พื้นที่ของเมียนมาร ์ ประเภทการด าเนินการ 

๑. ช่องตะโกบน  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

 เปิดจุดผ่อนปรนการค้าแห่งใหม ่
 
 

๒. บ้านพุน้ าร้อน  
ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

บ.แม่ธะม ี เปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 
 
 

๓. จุดผ่านแดนเจดีย์สามองค์ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี

อ.พญาตองซู จ.กอกาเล็ก 
รัฐกะเหรี่ยง ภาคตะนาวศร ี

ยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเท่ียวเป็น
จุดผ่านแดนถาวร 
 

๔. จุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอก  
บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

เมืองสาด 
รัฐฉาน 

ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็น 
จุดผ่านแดนถาวร 
 
 

๕. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น  
ม.๔ ต.แม่เงา          
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

อ.แม่แจ๊ะ 
จ.ดอยก่อ 
รัฐคะยา 

ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็น 
จุดผ่านแดนถาวร 
 
 

๖. จุดผ่อนปรนด่านสิงขร  
บ.ไร่เครา ต.คลองวาฬ  
อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ ์

บ.มอต่อง 
เมืองมะริด ภาคตะนาวศร ี

ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็น  
จุดผ่านแดนถาวร 
 
 

๗ บ้านเขาฝาชี ต.บางแก้ว  
อ.ละอุ่น  จ.ระนอง 
 

เมืองมลิวัลย์ จ.เกาะสอง ภาคตะนาวศร ี เปิดจุดผ่อนปรนการค้าแห่งใหม ่

ด้าน สปป.ลาว 
ล าดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของลาว ประเภทการด าเนินการ 

๑ อุตรดิตถ ์ จุดผ่อนปรนภูดู่  
บ.ม่วงเจ็ดต้น  
อ.บ้านโคก 

ด่านท้องถิ่นบ้านผาแก้ว  
เมืองปากลาย  
แขวงไชยะบุล ี

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 

๒ เลย จุดผ่านแดนถาวรคกไผ่  
ต.ปากชม อ.ปากชม  

ด่านท้องถิ่นบ้านวัง 
เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน ์

ผลักดันให้ฝ่ายลาวพิจารณายกระดับเป็น
ด่านสากล 

๓ อุบลราชธาน ี จุดผ่านแดนถาวรปากแซง  
อ.นาตาล 

ด่านท้องถิ่นปากตะพาน  
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 

ผลักดันให้ลาวพิจารณายกระดับเป็นด่าน
สากล 

๔ พะเยา 
 

จุดผ่อนปรนบ้านฮวก  
อ.ภูซาง 

บ้านปางมอน  
เมืองคอบ แขวงไชยะบุล ี

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 

๕ หนองคาย จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ  
อ.ศรีเชียงใหม่  

ด่านท้องถิ่นบ้านหนองดา  
เมืองสีโคดตะบอง  
นครหลวงเวียงจันทน์ 

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 
 

๖ อุบลราชธานี  
 

จุดผ่อนปรนช่องตาอู  
บ.หนองแสง  อ.บุณฑริก 

ด่านประเพณีช่องตาอู  
บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก 

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 



๗ หนองคาย   จุดผ่อนปรนบ้านเป่งจาน  
อ.รัตนวาปี 

ด่านท้องถิ่นบ้านทวย 
เมืองท่าพะบาด  แขวงบอลิค าไซ 

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
(ฝ่ายลาวเสนอ) 

๘ หนองคาย เปิดจุดผ่านแดนตรงข้ามเขต
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 

บ้านหาดดอกแก้ว  
เมืองหาดทรายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน์ 

พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
ทั้งสองประเทศ 

๙ นครพนม จุดผ่านแดนบ้านโพธิ์ชัย  
อ.บ้านแพง 

บ้านท่าสะอาด  
เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิค าไซ  

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 
 

๑๐ อ านาจเจริญ จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ  
อ าเภอชานุมาน 

บ้านเหล่าหมากหูด  
เมืองไชพูทอง  แขวงสะหวันนะเขต 

พิจารณายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ทั้งสองประเทศ 
 

๑๑ เชียงราย จุดผ่อนปรนบ้านสบรวก  
ต.สบรวก อ.เชียงแสน 

ด่านสากลสามเหลี่ยมค า  
เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว 

ฝ่ายไทยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

๑๒ น่าน 
 

บ้านเปียงซ้อ   
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

บ้านกิ่วกอก  เมืองไชยสถาน 
แขวงไชยะบุล ี
 

ฝ่ายไทยเปิดจุดผ่อนปรนการค้า 
ฝ่ายลาวเปิดด่านประเพณี 

๑๓ น่าน 
 

บ้านน้ าปี้  
อ าเภอเวียงสา 
 

บ้านแค่น เมืองทุ่งมีไช 
แขวงไชยะบุล ี
 

ฝ่ายไทยเปิดจุดผ่อนปรนการค้า 
ฝ่ายลาวเปิดด่านประเพณี 

ด้านมาเลเซีย 
ล าดับ พื้นที่ของไทย พื้นที่ของมาเลเซีย ประเภทการด าเนินการ 

๑ บ.ปาแดบองอ    
ต.บาละ อ.กาบัง  จ.ยะลา 

รัฐเคดาห์ พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 

๒ เกาะหลีเป๊ะ  
จ.สตูล 

ใกล้กับเกาะลังกาว ี พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรทางทะเล  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑  ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ เปิดหรือยกระดับด่านได้ ๒ แห่ง 
๒ เปิดหรือยกระดับด่านได้ ๓ แห่ง 

๓ เปิดหรือยกระดับด่านได้ ๔ แห่ง 

๔ เปิดหรือยกระดับด่านได้ ๕ แห่ง 

๕ เปิดหรือยกระดับด่านได้ ๖ แห่ง 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
 จ านวนประกาศกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวร หรือประกาศจังหวัดเปิดจุดผ่อนปรน  
 
เงื่อนไข  :  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
               
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายสิงห์  สุขวัจน์  เบอร์ติดต่อ : ๐๒๒๒๒๗๑๕๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  ๑. นายชิงชัย  แสงอินทร์ เบอร์ติดต่อ : ๐๒๒๒๒๗๑๕๘ 
        ๒. นางอุไร  อ่อนหัวโทน       เบอร์ติดต่อ  : ๕๐๔๑๙   


