
 

                                                                            
         
                                                                                                จดุผา่นแดนบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
 
 
จุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง 

 

ล าดบัท่ี จงัหวดั พื้นท่ีของไทย พื้นท่ีของกมัพชูา เวลาเปิด - ปิด หมายเหตุ 
1. ศรสีะเกษ - ช่องสะง า  

  อ.ภสูงิห ์
- ช่องจวม 
  อ.อลัลองเวง จ.อุดรมชียั  

07.00 - 20.00 น. ของทุกวนั เปิด 11 พ.ย. 46 

2. สุรนิทร ์ - ช่องจอม 
  อ.กาบเชงิ 

- โอรเ์สมด็ 
  อ.ส าโรง จ.อุดรมชียั 

07.00 - 20.00 น. ของทุกวนั เปิด 1 ก.ย. 45 

3. สระแกว้ - บ.คลองลกึ  
  อ.อรญัประเทศ 

- ปอยเปต 
  อ.โอโจรว จ.บนัเตยีเมยีนเจย 

06.00 - 22.00 น. ของทุกวนั เปิด 20 ก.ย. 40 

4. 

จนัทบุร ี

- บ.แหลม 
  อ.โปง่น ้ารอ้น 

- บ.กรอ็มเรยีง อ.กรอ็มเรยีง 
  จ.พระตะบอง 

07.00 - 20.00 น. ของทุกวนั เปิด 11 พ.ย. 46 

5. - บ.ผกักาด 
  อ.โปง่น ้ารอ้น 

- บ.คลองจะกรอ็ม กรงุไพลนิ 
   

07.00 - 20.00 น. ของทุกวนั เปิด 11 พ.ย. 46 

6. ตราด - บ.หาดเลก็ 
  อ.คลองใหญ่ 

- จามเยยีม 
  อ.มณฑลสมีา จ.เกาะกง 
 

07.00 - 20.00 น. ของทุกวนั เปิด 20 ก.ย. 40 
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จุดผ่อนปรน 10 แห่ง 

ล าดบัท่ี จงัหวดั พื้นท่ีของไทย พื้นท่ีของกมัพชูา 
เวลา 

เปิด -ปิด 
 หมายเหตุ 

1. อุบลราชธานี - ช่องอานมา้ 
  อ.น ้ายนื 

- บา้นสะเตยีลกวาง  
  อ.จอมกระสาน จ.พระวหิาร 

09.00 -15.00 น. ทุกวนัองัคารและ 
พฤหสับด ี

เปิด 11 พ.ค.42 

2. สระแกว้ - บา้นตาพระยา  
  อ.ตาพระยา 

- บา้นบงึตะกวน 
  จ.บนัเตยีเมยีนเจย 

09.00 -17.00 น. ของทุกวนั เปิด 24 ธ.ค.41  
ตัง้แต่ 1 ม.ค. 54 

3. สระแกว้ - บา้นหนองปรอื 
  อ.อรญัประเทศ 

- มาลยั 
  จ.บนัเตยีเมยีนเจย 

09.00 -17.00 น. ของทุกวนั เปิด 24 ธ.ค.41 
ตัง้แต่ 1 ม.ค. 54 

4. สระแกว้ - บา้นเขาดนิ 
  อ.คลองหาด 

- พนมได (บา้นกโิล 13)   
  จ.พระตะบอง 

09.00 -17.00 น. ของทุกวนั เปิด 15 ม.ิย.41 
ตัง้แต่ 1 ม.ค. 54 

5. จนัทบุร ี - บา้นซบัตาร ี
  อ.สอยดาว 

- บา้นโอล าดวน อ.พนมปรกึ 
  จ.พระตะบอง 

07.00 -16.00 น. ของทุกวนั เปิด 17 เม.ย.40 

6. จนัทบุร ี - บา้นบงึชนงัล่าง  
  อ.โปง่น ้ารอ้น 

- บา้นสวายเลง อ.กรอ็มเรยีง 
  จ.พระตะบอง 

07.00 -16.00 น. ของทุกวนั เปิด 28 พ.ค.40 

7. จนัทบุร ี - บา้นสวนสม้ 
  อ.สอยดาว 

- บา้นโอลัว๊ะ อ.พนมปรกึ 
  จ.พระตะบอง 

07.00 -16.00 น. ของทุกวนั เปิด 2 พ.ค.40 

8. ตราด - บา้นหมืน่ด่าน   
  ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ 

- บา้นศาลเจา้  
  อ.สมัลดู จ.พระตะบอง 

08.30 - 17.00 น. ของทุกวนั เปิด 16 ธ.ค.34 

9. ตราด - บา้นมะมว่ง 
  ต.นนทร ีอ.บ่อไร่ 

- บา้นฉอระกา 
  อ.ส ารดู จ.พระตะบอง 

07.00 – 18.00 น. วนัองัคาร พุธ และ 
พฤหสับด ี

เปิด 9 ม.ีค.48 

10. บุรรีมัย ์ - ช่องสายตะกู 
   ต.จนัทบเพชร อ.บา้นกรวด 

- ช่องจุบ๊โกก ี
  จ.อุดรมชียั 

08.00 – 15.00 น. ของทุกวนั 
 

เปิด 14 ม.ิย.57 ประกาศ 
ณ วนัที ่12 ม.ิย.57 
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จุดผ่อนปรนเพือ่การท่องเทีย่ว 

ล าดบัท่ี จงัหวดั พื้นท่ีของไทย พื้นท่ีของกมัพชูา 
เวลา 

เปิด -ปิด 
 หมายเหตุ 

1. ศรสีะเกษ - ช่องทางขึน้เขาพระวหิาร 
  อ าเภอกนัทรลกัษ์ 

- ปราสาทเขาพระวหิาร 
   อ าเภอจอมกระสาน  จงัหวดัพระวหิาร 

08.00 – 16.00 น. ของทุกวนั เปิด 31 พ.ค. 46 
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