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ความคืบหนาระบบ Thailand Pass และมาตรการการเดินทางเขาไทย





Cr: ไทยโพสต





ความคืบหนามาตรการการเดินทางเขาไทย

• ระงับการลงทะเบียน Thailand Pass แบบ Test and Go

• ผูไดรับอนุมัติ QR Code แบบ Test and Go สามารถเดินทางเขาไทยไดตาม

สิทธิ์เดิม

• ผูเดินทางวิธี Sandbox และ Alternative Quarantine ยังลงทะเบียนไดตามปกติ

• เพิ่มพ้ืนที่ Sandbox อีก ๓ แหง ไดแก จ. สุราษฎรธานี (เกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเตา) จ. กระบี่ และ จ. พังงา



ผูลงทะเบียนขอเดนิทางเขาประเทศไทยผานระบบ Thailand Pass 

• มีผูลงทะเบียนแลว ๘๗๖,๙๕๗ คน ไดรับอนมุัติแลว ๖๙๖,๙๔๑ คน 

• ในจํานวนผูไดรับอนุมัตแิลว เปนผูลงทะเบียนเดินทางเขาแบบ 

Test and go ๕๒๘,๖๐๘ คน แบบ Sandbox ๑๒๘,๒๗๔ และ

แบบ AQ ๔๐,๐๕๙ คน 

(สถานะ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.)
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The updates on measures for entering Thailand
• Test and Go registration is still being suspended until 

further notice. 
• Those who have already received Test and Go QR code 

can still travel to Thailand.
• Sandbox scheme opens 3 more areas: Surat Thani, 

Phang Nga and Krabi.



• As of 12 January 2022, 14.00 hrs, the accumulated number 
of travelers registered through the “Thailand Pass” website 
is 876,957 persons – 696,941 of which have been approved. 

• Among approved travelers, 
• 528,608 persons registered for entry through 
Test and go scheme

• 28,274 for sandbox scheme 
• 40,059 for AQ scheme.



มาตรการเดินทางเขาไทยจากประเทศตนทางแอฟริกา









การเยือนไทยอยางเปนทางการ

ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศของสหราชอาณาจักร 

ระหวางวนัท่ี ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕













สาระสําคัญของการเยอืน

• หารอืการเปนประธานเอเปคของไทยในป ๒๕๖๕ 

• บทบาทสรางสรรคของสหราชอาณาจักรในอินโด-แปซิฟก

• เห็นพองขอริเร่ิม Build Back Better World 



การลงนามกรอบความรวมมือวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(United Nations Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) 

ระหวางรัฐบาลไทยกบัสหประชาชาติ วาระป ๒๕๖๕ -๒๕๖๙















ผลลัพธสําคัญเชิงยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือ UNSDCF

• การผลิกโฉมประเทศไทยสูเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมบนฐานของการเรงรัดการ

พัฒนาสีเขียว มีภูมิคุมกนัวิกฤตสูง ปลอยคารบอนต่ําและมีความยั่งยืน

• การพัฒนาทุนมนุษยที่จําเปนตอการพัฒนาทางสังคมท่ีครอบคลุม ไดรับ

การยกระดับผานการเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกสถาบนัภาคีความ

รวมมือ และการเสริมพลังประชาชน

• ประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุมเส่ียงที่จะถูกทิ้งไวขาง

หลัง มสีวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติทุกรูปแบบ







ประเทศไทยถูกจดัเปนอันดับ ๑ ของเอเชีย และอันดับ ๑๑ ของโลก 

สําหรับประเทศท่ีนาใชชีวิตหลงัเกษียณ







Cr. Forbes





เกาะพพีี จังหวัดกระบ่ี



ทีมจากประเทศไทยชนะการประกวด S-Booster 2021 

จัดโดยสาํนักเลขาธิการนโยบายอวกาศแหงชาติญี่ปุน



Cr. Innolife Thailand



Cr. Innolife Thailand





Cr. Innolife Thailand



Cr. Innolife Thailand



Cr. S-booster by Gistda



• ทีม EcoSpace จากประเทศไทยไดรับรางวลัจากงาน 

S-Booster 2021 รอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงโตเกียว

• S-Booster เปนการประกวดแนวคิดทางธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีอวกาศ 

เปนความรวมมือระหวาง National Space Policy Secretariat 

กับพันธมติรองคกรดานอวกาศ 

• รอบชิงชนะเลิศปน้ี มีทีมผูเขาแขงขันท้ังหมดกวา ๒๐๐ ทีม

• ทีม EcoSpace จากประเทศไทยนําเสนอเทคโนโลยีดาวเทียม 

สาํหรับตรวจจับไฟปา

• นอกจากน้ัน ยังไดรับรางวัล Sponsor Award จากบริษัท Sony



กระทรวงการตางประเทศรับมอบชุด ATK

จาก บริษัท ซิงไท เทรดด้ิง จํากัด











• รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ รับมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติด

เช้ือโควิด-๑๙ ยี่หอโบซอน จากนาย ไช เส้ียว ซิง ประธานผูบริหาร 

บริษัท ซิงไท เทรดดิ้ง จํากัด

• กระทรวงการตางประเทศจะนําชุดตรวจดังกลาวไปแจกจายแก

บคุลากรของกระทรวงฯ เพ่ือการตรวจหาเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ



สถานการณการตดิเช้ือโควิด-๑๙ ของเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญ และหนวยงานทีมประเทศไทยในตางประเทศ





• นับต้ังแตมีการแพรระบาดของโควิด-๑๙ จนถึงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ 
มีขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ และทมีประเทศไทยทั่วโลก รวมถงึครอบครวั 

ติดเช้ือโควิด-๑๙ แลวรวม ๒๗๙ คน หายปวยแลว ๒๓๗ คน 

อยูระหวางการรักษาตัว ๓๖ คน เสียชีวิต ๖ คน 

• กระทรวงการตางประเทศไดจัดสงยารักษาโรคและอปุกรณที่จําเปนอ่ืน ๆ

แกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญท่ัวโลกเพ่ือชวยบรรเทา

สถานการณ



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน



แฟมภาพ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร-ซุลตัน









การประกวดออกแบบตราสัญลักษณครบรอบ ๗๕ ป 

ของการสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตไทย-อินเดีย





• ผูชนะเลิศการประกวดการแขงขันจะไดรับรางวัลเปนเงินสด 

๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จํานวน ๓๒,๐๐๐ 

บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท 

• สงผลงานการออกแบบมาที่อเีมล 75thaiindia@gmail.com 

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

• ประกาศผลการประกวด ฯ ในวันท่ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๕ 

• สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมที่ 75thaiindia@gmail.com 

หรือโทร ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ตอ ๑๒๐๒๐













“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแหงหนเราดแูล”

#น้ําใจคนไทยไมทิ้งกนั


