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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสปัดาห์ 
๑. รนรม./รมว.กต.หารือเอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย 

๒. รนรม./รมว.กต.จะเข้าร่วมการประชุม OIC Council of  
Foreign Ministers ครั้งที่ ๔๘ 

๓. ปลัด กต.หารืออุปทูตนิวซีแลนด์ประจ าประเทศไทย

๔. ไทยมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ โดสให้เมียนมา 

๕. ผลการเสวนา “จับประเด็นประชาสัมพันธ์: ไทยได้อะไรจาก

การเป็นเจ้าภาพเอเปค ๒๐๒๒”

๖. ชี้แจงข่าว ๑๕ ประเทศเปิดให้ท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวและ           

ไม่ใช้ผลตรวจโควิด-๑๙



๗. การปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศส าหรับผู้เดินทาง

จากประเทศไทย (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)

๘. ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเตือนคลื่นสนึามิ ใน จ.ฟุคุชิมะ และ จ.มิยากิ

๙. กรมการกงสุลให้บริการกงสุลสัญจรท าหนังสือเดินทางท่ี จ.นราธิวาส 

๑๐. รายการบันทึกสถานการณ์

๑๑. รายการเวทีความคิด

๑๒. รายการ MFA Update

๑๓. รายการ Spokesman Live !!!



เดชาพล พัววรานเุคราะห ์(บาส)
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ป้อ)

Cr.PPTVHD36



Cr.Matichon Online



กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (วิว)

Cr.ไทยรัฐ สปอร์ต



กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (วิว)



ทีมตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน

Yonex all England Open 

Badminton Championships 2022





รนรม./รมว.กต.หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรีย
ประจ าประเทศไทย 









Cr. Washington Post





ประเด็นหารือ
• การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการค้า       

การลงทุน กีฬา และการศึกษา 
• การใช้การทูตเชิงละมุนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมอืด้าน     

การอาชีวศึกษา ใช้เครือข่ายที่มีอยู่ระหว่างกัน อาทิ ความร่วมมือภายใต้
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-
UNINET)









รนรม./รมว.กต.จะเข้าร่วมการประชุม 
OIC Council of  Foreign Ministers 

ครั้งที่ ๔๘ 







the OIC's headquarters
Jeddah, Kingdom of  Saudi Arabia

Cr. rebuildthemiddleeast





ปลัด กต.หารืออุปทูตนิวซีแลนด์
ประจ าประเทศไทย  













ประเด็นหารือ

• ความร่วมมือในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Talks) 

ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒

• ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย 
• ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS โดยนิวซีแลนด์แสดงความ

ประสงค์เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากลุ่มที่ ๒



acmec



ไทยมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้า
จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ โดสให้เมียนมา

















• ไทยส่งมอบวัคซีน AstraZeneca จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ โดส พร้อม 
กระบอกฉีดยา (syringe) จากไทย ให้แก่ผู้แทนสภากาชาดเมียนมา

• เป็นวัคซีนที่ผลิตในไทยจากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
• ไทยมีแผนมอบวัคซีนให้เมียนมาทั้งหมด ๑ ล้านโดส 



ผลการเสวนา “จับประเด็นประชาสัมพันธ์: 
ไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพเอเปค ๒๐๒๒”

















สาระส าคัญของการเสวนา
• รอธ. กรมสารนิเทศ ย้ าความส าคัญของเอเปคในฐานะแหล่ง

บ่มเพาะทางความคิดและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• รอธ. กรมเศรษฐกิจฯ กล่าวถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่คนไทย

จะได้รับจากเอเปค



ชี้แจงข่าว ๑๕ ประเทศเปิดให้ท่องเที่ยว
โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ใช้ผลตรวจโควิด-๑๙





• ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ กต.ตรวจสอบแล้ว พบว่า

เป็นข่าวจริงส าหรับ ๓ ประเทศเท่านั้น ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
สวีเดน และนอร์เวย์ 

• ประเทศอื่น ๆ ที่ระบุในข่าวนั้น พบว่าเป็นข่าวบิดเบือน เนื่องจาก
รายงานคลาดเคลื่อนหรือน าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน

• แนะน าให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสอบมาตรการเดินทางเข้า
ประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง



การปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศส าหรับ
ผู้เดินทางจากประเทศไทย 
(มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)







มาเลเซีย

• ผู้ได้รับวัคซีนฯ ครบโดส สามารถเดินทางเข้ามาเลเซีย
โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องท าเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศ

• ผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดส ต้องกักตัว ๕ วัน



รายละเอียดมาตรการเดินทางเข้ามาเลเซยี



สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

https://kualalumpur.thaiembassy.org/ 

thaiembassy.kul@mfa.go.th

206 Jalan Ampang, 50450

Kuala Lumpur

(60-3) 2148-8222







อินโดนีเซีย

• เปิดให้นักท่องเที่ยวจาก ๒๓ ประเทศ (รวมถึงไทย) เดินทางเข้า

อินโดนีเซียทางอากาศได้

• ขอ Visa on Arrival ได้ที่สนามบินนานาชาติเกาะบาหลีเท่านั้น



Ngurah Rai International Airport, Bali island



รายละเอียดมาตรการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย



สอท. ณ กรุงจาการ์ตา

http://www.thaiembassyjakarta.com/ 

thaijkt@thaiembassy.co.id.

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. 

NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, 
Jakarta Indonesia 12950.

+62 21 2932 8190-94



ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเตือนคลื่นสึนามิ 
ใน จ.ฟุคุชมิะ และ จ.มิยากิ



















สอท. ณ กรุงโตเกียว

090 4435 7812 (Hotline)

https://site.thaiembassy.jp/

infosect@thaiembassy.jp 

3-14-6 Kami-Osaki, 

Shinagawa-ku, Tokyo141-0021



กรมการกงสุลให้บริการกงสุลสัญจร
ท าหนังสือเดินทางที่ จ.นราธิวาส





ศาลากลางจังหวัดนราธวิาส



แฟ้มภาพ กรมการกงสุลสัญจร 
จังหวัดมุกดาหาร 



แฟ้มภาพ กรมการกงสุลสัญจร 
จังหวัดมุกดาหาร 



แฟ้มภาพ กรมการกงสุลสัญจร 
จังหวัดมุกดาหาร 





แสกนเพื่อดูเอกสารประกอบการท า Passport











สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


