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ผลการเยือนไทยของ นรม.ญี่ปุ่น

















ผลการเยือน

• หาข้อสรุปและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจฯ 

ภายในปีนี้

• ส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นในอตุสาหกรรมเป้าหมายของไทย

โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยา ดิจิทัล และ

เศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยและการลงทุนใน EEC

• นรม.ญี่ปุ่น ยืนยันจะเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้น าเอเปค

ในเดือน พ.ย. ปีนี้ 



























นรม. ทั้งสองเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง ๓ ฉบับ

• หนังสือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย - ญี่ปุ่น

• ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ระหว่างญี่ปุ่น – ไทย

• หนังสือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้

โครงการสนับสนุนเร่งด่วนส าหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙

• ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์ฯ เป็นความตกลงที่มีการหารือ

ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นเวลานานแล้ว



ผลการเยือนและค าแถลงข่าวร่วม



ความคืบหน้าระบบ Thailand Pass 
และการปรับมาตรการเดินทางเข้า

ประเทศไทยทางบก 



สถิติผู้ลงทะเบียน Thailand Pass 

(ตั้งแต่ ๒๙ เม.ย.- ๔ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๐ น.)

ผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศ :  ๒๐๑,๑๔๑ คน
ได้รับอนุมัติแล้ว : ๑๙๐,๘๕๔ คน
รอการพิจารณา :  ๗,๐๔๙ คน











Numbers of  travelers registered through the Thailand Pass 

(29 April - 4 May 2022, 00.00 hrs)

Total registered :  201,141 persons
Approved : 190,854 persons







From 1 May onwards,  17 provinces in Thailand are 

ready to operate land border travel.

• Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan, 

Bueng Kan, Sisaket, Surin, Sa Kaeo, Chantaburi, 

Trat, Tak, Kanchanaburi, Ranong, Song Khla, 

Narathiwat, Yala, and Satun provinces.



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๔









ประเด็นหารือ
• การฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ และความร่วมมือภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน
• จัดท าเอกสารแนบท้ายแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรับรองความร่วมมือการเป็น

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฯ ให้มีผลเป็นรูปธรรม 
• รองปลัด กต. เสนอแนวทางความร่วมมือฯ ส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค







แฟ้มภาพ: ออท.นอร์เวย์ เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนเพื่อ
การศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน



ข่าวสารนิเทศร่วมระหว่าง
กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย

ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น าส าคัญ 













เนื้อหาข่าวสารนิเทศร่วมฯ

ภาษาไทย English



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 



แฟ้มภาพ: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค คร้ังที่ ๑ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง



แฟ้มภาพ: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค คร้ังที่ ๑ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง



แฟ้มภาพ: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค คร้ังที่ ๑ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง



ประเด็นในการประชุม
• หารือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดช่องว่าง

ทางดิจิทัล การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
• ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์

ภายใต้หัวข้อหลักของไทย



ประเด็นในการประชุม
• ผลักดันเป้าหมายหลกั ๓ ข้อที่ไทยประกาศไว้ ได้แก่

(๑) ขับเคลื่อนการหารือเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
เพื่อวางเป้าหมายให้ FTAAP มีสาระครอบคลุมประเด็นใหม่ ๆ
(๒) ส่งเสริมการเดินทางขา้มแดนที่สะดวกและปลอดภัย โดยไทย
จะมีบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูลเอเปค
(๓) สานต่อการจัดท าเป้าหมายดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
ชื่อ “Bangkok Goals on BCG Economy” 



การให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ
สนง.สัญชาติและนิติกรณ์ 

ภูเก็ตและปทุมวัน





ส านักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน (MBK Center)



ส านักงานสัญชาติและนิติกรณ์ จังหวัดภูเก็ต



ผลการประกวดตราสัญลักษณ์และค าโปรย
เนื่องในโอกาส ๓๐ ปีความสัมพันธ์

อาเซียน - อินเดีย

















• คุณบิว ธนากร คุ้มเครือ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยผลงาน 
“ประชาคมแห่งคุณค่า” 

• จะถูกน าไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๓๐ ปีความสัมพันธ์
อาเซียน - อินเดีย และกิจกรรมเฉลิมฉลองปีแห่งมิตรภาพระหว่างอาเซียน
กับอินเดีย ตลอดปี ๒๕๖๕









สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



ทีมประเทศไทยในกรุงลอนดอน







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ท้ิงกัน


