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ข้อเสนอของ นรม. ในการประชุมระดับ รมต.
• เสนอ ๓ แนวทางสู่การพัฒนาในยุค “Next Normal” คือ
• การเติบโตอย่างสมดุล 
• การเติบโตอย่างมีภูมิต้านทาน 
• การเติบโตอย่างรอบด้านและครอบคลุม

• น าเสนอการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมของไทย อาทิ EEC สนับสนุนให้
เกิดความเชื่อมโยง และความเข้มแข็งของห่วงโซอุ่ปทานในภูมิภาค
การขยายการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า











นายอับดุลเลาะฮ์ ชะฮีด
ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖



















ผลลัพธ์การประชุม
• รับรองให้ ผช.รมว.กต. ด ารงต าแหน่งประธานการประชุม
• รับรองเอกสารผลลัพธ์ส าคัญ ๔ ฉบับ โดยมีเอกสารส าคัญ อาทิ

➢ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีของการก่อตั้ง
ESCAP: วาระร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและ
แปซิฟิก 

➢ ร่างข้อมติว่าด้วยการด าเนินการตามปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเรื่อง
การพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืน 







ผช.รมว.กต.ร่วม กปช. ภายใต้

กรอบ BRICS+









สาระส าคัญของการประชุม 
• ผช.รมว.กต. ของไทยในการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ อย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

• ผช.รมว.กต. เสนอ ๓ แนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล ได้แก่
• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเกษตรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้
• เพิ่มการระดมเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ า
• ส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมที่ครอบคลุม



นายหวัง อี้
มนตรีแห่งรัฐและ รมว.กต. จีน







ปลัด กต. หารือผู้แทนการค้าสหรฐัฯ













ประเด็นหารือ
• แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเปค
• ร่วมมือเพื่ออ านวยความสะดวกความเชื่อมโยงและการเดินทางระหว่างกัน
• ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นส าคัญต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy

• จะท างานร่วมกันเพื่อส่งต่อวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐฯ 
ในปี ๒๕๖๖ 



การปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย



Cr.ข่าวสด





มาตรการเดินทางเข้า ปทท. (มีผลตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ )
• ยกเลิกมาตรการกักตวัทุกรูปแบบ 
• การลงทะเบียนใน Thailand Pass

➢ ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องลงทะเบยีนใน Thailand Pass

➢ ชาวต่างชาติ ยังคงต้องลงทะเบยีนใน Thailand Pass

➢ กรณีได้รับวัคซีนครบตามข้อก าหนด แนบหลักฐานการได้รับวคัซีนและ
ประกันสุขภาพครอบคลมุการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ า 
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

➢ กรณีไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามข้อก าหนด ให้แนบผล
RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน ๗๒ ชม. และ
ประกันสุขภาพ 



จุดผ่านแดนช่องเม็ก เชื่อม จ.อุบลราชธานี และ สปป.ลาว



จุดผ่านแดนแม่สาย เชื่อม จ.เชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมา



จุดผ่านแดนบ้านแหลม เชื่อม จ.จันทบุรี และกัมพูชา



จุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก เชื่อม จ.นราธิวาส และมาเลเซีย



ด่านพรมแดนมุกดาหาร เชื่อม จ.มุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว



Cr.ข่าวสด



The measures for entering the country (effective from 1 June 

2022)

• All quarantine measures for inbound travelers will be lifted.

• Thailand Pass system

➢ Thai nationals who enter Thailand by air and by land 

will no longer need to register on Thailand Pass



• Thailand Pass system

➢ Foreigners will still need to register on the Thailand 

Pass system, with a more facilitated process. 

➢ Fully vaccinated travelers will have to provide 
(1) COVID-19 vaccination certificates.

(2) a minimum of  10,000 USD travel insurance 

covering COVID-19 medical expenses.

(3) a copy of  a valid passport.



➢ Unvaccinated or not-fully vaccinated travelers will 

have to provide (1) RT-PCR result or professional 
ATK result issued within 72 hours before traveling. 

(2) a minimum of  10,000 USD travel insurance 

covering COVID-19 medical expenses; and 

(3) a copy of  a valid passport. 



จุดผ่านแดนช่องเม็ก เชื่อม จ.อุบลราชธานี และ สปป.ลาว



จุดผ่านแดนแม่สาย เชื่อม จ.เชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมา



จุดผ่านแดนบ้านแหลม เชื่อม จ.จันทบุรี และกัมพูชา



จุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก เชื่อม จ.นราธิวาส และมาเลเซีย



ด่านพรมแดนมุกดาหาร เชื่อม จ.มุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว



เหตุกราดยิงที่รัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา

















สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ท้ิงกัน



#น้ าใจคนไทยไม่ท้ิงกัน


