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การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ที่ จ.ภูเก็ต 



















• การประชุม ISOM ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
• การสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposium on 2022 
Priorities Programme

• การประชุม ISOM ในวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
• ไทยจะน าแนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน 
สู่สมดุล” หรือ “OPEN, CONNECT, BALANCE” และประเด็น
ความร่วมมือส าคัญไปหารือร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิก 
รวมทั้งร่วมกันก าหนดแผนการท างานตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม













รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือ

ทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

และผลการประชุม Senior Officials’ Talks





สาระส าคัญของการหารือทางโทรศัพท์
• เสริมสร้างความร่วมมือไทย – ออสเตรเลียในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้น

• กระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะผ่าน
กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจ้าพระยา –แม่โขง 
(ACMECS) 

• เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตในปี ๒๕๖๕

• แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค
อินโด-แปซิฟิก สถานการณ์ในเมียนมา และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา









คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน 
เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 









สาระส าคัญของการหารือ
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ ย้ าบทบาทส าคัญของ
ภาคเอกชนที่มีส่วนขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และเชิญชวนเพิ่ม
การลงทุนในประเทศไทย 

• ภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ าความสนใจและความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาล
และภาคเอกชนไทยเพื่อฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ด้าน BCG Economy และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุน
วาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕



การประชุม ASEAN  High-level Forum on Sub-regional 
Cooperation for Sustainable Development & Inclusive Growth 







สาระส าคัญของถ้อยแถลง
• เสนอหลัก 3C เพื่อผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาในอนุภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในโลก ประกอบด้วย
(๑) Complementarities หรือ “ความเกื้อกูล” ระหว่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคต่าง ๆ กับข้อริเริ่มด้านการพัฒนาในอาเซียน
(๒) Connectivity หรือ “ความเชื่อมโยง” ระหว่างการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาค และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ 
โดยเน้นการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และดิจิทัล
(๓) Coordination หรือ “การประสานงาน” ส่งเสริมความร่วมมือและการท างาน
ร่วมกันระหว่างกรอบอนุภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งกับภาคีภายนอกและภาคเอกชน



ความคืบหน้าระบบ Thailand Pass และมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย









• คนไทยที่พ านักอยู่ใน ๘ ประเทศข้างต้น สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้
จากประเทศต้นทางที่ตนเองพ านักโดยสายการบิน Ethiopian Airlines
โดยสายการบินจะให้บริการเท่ียวบิน ET608 เข้าประเทศไทยทุกวันพุธ 
(วันที่ ๑ ๘ ๑๕ ๒๒ และ ๒๙ ธันวาคม) ผู้เดินทางทุกคนในกรณีนี้ต้องเข้ารับ
การกักตัว ๑๔ วัน 

• ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ผ่านทาง
เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus 



สอท. ณ กรุงพริทอเรีย

+๒๗ (๐) ๘๒๙๒๓๖๑๗๙ 

pretoria.thaiembassy.org

info@thaiembassy.co.za

248 Hill Street 
(Corner of Pretorius Street)
Arcadia, Pretoria, RSA 
P.O. Box 12080,
Hatfield, 0083, Pretoria



สอท. ณ กรุงมาปูโต

+๒๕๘ ๘๗ ๗๘๘ ๙๙๐๒

maputo.thaiembassy.org

thaiembassy.mpm@mfa.mail.go.th

Avenida Julius Nyerere 4317, 
Sommerchield II, Maputo, 
Mozambique









• As of 2 December 2021, 09.00 hrs., the accumulated number 
of travelers registered through the “Thailand Pass” system 
is 355,564 persons 
• 278,335 of which have been approved. 
• 143,313 of those were approved by the auto-approved system. 

• WHO has declared the new variant of Covid-19 B.1.1.529 
or called “Omicron” which is first detected in the southern part 
of Africa. This Omicron variant is one of the Covid-19 variants 
of concern, along with the globally-dominant Delta variant. 



• CCSA has to implement temporary additional measures and 
restrictions for travelers from the countries namely: Botswana, 
Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa 
and Zimbabwe, as follows;  
• The issuance of new Thailand Pass QR Code to all travelers 
from the aforementioned countries will be temporarily 
suspended until further notice. 

• Travelers who have already received Thailand Pass QR Code 
and are scheduled to arrive in Thailand starting from 1 
December 2021 are not permitted to enter the Kingdom. 



Royal Thai Embassy, Pretoria.

+27 (0) 829236179

pretoria.thaiembassy.org

info@thaiembassy.co.za

248 Hill Street 
(Corner of Pretorius Street)
Arcadia, Pretoria, RSA 
P.O. Box 12080,
Hatfield, 0083, Pretoria



Royal Thai Embassy, Maputo.

+258 87 788 9902

maputo.thaiembassy.org

thaiembassy.mpm@mfa.mail.go.th

Avenida Julius Nyerere 4317, 
Sommerchield II, Maputo, 
Mozambique



• Travelers who wish to travel to Thailand from other countries in Africa could 
still register on Thailand Pass, but will be subject to a mandatory 14-day 
quarantine (not permitted to register for the sandbox scheme).
• Travelers in this category who are scheduled to arrive in Thailand from 
6 Dec 2021 will be subject to mandatory 14-day quarantine including 3 
RT-PCR tests.

• Travelers in this category who arrive in Thailand during 15 Nov - 5 Dec 
2021 will be monitored by disease control staffs for 14 days or 
the whole length of stay (in case of less then 14-day stay)

• Thai nationals who are residing in Africa can seek further advice from Royal 
Thai Embassies/Consulates-General in your area of residency 





เตือนภัยกรณีหลอกลวงแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ









ติดตามชมย้อนหลังที่ : https://www.youtube.com/mfathailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : https://www.youtube.com/mfathailand







รบัฟงัไดท้ี่

“Saranrom Radio”

readthecloud.co

“The Cloud”

“The Cloud Podcast”







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


