
การแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 
นายธานี แสงรัตน์ 

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔







ประเทศไทยได้รับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การเพื่อการส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ









นายกรัฐมนตรกีล่าวเปิดประชุม
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) 

สมัยที่ ๗๗







นายกรัฐมนตรี น าเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy Model - BCG) พร้อมขอทุกประเทศให้ความส าคัญกับ
ประเด็นดังต่อไปนี้
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และบูรณาการ “หลักการกรุงเทพฯ” เพื่อด าเนินการด้านสาธารณสุขในบริบท
ของการรับมือภัยพิบัติ
๒. เพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองทางสังคม 
๓. ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศ



การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting)













D4D 
(1) De-escalate violence
(2) Delivery of humanitarian assistance 
(3) Discharge of detainees
(4) Dialogue
for Development





การหารือระหว่าง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จีน ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย 



แฟ้มภาพ: การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 







การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - อินเดีย







สปป.ลาวยกเลิกการห้ามน าเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง
จากประเทศที่มีการระบาดของโควิด-๑๙







สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา และการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในพื้นที่และผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา
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มาตรการการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
และการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยจากบางประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ กลายพันธุ์



มาตรการคัดกรองบุคคลทีเ่ดินทางเข้าประเทศไทย
ตามมติที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

๑. ผู้เดินทางที่มี COE ที่ออกก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม และเดินทางถึงไทยระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม 
อนุโลมให้กักตัวเหมือนมาตรการในเดือนเมษายน คือ 

- กักตัว ๗ วัน ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ  
- กักตัว ๑๐ วัน ส าหรับผู้เดินทางจากประเทศต้นทางที่ไม่มีรายงานพบเชื้อกลายพันธุ์ 
- กักตัว ๑๔ วัน ส าหรับผู้เดินทางจากประเทศต้นทางที่มีรายงานพบเชื้อกลายพันธุ์ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขประกาศ

๒. ผู้เดินทางเข้าไทยที่ได้รับ COE ที่ออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นต้นไป 
ต้องเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน แม้จะมีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้ว 

๓. ผู้เดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม เป็นต้นไป ไม่ว่า COE จะออกวันไหนก็ตาม เข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน
ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักระหว่างกักกันตัว ยกเว้นเพื่อการรักษาพยาบาล หรือตรวจหาเชื้อ







ช่องทางติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

http://newdelhi.thaiembassy.org
Royal Thai Embassy, New Delhi
+๙๑ ๑๑ ๒๔๑๙ ๗๒๐๐ 
(จันทร์ - ศุกร์ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. / ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

สายด่วน +๙๑ ๙๕ ๙๙๓๒ ๑๔๘๔ (ฉุกเฉินเท่านั้น) 
thaiemb.india@gmail.com

56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi



Quarantine measures upon arrival to Thailand
As reinstated by CCSA on 29 April 2021

1. Travelers obtained COE issued on 1 May 2021 onwards will have to be quarantined for 14 days
irrespective of their COVID-19 vaccination status.
2. Travelers obtained COE issued before 1 May 2021 
and will be travelling to Thailand during 1-5 May will be quarantined as prescribed on April 2021.
(7-day quarantine for travelers who have been inoculated with vaccines as announced by
the Ministry of Public Health /10-day quarantine for travelers from countries without reports of 
COVID-19 variants / 14-day quarantine for those from countries with reports of COVID-19 variants 
as announced by the Ministry of Public Health)
3. Travelers entering Thailand on 6th May onwards will have to undergo 14 days quarantine 
regardless of the date that the COE was issued.

Leaving room during quarantine is forbidden except for COVID-19 tests and medical treatment.





กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมควบคุมโรค
จัดท าการ์ตูน “Know COVID-19” 

ภาษาไทย อังกฤษ ลาว กัมพูชา และเมียนมา









คู่มือ Know COVID-19 ฉบับเต็ม

ภาษาไทย English Cambodia Laos Burmese





รับชมย้อนหลัง: fb.com/radiothailand



รับชมย้อนหลัง: fb.com/fm88radiothailand



ลงทะเบียนเข้าร่วม









“การทูตเพื่อประชาชน 
ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


