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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔  - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๑ สร้างบทบาท
ที่สร้างสรรค์  
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
 

 

๑. การประชุม
เอกอัครราชทูต  
และกงสลุใหญ่
ภูมิภาคตะวันออก
กลางและแอฟริกา
เหนือ  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง     
การต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ภูมภิาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประจำปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล 
โดยที่ประชุมได้หารือเกีย่วกับบริบททางการเมืองระหว่าง
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบต่อไทย และ     
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ของไทยหลังโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล 
BCG Economy 
 

๑๐๐ ไม่สามารถ
จัดการประชุม
ตามปกตไิด้
เนื่องจาก
สถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด     
-๑๙  

-  ๑๕,๓๐๐  
บาท 

กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 

๒. การดำเนินการ
จัดส่งชุดตรวจ 
โควิด-๑๙ ให้แก่

โดยที่ในการประชุมสดุยอดอาเซียน สมัยพิเศษว่าด้วย     
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เมือ่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓     
ผ่านระบบประชุมทางไกล นายกรฐัมนตรไีด้ประกาศมอบ

๑๐๐ ๑. บางประเทศ
มีกระบวนการ 
ในการนำเข้าชุด

-  2,305,850 
บาท 

กรมอาเซียน  
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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     ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน 

ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ชุดตรวจโควดิ-๑๙ แบบ RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทยและ
ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่
ประเทศสมาชิกอาเซยีนที่ประสงคจ์ะรับชุดตรวจฯ ประเทศ
ละ ๑๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเริม่ต้นความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมของ
อาเซียนด้านสาธารณสุข โดยมอบกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้จัดส่งนั้น ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ว่าจ้าง
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผู้ผลิตชุดตรวจฯ แห่งเดียว
ในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรจุชุดตรวจฯ 
เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอณุหภมูิในระหว่างการขนส่งให้
อยู่ในระดับความเย็นที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของชุด
ตรวจฯ ให้เป็นผู้จดัส่งชุดตรวจฯ ไปยังประเทศผู้รับ      
และบริษัทฯ ไดด้ำเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้รับทั้ง ๗ 
ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ แล้วเมื่อวันท่ี ๓ มี.ค. 
๒๕๖๔ 

ตรวจฯ ท่ี
ค่อนข้างซับซ้อน 
ต้องมีการ
ประสานงาน
ระหว่างหลาย
หน่วยงานภายใน          
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าใน      
การประสานงาน
เพื่อจัดส่ง 
 
๒. สถานการณ์
ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ทำให้
มีเที่ยวบินขนส่ง
จำนวนจำกัด 
กอปรกับการ
ขนส่งชุดตรวจฯ 
จะต้องใช้สาย
การบินที่มี
ใบอนุญาตใน
การขนส่งสินค้า
ประเภทนี้
เท่านั้น จึงทำให้
เกิดความล่าช้า
ในการ
ดำเนินการ 
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นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม 

 
 
 

๓. กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา  
ประชุมร่วมกับ
บริษัทมาร์ซัน จำกัด 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประชุมร่วมกับบริษัทมาร์ซัน จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทต่อเรือของไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการเข้าสู ่
ตลาดทีม่ีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
โดยเฉพาะในประเทศไนจเีรีย กานา และ สป. คองโก 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐ ๑. การตดิต่อ
ประสานงาน
หยุดชะงัก
เนื่องจาก
สถานการณ์    
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-
๑๙  
 
๒. ยังไมม่ี
ตัวแทนบริษัทฯ 
หรือหุ้นส่วน 
ในพื้นที่ท่ีมี
เครือข่ายกว้าง 
ขวางและมี
ศักยภาพ 

๑. กระทรวงฯ 
พร้อมแนะนำ
นักธุรกิจไทย
และต่างชาต ิ
ในประเทศ
เป้าหมายที่มี
ศักยภาพ
เพื่อให้บริษัทฯ 
ขอรับ
คำปรึกษา 
 
๒. เสนอแนะ
ให้บริษัทฯ 
พิจารณา     
เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า 
defence 
exhibition  
ในภูมิภาค
เป้าหมาย   
มากขึ้น 
 
๓. เสนอแนะ
ให้บริษัทฯ  
พิจารณาเชิญ
คณะทูตานุทตู
ของกลุ่ม
ประเทศ
เป้าหมายมา

- กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๑ ผลงานเด่นตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ ห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เยี่ยมชมโรงงาน 
และผลิตภัณฑ ์

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม 

๔.การส่งเสริม 
ความร่วมมือ     
ด้านเศรษฐกิจกบั 
ลาตินอเมริกา 
และแคริบเบียน        
 
 

เมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ อธิบดกีรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพม์ติชน (ตพีิมพ์ในหนังสือพิมพ ์   
มติชน ฉบับวันท่ี ๑ มี.ค. ๒๕๖๔) เกี่ยวกับการร่วมมือ       
กับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ      
อย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ตามวาระแห่งชาติโมเดล
เศรษฐกิจ BCG   

๑๐๐ - - - กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้  
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๔ ส่งเสริม 
ความร่วมมือ   
ระหว่างประเทศ    
ด้านความมั่นคง 

 

๕. การสร้างเสริม
ศักยภาพประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
ในการรับมือ 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-๑๙๑ 

ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กระทรวง 
การต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
(Thailand International Cooperation Agency: TICA) 
ริเริม่แผนงานโครงการความร่วมมอืเพื่อการพัฒนา        
ด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมยีนมา ลาว 
และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ ในการพัฒนาระบบ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือการแพรร่ะบาด
ของโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหมต่า่ง ๆ อันเป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคงของมนุษย์ บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด มุ่งเน้น
การเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการ
เคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงาน และความเชื่อมโยง
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาด

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท 

กรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๕ 

 

 
๒ คู่จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา    ได้แก่ จ. สระแก้ว – จ. บันเตียเมียนเจย / จ. ตราด – จ. เกาะกง / จ. สุรินทร์ – จ. อุดรมีชัย 
  คู่จังหวัดชายแดนไทย – ลาว        ได้แก่ จ. มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต / จ. อุบลราชธานี – แขวงจำปาสัก / จ. เชียงราย – แขวงบ่อแก้ว  
  คู่จังหวัดชายแดนไทย – เมยีนมา   ได้แก่ จ. ระนอง – เมืองเกาะสอง / จ. ตาก – เมืองเมียวดี / จ. เชียงราย – เมืองท่าข้ีเหล็ก 

ข้ามพรมแดนมายังไทย และให้การดำเนินชีวิตของ
ประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้อง 
หยุดชะงัก 
         แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงาน     
เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในเดือน ม.ค.  
– ก.พ. ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไดด้ำเนิน
กิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการ
วางระบบเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหมต่่าง ๆ 
ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา – ลาว      
– เมียนมา โดยมุ่งเน้นการเสริมสรา้งระบบควบคุมโรคตาม
แนวชายแดน๒ ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ปรับ
รูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-๑๙ 
ดังนี ้
       ๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดคู่ขนานระดับจังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล) 
       ๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
เร่งด่วน และการพัฒนาห้องปฏิบตัิการในพื้นที่มีความเสี่ยง
สูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมรีายการดำเนินงานในแผนย่อย 
ดังนี ้
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           ๒.๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่  
นำร่องของกัมพูชา ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ 
๑๘ รายการ มลูค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรม
และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถ  
ใช้ประโยชน์รถพยาบาลได้อย่างเตม็ที่ 
           ๒.๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่ 
นำร่องของกัมพูชาสำหรับโรงพยาบาลมงคลบุรี โดยกรม    
ความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
(AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร   
และความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๔ ส่งเสริม 
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคง 
 

๖. การส่งเสริม   
การเข้าถึงวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-
๑๙ โดยไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง 

กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขเกี่ยวกับความจำเป็นในการส่งเสริมให้คนทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคณะทูต เจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่าง
ประเทศ พร้อมผู้ตดิตาม และแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถิ่น
ฐานในไทยอยู่ในกลุ่มที่จะไดร้ับจดัสรรวัคซีนตามแผน     
กลยุทธ์การบริหารจดัการการให้วคัซีนโควิด-๑๙ บน
หลักการขององค์การอนามัยโลกว่า “จะไม่มีใครปลอดภัย
จนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” (“nobody is safe until 
everybody is safe.”) และหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(ท่ีผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถาม 
และข้อเรยีกร้องจากองค์การสหประชาชาติและภาคประชา
สังคม ขอให้ไทยจัดสรรวัคซีนครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าว/ผูโ้ยกย้ายถิ่นฐานท่ีมีความเสีย่งด้วย นอกจากน้ี 
กระทรวงฯ ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและไดร้ับการ

๘๐ 

 
สาธารณชนอาจ
ไม่ตระหนักถึง
ความจำเป็นที่
จะต้องมีการฉดี
วัคซีนให้กับกลุ่ม
ชาวต่างชาติ    
ในไทยเพื่อเสริม 
สร้างความ 
คุ้มกันใน
ประเทศไทย 
โดยรวม 

ควรมีการสร้าง
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องแก่
สาธารณชนว่า 
จำเป็นต้องฉีด
วัคซีนให้กับ  
ทุกกลุ่มที่มี
ความเสีย่ง 
เพื่อให้ไทย
สามารถรับมือ
กับการแพร่
ระบาดได้อย่าง
ยั่งยืน และเป็น
การส่งเสริม

- กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย ในการ
จัดทำและเวียนแบบสอบถาม เพื่อประเมินความต้องการ   
ในการฉีดวัคซีนของคณะทูตและบคุลากรองค์การระหว่าง
ประเทศ) 

การเข้าถึง
วัคซีนอย่าง  
เท่าเทียม 
ตามที่ไทยได้
แสดงท่าที    
ในเวทีระหว่าง
ประเทศ       
ในการส่งเสริม
ให้วัคซีนเป็น
สินค้า
สาธารณะของ
โลก (Global 
Public 
Goods) 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๔ ส่งเสริม 
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคง 

 

๗. โครงการ
สนับสนุนการสำรวจ
และจัดทำหลักเขต
แดนร่วมไทย-ลาว      

กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดการประชุม      
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝา่ยไทย) ภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM-
JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)) และที่ประชุมได้เห็นชอบเกี่ยวกับ
การกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมในแม่น้ำ
โขง รวมถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

- ๑. การดำเนินงาน
ด้านเขตแดน
ระหว่างไทย 
กับประเทศเพื่อน
บ้าน ไม่สามารถ
ดำเนินการหารือ/
ประชุม ร่วมกับ
ประเทศเพื่อน
บ้านได้ เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน

- ๘,๐๐๐  
บาท 

กรมสนธสิัญญา
และกฏหมาย 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 

๘. โครงการแก้ไข
ปัญหาเขตทางทะเล

กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดการประชุม       
เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นท่ีที่ไทย
และกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมทั้ง

- - 12,956  
บาท 

กรมสนธสิัญญา
และกฏหมาย 
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     ๔.๔ ส่งเสริม 
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคง 

 

ไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

จัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปญัหา OCA ร่วมกับส่วนราชการ      
ที่เกี่ยวข้อง 

การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
โดยมีการยกเลิก
เที่ยวบินเข้า-ออก
ระหว่างประเทศ 
  
๒. การดำเนินงาน
ด้านเขตแดนกับ
ส่วนราชการต่าง 
ๆ ของไทย 
ไม่สามารถ
ดำเนินการหารือ/
ประชุม และ
ตรวจสภาพภูมิ
ประเทศร่วมกับ
ส่วนราชการ    
ต่าง ๆ ได้ 
เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙  

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 

๙. การเปิด
ให้บริการเคร่ืองรับ
คำร้องขอทำหนังสือ

เมื่อวันท่ี ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดย
กรมการกงสลุ เปดิตัวเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
ด้วยตนเอง (kiosk) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 

๕ - - - กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๓ ผลงานเด่นตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ ห้วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๔ 

     ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก   
เพื่อประชาชน 

 

เดินทางด้วยตนเอง 
(kiosk)๓ 

ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับบริการออกหนังสือ
เดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมยั
และมีประสิทธิภาพที่สามารถจดัเก็บข้อมูลชีวมาตร 
(biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจำลองลายนิ้วมือ 
ใบหน้า และม่านตา ก่อนนำไปประมวลผลเพื่อผลติหนังสือ
เดินทางต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส              
ในกระบวนการทำหนังสือเดินทางในช่วงที่ยังมีการแพร่
ระบาดของโควดิ-๑๙ อีกท้ังทำให้ประชาชนสามารถรับ
บริการทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้ ในปี 
๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะเปิดให้บริการ
เครื่อง kiosk ทำหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ 
สำนักงานหนังสือเดินทางอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก   
แก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก   
เพื่อประชาชน 

 

๑๐. โครงการระบบ
ตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Visa) 

กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ       
ให้ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) สามารถ
ให้บริการได้ครบกระบวนการ ทั้งการเช่ือมโยงข้อมลู      
กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และการปรับปรุง
กฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย    
โดยมุ่งเน้นการหลีกเลีย่งพบปะหรอืสัมผสัระหว่างบุคคล
และอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว เช่น 
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือบริษทัตัวแทน 
       โดยในห้วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๔ มคีวามคืบหนา้ 
ดังนี ้
       ๑) การขยายการเปิดใช้งานระบบ e-Visa  

๖๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓,๘๘๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

           - เมื่อวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ณ สกญ. ในจีน ๒ 
แห่ง ได้แก่ สกญ. ณ นครกว่างโจว และ สกญ. ณ นครเฉิงต ู
          - เมื่อวันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ สอท. และ สกญ. 
ในสหรัฐอเมริกา ๔ แห่ง ได้แก่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน   
สกญ. ณ นครนิวยอร์ก สกญ. ณ นครลอสแอนเจลสิ      
และ สกญ. ณ นครชิคาโก 
       ๒) การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจ      
ลงตราจากศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center 
: VDC) ของกรมการกงสลุกับระบบตรวจคนเข้าเมืองแบบ 
Biometric ของ สตม. ซึ่งท่ีผ่านมา กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ได้หารือและร่วมทดสอบ
การเช่ือมโยงระบบกับ สตม. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการชาวต่างชาตไิด้อย่าง
เต็มรปูแบบ (ไมต่้องติดแผ่นปะตรวจลงตรา) และครบ
กระบวนการ (ระบบหน้าช่องด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูผู้ที่ไดร้ับการตรวจลงตราโดยไมต่้องเรียก   
ดูแผ่นปะตรวจลงตราอีกต่อไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


