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Prologo
คํานํา

Haciendo un paralelo con la vida podemos decir 

que las relaciones Peruano-Tailandesas han 

alcanzado, en sus 45 años, madurez, sobre la base 

de un intenso y diversificado relacionamiento, 

particularmente, en los últimos 20 años en las 

relaciones diplomáticas, interparlamentarias, 

número y nivel de las visitas intercambiadas, 

económico-comerciales, culturales, cooperación 

para el desarrollo, consulares, cooperación en foros 

internacionales y el numero de convenios firmados 

entre los dos países a nivel de Gobierno y entre sus 

sectores privados.

La próxima entrada  en vigencia del Protocolo 

para la Liberalización del Comercio de Mercancías 

y de Facilitación del Comercio entre los dos 

países, el primero suscrito por Tailandia con 

un país latinoamericano y el primero del Perú con 

un país del Sudeste Asiático, la adopción de la 

Agenda Bilateral Común 2011-2012 y del Programa 

de Cooperación para el Desarrollo 2011-2012,  

evidencian el deseo compartido de avanzar en la 

construcción de una asociación estratégica. 

Dentro de esa línea de pensamiento, el próximo reto a 

superar, entre nuestros dos países,  es la negociación 

de la ampliación del Protocolo de Liberación del 

Comercio de Mercancías y de Facilitación del 

Comercio para convertirlo en un Acuerdo de 

Libre Comercio comprehensivo que incluya el 

25% de bienes faltantes y los sectores Servicios 

e Inversiones. Ello es una tarea en la que estamos 

comprometidos.

หากเปรยีบเทยีบกบัชวงชวีติ ความสมัพนัธไทย-เปร ูซึง่

มีอายุครบ 45 ปไดเติบโตขึ้น และพัฒนามาอยางเต็มที่

บนพื้นฐานความสัมพันธที่แนนแฟนและหลากหลาย 

โดยเฉพาะในชวง 20 ปหลังมานี้ไดมีการพัฒนาในดาน

ความสัมพนัธทางการทูต ความสัมพนัธระหวางรัฐสภา 

การแลกเปลีย่นการเยอืนในระดบัตางๆ ระหวางทัง้สอง

ประเทศ ความสมัพนัธทางเศรษฐกจิการคา วฒันธรรม 

ความรวมมือเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธดานการ

กงสุล ความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ  และความ

ตกลงที่ไดมีการลงนามในระดับภาครัฐและภาคเอกชน

ของทั้งสองประเทศ

พิธีสารระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู

เพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคาและอํานวยความสะดวก

ทางการคา ที่จะมีผลบังคับใชในเร็ววันนี้  ซึ่งเปนความ

ตกลงเปดเสรีการคาฉบับแรกท่ีไทยลงนามกับประเทศ

ในภูมิภาคลาตินอเมริกา และเปนความตกลงฉบับแรก

ทีเ่ปรูลงนามกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การ

ใหความเห็นชอบวาระรวมทวิภาคี พ.ศ. 2554 – 2555 

และแผนงานโครงการความรวมมอืเพือ่การพฒันา พ.ศ. 

2554 – 2555 ลวนเปนหลกัฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึความ

ตองการที่ทั้งสองฝายมีรวมกันในการพัฒนาความเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกัน

ภายใตกรอบความคิดดังกลาว การเจรจาเพ่ือขยาย

ขอบเขตของพิธีสารเพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคาและ

อํานวยความสะดวกทางการคา ใหครอบคลุมรายการ

สินคาที่เหลืออีกรอยละ 25 รวมถึงภาคการบริการและ

การลงทุนนั้น เปนความทาทายที่ทั้งสองประเทศจะได

รวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุผล 
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คอรเค กัสตาเญดา

เอกอัครราชทูตเปรู

Jorge Castañeda
Embajador del Perú

La publicación de la presente Memoria tiene 

por objeto recoger, en forma sistematizada, 

el desarrollo de las relaciones bilaterales en 

estos primeros 45 años. Es el resultado de un 

trabajo conjunto entre la Embajada del Perú 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Tailandia.

การจัดพิมพหนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม

ขอมูลพัฒนาการทางความสัมพันธทวิภาคีไทย-เปรู

ตลอดระยะเวลา 45 ป ที่ผานมา โดยความรวมมือ

ระหวางสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

และกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย
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Excelentísimo señor Embajador

José Antonio García Belaunde

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

Lima.-

Con motivo del 45° aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre el Reino de 

Tailandia y la República del Perú, tengo el honor, 

en nombre del Gobierno y el pueblo de Tailandia, 

de expresarles mi más cordial felicitación y 

mejores deseos a Su Excelencia y, por su 

intermedio, al Gobierno y al pueblo del Perú.

Durante los últimos 45 años, Tailandia y Perú 

han disfrutado de una relación estrecha y 

cordial. Hemos sido testigos de intercambios de 

visitas de nuestros dos líderes y de periódicas 

reuniones bilaterales para intercambiar puntos 

de vista sobre asuntos de interés común. Nuestros 

dos países han llegado a conocerse con mayor 

profundidad gracias al fortalecimiento de 

nuestro contacto a nivel pueblo-pueblo. Nuestra 

cooperación se ha expandido a nuevas y más 

diversas áreas como la política, económica, 

comercial, inversión, servicios, cultural, educa-

cional, salud y agrícola. El establecimiento de 

la Comisión Conjunta Tailandia- Perú también 

sirve como un mecanismo esencial para la 

promoción de cada uno de los aspectos de 

nuestra relación bilateral, así como para facilitar 

actividades sociales y económicas. Estos desarrollos 

se constituyen en una solida base para la adopción 

de la Agenda Bilateral Común Tailandia- Perú 

2011-2012, cuyo propósito es continuar avanzando 

en nuestra relación bilateral.

      

นายโคเซ อันโตนิโอ การเซีย เบลาอุนเด

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ลิมา

ในวาระครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

เปรู  ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ขาพเจา

ขอแสดงความยินดีและสงความปรารถนาดีมายังรฐับาล

และประชาชนชาวเปรู

ตลอดระยะเวลา 45 ปที่ผานมา ไทยและเปรูมีความ

สมัพนัธทีใ่กลชดิและแนนแฟน โดยไดมกีารแลกเปลีย่น

การเยอืนและพบปะหารอืระหวางผูนาํ เพือ่แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นในประเด็นที่อยูในความสนใจของทั้งสอง

ฝายอยางสมํ่าเสมอ  ทั้งสองประเทศมีความรูจักสนิท

สนมอยางลึกซ้ึงผานการสรางเสริมความสัมพันธใน

ระดับประชาชน โดยไดขยายความรวมมือระหวางกัน

ใหครอบคลมุสาขาตางๆ อยางหลากหลาย ไมวาจะเปน

ดานการเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการ 

วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร 

นอกจากน้ี การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยความ

รวมมือทวิภาคีระหวางไทยและเปรูก็เปนอีกกลไกหน่ึง

ที่สําคัญตอทั้งการพัฒนาความสัมพันธทวิภาคีในทุก

มิติ และการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสังคมและ

เศรษฐกิจระหวางกันอีกดวย  พัฒนาการท่ีกลาวมา

ขางตนเปนพื้นฐานสําคัญซ่ึงนําไปสูการรวมกันใหการ

รับรองวาระทวิภาคีระหวางไทยและเปรู 2554-2555  

เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางกัน

Mensaje de  Su Excelencia, Embajador Kasit Piromya,

Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Tailandia

สารแสดงความยินดีจากนายกษิต ภิรมย�

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ
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 (ลงชื่อ) 

กษิต ภิรมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

Firma
                                                                                 

(Kasit Piromya)
Ministro de Asuntos Exteriores 

del Reino de Tailandia

Además, la reciente suscripción del Tercer 

Protocolo Adicional al Protocolo entre el Reino de 

Tailandia y la República de Perú para Acelerar 

la Liberalización del Comercio de Mercancías y 

la Facilitación del Comercio constituye una 

importante herramienta para nuestras actividades 

comerciales y flujos de bienes entre América 

Latina y el Asia. Dada la importancia del 

Protocolo, nuestros dos países continuarán 

trabajando conjuntamente para lograr un 

Acuerdo de Libre Comercio comprensivo que 

incorpore los servicios, inversiones y el restante 

25% de las mercancías que en la actualidad 

no están incluidos. Estoy convencido que 

seguiremos trabajando en estrecha colaboración 

para implementar y utilizar la Agenda Bilateral 

Común, así como otros acuerdos bilaterales, 

con el objetivo de profundizar e incrementar la 

cooperación entre los dos países.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 

elogiar el esfuerzo conjunto de nuestros dos 

gobiernos que permitirá, en el año 2010, publicar 

un libro conmemorativo para celebrar el 45º 

aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. 

Deseo reiterar que Tailandia permanece dispuesta 

a seguir trabajando en estrecha colaboración con 

el Perú para continuar fortaleciendo nuestras 

relaciones en beneficio de nuestros dos países.

นอกจากน้ี การลงนามพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 

ภายใตพิธีสารเพ่ือเรงการเปดเสรีการคาสินคาและ

การอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางราช

อาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู เมื่อไมนานมา

นี้ ถือเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธทางการคาและ

การเคล่ือนยายสินคาระหวางภูมิภาคลาตินอเมริกา

และเอเชียเขาดวยกัน และเมื่อคํานึงถึงความสําคัญ

ของพิธีสารดังกลาว ไทยและเปรูจะดําเนินการเพื่อ

จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีในกรอบกวางตอไป 

เพื่อใหครอบคลุมการบริการ การลงทุน รวมทั้งสินคา

อีกรอยละ 25 ที่ยังมิไดรวมอยูในรายการสินคาที่จะ

ตองมีการปรับลดภาษีระหวางกันในปจจุบัน ขาพเจา

เชื่อมั่นวา ทั้งสองฝายจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด 

เพื่อใชประโยชนจากวาระทวิภาคีระหวางไทยและเปรู 

รวมถึงความตกลงทวิภาคีฉบับอื่นๆ เพื่อเสริมสราง

และพัฒนาความรวมมือระหวางสองประเทศ

ขาพเจาขอชมเชยความพยายามของท้ังสองประเทศ

ในการจัดพิมพหนังสือที่ระลึกการครบรอบ 45 ปของ

การสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตระหวางไทยและ

เปรู ในป 2553 และขอยํ้าถึงจุดยืนของประเทศไทย

ที่พรอมจะทํางานรวมกับเปรูอยางใกลชิด เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธระหวางกัน อันจะนํามาซึ่งประโยชนรวม

กันของทั้งสองประเทศ
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Lima, 10 Noviembre 2010

Excelentísimo señor Embajador

Kasit Piromya

Ministro de Asuntos Exteriores del

Reino de Tailandia

Bangkok.-

Excelentísimo señor Ministro:

Al  conmemorarse  e l  45  aniversar io  del 

esta-blecimiento de relaciones diplomáticas entre 

la República del Perú y el Reino de Tailandia, me 

es particularmente grato expresarle la satisfacción 

del Gobierno del Perú por el alto nivel que han 

alcanzado las vinculaciones entre nuestros dos 

países.

A pesar de la distancia geográfica, a lo largo de 

estos años, el Perú y Tailandia han forjado estrechos 

lazos de amistad y cooperación, basados en la 

coincidencia de los valores y principios que 

sustentan nuestra acción internacional, los intereses 

económicos y políticos que compartimos, así 

como las similitudes y riqueza de nuestras culturas 

milenarias.

La suscripción, en noviembre pasado, del III 

Protocolo Adicional al Protocolo para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la 

Facilitación del Comercio entre Perú y Tailandia, 

que permitirá poner en vigencia el Acuerdo de 

Cosecha Temprana, así como la adopción de la 

กรุงลิมา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

นายกษิต ภิรมย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

แหงราชอาณาจักรไทย

กรุงเทพฯ

เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตระหวางสาธารณรัฐเปรูและราช

อาณาจักรไทย ขาพเจารูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่จะ

เรียนใหทานรัฐมนตรีทราบถึงความยินดีของรัฐบาล

เปรูที่มีตอระดับความสัมพันธอันดี ซึ่งประเทศของเรา

ทั้งสองไดพัฒนารวมกันมา 

แมวาที่ตั้งทางภูมิศาสตรจะอยูหางไกล แตตลอดระยะ

เวลา 45 ปที่ผานมา สาธารณรัฐเปรูและราชอาณาจักร

ไทยไดสรางสายใยแหงมิตรภาพและความรวมมือ บน

พื้นฐานของการยึดถือคานิยมและหลักการเดียวกัน 

ซึ่งเปนสิ่งคํ้าจุนการดําเนินการระหวางประเทศของเรา 

รวมถึงผลประโยชนดานเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเรา

มีรวมกัน อีกทั้งความคลายคลึงและความรุงเรืองทาง

วัฒนธรรมอันเกาแกของทั้งสองประเทศ

การลงนามพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่สาม ภายใตพิธีสาร

เพือ่เรงเปดเสรทีางการคา และการอาํนวยความสะดวก

ทางการคาระหวางสาธารณรัฐเปรูและราชอาณาจักร

ไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา  ซึง่จะมีผลใหความ

ตกลงเพื่อเปดเสรีสินคาบางสวน (Early Harvest) มี

ผลบงัคบัใช รวมถงึการใหความเหน็ชอบตอวาระทวภิาคี 

Mensaje de Su Excelencia, 

Embajador José Antonio García Belaunde 

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

สารจากท�านโคเซ� อันโตนิโอ การ�เซีย เบลาอุนเด

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ
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นายโคเซ อันโตนิโอ การเซีย เบลาอุนเด

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores

Agenda Bilateral Común 2011 – 2012, demuestran 

la voluntad política de ambos países de continuar 

trabajando activamente, tanto a nivel bilateral 

como en el marco del Foro de Cooperación 

Económica del Asia Pacífico, en la construcción de 

una asociación económica estrecha, que traiga una 

mayor prosperidad y bienestar a nuestros pueblos.

Hago propicia la  oportunidad para renovarle, señor 

Ministro, las seguridades de mi más alta y distinguida 

consideración.

(Common Bilateral Agenda) ประจําป ค.ศ. 2011-

2012 แสดงใหเห็นถึงความตั้งมั่นของรัฐบาลทั้งสอง

ที่จะรวมกันทํางานอยางแข็งขัน ทั้งในระดับทวิภาคี 

และภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย

และแปซิฟก (เอเปค) เพื่อเสริมสรางความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด อันจะนํามาซ่ึงความม่ังคั่งและ

ความเปนอยูที่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง มา ณ ที่นี้
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Me es grato constatar la historia de las relaciones 

diplomáticas entre Tailandia y Perú, que el 10 de 

noviembre de 2010, conmemoran su 45° aniversario.  

Estos 45 años indudablemente reflejan los 

estrechos lazos forjados entre Tailandia y el Perú 

cuya trayectoria llevan mucho tiempo.

Las relaciones de ambos países se han formado 

de manera estable y cordial. Se han realizado 

intercambios de visitas con regularidad, tanto a 

nivel de la Familia Real como del Gobierno y de los 

parlamentarios a fin de profundizar nuestra amistad.    

Tailandia inauguró su Embajada en Lima el 3 de 

diciembre de 2006 mientras que Perú inauguró la 

suya en Tailandia en  1992.

Perú es un país rico en recursos naturales y 

minerales.  Tiene una extraordinaria cultura 

antigua e importantes atractivos turísticos.  Ahora 

los estrechos vínculos de cooperación económica 

entre Tailandia y Perú han tenido un impacto 

significativo en la cooperación global, así como 

también en el plano bilateral, regional e internacional.

Perú es el primer país de América Latina que 

estableció las negociaciones para la creación de 

una zona de libre comercio (Tratado de Libre 

Comercio: TLC) con el fin de fomentar el comercio, 

la inversión y el turismo entre Tailandia y el Perú. 

La cooperación económica y las buenas relaciones 

entre los dos países son beneficiosas para la 

promoción del comercio internacional en la región 

de América del Sur, particularmente para el 

Perú tanto como en la región de la ASEAN para 

กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ประวัติศาสตรความ

สัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยและ

สาธารณรัฐเปรูไดเวียนมาบรรจบครบรอบ 45 ป ในวัน

ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งตลอดระยะเวลา 45 ป ที่

ผานมานั้น สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันใกลชิด

ระหวางไทย-เปรูที่ดําเนินมาชานาน

ความสัมพันธของทั้งสองประเทศมีมาอยางราบร่ืน

และแนนแฟนใกลชิด มีการแลกเปล่ียนการเยือนอยาง

สมํา่เสมอทัง้ในระดบัราชวงศและรฐับาล รวมทัง้สมาชกิ

รัฐสภา เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีตอกันมาโดยตลอด  

ประเทศไทยไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2549 (ค.ศ.2006) ในขณะที่เปรู

เปดสถานเอกอัครราชทูตในไทยต้ังแตป 2535 (ค.ศ.

1992)

เปรเูปนประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณทางดานทรพัยากร

และแรธาตุ เปนแหลงวัฒนธรรมท่ีเกาแกสวยงามและ

มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ปจจุบันความรวมมือทาง

เศรษฐกิจอยางใกลชิดระหวางไทยและเปรู ไดสงผลดี

ตอความรวมมือทีร่อบดาน ทัง้ในระดับทวิภาค ีภมูภิาค  

และเวทีระหวางประเทศ

ซึ่งเปรูเปนประเทศแรกในกลุมลาตินอเมริกาที่ไทยมี

การเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area: 

FTA) ระหวางกัน เพื่อสงเสริมการคา การลงทุนและ

การทองเที่ยวระหวางไทยกับเปรูใหเพิ่มพูนมากข้ึน 

ซึ่งความรวมมือทางเศรษฐกิจและความสัมพันธอันดี

ตอกันของทั้งสองประเทศนี้จะสงผลดีตอการสงเสริม

การคาระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกาใตของเปรู 

และภูมิภาคอาเซียนของไทย

SENADOR  PRASERT  PRAKOONSUKSAPAN,

Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad 

Tailandia - Perú

นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ�

ประธานกลุ�มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู
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Tailandia.  El Perú tiene el potencial de convertirse 

en un centro de distribución para los productos 

tailandeses en el mercado de América del Sur, 

además de poseer abundantes recursos naturales.  

Tailandia y el Perú pueden también ser partes 

de negocios industriales en los cuales Tailandia 

posee tecnología de punta para la producción. 

Como presidente del “Grupo Parlamentario de 

Amistad Tailandia-Perú” de la Asamblea Nacional 

tailandesa, es una satisfacción ver que la relación 

de amistad y cooperación entre nuestros países 

ha sido promovida y desarrollada continuamente. 

Quisiera agradecer al Gobierno de la República 

del Perú, así como también a sus ciudadanos por su 

cooperación y su apoyo prestado a la colaboración 

entre Tailandia y el Perú.  Tengo confianza y estoy 

convencido de que, con la fundación de las buenas 

relaciones y el fortalecimiento de la cooperación 

en todas las esferas, la amistad entre Tailandia y el 

Perú será refortalecida y se mantendrá para siempre.

ซึง่เปรมูศีกัยภาพทีจ่ะเปนศนูยกลางกระจายสนิคาไทย

ไปสูตลาดอเมริกาใต รวมถึงการท่ีเปรูมีทรัพยากร

ธรรมชาติจํานวนมาก ไทยและเปรูจึงสามารถรวมทํา

ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไทยมีเทคโนโลยีในการผลิตได

เปนอยางดี

กระผมในฐานะประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย-เปรู  มีความชื่นชมยินดีที่เห็นความสัมพันธ

มิตรภาพและความรวมมือระหวางสองประเทศของ

เราไดรับการสงเสริมและมีพัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่อง 

ขอขอบคุณรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู  ตลอดจน

ประชาชนชาวเปรูที่ไดใหความรวมมือ และสนับสนุน

การดําเนินความรวมมือระหวางไทย-เปรูเปยมดวย

มติรไมตรีจติมาโดยตลอดกระผมเช่ือมัน่วาดวยรากฐาน

แหงความสัมพนัธอนัดีงามและความรวมมือท่ีแนนแฟน

ยิ่งขึ้นนี้ จะนํามาซึ่งผลประโยชนของประชาชนของทั้ง

สองประเทศ   และมิตรภาพระหวางไทย-เปรูจะยั่งยืน

ตลอดไป
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El Congresista de la República del Perú que 

subscribe, Alberto Escudero Casquino, Presidente 

de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Tailandia, 

de conformidad con el artículo 68 del Reglamento 

del Congreso de la República del Perú, presenta la 

siguiente Moción de Saludo:

Considerando:

Que , el 10 de noviembre  próximo, la República 

del Perú y el Reino de Tailandia celebraran el 45 

aniversario del inicio de sus relaciones diplomáticas;

Que, los aspectos que nos une con Tailandia son 

muchos y muy diversos, pero cabe resaltar de 

manera muy especial nuestro compromiso común 

por la consolidación del sistema democrático, la 

gobernabilidad y el desarrollo de nuestros pueblos. 

Aspectos en los que,  en Tailandia, ha jugado un 

rol sustancial Su Majestad el Rey Bhumipol 

Adulyadej, quien es considerado un pilar esencial 

de la sociedad tailandesa, símbolo de unidad, y 

muy respetado por el pueblo tailandés. 

Que, de otro lado, nos une la riqueza y la 

valoración común por nuestras culturas milenarias, 

cuyas expresiones han sido reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad, como las ciudades 

históricas de Sukhothai y Ayuthaya, y los 

hallazgos arqueológicos de Ban Chiang, en 

Tailandia; así como la ciudadela de Machu Picchu, 

el complejo arqueológico de Chan Chan y las 

líneas geoglifos de Nazca, entre otros, en Perú.  

Pero, sobre todo es de resaltar el empuje común 

de nuestros pueblos por lograr el desarrollo 

นาย Alberto Escudero Casquino สมาชิกรัฐสภา

ของสาธารณรัฐเปรูซึง่เปนประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภา

ไทย-เปรูไดลงนามตกลงในบัญญัติของรัฐสภาของ

สาธารณรัฐเปรูมาตรา 68 ตามที่จะกลาวตอไปนี้

เรียน

วันที่ 10 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สาธารณรัฐเปรูและ

ราชอาณาจักรไทยจะฉลองครบรอบ 45 ป สถาปนา

ความสัมพันธทางการทูต

ที่เรารวมมือกับประเทศไทยน้ันมีอยู มากและหลาก

หลาย แตก็สามารถเขากันไดดวยฉันทามติพิเศษของ

พวกเราท่ีมีรวมกันเพราะความเหมือนกันทางระบบ

ประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาล และการพัฒนาของ

ประชากร ในประเทศไทยนั้น แงมุมเหลาน้ีมีพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนผูมีบทบาท

สําคัญซึ่งพระองคเปรียบเสมือนเสาหลักที่ขาดไมได

ของสังคมไทย ทรงเปนสัญลักษณแหงความเปนหน่ึง

เดยีว  และทรงเปนทีเ่คารพนบัถอืของพสกนกิรชาวไทย

ในอีกดานหน่ึง พวกเรารวมมือกันไดเพราะคุณคาและ

ความร่ํารวยทางวัฒนธรรมของเราท่ีคลายคลึงกนัและมี

มานานนบัพนัป ซึง่สามารถเหน็ไดจากมรดกโลกตางๆ 

เชน เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและอยธุยา และการคน

พบทางโบราณคดีที่บานเชียงในประเทศไทย ขณะท่ี

ในประเทศเปรูกมีปอมปราการมาชูปคชู โบราณสถาน

เมืองชานชาน และเสนนาซคา ทั้งหมดนี้ความสัมพันธ

ของเราเขากันไดดวยแรงผลักดันของประเทศท้ังสอง

เพื่อการพัฒนาและความผาสุกของประชากรของตน

ผานทางการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางสูงสุด

และยั่งยืน

CONGRESISTA ALBERTO ESCUDERO CASQUINO,

Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad

Perú - Tailandia

MOCION DE SALUDO
สมาชิกรัฐสภาของสาธารณรัฐเปรู
ประธานกลุ�มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เปรู
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y bienestar de nuestros habitantes, mediante el 

aprovechamiento sostenido y sostenible de nuestros 

apreciados recursos naturales;

Que, los Parlamentos tailandés y peruano, a través 

del Grupo Parlamentario de Amistad Tailandia Perú 

y la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Tailandia, 

que presiden los honorables Senador Prasert 

Prakoonsuksapan y Congresista Alberto Escudero 

Caqsquino, respectivamente, también han venido 

realizando un especial trabajo de acercamiento en 

el ámbito de la diplomacia parlamentaria que les 

compete, siendo que en junio del 2009 el Congreso de 

la República del Perú recibió la visita oficial del 

Honorable Senador Prakoonsuksapan, acompañado 

de una importante delegación;

Que, las relaciones diplomáticas entre Perú y 

Tailandia se iniciaron el 10 de noviembre de 

1965, cuando ambos países nombramos a nuestros 

respectivos embajadores. Así, el Embajador del 

Perú en Nueva Delhi asumió el cargo de Embajador 

en Tailandia; y el Embajador de Tailandia en 

Rio de Janeiro asumió el cargo de Representante 

Diplomático en el Perú;

Que, desde entonces ambos países hemos venido 

logrando un acercamiento creciente, especialmente 

en el ámbito político, como lo demuestran el 

intercambio de visitas oficiales efectuadas al más 

alto nivel; así como el número de Convenios y 

acuerdos que el Perú ha suscrito con Tailandia;

 

ผานทางกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-เปรูและเปรู-ไทย 

รัฐสภาไทยและเปรูนําโดยนายประเสริฐ ประคุณศึกษา

พันธ สมาชิกวุฒิสภาไทยและนาย Alberto Escudero 

Casquino สมาชิกรัฐสภาเปรู ไดบรรลุการสานสัมพันธ

ทางการทูตแบบรัฐสภา เปนผลใหในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2552 นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ สมาชิก

วุฒิสภาไทยพรอมดวยตัวแทนพิเศษ เยือนรัฐสภาเปรู

อยางเปนทางการ

ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทย-

สาธารณรัฐเปรู เริ่มตั้งแต วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2508 เมื่อสาธารณรัฐเปรูแตงตั้งเอกอัครราชทูตเปรู ณ 

กรุงนิวเดลี เขารับตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจํา

ประเทศไทยอีกตําแหนงหนึ่ง และราชอาณาจักรไทย

แตงตั้งเอกอัครราชทูตไทย ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร 

เขารับตําแหนงผูแทนทางการทูตไทยประจําเปรูอีก

ตําแหนงหนึ่ง

นบัแตนัน้เปนตนมาท้ังสองประเทศก็ไดมคีวามสัมพนัธ

ทีใ่กลชดิมากย่ิงขึน้  โดยเฉพาะดานการเมือง ซึง่เห็นได

จากการแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงูอยางเปนทางการ 

เชน การประชุมและการลงนามขอตกลงที่ประเทศเปรู

ไดทํากับประเทศไทย
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Que, de otro lado, el reconocimiento otorgado 

por el Gobierno Tailandés a la Denominación de 

Origen Peruana “Pisco” (Peruvian Geographical 

Indication), tiene carácter histórico ya que se 

trata del primero que se realiza en aplicación de la 

National Geographical Act Tailandesa (Registro 

del Departamento de la Propiedad Intelectual del 

30 de septiembre de 2005);

Que, en el marco del fortalecimiento sostenible de 

nuestras relaciones comerciales, en Octubre de 2003, 

nuestros países suscribieron el “Acuerdo Marco 

para una Asociación Económica más cercana entre 

el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

del Reino de Tailandia”, que fuera aprobado por 

el Congreso de la República del Perú mediante 

Resolución Legislativa 28431 de diciembre de 2004;

Que, en noviembre de 2005, la República del Perú 

y el Reino de Tailandia suscribieron el “Protocolo 

para Acelerar la Liberalización del Comercio de 

Mercancías”, así como sus protocolos adicionales 

en noviembre de 2006 y 2009, con lo que se busca 

consolidar nuestras relaciones comerciales y nuestra 

integración estratégica y sostenible; 

Que, corresponde a la Representación Nacional y a 

la ciudadanía peruana  en general expresar su más 

cordial saludo y felicitación al Reino de Tailandia 

con ocasión de celebrar el 10 de noviembre próximo, 

conjuntamente con nuestro país, el 45 aniversario del 

inicio de nuestras relaciones diplomáticas. 

Que, por estas consideraciones:

El Congreso de la República del Perú

ACUERDA:

Primero.- Expresar el más cordial saludo y felic-

itación al Reino deTailandia, con ocasión de celebrar 

,el 10 de noviembre próximo, conjuntamente con 

nuestro país, el 45° aniversario del inicio de nuestras 

relaciones diplomáticas, formulando los más fervi-

entes votos para que nuestros pueblos continúen 

consolidando sus lazos de amistad y cooperación 

para el desarrollo.

ในอีกแงหนึ่ง การที่ประเทศไทยรับรองแหลงกําเนิด

เครื่องดื่มปสโกของประเทศเปรู มีประวัติความเปนมา

ที่ยาวนานเนื่องจากมีการรับรองเปนครั้งแรกที่ดําเนิน

การตามพระราชบัญญัติเครื่องบงชี้ทางภูมิศาสตร

ไทย  (ขึ้นทะเบียนกรมทรัพยสินทางปญญา วันที่ 30 

กันยายน  พ.ศ. 2548)

ภายใตกรอบความมั่นคงดานความสัมพันธทางการคา  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ทั้งสองประเทศไดลงนาม 

กรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิ

ที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

และรฐับาลแหงสาธารณรฐัเปร ูทีร่ฐัสภาเปรอูนมุตัผิาน

การลงมติเห็นชอบมาตรา 28431 ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2547

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ประเทศเปรูและ

ประเทศไทยไดลงนามพิธีสารระหวางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคา

และอํานวยความสะดวกทางการคา เชนเดียวกับ

พิธีสารเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และ 

พ.ศ. 2552 ที่ตองการสรางความแข็งแกรงใหกับความ

สัมพันธทางการคา และการบูรณาการทางยุทธศาสตร

เพื่อความยั่งยืน

ในนามรัฐบาลและประชาชนเปรู ขาพเจาขอกลาว

ทักทายดวยไมตรีจิต และขอรวมแสดงความยินดีเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปของการสถาปนาความสัมพนัธ

ทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ

เปรูในวันที่ 10 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ดวยความนับถือ

รัฐสภาสาธารณรัฐเปรู

เห็นชอบ

ประการแรก เพื่อขอกลาวทักทายดวยไมตรีจิต และ

รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป

ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐเปรูในวันที่ 10 

พฤศจิกายน ดวยปรารถนาเปนอยางยิ่งใหประเทศ

ของเราทั้งสองรวมมือกันยิ่งขึ้นเพื่อทําใหมิตรภาพและ

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของเราแนนแฟนยิ่งขึ้น
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Segundo.- Transmitir la presente Moción de Saludo 

a Su majestad el Rey Bhumibol Adulyadej, a través 

del Embajador de Tailandia en Perú, Excelentísimo 

Señor Udomphol Ninnad.

Tercero.- Transcribir la presente Moción al Primer 

Ministro de Tailandia, Excelentísimo Señor Abhisit 

Vejjajiva; al Presidente de la Asamblea Nacional 

de Tailandia, Honorable Señor Chai Chidchob; y 

al Presidentedel Grupo Parlamentario de Amistad 

Tailandia Perú, Honorable Señor Prasert Prakoon-

suksapan

Lima, 7 de octubre de 2010 

Alberto Escudero Casquino

Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú Tailandia

ประการทีส่อง เพือ่สงผานสาสนทกัทายกราบบงัคมทลู

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผานทางเอกอคัรราชทตู อดุมผล นนินาท เอกอคัรราชทตู

ไทยประจําเปรู

ประการที่สาม เพื่อถายทอดอักษรสาสนทักทาย แก

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย แกนายชัย 

ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และนายประเสริฐ ประคุณ

ศึกษาพันธ ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย-เปรู

ลิมา, วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Alberto Escudero Casquino 

ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู
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On 15 November 2010, Foreign Minister Kasit Piromya 

hosted a luncheon in honour of Mr. Alberto Escudero Casquino, 

member of the Peruvian Congress and President of the 

Peru-Thailand Parliamentarians Friendship Group and his 

delegation, on the occasion of their visit to Thailand to 

commemorated the 45th Anniversary of the Establishment 

of Diplomatic Relations between Thailand and Peru at the 

Ministry of Foreign Affairs.

Prior to the luncheon, Mr. Casquino and his delegation met 

with Mr. Isorn Pocmontri, Ambassador attached to the 

Ministry of Foreign Affairs, to exchange views on Thailand 

– Peru bilateral issues. Both sides were glad to learn that 

Thailand and Peru have continued their cordial and fruitful 

relationship for 45 years. They also agreed that, in spite of 

geographic distance between the two countries, their relation-

ship could be fostered by enhancing their people’s awareness 

on tourism and education. In addition, Mr. Isorn conveyed 

a message of gratitude to the Congress of Peru for its crucial 

role in promoting closer ties between Thailand and Peru. He 

also noted with deep appreciation that, last year, the Congress 

of Peru passed a motion to extend best wishes to His Majesty 

the King of Thailand on the auspicious occasion of His 

Majesty’s 82th Birthday Anniversary on 5 December 2009.

Thailand and Peru celebrated the 45th Anniversary of their 

diplomatic relations on 10 November 2553. This year, 

the Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with the 

Embassy of Peru in Bangkok, will launch activities to 

commemorate the occasion, for example, the publication of a 

commemorative book that contains a chronology of Thailand 

– Peru relations.

Press Release
The 45th Anniversary of the Establishment of 
Diplomatic Relations between Thailand and Peru

ฉลอง 45 ป� การสถาปนาความสัมพันธ�ทางการทูต ไทย-เปรู

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อ

ตอนรับนายอัลแบรโต เอสกูเดโร กาสกิโน (Alberto Escudero 

Casquino) สมาชิกรัฐสภาเปรู และประธานกลุมมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาเปรู - ไทย และคณะผูแทน ในโอกาสเยือนไทยเพ่ือรวม

ฉลองการสถาปนา ความสัมพันธทางการทูตไทย-เปรู ครบรอบ 

45 ป ณ กระทรวงการตางประเทศ

ทั้งน้ี กอนการเล้ียงอาหารกลางวัน นายกาสกิโน และคณะ ได

หารอืทวภิาคกีบันายอศิร ปกมนตร ีเอกอคัรราชทตูประจาํกระทรวงฯ 

โดยทั้งสองฝายยินดีที่ความสัมพันธไทย-เปรู ดําเนินมาอยาง

ราบร่ืนตอเน่ืองกันมาถึง 45 ป และแมวาไทยและเปรูจะหางไกล

กันในแงของภูมิศาสตร แตความสัมพันธระหวางกันสามารถ

ดําเนินไดผานการสงเสริมการตระหนักรูใหแกประชาชนท้ังสอง

ฝายผานการทองเที่ยวและการศึกษา นอกจากนี้ นายอิศรฯ กลาว

แสดงความขอบคุณรัฐสภาเปรูที่มีสวนสําคัญในการสงเสริมความ

สัมพันธไทย-เปรู ดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่รัฐสภา

เปรูไดมีญัตติแสดงความยินดีและถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

2552

ไทยและเปรูครบรอบการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต 45 ป 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 และในปกระทรวงการตางประเทศ

รวมกับสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยจัดกิจกรรม

เพื่อฉลองในโอกาสดังกลาว อาทิ การออกหนังสือแสดงลําดับ

เหตุการณในความสัมพันธไทย-เปรู เปนตน

Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand
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45 Years of Thai – Peruvian Relationship

An Open Door of Brotherhood between Our People

45 ป� สัมพันธภาพไทย-เปรู

เป�ดประตูภราดรภาพระหว�างประชาชน

November 10, 2553 marks a 45-year anniversary of 

diplomatic relations established between Thailand 

and the Republic of Peru. Over this period, both 

countries have enjoyed a close, well integrated 

relationship across various fields, which has included 

high level visits exchanged on a regular basis in terms 

of trade, investment and tourism. Past agreements 

signed between our countries have covered our 

cooperation in political, economic and social domains, 

with 25 patents resulting from our cooperative ties 

between the public and private sectors, including 14 

issues under current negotiation. Our most recently 

confirmed connection is a free trade agreement 

(FTA Thailand - Peru), which comes into effect early 

next year. This will further and more widely expand 

the volume of trade and investment between Thailand 

and Peru and countries in our regions.

Although relations between Thailand and Peru 

seem to be in good health, the people of our two 

countries do not know each other very closely. 

This is probably due to the remoteness of our 

geographic locations. For those unsure, Peru is 

located in the west of South America. Peru’s 

hospitable and courteous people have created 

an attractive image for the country’s economy, 

with beautiful landscapes forming an attractive 

investment base, together with Peru’s long history 

to study and learn from. Differences in race, 

language and culture make the journey to come 

and get to know Peru, a delight, as the case is 

also for any learning exchange afforded across 

the Peruvian public domain on a variety of topics, 

along with their likely associations, no matter how 

minute. 

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เปนวันครบรอบ 45 

ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ประเทศไทย กับ สาธารณรัฐเปรู ตลอดเวลาที่ผานมา 

ทัง้สองประเทศไดมคีวามสมัพนัธดานตางๆ อยางใกลชดิ

และเปนไปดวยดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับ

สูงอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานการคา การลงทุน การ

ทองเที่ยว และที่ผานมา ไดลงนามความตกลงระหวาง

กันซึ่งครอบคลุมความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมทั้งของภาครัฐและเอกชน รวม 25 ฉบับ และ

กําลังอยูในระหวางการเจรจา จํานวน 14 ฉบับ เร่ือง

สําคัญลาสุด ไดแก การทําความตกลงเขตการคาเสรี 

(FTA ไทย – เปรู) ซึ่งจะมีผลบังคับใชในตนปหนาน้ี 

อันจะเปนการชวยขยายปริมาณการคาการลงทุน

ระหวางไทยและเปรู และประเทศในภูมิภาคไดกวาง

ขวางยิ่งขึ้น

แมวา ขณะน้ีความสัมพันธระหวางไทย - เปรูเปนไป

ดวยดี แตอยางไรก็ตาม ในระดับประชาชนของทั้งสอง

ประเทศ ยังไมมีความรูจักใกลชิดกันมากนัก อาจเนื่อง

เพราะความหางไกลทางดานพื้นที่ทางภูมิศาสตร ซึ่ง

ประเทศเปรูตั้งอยูทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต 

รวมทั้งความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ภาษา และ

วัฒนธรรม ทําใหการเดินทางไปมาหาสู การทําความ

รู จัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องตางๆ ในระดับ

ประชาชนจึงมีนอยอยู ทั้งๆ ที่ประเทศนี้เปนประเทศ

ที่นาคบคาสมาคมดวยเปนอยางยิ่ง ทั้งประชาชนมี

อัธยาศัยไมตรีที่ดี เศรษฐกิจของประเทศนาลงทุน มี

ภูมิประเทศที่สวยงาม และมีประวัติศาสตรอันยาวนาน 

นาทองเที่ยวและศึกษาเรียนรู
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From now on, our Thailand - Peru relations will form 

an important step that should allow our people of both 

countries an opportunity to join hands on a closer 

basis, apart from the running of normal state to state 

relations.  I suggest certain guidelines to develop the 

relationship between our two countries, that should 

enhance cooperation across various fields, as follows:

Establish study centers in various fields between 

our two countries. Such centers should be set up 

for the purpose of learning to know one another, 

for example, establishing a Peru Studies Center at 

universities in Thailand and a Thai Studies Center at 

universities in Peru; with this vice versa arrangement 

possibly divided into educationally specialized 

centers in various fields as well, and aimed to share 

in in-depth learning. For example, there could be 

a Center of Peru-Thai Economic Studies, a Center 

of Peru-Thai History Studies, a Center of Peru-Thai 

Development Studies, and a Center of Peru-Thai 

Language Education and Cultural Studies, etc. 

These operations would enhance learning and 

see relationships among people in both countries 

brought even closer, thus creating better mutual 

understanding between us, and leading to closer 

adjustments in life alignment, with trade and 

investment of various kinds also enhanced 

between the two countries.

Cooperate with brotherly collaboration. This would 

not be aimed toward each country solely gaining 

benefits, nor for the mere exchange of reciprocal 

benefits, or selfish national interests regardless of 

how each party is disadvantaged, but to enjoy a 

ความสัมพันธระหวางไทยและเปรูในลําดับตอจากน้ี

ไป จึงนับเปนกาวสําคัญที่นาจะทําใหประชาชนทั้งสอง

ประเทศไดมีโอกาสใกลชิดกันมากข้ึน นอกเหนือจาก

ความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐ เสนอวา แนวทางพัฒนา

ความสมัพนัธ ทัง้สองประเทศควรสงเสรมิความรวมมอื

ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

การตัง้ศนูยศกึษาดานตาง ๆ  ระหวางกนั เพือ่ใหเกดิการ

เรียนรูจักกัน โดยเสนอวา ควรมีการตั้งศูนยเปรูศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และตั้งศูนยไทยศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยในประเทศเปรู เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองตาง ๆ  อยางลึกซึ้ง และอาจจะแยกเปนศูนย

ศึกษาดานตาง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง อาทิ ศูนยศึกษา

เศรษฐกิจเปรู/ไทย ศูนยศึกษาประวัติศาสตรเปรู/ไทย 

ศูนยศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศเปรู/ไทย ศูนย

ศกึษาภาษาและวฒันธรรมเปรู/ไทย เปนตน การดาํเนิน

การในลักษณะนี้จะชวยเพิ่มการเรียนรูจักกันและสราง

ความสัมพันธไดมากยิ่งขึ้น ในระดับประชาชนของทั้ง

สองประเทศ ที่จะมีความเขาใจกันยิ่งขึ้น นําไปสูความ

รวมมือที่ใกลชิด และงายตอการปรับตัวเขาไปใชชีวิต 

ทาํการคา การลงทุนดานตาง ๆ  ระหวางท้ังสองประเทศ 

การสรางความรวมมือแบบภราดรภาพ ไมใชมุงความ

รวมมือที่หวังเพียงผลประโยชนแกประเทศตนเทานั้น 

และไมเพียงเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบ

แทน หรือเห็นแกผลประโยชนของประเทศตนโดยไม

คํานึงวาอีกฝายจะเสียเปรียบอยางไร แตเปนความ
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sense of collaboration with one another in a spirit 

of brotherhood, and to be happy to help one another 

in any complementary aspect, where free benefits 

are available, including an exchange of interests 

in trade, investment and tourism. Justice must be 

upheld with sincere integrity by encouraging 

people in both countries to treat one another fairly, 

fostering a good sense of friendship between 

kindred hearts.

Collaborate for the future. This will be useful 

to the future prospects of both countries that have 

vision to develop in the same direction using 

strong synergism for mutual benefits. For example, 

with renewable energy studies, cooperation in 

world food supply, cooperation in tourism for the 

historic restoration and conservation of tourist 

areas, and other coo-perative ventures promoting 

different sectors where there is opportunity to 

collaborate toward creating a better future together.

Cooperation between Thailand and Peru from 

now onwards will form a good role model in 

building international relations. Our people in 

both countries can be closely linked together, 

regardless of our geographic distance or differences 

in race, language and cuture. We can nevertheless 

develop a close exchange and help each other 

as brothers at several levels if we encourage our 

people from both countries to see the potential 

existing in the development of our mutual prospects 

and relationship. 

รวมมือที่มีภราดรภาพ มีความเปนพี่เปนนองที่ยินดี

ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในดานตาง ๆ โดยไมคิด

ผลประโยชนตอบแทน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผล

ประโยชนดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว ตอง

ใหความเปนธรรม มีความซื่อตรง จริงใจตอกัน โดย

สงเสริมใหประชาชนท้ังสองประเทศปฏิบัติตอกันดวย

มิตรภาพที่ดี 

การสรางความรวมมือเพื่ออนาคตรวมกัน ในเรื่องที่

จะเปนประโยชนตอไปในอนาคต ซึ่งทั้งสองประเทศ

มีวิสัยทัศนในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช

จุดแกรงของแตละประเทศเปนตัวเสริมสรางกัน ยก

ตัวอยางเชน การศึกษาดานพลังงานทดแทนรวมกัน 

ความรวมมอืในการเปนแหลงอาหารโลกรวมกนั  ความ

รวมมือดานการปฏิสังขรณโบราณสถานเพื่อการทอง

เที่ยวและการอนุรักษรวมกัน รวมทั้งความรวมมือดาน

อื่น ๆ โดยสงเสริมใหประชาชนในภาคสวนตาง ๆ ไดมี

โอกาสรวมมือเพื่อสรางอนาคตที่ดีรวมกัน

ความรวมมือระหวางไทยกับเปรูนับจากน้ีเปนตนไป 

นาจะเปนตนแบบทีด่ใีนการสรางความสมัพนัธระหวาง

ประเทศ ที่ประชาชนทั้งสองประเทศเชื่อมโยงใกลชิด

กัน โดยไมขึ้นกับระยะทางที่หางไกล เชื้อชาติ ภาษา

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง แตสามารถสัมพันธใกลชิด 

แลกเปลี่ยนชวยเหลือ  มีความเปนพี่เปนนองกันใน

ระดับตาง ๆ ได หากเราสงเสริมใหประชาชนทั้งสอง

ประเทศรวมตนรวมมือกันดวยความจริงใจ
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En 1965, el Gobierno del Perú animado del propósito de 

desarrollar prosperas relaciones comerciales con el Reino de 

Tailandia le propone el establecimiento de relaciones 

diplomáticas a nivel de Embajadores. El 14 de septiembre 

de ese año, el Gobierno de Tailandia acepta dicha propuesta. 

Ambos países intercambiaron en Nueva Delhi, el 10 de 

noviembre, notas acordando el establecimiento de dichas 

relaciones y nombraron, a sus respectivos Embajadores: El 

Embajador del Perú en Nueva Delhi, Embajador Eduardo 

Sarmiento Calmet asumió el cargo de Embajador concurrente 

en Tailandia y el Embajador de Tailandia en Brasil, 

Embajador Charas Chaloemtiarana, asumió el cargo de 

Embajador concurrente en el Perú.

Las relaciones diplomáticas establecidas entre los dos países 

el 10 de noviembre de 1965, al celebrarse el 45° aniversario 

de su establecimiento, alcanzan, en sus diferentes ámbitos, un 

alto nivel de diversificación e intensidad en su relacionamiento 

bilateral. Estas relaciones se dividen en dos periodos. Periodo 

de formación, de 1965 a 1991 y periodo de desarrollo e 

intensificación de las relaciones, de 1991 a la fecha.

Periodo de formación: 1965-1991. - En dicho periodo, las 

relaciones diplomáticas se mantienen a nivel de concurrencias 

y a través de Consulados Honorarios en Lima y Bangkok. 

No se producen hasta 1991 visitas ni reuniones entre 

autoridades de ambos países ni se firman convenios ni se 

desarrollan proyectos de cooperación bilateral.  El 

relacionamiento bilateral continuó realizándose principalmente 

a través de las representaciones permanentes de ambos países 

en el sistema de Naciones Unidas.

Periodo 1991 - A LA FECHA. - Los días 14 y 15 de noviembre 

de 1991, el Presidente de la República del Perú, Ingeniero 

Alberto Fujimori, realizó una visita de trabajo a Tailandia, 

la primera realizada por un Primer Mandatario peruano, 

con el propósito de impulsar las relaciones bilaterales en lo 

político, económico y comercial entre ambos países.  En dicha 

เมื่อป 2508 รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูประสงคจะพัฒนาความ

สัมพันธทางการคากับราชอาณาจักรไทย จึงขอสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตระหวางกันในระดับเอกอัครราชทูต ตอมา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2508 รัฐบาลไทยใหความเห็นชอบการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตดังกลาว และทั้งสองฝายได

แลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อสถาปนาความสัมพันธทางการทูตและ

แตงตั้งเอกอัครราชทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2508 โดยฝายเปรู แตงตั้งนาย Eduardo Sarmiento Calmet 

เอกอัครราชทูตเปรู ณ กรุงนิวเดลี ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต

เปรูประจําประเทศไทยอีกตําแหนงหน่ึง สวนฝายไทย แตงตั้ง

นายจรัส เฉลิมเตีรยณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ

สาธารณรฐับราซลิ ดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตูประจาํสาธารณรฐั

เปรูอีกตําแหนงหนึ่ง

ความสัมพันธ ทางการทูตที่ได รับการสถาปนาเม่ือวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2508 และพัฒนามาจนครบรอบ 45 ป เปนความ

สัมพันธทวิภาคีที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกดาน โดย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้ ชวงสรางความสัมพันธ 

ระหวางป 2508-2534 และชวงพัฒนาและกระชับความสัมพันธให

แนนแฟน ระหวางป 2534 จนถึงปจจุบัน

ชวงสรางความสัมพันธ ระหวางป 2508-2534 - ในชวงเวลา

ดังกลาว ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยและ

สาธารณรัฐเปรู ในระดับเอกอัครราชทูต มีถิ่นพํานักในตางประเทศ 

และเปนการดําเนินความสัมพันธผานสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ 

กรุงลิมาและ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเทพฯ ระหวางนั้น ไมมี

การแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือ การลงนามความตกลง หรือ

การพัฒนาโครงการความรวมมือทวิภาคีระหวางกันแตอยางใด 

ความสัมพันธของทั้งสองประเทศดําเนินไปโดยผานคณะผูแทน

ถาวรของทั้งสองประเทศในสหประชาชาติเปนหลัก

ชวงป 2534 ถึงปจจุบัน - เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2534 

นาย Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรูเยือนไทย ซึ่งนับเปน

การเยือนไทยครั้งแรกของผูนําเปรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ความสัมพันธทวิภาคี  ทั้งดานการเมือง  เศรษฐกิจและการคา

ระหวางสองประเทศ ในโอกาสเยือนครั้งนี้ มีการลงนามความตกลง

วาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยและเปรู ซึ่ง

Relaciones Diplomáticas 

ความสัมพันธ�ทางการทูต
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oportunidad se firmó el Acuerdo de Promoción y Protección 

de Inversiones entre Perú y Tailandia. Ese marcó el punto 

de partida del desarrollo e intensificación de las relaciones 

bilaterales en todos los ámbitos de su relacionamiento tanto 

a nivel gubernamental como entre las entidades privadas de 

ambos paises y entre sus ciudadanos en general, siendo clave 

para ello la inauguración de la Embajada residente del Perú 

en Bangkok en el año 1992.

El alto nivel y número de visitas y encuentros entre las 

autoridades, gremios y entidades educativas de ambos países 

(Págs. 19-27), la constitución de las ligas parlamentarias de 

amistad (Págs. 16-18), el número de covenios firmados, por 

firmar y en proceso de negociación (Págs. 28-32).), los 

proyectos de cooperación bilaterales ejecutados y por ejecutar 

(Págs. 41-42), la creciente cooperación mutua en los 

organismos y foros internacionales (Pág. 43), el gran número 

de actividades culturales realizadas por ambas partes (Págs. 

36-39) y la cooperación consular (Pág. 40), evidencian el 

grado de madurez alcanzado en las relaciones bilaterales.

เปรียบเสมือนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ

ทวิภาคีในทุกระดับ ทั้งระหวางรัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไป 

ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น จนนําไปสูการเปดสถานเอกอัครราชทูตเปรู

ประจําประเทศไทยเมื่อป 2535 

การแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในทุกระดับ ทั้งระหวาง

เจาหนาทีร่ฐั สมาคมอาชีพและสถาบันการศกึษาของท้ังสองประเทศ

(หนา. 19-27) การกอตัง้กลุมมติรภาพสมาชกิรัฐสภา (หนา. 16-18)  

ความตกลงท้ังท่ีไดลงนามไปแลวและอยูระหวางการเจรจาจัดทํา 

(หนา. 28-32) โครงการความรวมมือทวิภาคีที่ดําเนินการแลวและ

จะดําเนินการตอไป (หนา. 41-42) ความรวมมือระหวางกันใน

องคกรและเวทีระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น (หนา. 43) กิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลายของทั้งสองประเทศ (หนา. 36-39) และ

ความรวมมือดานการกงสุล (หนา. 40) ลวนเปนเคร่ืองยืนยันถึง

ความแนนแฟนของสัมพันธทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรไทย

และสาธารณรัฐเปรูในปจจุบัน
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     Jefes de Misión de Tailandia residentes en Perú Inicio Termino

Embajador Widhya Bhoolsuwan 11 Apr 2007 2008

Embajador Udomphol Ninnad 29 Feb-2008 Actualidad

 Jefes de Misión del Perú concurrentes en Tailandia Inicio Termino Residencia

Emb. Eduardo Sarmiento Calmet 03Set-1966 31Dic-1972 India

Emb. René Hooper López 1972 1975 India

Min. Jose Luis Garaycochea B., Encargado De Negocios. 1975 1978 India

Emb. Cesar Espejo Romero 1979 Jul.1981 Japon

Emb. Guillermo Nieto Heredia  1980 28.Feb.1982 Filipinas

Emb. Fortunato Isasi Cayo 1984 1987 Filipinas

Emb. Julio Balbuena 1988 30.Nov.1991 Filipinas

Jefes de Misión del Perú residentes en Tailandia   

Con. Juan Koster Koster, Encargado De Negocios 15Abr-1992 16 Abr 1995 

Embajador. Oscar Maurtua De Romaña 17Abr-1995 31Ago-1999 

Embajador Jorge Castañeda Mendez 05Oct-1999 14Ene-2002 

Embajador Gabriel Garcia Pike 01Jun-2002 18 Nov 2002 

Con. José Bustinza Soto, Encargado De Negocios 01Ene-2002 04 Feb 2005 

Embajador  Carlos Velasco Mendiola 05Feb-2005 31Mar-2010 

Embajador . Jorge Castañeda Mendez 15Abr-2010 Actualidad 

  Jefes de Misión de Tailandia concurrentes Inicio Termino Residencia

Embajador Charas Chaloemtiarana 1969 1970 Brasilia

Embajador  Manu Amatayakul 1970 1971 Brasilia

Encargado De Negocios Vidhura Vathanaprida 1971 1972 Brasilia 

Embajador Colonel Arsh Boongrapu 21 Nov 1973 1977 Brasilia

Embajador Chamnong Phahularat 28 Sep 1977 1980 Brasilia

Embajador Prasong Suwanpradhes 24 Mar 1981 1982 Brasilia

Embajador Tongchan Jotikasthira 09 Oct 1982 1984 Brasilia

Embajador Pranom Kongsamut 1984 1986 Brasilia

Embajador Pradeep Sochiratna 30 Jun 1987 1991 Brasilia

Embajador Anurak Thananan 1991 1995 Brasilia

Embajador Saksit Srisorn 1995 1998 Brasilia

Embajador Samroeng Laksanasut 1998 2001 Brasilia

Embajador Suphat Chitranukoh 2001 2005 Brasilia

Embajadora Siree Bunnag 2005 2007 Brasilia
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รายนามหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตแหง เขารับตําแหนง พนวาระการ ถิ่นพํานัก

 ราชอาณาจักรไทยประจําสาธารณรัฐเปรู  ดํารงตําแหนง

เอกอัครราชทูต จรัส เฉลิมเตียรณ 2512 2513 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต มนู อมาตยกุล 2513 2514 กรุงบราซิเลีย

อุปทูต วิฑูร วัฒนปรีดา  2514 2515 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต พันเอก อัจฉ บุญกระพือ 21 พฤศจิกายน 2516 2520 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต จํานง พาหุลรัตน 28 กันยายน 2520 2523 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ประสงค สุวรรณประเทศ 24 มีนาคม 2524 2525 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ธงฉาน โชติกเสถียร 9 ตุลาคม 2525 2527 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ประนอม กองสมุทร 2527 2529 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ประทีป โศจิรัตน 30 มิถุนายน 2530 2534 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต อนุรักษ ธนานันท 2534 2538 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ศักดิ์สิทธ ศรีสอน 2538 2541 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต สําเริง ลักษณะสุต 2541 2544 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต สุพัฒน จิตรานุเคราะห 2544 2548 กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต สิรี บุนนาค 2548 2550 กรุงบราซิเลีย

รายนามหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต เขารับ พนวาระ

 แหงสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย ตําแหนง การดํารง ถิ่นพํานัก

 ถิ่นพํานักในตางประเทศ  ตําแหนง

เอกอัครราชทูต Eduardo Sarmiento Calmet 3 กันยายน 2509 31ธันวาคม 2515 อินเดีย

เอกอัครราชทูต René Hooper López 2515 2518 อินเดีย

อุปทูต Jose Luis Garaycochea B., (อัครราชทูต) 2518 2521 อินเดีย 

เอกอัครราชทูต Cesar Espejo Romero 2522 กรกฎาคม 2524 ญี่ปุน

เอกอัครราชทูต Guillermo Nieto Heredia  2523 28 กุมภาพันธ 2525 ฟลิปปนส

เอกอัครราชทูต Fortunato Isasi Cayo 2527 2530 ฟลิปปนส

เอกอัครราชทูต Julio Balbuena 2531 30 พฤศจิกายน 2534 ฟลิปปนส

รายนามหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตแหง เขารับตําแหนง พนวาระ ถิ่นพํานัก

 สาธารณรัฐเปรู ถิ่นพํานักในประเทศไทย  การดํารงตําแหนง

อุปทูต Juan Koster Koster (ที่ปรึกษา)   15 เมษายน 2535 16 เมษายน 2538 

เอกอัครราชทูต Oscar Maurtua De Romaña 17เมษายน 2538 31 สิงหาคม 2542 

เอกอัครราชทูต Jorge Castañeda Mendez  5 ตุลาคม 2542 14 มกราคม 2545 

เอกอัคคราชทูต Gabriel Garcia Pike 1มิถุนายน 2545 18 พฤศจิกายน 2545 

อุปทูต José Bustinza Soto,  (ที่ปรึกษา)  1 มกราคม 2545 4 กุมภาพันธ 2548 

เอกอัครราชทูต  Carlos Velasco Mendiola 5 กุมภาพันธ 2548 31 มีนาคม 2553 

เอกอัครราชทูต Jorge Castañeda Mendez 15 เมษายน 2553 ปจจุบัน 

รายนามหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต เขารับตําแหนง พนวาระการ

 แหงราชอาณาจักรไทย ประจําสาธารณรัฐเปรู   ดํารงตําแหนง

 ถิ่นพํานัก ณ สาธารณรัฐเปรู

เอกอัครราชทูต วิทยา พูลสุวรรณ 11 เมษายน 2550 2551

เอกอัครราชทูต อุดมผล นินนาท 29 กุมภาพันธ 2551 ปจจุบัน
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Relaciones Inter Parlamentarias 

ความสัมพันธ�ระหว�างรัฐสภา

ความสัมพันธระหวางรัฐสภาไทยและเปรูเร่ิมตนภายหลังจากท่ี 

ดร. มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรู

อยางเปนทางการ เมื่อเดือนมีนาคม 2538 ในโอกาสดังกลาว มีการ

กอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทยข้ึนเปนคร้ังแรก โดยมี

นาย Luís Enrique Tord Romero สมาชิกรัฐสภาดํารงตําแหนง

ประธานกลุม นบัจากนัน้เปนตนมา ทัง้สองฝายกไ็ดมกีารแลกเปลีย่น

การเยือนและจัดกิจกรรมตางๆ ระหวางรัฐสภาอยางตอเนื่อง

พ.ศ. 2538
9 มีนาคม  การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย ใน

รัฐสภาเปรู โดยมีนาย Luis Enrique Tord Romero ดํารงตําแหนง

ประธานกลุม

พ.ศ. 2539
15-22 มกราคม ดร. Martha Chávez ประธานรัฐสภาแหง

สาธารณรัฐเปรูเยือนไทยพรอมดวยคณะผูแทนจากรัฐสภาเปรูเพื่อ

เขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2542
7-17 มกราคม รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศของ

ไทยนําคณะเยือนเปรูเพื่อเขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟก ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยรัฐสภาเปรู 

พ.ศ. 2548
12 มกราคม การจัดต้ังกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย โดยมี

นาย Fausto Alvarado Dodero สมาชิกรัฐสภาเปรู ดํารงตําแหนง

ประธานกลุม  

8-11 กรกฎาคม นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาเยือนสาธารณรัฐ

เปรอูยางเปนทางการ ในโอกาสนี ้ประธานรฐัสภาเปรไูดมอบเหรยีญ 

“Medalla de Honor del Congreso de la República” ซึง่เปนเหรยีญ

เกียรติยศชั้นสูงของรัฐสภาเปรูใหแกนายโภคิน พลกุล

21 ธันวาคม  การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู โดย

มีนางอรัญญา สุจนิล สมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงประธานกลุม

Las relaciones interparlamentarias entre los dos países se inician 

con la visita oficial al Perú, en marzo de 1995, del Presidente de 

la Asamblea Nacional de Tailandia, Dr. Marut Bunnag, ocasión 

en que se constituyó la Primera Liga Parlamentaria de Amistad 

Peruano Tailandesa, presidida por el Congresista Luís Enrique 

Tord Romero. A partir de esa fecha, las siguientes visitas y 

actividades interparlamentarias se han desarrollado:

1995
09 marzo, Conformación en el Congreso de la República 

del Perú de la primera Liga Parlamentaria de Amistad Perú 

- Tailandia, bajo la presidencia del Congresista Luís Enrique 

Tord Romero. 

1996
15-22 enero, Visita a Tailandia de la Presidenta del Congreso 

de la República del Perú, Doctora Martha Chávez, acompañada 

de una delegación parlamentaria en el marco de la IV Reunión 

del Foro Parlamentario Asia Pacífico.

1999
07-17 enero, Visita oficial del Vicepresidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores de Tailandia presidiendo una 

delegación del Parlamento tailandés para asistir a la VII 

Asamblea General del Foro Parlamentario Asia Pacífico, 

organizada por el Congreso de la República del Perú.

2005 
12 enero, Conformación en el Congreso del Perú de la Liga 

Parlamentaria de Amistad Perú - Tailandia, bajo la presidencia 

del Congresista  Fausto Alvarado Dodero.

08-11 julio, Visita Oficial al Perú del Presidente de la Asamblea 

Nacional de Tailandia señor Bhokin Bhalakula. El Presidente 

del Congreso de la República del Perú le entregó al sr. Bhokin 

Bhalakula la Medalla de Honor del Congreso de la República 

del Perú. 

21 diciembre, Constitución en la Asamblea Nacional de Tai-

landia de la Liga Parlamentaria de Amistad Tailandia-Perú bajo 

la presidencia de la Senadora Araya Suchanil.

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



30

2006
12 febrero, Visita de trabajo del Presidente de la Comisión 

de Constitución del Congreso de la República del Perú, señor 

Antero Flores Araoz.

04 octubre, Establecimiento en el Congreso de la República del 

Perú de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Tailandia, bajo 

la presidencia del Congresista Alberto Escudero.

2007
28 febrero, Conformación en Bangkok de la Liga Parlamentaria 

de Amistad Tailandia-Perú, presidida por la Honorable Señora 

Tuenjai Deetes.

2008
19 agosto, Constitución en la Asamblea Nacional de Tailandia 

de la Liga Parlamentaria de Amistad Tailandia Perú, bajo la 

presidencia del Senador Prasert Prakoosuksapan

2009
31 mayo-07 junio, Viaje al Perú del Comité  Ejecutivo del 

Grupo Parlamentario de Amistad Perú Tailandia presidido por 

el Senador Prasert Prakoosuksapan

02 diciembre, Moción de saludo del Congreso Nacional del 

Perú a Su Majestad el Rey de Tailandia, por su cumpleaños. 

พ.ศ. 2549
12 กุมภาพันธ นาย Antero Flores Araoz ประธานคณะกรรมธิ

การรัฐธรรมนูญแหงรัฐสภาเปรู เยือนไทย

4 ตุลาคม การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย  โดยมี

นาย Alberto Escudero ดํารงตําแหนงประธานกลุมฯ 

พ.ศ. 2550
28 กุมภาพันธ  การจัดตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู 

โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน ดํารงตําแหนงประธานกลุม

พ.ศ. 2551
19 สิงหาคม  การจัดต้ังกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-เปรู ในรัฐสภา 

โดยมีนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ สมาชิกวุฒิสภา ดํารง

ตําแหนงประธานกลุม

พ.ศ. 2552
31 พฤษภาคม-7 มิถุนายน  คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู นําโดยนาย ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ 

เยือนสาธารณรัฐเปรู 

2 ธันวาคม รัฐสภาเปรูออกญัตติแสดงความยินดีและถวาย

พระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ 
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 Liga Parlamentaria Perú Tailandia Liga Parlamentaria Tailandia-Peru

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

 (Instalación 9 marzo 1995) (Instalación 21 diciembre 2005)

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548

Congresista Luis Enrique Tord Romero, Presidente Senadora, Araya Suchanil, Presidenta 

นาย Luis Enrique Tord Romero  (สมาชิกรัฐสภา) นางอรัญญา สุจนิล  (สมาชิกวุฒิสภา)   

ประธาน ประธาน 

Congresista Gamaliel Barreto Estrada, Vicepresidente Diputado, Kriengsak Chyareonwongsak, Vicepresidente

นาย Gamaliel Barreto Estrada  (สมาชิกรัฐสภา) นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (สมาชิกสภาผูแทนราษฏร)

รองประธาน รองประธาน

Congresista Humberto Sambucetti Pedraglio Diputado, Prachuab Ungbhakorn, Secretario General

นาย Humberto Sambucetti Pedraglio  นายประจวบ อึ๊งภากรณ  

(สมาชิกรัฐสภา)  (สมาชิกสภาผูแทนราษฏร)  เลขาธิการ

Congresista Gamaliel Barreto Estrada, Senadora, Oudsanee Chidchob

นาย Gamaliel Barreto Estrada  (สมาชิกรัฐสภา) นางอุษณีย ชิดชอบ  (สมาชิกวุฒิสภา) 

Congresista Juan Cruzado Mantilla, Senador, Som Thayod

นาย Juan Cruzado Mantilla (สมาชิกรัฐสภา) นายสม ตะยศ (สมาชิกวุฒิสภา)

Congresista Ricardo Marcenaro Frers,

นาย Ricardo Marcenaro Frers (สมาชิกรัฐสภา) 

Congresista Victor Meléndez Campos,

นาย Victor Meléndez Campos  (สมาชิกรัฐสภา) 

Congresista Reynaldo Roberts Billig

นาย Reynaldo Roberts Billig (สมาชิกรัฐสภา) 

Congresista Hugo Zamata Aguirre

นาย Hugo Zamata Aguirre (สมาชิกรัฐสภา) 

2010
07 octubre, Moción del Congreso Nacional del Perú para 

celebrar el 45° aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Tailandia-Perú.

13-20 noviembre, Visita a Tailandia del Congresista Alberto 

Escudero, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad 

Perú-Tailandia, acompañado por 3 miembros del Grupo. En 

esa oportunidad, el 15 de noviembre de 2010, el Canciller Kasit 

Piromya le ofreció un almuerzo en honor a la delegación, en 

la ocación del 45° aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Tailandia y el  Perú.  

พ.ศ. 2553
7 ตุลาคม รัฐสภาเปรู มีมติแสดงความยินดีตอราชอาณาจักรไทย

ในโอกาสที่ไทยและเปรูสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบ

รอบ 45 ป เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

13-20 พฤศจกิายน   นาย Alberto Escudero ประธานกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย และคณะจํานวน 3 คน เยือนไทย โดยเมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ เปนเจาภาพเลีย้งอาหารกลางวนัเพือ่เปน

เกียรติแกคณะ ในวาระครบรอบ 45 ปการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตไทย-เปรู 
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 Liga Parlamentaria Perú Tailandia Liga Parlamentaria Tailandia-Peru

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

 (Instalacion 12 enero 2005) (Instalacion 28 febrero 2007)

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550

Congresista  Fausto Alvarado Dodero, Presidente Hon. Tuenjai Deetes, Presidenta

นาย Fausto Alvarado Dodero (สมาชิกรัฐสภา) ประธาน นางเตือนใจ ดีเทศน  ประธาน

Congresista  Luis Santa María Calderón,  Hon. Kanjana Silpa-Archa, 

Vice Presidente  Vicepresidenta

นาย Luis Santa María Calderón  นางกาญจนา ศิลปอาชา

(สมาชิกรัฐสภา)  รองประธาน รองประธาน

Congresista  Rosa León Flores,  Hon. Waruch Chavapong, 

Segunda Vicepresidente  Secretario General

นาย Rosa León Flores (สมาชิกรัฐสภา)  นายวรัชย ชวพงศ

รองประธานคนที่สอง เลขาธิการ

Congresista Cecilia Tait Villacorta, Secretaria Hon. Gothum Areeya

นาย Cecilia Tait Villacorta (สมาชิกรัฐสภา) เลขาธิการ นายโคทม อารียา 

Congresista Gloria Helfer Palacios Hon. General Charan Kullavanijaya

นาย Gloria Helfer Palacios (สมาชิกรัฐสภา) พลเอกจรัล กุลละวณิชย 

Congresista Heriberto Benites Rivas Hon. Pornpetch Wichitcholchai

นาย Heriberto Benites Rivas (สมาชิกรัฐสภา) นายพรเพชร วิชิตชลชัย

Congresista Wilmer Rengifo Ruiz Hon. General Pathompong Kesornsook

นาย Wilmer Rengifo Ruiz (สมาชิกรัฐสภา) พลเอกปฐมพงษ เกษรสุข

Congresista Gerardo Saavedra Mesones Hon. Pongsak Semson

นาย Gerardo Saavedra Mesones (สมาชิกรัฐสภา) นายพงษศักดิ์ เสมสันต 
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 Liga Parlamentaria Peru Tailandia   Liga Parlamentaria Tailandia-Peru

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

 (Instalacion 4 octubre 2006)   (Instalación 19 agosto 2008)

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 

Congresista Alberto Escudero Casquino, Presidente Senador Prasert Prakoonsuksapan, Presidente

นาย Alberto Escudero Casquino   นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ

(สมาชิกรัฐสภา) ประธาน (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน

Congresista Mario Peña Angulo,  Vicepresidente

Vicepresidente (fallecido), reemplazado  รองประธาน

por Congresista Jorge Foinquinos

นาย Jorge Foinquinos สมาชิกรัฐสภา 

ปฏิบัติหนาที่แทน นาย Mario Peña Angulo 

สมาชิกรัฐสภา รองประธาน ซึ่งถึงแกกรรม 

Congresista Alda Lazo Rios de Hornug,  Senador Pol. Lt. Col. Jit Sriyohamukdatanapong,

Secretaria Secretario  General

นาย Alda Lazo Rios de Hornug  พันตํารวจโทจิตต  ศรีโยหะมุกดาธนพงษ

(สมาชิกรัฐสภา) เลขาธิการ (สมาชิกวุฒิสภา) เลขาธิการ

Congresista Wilson Michael Urtecho Medina Senador  Pol. Gen. Soontourn Saikwan

นาย Wilson Michael Urtecho Medina  (สมาชิกรัฐสภา) พลตํารวจเอกสุนทร  ซายขวัญ  (สมาชิกวุฒิสภา) 

Congresista Yonhy Lescano Ancieta Senador Bebonsak Kanasen

นาย Yonhy Lescano Ancieta  (สมาชิกรัฐสภา) นายบวรศักดิ์  คณาเสน   (สมาชิกวุฒิสภา) 

Congresista Juan David Perry Cruz Senador Thanom Songserm

นาย Juan David Perry Cruz (สมาชิกรัฐสภา) นายถนอม สงเสริม (สมาชิกวุฒิสภา) 

Congresista Carlos Cánepa La Cotera Senadora Rossukon Bhuridej

นาย Carlos Cánepa La Cotera (สมาชิกรัฐสภา) นางรสสุคนธ ภูริเดช (สมาชิกวุฒิสภา)

Congresista Anibal Huerta Diaz

นาย Anibal Huerta Diaz (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista José Vargas Fernández

นาย José Vargas Fernández (สมาชิกรัฐสภา)

COngresista Hilda Guevara Gómez

นาย Hilda Guevara Gómez (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista Julio Herrera Pumayauli

นาย Julio Herrera Pumayauli (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista Jhony Peralta Cruz

นาย Jhony Peralta Cruz (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista Mario Alegría Pastor

นาย Mario Alegría Pastor 

Congresista Olga Cribilleros Shigihara

นาย Olga Cribilleros Shigihara (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista Alejandro Rebaza Martell

นาย Alejandro Rebaza Martell (สมาชิกรัฐสภา)
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 กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

 (Instalacion 4 octubre 2006)   (Instalación 19 agosto 2008)

 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 

Congresista Luis Falla La Madrid

นาย Luis Falla La Madrid (สมาชิกรัฐสภา)

Congresista Jose Antonio Vega

นาย Jose Antonio Vega (สมาชิกรัฐสภา)

  Liga Parlamentaria Tailandia - Peru

  กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

  (Instalación 06 septiembre 2010)

   เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553

 Senador Prasert Prakoonsuksapan, Presidente

นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ 

 (สมาชิกวุฒิสภา)   

 ประธาน

 Diputado, Chaiwat Subroungthong, Vicepresidente

นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง  

 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร)  

 รองประธาน

 Senador, Anusart Suwanmongkol,  Secretario General

นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล   

 (สมาชิกวุฒิสภา)  

 เลขาธิการ

 Senador, Yuthana Yuparit,

นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ (สมาชิกวุฒิสภา)  

 Senador Rakpong Na-U-Bol

นายรักพงษ ณ อุบล (สมาชิกวุฒิสภา)  

 Senador POl. Col. Sontaya Sangphow

พันตํารวจเอกสนธยา  แสงเภา  (สมาชิกวุฒิสภา)  

 Diputado, General Pol Viroon Phoensaen

พลตํารวจเอกวิรุฬห พื้นแสน  

 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร)
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การหารือ และการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งระดับรัฐบาลและภาค

เอกชนของไทยและเปร ู เร่ิมตนภายหลงัการเยอืนของนาย Alberto 

Fujimori ประธานาธิบดีเปรู เมื่อป 2534  และไดเพิ่มจํานวนข้ึน

เมื่อเปรูเปดสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยเม่ือเดือน

กรกฎาคม 2535 ฝายไทย มีการเยือนระดับพระราชวงศ ไดแก  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทรเสด็จเยือนเปรู เมื่อป 2535 สมเด็จพระบรมโอรสา-

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินเยือนเปรู เมื่อ

ป 2536  และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี เสด็จเยือนเปรู เมื่อป 2543

การแลกเปล่ียนการเยือนและการหารือระดับรัฐบาลและเอกชน

ของทั้งสองประเทศมีรายละเอียด ดังนี้

พ.ศ. 2534
14-15 พฤศจิกายน  นาย Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรู

เยือนไทย ซึ่งเปนการเยือนราชอาณาจักรไทยเปนครั้งแรกของ

ผูนาํเปรู ในโอกาสน้ี มกีารลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริมและ

การคุมครองการลงทุนระหวางสองฝาย

พ.ศ. 2535
เมษายน  สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณิวฒันา  กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทรเสด็จเยือนเปรูเปนการสวนพระองค

พ.ศ. 2536
9-14 เมษายน   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ  ใน

โอกาสนี้ รัฐบาลเปรูทูลเกลาฯ  ถวายเครื่องอิสริยาภรณตระกูล “El 

Sol del Perú” ชั้นตรา “Gran Cruz” และกุญแจกรุงลิมา

ธันวาคม ปลัดกระทรวงพาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2537
24-26 พฤศจิกายน   นายสุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการตางประเทศเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ  

Visitas Y Encuentros Bilaterales  

การเยือนและการหารือทวิภาคี

El número de encuentros y visitas gubernamentales y entre 

entidades privadas de ambos países se inicia con la Visita de 

Trabajo a Tailandia del Presidente del Perú, Ing. Alberto 

Fujimori en 1991 y comienza a desarrollarse con rapidez e 

intensidad a partir de la inauguración de la Embajada del 

Perú en Tailandia, en julio de 1992. Por parte de la Familia Real 

tailandesa visitaron el Perú Su Alteza Real la Princesa Galyani 

Vadhana (1992), el Príncipe Heredero Su Alteza Real Maha 

Vajiralongkorn Mahidol (1993) y Su Alteza Real la Princesa 

Chulabhorn (2000). 

El siguiente listado recoge las visitas y encuentros realizados 

por las autoridades de ambos gobiernos y por las entidades 

privadas de ambos países

1991
14-15 noviembre, Visita de trabajo a Tailandia del Presidente 

del Perú, Ing. Alberto Fujimori. Fue la primera visita de un 

Jefe de Estado peruano a Tailandia. En dicha oportunidad 

se suscribió el  Convenio sobre la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones.

1993
9-14 abril, Visita oficial al Perú de Su Alteza Real  el Príncipe 

Maha Vajiralongkorn Mahidol. En esa oportunidad, el 

Gobierno del Perú, le otorgó a Su Alteza Real la condecoración 

“El Sol del Perú”, en el grado de “Gran Cruz”, y las llaves de 

la ciudad de Lima.

1992
Abril, Su Alteza Real la Princesa Galyani Vadhana, realizó 

una visita privada al Perú.

Diciembre, Visita al Perú del Secretario Permanente del 

Ministerio de Comercio de Tailandia.

1994
24-26 noviembre, Visita oficial al Perú del Viceministro 

de Asuntos Exteriores de Tailandia, señor Surin Pitsuwan, 
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ในโอกาสนีไ้ดลงนามความตกลงวาดวยการจดัตัง้คณะกรรมาธกิาร

รวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรไทยและ

สาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2538
9-11 มีนาคม  ดร. มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาเยือนเปรูอยาง

เปนทางการ 

26-29 มิถุนายน  นาย Ricardo Márquez วาที่รองประธานาธิบดี

เปรูเยือนไทย

20 กรกฎาคม  ทีมวอลเลยบอลเยาวชนทีมชาติเปรูเดินทางเขา

รวมการแขงขันวอลเลยบอลชิงแชมปโลกที่กรุงเทพฯ

22-24 ตุลาคม  ดร. เสรี จินตนเสรี ผูอํานวยการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเยือนสาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2539
14-17 มกราคม  ดร. อํานวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเยือน

สาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ ระหวางการเยือนมีการลงนาม

ความตกลงระหวางรัฐบาล 3 ฉบับ  และระหวางภาคเอกชนของทั้ง

สองประเทศอีก 1 ฉบับ ดังนี้ 

 •  ความตกลงทางการคา

 •  บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ และสภาวิทยาศาสตรของเปรู

 •  บันทึกความเขาใจระหวางธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย กับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหง

oportunidad en la que se suscribió el Convenio para el 

Establecimiento de una Comisión Mixta para la Cooperación 

Bilateral entre el Perú y Tailandia.

1995
09-11 marzo, Visita oficial al Perú del Presidente de la 

Asamblea Nacional de Tailandia, Dr. Marut Bunnag.

26-29 junio,  Visita de trabajo a Tailandia del Primer 

Vicepresidente Electo del Perú, Ingeniero Ricardo Márquez.

20 julio, Arribo a Bangkok de la Selección Juvenil de Voleibol 

del Perú para participar en Campeonato Mundial.

22-24 octubre, Visita al Perú del Presidente del Stock 

Exchange de Tailandia, Dr. Seri Chintanaseri. 

1996
14-17 enero, Visita oficial al Perú del Vice Primer Ministro 

de Tailandia, Dr. Amnuay Viravan. Durante su visita se 

suscribieron tres convenios gubernamentales y uno entre los 

sectores privados de ambos países:

 • Convenio Comercial. 

 •  Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica 

entre el CONCYTEC de Perú y la Agencia Nacional 

para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (NSTDA)

 •  Protocolo de Entendimiento entre COFIDE y el 

EXIMBANK de Tailandia.

 •  Acuerdo de Cooperación Recíproca entre la Confederación 
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ประเทศไทยกับสหพันธสถาบันผูประกอบการเอกชนเปรู

ดร. อํานวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีไดรับเกียรติแตงตั้งเปน

สมาชิกกติตมิศกัด์ิของมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico โดย

เปนชาวเอเชียคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้

15-22 มกราคม  ดร. Martha Chávez ประธานรัฐสภาแหง

สาธารณรัฐเปรูเยือนไทยพรอมดวยคณะผูแทนจากรัฐสภาเปรูเพื่อ

เขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 4

19-26 มีนาคม  นักขาวจากนิตยสารเปรียวเยือนเปรู เพื่อทํา

รายงานขาวเกีย่วกบัสถานทีท่องเทีย่วและโบราณสถานในประเทศ

เปรู

1-8 เมษายน   ดร. Javier Pérez Rodríguez อธกิารบดีมหาวทิยาลยั 

Universidad del Pacífico แหงสาธารณรัฐเปรูเยือนไทย และ

ไดลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

อสัสมัชญั (เอแบค) และมหาวิทยาลยั Universidad del Pacífico แหง

สาธารณรัฐเปรู และความตกลงระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico แหงสาธารณรัฐเปรู

17-23 เมษายน  ดร. Moisés Pantoja Rodulfo ประธานศาลฎีกา

เปรูเยือนไทยอยางเปนทางการ

22 พฤษภาคม นาย Alberto Fujimori ประธานาธบิดเีปรูแวะเปลีย่น

เครือ่งทีก่รงุเทพฯ ขณะเดนิทางไปกรงุธากา โดยมนีายสมคัร สนุทร

เวช รองนายกรัฐมนตรีใหการตอนรับ

21 มิถุนายน  ดร. Teodosio Arias Schreiber กรรมการผูจัดการ

ทั่วไปตลาดหลักทรัพยเปรูเยือนไทย

4-14 กรกฎาคม นกัขาวเปรเูยอืนไทยตามคาํเชญิของกรมสารนเิทศ 

กระทรวงการตางประเทศ

21-29 กรกฎาคม   คณะนักเรียนนายรอยไทยเดินทางเยือนเปรู

ตามคําเชิญของกองทัพเปรู

3-5 กันยายน นายประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาพรอมคณะ

เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ 

11-14 กนัยายน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัอสัสมัชญัเยอืนสาธารณรฐั

เปรู

17-20 พฤศจิกายน นาย Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรู

เยอืนราชอาณาจกัรไทยอยางเปนทางการ และไดเขาเฝาฯ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และเขาเฝาฯ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

ระหวางการเยือนคร้ังนี้ มีการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาล 6 

ฉบับ และระหวางภาคเอกชนอีก 1ฉบับ ดังนี้

 Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP) y el Board of Trade de Tailandia.

El Vice Primer Ministro fue declarado miembro de honor por 

la Universidad del Pacífico, siendo el primer ciudadano asiático 

en recibir dicho honor.  

15-22 enero, Visita a Tailandia de la Presidenta del Congreso 

de la República del Perú, Doctora Martha Chávez, acompañada 

de una delegación parlamentaria en el marco de la IV Reunión 

del Foro Parlamentario Asia Pacífico.

19-26 marzo, Viaje a Perú de periodistas de la revista tailandesa 

“PRIEW” para realizar reportajes sobre los atractivos turísticos 

e históricos del Perú.

01-08 abril, Visita a Tailandia del Rector de la Universidad 

del Pacífico del Perú, Dr. Javier Pérez Rodríguez. Firma del 

Memorándum de Cooperación entre la Universidad del Pacífico 

del Perú y las Universidades Assumption y Thammasat de 

Bangkok.

17-23 abril,  Visita oficial a Tailandia del Presidente de la Corte 

Suprema del Perú, Dr. Moisés Pantoja Rodulfo.

22 mayo, Escala en Bangkok, en tránsito a Dacca, del Presidente 

del Perú, Ingeniero Alberto Fujimori. Fue recibido por el Vice 

Primer Ministro de Tailandia Samak Sundaravej. 

21 junio, Visita a Tailandia del Director Gerente General de la 

Bolsa de Valores del Perú,  Dr. Teodosio Arias Schreiber. 

04-14 julio, Visita a Tailandia de periodistas peruanos por 

invitación de la Dirección de Informaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Tailandia.

21-29 julio, Viaje al Perú de una delegación de cadetes del 

Ejército tailandés a invitación del Ejército peruano.

03-05 septiembre, Visita oficial al Perú del Presidente de la 

Corte Suprema de Tailandia, Sr. Pramarn Chansue, acompañado 

de una delegación.

11-14 septiembre, Viaje al Perú del Rector de la Universidad 

Católica Assumption de Bangkok

17-20 noviembre, Visita oficial a Tailandia del Presidente de la 

República del Perú,  Ing. Alberto Fujimori, quien sostuvo una 

audiencia real con Su Majestad el Rey Bhumibol en el Palacio 

de Chitralada y otra audiencia con Su Alteza Real el Príncipe 

Vajiralongkorn. 

Durante su visita se suscribieron seis acuerdos gubernamentales 
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 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงประมงเปรู 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางอากาศ

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิชาการระหวางทบวง

มหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือในดานการพิทกัษสิง่แวดลอม

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู 

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางศูนยศึกษาการตาง

ประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ) กับสถาบันการทูตเปรู

 •  บันทึกความเขาใจระหวางสมาคมธนาคารไทยและสมาคม

ธนาคารของเปรู

พ.ศ. 2540
23-26 พฤษภาคม  กลุมนักธรุกจิเปรูนาํโดยนาย Gonzalo Garland 

ประธานกลุม PBEC เปรูเยือนไทย

พ.ศ. 2541
5 พฤศจิกายน  ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2542
7-17 มกราคม รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ

ของไทยนําคณะเยือนเปรูเพื่อเขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพ้ืน

เอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยรัฐสภาเปรู

12-15 พฤษภาคม คณะลวงหนาจากประเทศไทยเดินทางเยือน

เปรู  เพื่อเตรียมการเยือนเปรูของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

2-6 มิถุนายน  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐ

เปรอูยางเปนทางการ ซึง่ถอืเปนการเยอืนสาธารณรัฐเปรูของนายก

รัฐมนตรีไทยเปนคร้ังแรกระหวางการเยือน ไดลงนามความตกลง

ระหวางรัฐบาล 3 ฉบับ และระหวางภาคเอกชน 1 ฉบับ ดังนี้

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางทะเล

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู

 •  ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทางทตู หนังสือเดินทางราชการ หรือพิเศษ และหนังสือ

เดินทางธรรมดา 

 •  บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ

y uno  entre los sectores privados de ambos países:

 • Acuerdo de  Cooperación Pesquera entre el Ministerio 

de Pesquería del Perú  y el Ministerio de Agricultura y 

Cooperativas de Tailandia.

 •  Acuerdo de  Cooperación  en materia de Transporte Aéreo

 •  Acuerdo de Cooperación Académica entre el Ministerio 

de Asuntos Universitarios de Tailandia y el Ministerio de 

Educación del Perú.

 •  Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Protección 

Ambiental.

 •  Convenio de Cooperación Turística.

 •  Acuerdo  de Cooperación entre la Academia Diplomática 

del Perú y el Centro de Estudios Internacionales de 

Tailandia.

 •  Memorando de Entendimiento entre la Asociación de 

Bancos del Perú y de la Asociación de Banqueros de 

Tailandia. 

1997
23-26 mayo, Visita a Tailandia de una Misión Empresarial perua-

na presidida por el señor Gonzalo Garland, Presidente del Capítulo 

Peruano PBEC.

1998
05 noviembre, Visita al Perú del Vice Primer Ministro y Ministro 

de Comercio de Tailandia, Doctor Supachai Panitchpakdi.

1999
07-17 enero, Visita oficial del Vicepresidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de Tailandia, presidiendo una delegación 

del Parlamento tailandés para asistir a la VII Asamblea General 

del Foro Parlamentario Asia Pacífico, organizada por el Congreso 

de la República del Perú. 

12-15 mayo, Viaje al Perú de Misión de Avanzada tailandesa 

para coordinar la visita del Primer Ministro de Tailandia, 

señor Chuan Leekphai 

2-6 junio, Visita oficial al Perú del Primer Ministro de Tailandia, 

señor Chuan Leekphai, la primera visita que un Jefe de Gobierno 

tailandés realizó al Perú. Durante su visita se suscribieron tres 

acuerdos gubernamentales y un acuerdo de cooperación del 

sector privado.

 •  Convenio de Transporte Marítimo. 

 •  Convenio sobre la Supresión del Requisito para Visa para 

titulares de pasaporte diplomático, oficial o especial y  

ordinario.

 •  Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el 

Control de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y 

Precursores Químicos.
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รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยความรวมมือในการควบคุม

ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทและสารต้ังตน

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมอืระหวางสภาอตุสาหกรรมแหง

ประเทศไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมแหงเปรู

นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรีไดเปดสวน “Reino de Tailandia” ใน

เขตลาโมลินา

พ.ศ. 2543
19 กุมภาพันธ  นาย Ricardo Márquez รองประธานาธิบดีเปรู 

หารอืขอราชการกบักบันายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตร ีนายสรุนิทร 

พศิสวุรรณ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ  และนายศภุชยั 

พานชิภกัดิ ์รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย 

ระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 

(UNCTAD) ครั้งที่ 10 ณ กรุงเทพฯ

19 กุมภาพันธ  นาย Jorge Valdez ผูชวยรัฐมนตรีและปลัด

กระทรวงตางประเทศของเปรูหารือขอราชการกับนายสุรินทร 

พศิสวุรรณ รฐัมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ระหวางการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10 

ณ กรุงเทพฯ

15-22 มีนาคม สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ ใน

โอกาสเดียวกันนี้  รัฐบาลเปรูไดทูลเกลาฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ

ตระกูล Al Mérito por los Servicios Distinguidos ชั้นตรา 

Gran Cruz แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี

29 มีนาคม - 2 เมษายน  นางอุรัจฉทา รอดประเสริฐผูอํานวยการ

สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เยือนเปรูเพื่อ

สรางความสัมพันธกับสถาบันการทูตเปรู

15 พฤศจิกายน นายสุรินทร พิศสุวรรณรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศหารือขอราชการกับนาย Fernando Trazegnies 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู ที่บรูไนระหวางการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 8

15 พฤศจิกายน  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และ นาย 

Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรู หารือขอราชการระหวางกัน

ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค 

พ.ศ. 2544
29 มีนาคม การประชุมระหวางอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย 

กระทรวงการตางประเทศเปรูและอธิบดกีรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

กระทรวงการตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี ระหวาง

การประชุมเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกและลาติน

อเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation-

FEALAC) ซึ่งท้ังสองฝายเห็นชอบวาระงานทวิภาคีรวมกันและให

จัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี 

ระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ

 •  Acuerdo de Cooperación entre la Federación de Industrias 

tailandesa y la Sociedad Nacional de Industrias

Durante la visita se efectuó la inauguración del Parque “Reino 

de Tailandia” en el distrito de la Molina.

2000
19 febrero,  El Vicepresidente del Perú, Ing. Ricardo 

Márquez se reunió con el Primer Ministro Chuan Leekphai, 

Canciller Surin Pitsuwan, Vice Primer Ministro y Ministro de 

Comercio, Supachai Panitchpadki, en Bangkok, en el marco 

de la X UNCTAD.

19 febrero,  El Viceministro y Secretario General de Relaciones 

Exteriores del Perú, Embajador Jorge Valdez, se reunió con su 

homólogo Thai y con el Canciller Surin Pitsuwan,en ocasión 

de la X UNCTAD.  

15-22 marzo,  Visita oficial al Perú de Su Alteza Real la Princesa 

Chulabhorn Walailak. En esa visita, el Gobierno del Perú le 

otorgó una condecoración al Mérito por Servicios Distinguidos 

en el grado de “Gran Cruz” a Su Alteza Real.

29 marzo-02 abril, Visita de trabajo al Perú de la Embajadora 

Urachata Rodprasart, Directora del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Cancillería Thai para establecer contacto 

con la Academia Diplomática del Perú. 

15 noviembre,  Reunión de los Cancilleres del Perú y Tailandia, 

Fernando Trazegnies y Surin Pitsuwan, respectivamente, en 

Brunei, durante  la  8ª  Reunión Ministerial de APEC.

15 noviembre,   Reunión del Primer Ministro Chuan 

Leekphai con el Presidente Alberto Fujimori durante la 

Cumbre APEC.

2001
29 marzo,  Reunión del Director de Asia y Oceanía de la 

Cancillería peruana con el Director General de las Américas y 

del Pacifico Sur de la Cancillería Thai, en Santiago de Chile, 

en el marco de FOCALAE. Acordaron la implementación de 

la Agenda Bilateral Común y la realización en Bangkok de la I 

Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación.
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24-27 เมษายน  ไทยเขารวมการประชุมระหวางประเทศวาดวย

การตรวจหาและสํารวจเหมืองแร ครั้งที่ 2  ที่กรุงลิมา  โดย นายมนู 

เลียวไพโรจน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหัวหนาคณะ

พ.ศ. 2545
6-9 พฤษภาคม  นายนกิร จาํนง รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม 

และคณะ เยือนเปรูเพื่อเขารวมการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมและ

การสื่อสารเอเปค ครั้งที่ 3

11-15 กรกฎาคม  นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย พรอม

ดวยคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสน้ีผูแทน

การคาไทยไดรวมการสัมมนาในหัวขอ “The Building of the 

Strategic Partnership Between Thailand and Perú” ซึ่งจัดโดย

สถานเอกอัครราชทูตประจําบราซิล ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเปรู  

ระหวางการเยอืนสาธารณรฐัเปรผููแทนการคาไทยหารอืขอราชการ

กบันาย Raúl Diez Canseco รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคาตางประเทศและการทองเทีย่ว นาย Diego García 

Saryan รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  และนาย Javier 

Reategui รัฐมนตรีวาการกระทรวงประมง

23 ตุลาคม การหารือทวิภาคีระหวาง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย Allan Wagner 

Tizon รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู ระหวางการ

ประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศเม็กซิโก

26 ตุลาคม  พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดหารือ

ขอราชการกับนาย Alejandro Toledo ประธานาธิบดีเปรู ระหวาง

การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศเม็กซิโก ทั้งสองฝาย

ไดเห็นชอบใหศึกษาการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีไทย-เปรู

11 ธันวาคม  การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับสาระ

ของกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจทีใ่กลชดิ

ยิ่งขึ้น (CEP) ระหวางไทยและเปรู โดยมีนาง อภิรดี ตันตราภรณ 

อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และ นาย Julio Chan ผูอํานวยการกองเอเปค  กระทรวงการคา

ตางประเทศเปรู เปนหัวหนาคณะฝายเปรู

พ.ศ. 2546
13 กุมภาพันธ   การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพ่ือหารือเกี่ยวกับ

สาระของกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ที่ใกลชิดยิ่งขึ้น (CEP) ระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 2 โดยมีนาง

ชุติมา บุณยประภัสร รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

เปนหัวหนาคณะฝายไทย และนาย Juan Carlos Capunay อธิบดี

24-27 abril,  Participación de Tailandia en el II Congreso 

Internacional de Prospección y Exploración Minera realizado 

en Lima. La delegación tailandesa estuvo presidida por el 

señor Manu Leopairoj, Secretario Permanente del Ministerio 

de Industrias de Tailandia.

2002
06-09 mayo, Viaje al Perú de una delegación tailandesa a la 

III Reunión de Ministros de Transporte del Foro APEC, 

presidida por el señor Nikorn Chumnong, Viceministro de 

Transporte y Comunicaciones de Tailandia.  

11-15 julio, Visita al Perú del Dr. Kantathi Suphamongkhon, 

Representante de Comercio de Tailandia, acompañado de 

una delegación empresarial y realización del Seminario 

“The Building of the Strategic Partnership between Thailand 

and Perú”, organizado por la Embajada de Tailandia en Brasil, 

concurrente en el Perú. Durante la visita, el Representante 

de Comercio se reunió con el Dr. Raúl Diez Canseco, Primer 

Vicepresidente de la República del Perú y Ministro de Comercio 

Exterior, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales, 

Dr. Diego García Sayan, Ministro de Relaciones Exteriores y 

con el Sr. Javier Reategui, Ministro de Pesquería. 

23 octubre,  Reunión bilateral del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Tailandia, el Dr. Surakiart Sathirathai con el 

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. Allan Wagner 

Tizon, en el marco de la Cumbre APEC en México.

26 octubre, Reunión del Primer Ministro de Tailandia, Sr. 

Thaksin Shinawatra, con el Presidente de la República del 

Perú, Dr. Alejandro Toledo, durante la Cumbre APEC en 

México. Ambos acordaron explorar la conveniencia de la 

negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre los dos 

países.

11 diciembre,  Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 

para definir el contenido de un Acuerdo Marco para una 

Asociación más Cercana entre Tailandia y Perú. La señora 

Aphiradi Tantraporn, Directora General del Departamento 

de Negociaciones Comerciales, y el señor Julio Chan, Director 

de APEC, del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, 

presidieron las delegaciones.

2003
13 febrero, II Reunión de Funcionarios de Alto Nivel para 

definir el contenido de un Acuerdo Marco para una Asociación 

más Cercana  entre Tailandia y Perú. La señorita Chutima 

Bunyaprapatson, Directora General adjunta del Departamento 

de Negociaciones Comerciales y el Embajador Juan Carlos 
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กรมเอเชียและแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศเปรู เปนหัวหนา

คณะฝายเปรู

16-19 ตลุาคม นาย Alejandro Toledo ประธานาธิบดีเปรูพรอมดวย

นาง Eliane Karp de Toledo ภริยา เดินทางเยือนราชอาณาจักร

ไทยอยางเปนทางการ   ในโอกาสนี้ มีการลงนาม

 •  กรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกล

ชิดยิ่งขึ้น (CEP) โดยนาย อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย  และนาย Allan Wagner Tizón รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศเปรู  

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางไทยและ

เปรู 

นอกจากนี ้ประธานาธบิดเีปรไูดรบัพระราชทานเครือ่งราอสิริยาภรณ

มหาปรมาภรณชางเผอืก และไดรบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 

สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย

20-21 ตุลาคม ประธานาธิบดี Alejandro Toledo ประธานาธิบดี

เปร ูเขารวมการประชมุผูนาํเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที ่11 ทีป่ระเทศ

ไทย

3-7 ธนัวาคม คณะผูแทนกรมสงเสรมิการสงออก กระทรวงพาณชิย 

เยือนสาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2547
29-30 มกราคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 1  ที่

กรุงเทพฯ โดยมีนางชุติมา บุณยประภัสร รองอธิบดีกรมเจรจาการ

คาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายไทย และนาย Eduardo 

Brandes อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงการคา

ตางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายเปรู

10-11 มิถุนายน  การเจรจาเขตการคาเสรี ไทย-เปรู ครั้งที่ 2 โดย

ฝายไทย มีนายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนา

คณะ และฝายเปรูมีนาย Eduardo Brandes อธิบดีกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ  กระทรวงการคาตางประเทศประเทศเปน

หัวหนาคณะ

16-19 สิงหาคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 3 โดยมี

นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

21-25 สิงหาคม  นายปติพงษ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ

สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน เยือนสาธารณรัฐเปรู

Capuñay, Director General del Departamento de Asia y Cuenca 

del Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, presidieron 

las delegaciones.

16-19 octubre,   Visita oficial a Tailandia del Presidente de la 

República del Perú, Dr. Alejandro Toledo, acompañado de su 

esposa, Sra. Elián Karp. Durante la visita se suscribieron los 

siguientes acuerdos:

 •  Acuerdo Marco para una Asociación más  Cercana (CEP) 

entre Perú y Tailandia, por el señor Adisai Photharamik, 

Ministro de Comercio de Tailandia y el Embajador 

Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores 

del Perú.

 •  Convenio Cultural

En el marco de la visita, el Presidente Alejandro Toledo recibió 

la condecoración de “Gran Elefante Blanco” y el título de Doctor 

Honoris Causa en Economía por la Universidad Kasetsart.

20-21 octubre, El Presidente Alejandro Toledo participó en la 

Cumbre de Líderes APEC, realizada en Tailandia.

03-07 diciembre,  Visita al Perú de una delegación del 

Departamento de Promoción de Exportaciones del Ministerio 

de Comercio de Tailandia.

2004
29-30 enero, Primera rueda de negociación en Bangkok del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y Perú. La señorita 

Chutima Bunyaprapatson, Directora General adjunta del 

Departamento de Negociaciones Comerciales, y el señor 

Eduardo Brandes, Director Nacional de Negociación del 

Ministerio de Comercio Exterior del Perú, presidieron las 

delegaciones.

10-11 junio, Segunda rueda de negociación en Lima del Ac-

uerdo de Libre Comercio entre Tailandia y Perú. El Dr. Kantathi  

Suphamongkhon, Representante de Comercio de Tailandia 

y el señor Eduardo Brandes, Director Nacional de Negociación 

del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, presidieron las 

delegaciones.

16-19 agosto,  Tercera rueda de negociación en Bangkok 

del Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y Perú. El 

Dr. Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio de 

Tailandia, y el señor Pablo de la Flor, Vice Ministro de Comercio 

Exterior de Perú, presidieron las delegaciones.

21-25 agosto, Visita al Perú del Director General de la Oficina 

de Capitalización de Activos de Tailandia, señor Pitipong 

Puengboon Na Ayudhaya.
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26 กันยายน  การหารือทวิภาคีระหวาง ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียร

ไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย Manuel 

Rodríguez Cuados รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู

ระหวางการประชมุสมัชชาสหประชาชาต ิคร้ังที ่59 ณ นครนวิยอรก

12-15 ตุลาคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 4 โดยมี

นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

8-11 พฤศจิกายน  การเจรจาเขตการคาเสรไีทย-เปร ูครัง้ที ่5  โดย

มนีายกนัตธรี ศภุมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหวัหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

พ.ศ. 2548
8-11 กรกฎาคม นายโภคนิ พลกลุ ประธานรฐัสภาเยอืนสาธารณรฐั

เปรูอยางเปนทางการ ในโอกาสนี ้ประธานรฐัสภาเปรไูดมอบเหรยีญ 

“Medalla de Honor del Congreso de la República” ซึง่เปนเหรียญ

เกียรติยศชั้นสูงของรัฐสภาเปรูใหแกนายโภคิน พลกุล

11 สงิหาคม  การประชุมระดับเจาหนาทีอ่าวุโสของคณะกรรมาธิการ

รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับเปรู ครั้งที่ 1 ที่

กรงุเทพฯ โดยมนีางนงนชุ เพช็รรัตน อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิก

ใต กระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายไทย และ

เอกอัครราชทูต Martha Chavarri Dupuy รองปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ ดานเอเชียและแปซิฟก เปนหัวหนาคณะฝายเปรู

16-18 สิงหาคม การเจรจาเขตการคาเสรี ไทย-เปรู ครั้งที่ 6 โดยมี

นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

2-4 ตุลาคม ดร. กันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ เยอืนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ เพือ่เปนประธาน

การประชมุคณะกรรมาธกิารรวมเพือ่ความรวมมอืทวภิาคไีทย-เปรู 

ครั้งที่1 รวมกับนาย Oscar Maurtua de Romana รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศเปร ูในโอกาสนีไ้ดมกีารลงนามสนธสิญัญา

ระหวางรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร

ไทยวาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 

นอกจากนี้ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูไดมอบเครื่องอิสริยาภรณ 

“El Sol de Perú” ชั้นตรา Gran Cruz ใหกับ ดร. กันตธีร ศุภมงคล 

ในฐานะท่ีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธไทย-

26 septiembre,  Reunión bilateral entre el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Tailandia, Dr. Surakiart Sathirathai, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. Manuel 

Rodríguez Cuados, en el marco de la 59 Asamblea Anual de la 

Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.  

12-15 octubre, Cuarta rueda de negociación en Lima del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El 

Dr. Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio de 

Tailandia y el señor Pablo de la Flor, Viceministro de Comercio 

Exterior del Perú, presidieron las delegaciones.

08-11 noviembre, Quinta rueda de negociación en Bangkok 

del Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El 

Dr. Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio 

de Tailandia, y el señor Pablo De la Flor, Viceministro de 

Comercio Exterior del Perú, presidieron las delegaciones. 

2005
8-11 julio, Visita oficial al Perú del Presidente de la Asamblea 

Nacional de Tailandia señor Bhokin Bhalakula. El Presidente 

del Congreso de la República del Perú le entregó al sr. Bhokin 

Bhalakula la Medalla de Honor del Congreso de la República 

del Perú. 

11 agosto, Primera reunión de alto nivel en Bangkok de la 

Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral Perú-Tailandia. 

La señora Nongnuth Phetcharatana, Directora General del 

Departamento de América y Pacifico Sur del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Tailandia, y la Embajadora Martha 

Chavarri Dupuy, Subsecretaría para Asuntos de Asia y Cuenca 

del Pacífico del Ministerio de Relaciones del Perú, presidieron 

las delegaciones.

16-18 agosto, Sexta rueda de negociación en Lima del Acuerdo 

de Libre Comercio entre el Perú y Tailandia. El Dr.  Kantathi 

Suphamongkhon, Representante de Comercio de Tailandia y 

el Viceministro de Comercio Exterior, señor Pablo de la Flor, 

presidieron las delegaciones.

02-04 octubre, Visita oficial al Perú del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Tailandia, Dr. Kantathi Suphamongkon, para 

presidir conjuntamente con su homologo peruano, Embajador 

Oscar Maúrtua de Romaña, la Primera Reunión de la Comisión 

Conjunta de Cooperación Bilateral Perú-Tailandia. En dicha 

oportunidad se suscribió el Tratado entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre 

Asistencia Mutua en Materia Penal. También, el Gobierno del 

Perú le otorgó al Dr. Kantathi la condecoración “El Sol de Perú” 

en el grado de Gran Cruz por su destacado rol en la promoción 
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เปรู

21 ตุลาคม  คณะผูแทนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง

ชาติ เยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ   โดยมีนายเหรียญชัย 

เรียววิไลสุข เปนหัวหนาคณะ

1-4 พฤศจิกายน การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู คร้ังท่ี 7 ที่

กรุงเทพฯ โดยมนีาย Julio Chan ผูอาํนวยการกองเอเปค กระทรวง

การคาตางประเทศและการทองเทีย่วเปรู  เปนหวัหนาคณะฝายเปรู 

และนางอภริด ีตนัตราภรณ อธบิดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย เปนหัวหนาคณะฝายไทย

พ.ศ. 2549
3-19 กมุภาพันธ นาง Eliane Karp de Toledo ภรยิาประธานาธบิดี

เปรู เยือนราชอาณาจักรไทย

12 กมุภาพนัธ นาย Antero Flores Araoz ประธานคณะกรรมาธิการ

รัฐธรรมนูญแหงรัฐสภาเปรู เยือนราชอาณาจักรไทย

24-27 กุมภาพันธ  นาย Oscar Maurtua de Romaña รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศเปรู เยือนราชอาณาจักรไทยอยาง

ทางการ ในโอกาสนี้ไดลงนามในความตกลง 2 ฉบับ ดังนี้

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางอากาศ

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู

 •  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สาํนักงานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศของไทย

กบัสาํนักงานความรวมมอืระหวางประเทศแหงสาธารณรัฐเปรู

นอกจากนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสอง

ประเทศ ไดรวมเปนสักขีพยานในการลงนามความตกลงระหวาง

วิทยาลัยดุสิตกับสถาบัน Le Cordon Bleu ของเปรู และรวมเปน

เจาภาพงานเลี้ยงรับรองในวาระการสถาปนาความสัมพันธไทย-

เปรู ครบรอบ 40 ป ณ โรงแรมโฟรซีซั่น

8 เมษายน การหารือระหวางนาย Santiago Pool Arancibia 

ประธานสมาคมมวยไทยแหงเปรู และพันเอกนพพร สดุเตน็ ประธาน

สมาคมมวยไทยโลก

29 พฤษภาคม-6 มถินุายน  นางอารยา ยมนา  รองประธานอาวโุส

ธนาคารออมสิน เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรู

15-16 สิงหาคม ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เยือนสาธารณรัฐเปรู

30 ตลุาคม-3 พฤศจกิายน  นางสาว Madeleine Burns  ผูอาํนวยการ

งานหัตถกรรมแหงชาติ กระทรวงการคาตางประเทศ และการ

de las relaciones tailandesas-peruanas

21 octubre, Visita al Perú de una delegación oficial de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Tailandia 

presidida por el señor Rianchai Reowilaisuk.

01-04 noviembre, Séptima rueda de negociación en Bangkok 

del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Tailandia. El señor 

Julio Chan,  Director de APEC del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo  del Perú,  y la Señora Aphiradi Tantraporn, 

Directora General del Departamento de Negociaciones 

Comerciales del Ministerio de Comercio de Tailandia, 

presidieron las delegaciones.

2006
03-19 febrero,  Visita de trabajo de la Primera Dama del 

Perú, Sra. Eliane Karp de Toledo. 

12 febrero, Visita de trabajo del Presidente de la Comisión 

de Constitución del Congreso de la República del Perú, señor 

Antero Flores Araoz.

24-27 febrero, Visita oficial del Ministro de Relaciones 

Exteriores del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña. 

En dicha ocasión se firmaron los siguientes dos acuerdos:

 •  Acuerdo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 

sobre Transporte Aéreo.

 •  Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación 

Técnica entre la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y la Agencia Tailandesa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia y Perú 

fueron también testigos de la firma del acuerdo entre el 

“Colegio del Dusit Thani” y el “Instituto Le Cordon Bleu” del 

Perú. Ambos ministros fueron anfitriones en la celebración 

del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas  entre Tailandia 

y el Perú en el Hotel Four Seasons.

08 abril, Reunión en Bangkok entre el Presidente de la 

Asociación Peruana de Muay Thai o Boxeo Tailandés, señor 

Santiago Pool Arancibia, y el Coronel Nopporn Suttent, 

Director General de la Federación Mundial de Muay Thai.

29 mayo-06 junio, Viaje al Perú de la señora Araya Yommana, 

Vicepresidenta Senior del Government Savings Bank. 

15-16 agosto, Visita al Perú del Vice Primer Ministro y Ministro 

de Cultura de Tailandia, Dr. Surakiart Sathirathai.

30 octubre-03 noviembre, Visita de trabajo a Tailandia de la 

señorita Madeleine Burns, Directora Nacional de Artesanías 
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ทองเที่ยวเปรู เยือนราชอาณาจักรไทย 

19-20 พฤศจิกายน  นาย Luis Giampetri รองประธานาธิบดีเปรู 

เยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการ

พ.ศ. 2550
30 มนีาคม พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา ทรงเปลีย่น

เครื่องบินพระที่นั่งที่กรุงลิมา ระหวางเสด็จเยือนชิลีเพื่อทรงรวม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอัยการระหวางประเทศ (IAP)

17-21 สิงหาคม  นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การตางประเทศ เยือนสาธารณรัฐเปรู 

พ.ศ. 2551
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยเยอืนสาธารณรฐัเปรู  

เพื่อเขารวมการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค

31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม  นาย Gonzalo Gutierrez Reinel 

ผูชวยรัฐมนตรีวาการและปลัดกระทรวงการตางประเทศเปรู เยือน

ไทยอยางเปนทางการ

1 สิงหาคม  การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ

ทวิภาคีระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ

4 กันยายน  นางจิตริยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักงานเพื่อความ

รวมมือระหวางประเทศ (TICA) เยือนสาธารณรัฐเปรู และรวม

หารือเรื่องความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-เปรู ครั้งที่ 1  ซึ่ง

ฝายเปรูเปนเจาภาพ

29 กันยายน  นาย Peter Anders ประธานหอการคาลิมา เดินทาง

เยือนประเทศไทย ตามคําเชิญของกระทรวงการตางประเทศ

18-26 พฤศจิกายน   นายสมพงษ อมรวิวัฒน รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและนายสงคราม กิจ

เลิศไพโรจน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เขารวมการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 20 และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ

เอเปค ครั้งที่ 16  ณ กรุงลิมา

24 พฤศจิกายน  นายสมชาย วงศสวัสด์ิ นายกรัฐมนตรี เยือน

สาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ เพื่อรวมการประชุมผูนําเขต

เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 16 ณ กรุงลิมา   ในโอกาสนี้รัฐบาลเปรูได

มอบเครื่องอิสริยาภรณ “El Sol del Perú” ชั้นตรา Gran Cruz ให

กับนายกรัฐมนตรี

 

พ.ศ. 2552
11-18 มกราคม นางพวงรัตน อัศวพิศิษฐ อธิบดีกรมทรัพยสินทาง

ปญญาเยือนสาธารณรัฐเปรู

del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú.

19-20 noviembre, Visita oficial a Tailandia del Vicepresidente 

de la República del Perú, Vicealmirante (r) Luis Giampetri.

2007
30 marzo, Estada en tránsito en Lima hacia Chile de Su 

Alteza Real, Bajrakitiyabha Mahidol para participar en la 

Reunión del Comité Ejecutivo de la International Association 

of Prosecutors (IAP). 

17-21 agosto, Visita de trabajo al Perú del Viceministro de 

Asuntos Exteriores de Tailandia, señor Sawanit Kongsiri.

2008
31 mayo-01 junio,  Visita al Perú del Sr. Mingkwan Sangsuwan, 

Primer Viceministro y Ministro de Comercio de Tailandia para 

participar en la reunión de APEC.

31 julio-01 agosto, Visita oficial del Viceministro y Secretario 

General de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Gonzalo 

Gutiérrez Reinel.

01 agosto, Segunda Reunión de la Comisión Conjunta de 

Cooperación Bilateral, llevada a cabo en la ciudad de Bangkok.

04 septiembre, Visita al Perú de la Directora General de la 

Agencia para la Cooperación Internacional de Tailandia 

(TICA), Sra. Chitriya Pinthong y realización de la Reunión 

de Cooperación Técnica Perú – Tailandia.

29 septiembre, Visita a Tailandia del señor Peter Anders, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, por invitación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia.

18-21 noviembre, S.E. Sompong Amornvivat, Vice Primer 

Ministro y Canciller, junto con el Viceministro de Comercio 

de Tailandia Songkram Kitlertpairoj asistieron la XX Reunión 

Ministerial y la XVI Cumbre de Líderes de APEC, llevada a 

cabo en Lima, Perú.

24 noviembre,  Visita oficial al Perú del Primer Ministro 

de Tailandia, señor Somchai Wongsawat, en el marco de su 

participación en la XVI Cumbre de Líderes APEC, llevada a 

cabo en la ciudad de Lima. En esa oportunidad, el Gobierno del 

Perú le otorgó la condecoración “El Sol del Perú” en el grado 

de Gran Cruz.

2009
11-18 enero,  Visita al Perú de la Directora General del 

Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia, señora 

Puangrat Asavapisit.
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21-30 มกราคม นาย Rómulo Pizarro Tomasio ประธานกรรมการ

บริหารของคณะกรรมการแหงชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตไรยา

เสพติด (Devida) เยือนราชอาณาจักรไทย

31 พฤษภาคม–7 มิถุนายน   คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู นําโดยนาย ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ 

เยือนสาธารณรัฐเปรู 

20-24 กรกฎาคม  พันเอก Juan Enrique Pasco Barriga 

ประธานคณะกรรมาธิการวาดวยการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศ

แหงชาติเปรู (CONIDA)  เยือนไทยเพื่อเขารวมการประชุมสัมมนา

นานาชาติวาดวยเรื่องความรวมมือดานอวกาศในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก

24 กันยายน  การหารือทวิภาคีระหวางนาย José Antonio García 

Belaunde รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู และนา

ยกษติ ภริมย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ ระหวางการ

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 ณ นครนิวยอรก

8-15 พฤศจิกายน  พลเอก Luis Palomino Rodríguez หัวหนา

สถาบันปองกันภัยฝายพลเรือน (INDECI) เยือนไทย เพื่อเขารวม

การสัมมนานานาชาติภายใตกรอบ FEALAC วาดวยความรวมมือ

เพื่อปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้งที่  1

13 พฤศจิกายน  การหารือทวิภาคีระหวางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีและนาย Alan García Pérez ประธานาธิบดีเปรู 

ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 17 ที่สิงคโปร  

และรวมเปนสกัขพียานการลงนามพธิสีารเพิม่เตมิฉบบัทีส่องภายใต

พิธีสารระหวางสาธารณรัฐเปรูและราชอาณาจักรไทยเพื่อเรงเปด

เสรีการคาสินคาและอํานวยความสะดวกทางการคา ป 2548 และ

หนังสือแลกเปล่ียนความเขาใจเร่ืองสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ

สตัวนํา้  ระหวางรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณชิยและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยวของเปรู

พ.ศ. 2553
14-18 มกราคม  ดร. สมเจตน ทิณพงษ ประธานสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เยือนเปรู ในโอกาสนี้ ได

ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศกับคณะกรรมาธิการวาดวยการวิจัยและพัฒนาดาน

อวกาศแหงชาติเปรู

4-6 กนัยายน  นายอลงกรณ พลบตุร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง

พาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู พรอมดวยคณะผูแทนจากภาครัฐ

และเอกชน

21-30 enero, Visita a Tailandia del Presidente Ejecutivo de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

(Devida), señor Rómulo Pizarro Tomasio.  

31 mayo-07 junio, Viaje al Perú del Comité Ejecutivo del 

Grupo Parlamentario de Amistad Tailandia Perú, presidido por 

el Senador Prasert Prakoosuksapan 

20-24 julio, Visita del Jefe Institucional de la Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Coronel 

Juan Enrique Pasco Barriga, en el marco de su participación 

en el Simposio Internacional en Cooperación Espacial para la 

Región Asia-Pacífico.

24 septiembre, Encuentro bilateral entre el Ministro de 

Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José Antonio García 

Belaúnde, y el Canciller del Reino de Tailandia, Sr. Kasit 

Piromya, en el marco de la 64 Asamblea Anual de la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York.

08-15 noviembre,   Visita a Tailandia del General Luis 

Palomino Rodríguez, Jefe del Instituto Nacional de 

Defensa Civil-INDECI- del Perú para participar en el I Simposio 

Internacional del FOCALAE sobre Cooperación en Desastres 

Naturales

13 noviembre, Encuentro bilateral entre el Primer Ministro del 

Reino de Tailandia, Sr. Abhisit Vejjajiva, y el Presidente de la 

República del Perú, Dr. Alan García Pérez, en el marco de la 

XVII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico (APEC), llevada a cabo en Singapur. En dicha 

ocasión, se suscribió el Segundo Protocolo Adicional al 

Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 

para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la 

Facilitación del Comercio y se efectuó el Intercambio de Notas 

sobre el Tratamiento del Pescado y los Productos de Pescado 

en el Protocolo entre el Reino de Tailandia y la República del 

Perú para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías 

y la Facilitación del Comercio.

2010
14-18 enero, Visita al Perú del Presidente de la Agencia para 

el Desarrollo de la Tecnología Espacial y Geoinformática de 

Tailandia (GISTDA), Dr. Somchet Thinaphong. Durante la visita 

se efectúo la suscripción del Memorándum de Entendimiento 

entre la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial del Perú y la Agencia para el Desarrollo de la 

Tecnología Espacial y Geoinformática de Tailandia (GISTDA).

04-06 septiembre, Visita de trabajo al Perú del Viceministro 

de Comercio de Tailandia, Sr. Alongkorn Ponlaboot.
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6-10 กนัยายน  การเจรจาอนุสญัญาวาดวยการยกเวนการเก็บภาษี

ซอนระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 2 ณ กรุงลิมา โดยมีนายอนนต 

สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปนหัวหนาคณะ

22-26 กันยายน ดร.วัชระ พรรณเชษฐ ผูแทนการคาไทยเยือน

เปรู พรอมดวยคณะนักธุรกิจ ในโอกาสนี้ ไดเขารวมงานสัมมนา 

“Tailandia-Perú, socios para el futuro” และหารือขอราชการ

กับนาย Luis Giampetri Rojas รองประธานาธิบดีเปรู

13 ตุลาคม  ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา  รับเสด็จ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ ทาอากาศยาน

นานาชาติ Jorge Chavez กรุงลิมา ในระหวางที่เครื่องบินพระที่นั่ง

จอดแวะที่ทาอากาศยานฯ  กอนเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ณ สาธารณรัฐชิลี

13 พฤศจิกายน  การหารือทวิภาคีระหวางนายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ นายกรัฐมนตรีและนาย Alan García Pérez ประธานาธิบดี

เปรู ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18 ที่นคร

โยโกฮามา ประเทศญี่ปุน

13-20 พฤศจิกายน  นาย Alberto Escudero ประธานกลุมมิตรภาพ

สมาชกิรัฐสภาเปร-ูไทย และคณะจาํนวน 3 คน เยอืนไทย โดยเม่ือวนั

ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเปนเกียรติ

แกคณะ ในวาระครบรอบ 45 ปการสถาปนาความสัมพันธทางการ

ทูตไทย-เปรู

16-19 พฤศจิกายน  นาย Carlos Posada ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยวเปรู เยือนไทย และ

เขารวมงาน Latin Business Forum  ซึ่งจัดโดยสํานักงานผูแทน

การคาไทย และศูนย SEA-LAC มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

O6-10 septiembre, II ronda de negociación en Lima del 

Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal. La delegación tailandesa estuvo presidida por el 

señor Anant Sirisaengtaksin,  Director General adjunto del 

Departamento de Ingresos Públicos de Tailandia.

22-26 septiembre, Visita al Perú del Dr. Vachara Phanchet, 

Representante de Comercio de Tailandia para las Américas, 

acompañado de un grupo de empresarios tailandeses. En esa 

ocasión se realizó el seminario “Tailandia-Perú, Socios para el 

Futuro”. Asimismo tuvo una audiencia con el Vicepresidente 

de República Luis Giampetri Rojas. 

13 octubre,  Transito por el aeropuerto internacional Jorge 

Chavez de Lima de Su Alteza Real la Princesa Maha Chakri 

Sirindhorn con destino a Chile. 

13 noviembre,  Reunión bilateral entre el Primer Ministro del 

Reino de Tailandia, Sr. Abhisit Vejjajiva, y el Presidente de la 

República del Perú, Dr. Alan García Pérez, en el marco de la 

XVIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico (APEC), llevada a cabo en Yokohama, Japón

13-20 noviembre, Visita a Tailandia del Congresista Alberto 

Escudero, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad 

Perú-Tailandia, acompañado por 3 miembros del Grupo. En 

esa oportunidad, el 15 de noviembre de 2010, el Canciller Kasit 

Piromya le ofreció un almuerzo en honor a la delegación, en la 

ocación del 45° aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Tailandia y el  Perú.

16-19 noviembre,    Visita de trabajo del Viceministro de 

Comercio Exterior del Perú, señor Carlos Posada y participación 

en el Latin Business Forum organizado por SEA LAC y el 

TTR. 
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Convenios Suscritos

การลงนามความตกลง

Ambos países han firmado 28 acuerdos gubernamentales a 

nivel país e intersectoriales. Se encuentran en proceso de 

negociación 13 otros acuerdos. Los sectores privados de 

Perú y Tailandia han suscrito, a su vez, entre sí, 15 acuerdos de 

cooperación. El Perú, por su lado, ha firmado 5 acuerdos 

de cooperación con entidades internacionales con sede en 

Bangkok. El número de acuerdos firmados representa el 

mayor número de convenios firmados por Tailandia con un país 

latinoamericano y del Perú con un país del Sudeste Asiático. 

I. GUBERNAMENTALES  

1965 Acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas 

a nivel de embajadas. 

1991 Convenio sobre la Promoción y Protección Reciproca 

de Inversiones.

1994 Convenio para el Establecimiento de una Comisión 

Mixta para la Cooperación  Bilateral entre el Perú y Tailandia.

 

1996 Convenio Comercial entre  el Perú y Tailandia.

 

1996 Memorando de Entendimiento de Cooperación 

Técnica entre el CONCYTEC de Perú y la Agencia Nacional 

para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (NSTDA). 

1996 Protocolo de Entendimiento entre COFIDE y el 

EXIMBANK de Tailandia.

1996 Acuerdo de  Cooperación Pesquera entre el 

Ministerio de Pesquería del Perú y el Ministerio de Agricultura 

y Cooperativas de Tailandia. 

1996 Acuerdo de  Cooperación  en Materia de Transporte 

Aéreo.

1996 Acuerdo de Cooperación Académica entre el 

Ministerio de Asuntos Universitarios de Tailandia y el Ministerio 

de Educación del Perú. 

1996 Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Protección 

Ambiental. 

ทั้งสองประเทศลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลแลว 28 ฉบับ ซึ่ง

มเีนือ้หาครอบคลมุทัง้ในระดบัประเทศและเฉพาะรายสาขา รวมทัง้

ยงัมคีวามตกลงทีอ่ยูระหวางการเจรจาจดัทาํอกี 13 ฉบบั สาํหรบัใน

ระดับภาคเอกชนไทยกับเปรูนัน้ มกีารลงนามความตกลงเพ่ือความ

รวมมอืระหวางกนัแลว 15 ฉบบั นอกจากนี ้เปรไูดลงนามความตกลง

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่มีสํานักงานใหญอยูที่

กรงุเทพฯ อกี 5 ฉบบั ความตกลงทีไ่ทยทาํกบัเปรจูงึนับวามีจาํนวน

มากทีส่ดุเมือ่เปรียบเทยีบกบัประเทศอืน่ในลาตินอเมรกิา เชนเดยีว

กับท่ีเปรูไดลงนามความตกลงกับไทยมากกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ความตกลงระหวางรัฐบาล

ความตกลงวาดวยการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทนุระหวางรฐับาล

แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวม

มือทวิภาคีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู

ความตกลงทางการคาระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

เปรู

บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ และสภาวิทยาศาสตรของเปรู

บันทึกความเขาใจระหวางธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย กับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการประมงระหวางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไทยและกระทรวงประมงเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางอากาศระหวาง

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิชาการระหวางทบวง

มหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือในดานการพิทักษสิ่งแวดลอม

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

เปรู 
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1996 Convenio de Cooperación Turística.

1996 Acuerdo de Cooperación entre la Academia 

Diplomática del Perú y el Centro de Estudios Internacionales 

de Tailandia. 

1999 Convenio de Transporte Marítimo. 

1999 Convenio sobre la Supresión del Requisito para Visa 

para titulares de pasaporte diplomático, oficial o especial y  

ordinario.

1999 Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 

en el Control de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y 

Precursores Químicos. 

2003 Acuerdo Marco para una Asociación Mas Cercana 

(CEP) entre el Perú y Tailandia. 

2003 Convenio Cultural. 

2005 Memorando de Entendimiento para concluir el 

Acuerdo de Transporte Aéreo entre los dos países. 

2005 Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y 

el Gobierno del Reino de Tailandia sobre Asistencia Mutua en 

Materia Penal.

2005 Protocolo entre la República del Perú y el Reino 

de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de 

Mercancías y la Facilitación del Comercio. 

2006 Acuerdo entre la República del Perú y el Reino de 

Tailandia sobre Transporte Aéreo.

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางรัฐบาล

แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมอืระหวางศูนยศกึษาการตางประเทศ 

(กระทรวงการตางประเทศ) กับสถาบันการทูตเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางทะเลระหวาง

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรูวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

ทตู หนงัสอืเดนิทางราชการ หรอืพเิศษ และหนังสอืเดนิทางธรรมดา

บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด 

วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทและสารต้ังตน

กรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดย่ิง

ขึ้น (CEP) ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

บันทึกความเขาใจเพื่อจัดทําความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ

สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรูวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทาง

อาญา

พธิสีารระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพือ่เรงเปดเสรี

การคาสินคาและอํานวยความสะดวกทางการคา

ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ
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2006 Memorándum de Entendimiento en Materia de 

Cooperación Técnica entre la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y la Agencia Tailandesa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.

2006 Protocolo Adicional al  Protocolo entre la República 

del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización 

del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio. 

2009 Segundo Protocolo Adicional al Protocolo entre la 

República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación 

del Comercio

2009 Intercambio de Notas sobre el Tratamiento del 

Pescado y los Productos de Pescado en el Protocolo entre el 

Reino de Tailandia y la Republica del Perú para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación 

del Comercio.

2010 Memorándum de Entendimiento entre la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú 

y la Agencia para el Desarrollo de la Tecnología Espacial y 

Geoinformática de Tailandia (GISTDA) .

2010 Memorándum de Entendimiento entre Saranrom 

Institute of Foreign Affairs y el Centro Peruano de Estudios 

Internacionales de la Universidad del Pacífico.  

2010 Tercer Protocolo Adicional al Protocolo entre la 

República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación 

del Comercio.

II. SECTOR PRIVADO  

1994 Memorándum de Entendimiento entre la Bolsa de 

Valores de Lima y el Stock Exchange de Tailandia para el 

intercambio de información financiera.

1996 Agreement between Assumption University (ABAC), 

Bangkok and Universidad del Pacifico. 

1996 Acuerdo entre Thammasat University y la  

Universidad del Pacífico.

1996 Acuerdo de Cooperación Recíproca entre la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP) y el Board of Trade de Tailandia.

1996 Memorando de Entendimiento entre la Asociación 

de Bancos del Perú y la Asociación de Banqueros de 

Tailandia.

1999 Acuerdo de Cooperación entre la Sociedad Nacional 

de Industrias del Perú y la Federación Tailandesa de Industrias

2002 Acuerdo de Cooperación entre la Cámara de Comercio 

de Lima y la Cámara de Comercio de Tailandia.

2003 Memorando de Cooperación entre la Academia 

Diplomática del Perú y la Universidad Chulalongkorn de 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยกับ

สํานักงานความรวมมือระหวาง ประเทศแหงสาธารณรัฐเปรู

พิธีสารเพิ่มเติมพิธีสารระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

เปร ูเพือ่เรงเปดเสรีการคาสนิคาและอํานวยความสะดวกทางการคา

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ภายใตพิธีสารระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคาและอํานวยความ

สะดวกทางการคา

หนังสือแลกเปล่ียนความเขาใจเร่ืองสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ

สัตวนํ้า

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร-

สนเทศกับคณะกรรมาธิการ วาดวยการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศ

แหงชาติเปรู

บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันการตางประเทศสราญรมยกับ

สถาบัน Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) 

ของมหาวิทยาลัย Pacifico

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3  ภายใตพิธีสารระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคาและอํานวยความ

สะดวกทางการคา

ความตกลงระหวางภาคเอกชน

บันทึกความเขาใจการใหความรวมมือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร

ระหวางตลาดหุนไทยและตลาดหุนลิมา

ความตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเอแบค และ Universidad del 

Pacifico แหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงระหวางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และ Universidad del 

Pacifico  แหงสาธารณรัฐเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหง

ประเทศไทยกับสหพันธสถาบันผูประกอบการเอกชนเปรู

บันทึกความเขาใจระหวางสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคาร

ของเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมแหงเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางหอการคาไทยและหอการคา

ลิมา

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และ สถาบันการทูตแหงสาธารณรัฐเปรู
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Bangkok. 

2003 Memorando de Entendimiento entre la Cámara de 

Comercio Peruano-China y la Cámara de Comercio Thai-China.

2004 Acuerdo de Cooperación entre la Sociedad Nacional 

de Industrias del Perú y la Federación Tailandesa de Industrias.

2006 Memorandum of Understanding on Cooperation 

between  Dusit Thani College and Le Cordon Bleu Peru.

2006 Memorandum of Understanding on Cooperation 

between the Thai Entrepreneur Association and the Business 

Committee of the Peruvian Chinese Association.

2010 Acuerdo de cooperación entre Universidad Mahidol 

y Universidad San Ignacion de Loyala.

2010 Memorandum of Understanding between Thailand-

Latin America Business Council and COMEXPERU.

2010 Memorandum of Understanding between the 

Federation of Thai Industries and the Chamber of Commerce 

of Lima.

III. CONVENIOS DEL PERU CON ENTIDADES INTER-

NACIONALES CON SEDE EN TAILANDIA

1996 Agreement between the Asian Institute of Technology-

AIT and the National Council of Science and Technology-

CONCYTEC.

1999 Agreement of Cooperation between the Ministry of 

Fisheries of Peru and “The network of Aquaculture Centers in 

Asia-Pacific” (NACA). 

1999 Agreement of Cooperation between the Ministry 

of Fisheries of Peru and “The Southeast Asian Fisheries 

Development Center” (SEAFDEC).

1999 Agreement of Cooperation between the Ministry 

of Agriculture of Peru and “The International Board for Soil 

Research and Management” (IBSRAM) .

1999 Declaration of Intention between the Government 

of the Republic of Peru and the “Asian Disaster Preparedness 

Center”-APDC- Located at The Asian Institute of Technology- 

AIT- of Thailand, to cooperate in the sphere of Civil Defense, 

Prevention and Elimination of Emergency situations.

IV. CONVENIOS DE TAILANDIA CON ENTIDADES 

INTERNACIONALES CON SEDE EN PERU

1993 Memorandum of understanding between the Asian 

Institute of Technology and the International Potato Center.

V. EN PROCESO DE NEGOCIACION

Acuerdo para Evitar la Doble Tributación 

Memorándum de Entendimiento para la Protección, Preser-

vación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales.

บนัทกึความเขาใจระหวางหอการคาไทย-จนี และหอการคาเปรู-จนี

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมแหงเปรู

บนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืระหวางวทิยาลยัดสุติธานกีบั

สถาบัน Le Cordon Bleu ของเปรู

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบ

การไทยกับคณะกรรมการธุรกิจของสมาคมเปรู-จีน

ความตกลงรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Universidad 

de San Ignacion de Loyala

บันทึกความเขาใจระหวางสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับสมาคม

ผูประกอบการการคาตางประเทศ (COMEXPERU) ของเปรู

บันทึกความเขาใจระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ

หอการคาลิมา

ความตกลงระหวางเปรูกับองคกรระหวางประเทศท่ีมี

สํานักงานใหญอยูในกรุงเทพฯ

ความตกลงระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และสภา

วิทยาศาสตรของเปรู

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงประมงเปรู และ

องคการขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแหงเอเชียและแปซิฟก

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงประมงเปรู และ

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงประมงเปรู และ

คณะกรรมการนานาชาติเพื่อการวิจัยและจัดการดิน

ปฏิญญาระหวางรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู และศูนยเตรียมความ

พรอมสําหรับภัยพิบัติแหงเอเชีย ซึ่งตั้งอยูในสถาบันเทคโนโลยี

แหงเอเชีย เพื่อความรวมมือดานการปกปอง ปองกันและขจัด

สถานการณฉุกเฉินฝายพลเรือน

ความตกลงระหวางไทยกับองคกรระหวางประเทศที่มี

สํานักงานใหญอยูในเปรู

บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียกับศูนย

มันฝรั่งนานาชาติ

ความตกลงที่อยูในระหวางการเจรจาจัดทํา

อนุสัญญาวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน

บันทึกความเขาใจวาดวยควารวมมือในดานการคุมครอง การ

อนุรักษ การติดตามคืนและการสงคืนซึ่งทรัพยสินทางวัฒนธรรม 
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Acuerdo de Cooperación en Museología y Museografia.

Acuerdo de Cooperación en Deportes.

Memorándum de Entendimiento en el Área de Salud.

Memorándum de Entendimiento en el Campo de la Sericultura.

Tratado de Transferencia Sentenciados.

Acuerdo de Prevención y Control de Epidemias.

Acuerdo para la Protección Reciproca de Conocimientos, 

Innovaciones y Practicas Tradicionales.

Acuerdo de Cooperación Inter institucional entre DEVIDA y 

la Oficina de Control de Narcóticos de Tailandia.

Acuerdo de Cooperación Agrícola. 

VI. A CONSIDERAR  

Cooperación entre la Policía Nacional de ambos países contra 

el narcotráfico.

Intercambio de condecoraciones al termino de misión 

.

โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร ที่ถูกปลน โจรกรรม สงออก 

หรือถายโอนโดยมิชอบดวยกฎหมาย

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานพิพิธภัณฑศึกษาและการ

ออกแบบนิทรรศการ

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานกีฬา

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุข

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการเพาะเลี้ยงไหม

สนธสิญัญาวาดวยการโอนตวัผูตองคาํพพิากษาและความรวมมอืใน

การบังคับใหเปนไปตามคําพพิากษา

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการปองกันและควบคุมการ

แพรกระจายโรคระบาด

ความตกลงวาดวยการคุมครองความรู นวตักรรม และความชาํนาญ

พื้นบาน

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางคณะกรรม-การ DEVIDA 

ของเปรู กบัสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (ป.ป.ส.) ของไทย

ความตกลงดานความรวมมือทางการเกษตร

ความตกลงอาจพิจารณาจัดทํา

ความรวมมือระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปราบปราม

ยาเสพติด

การแลกเปลียนเครื่องราชอิสริยาภรณ เมื่อพนจากตําแหนง
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El comercio bilateral  entre el Perú y Tailandia se mantuvo 

con un volumen y valor bastante reducido hasta el 

establecimiento, en julio de 1992, de la Embajada residente 

del Perú en Tailandia. En 1991, la cifra del intercambio 

comercial entre los 2 países fue de US$ 24.7 millones de 

dólares: US$ 22.5 millones para las exportaciones de Tailandia 

y US$  2.2 para las exportaciones del Perú. Desde entonces y 

hasta la inauguración de la Embajada residente de Tailandia 

en el Perú, en diciembre del 2006, el comercio creció en 

casi 6 veces hasta US$ 143,936,791: US$ 78,505,671 para 

las exportaciones de Tailandia y US$ 65,431,120 para las 

exportaciones peruanas. En el 2010, el intercambio com-

ercial entre los dos países alcanzó su punto mas alto con 

US$ 430,740,600: US$ 332,632,700 para las exportaciones de 

Tailandia y US$ 98,107,900 para las exportaciones peruanas. 

El cuadro 1 grafica la evolución del comercio bilateral entre el 

01 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2010.

La suscripción en 1991, del Convenio sobre la Promoción y 

Protección Reciproca de Inversiones y, en el 2003, del Acuerdo 

Marco para una Asociación Mas Cercana (CEP por sus siglas en 

ingles) entre el Perú y Tailandia, dieron sustento a la firma en 

Busan  en el 2005 del “Protocolo para Acelerar la Liberalización 

del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio” y 

de los Protocolos Adicionales firmados en el 2006, 2009 y 2010. 

El proceso de asociación económica estratégica, actualmente 

en desarrollo entre el Perú y Tailandia, tuvo su origen en la 

reunión bilateral sostenida en México por el Presidente del Perú, 

Doctor Alejandro Toledo, y el Primer Ministro de Tailandia, 

Doctor Thaksin Shinawatra, en el marco de la X Cumbre de 

Lideres Económicos del Foro APEC, realizada en noviembre 

de 2002. Ambos líderes acordaron que representantes de ambos 

gobiernos inicien conversaciones destinadas  a alcanzar un 

acuerdo de libre comercio bilateral, que sirva como un eje 

articulador de un proceso mas amplio orientado a convertir 

al Perú en el Hub o plataforma de ingreso de los intereses 

económico y comerciales tailandeses en Sudamérica y a 

Tailandia en la puerta de entrada del Perú al Sudeste Asiático.

ความสัมพันธทางการคาทวิภาคีระหวางไทยและเปรู กอนการเปด

สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 

2535 มีมูลคาคอนขางนอย โดยในป 2534 มีมูลคาเพียง 24.7 

ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนการสงออกของไทย 22.5 ลานดอลลาร

สหรัฐ และเปนการสงออกของเปรู 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ นับแต

นั้นเปนตนมา จนกระทั่งถึงการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ลิมา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 มูลคาการคาระหวางสองประเทศ

ขยายตัวขึ้นเกือบ 6 เทา โดยมีมูลคารวม 143,936,791 ดอลลาร

สหรฐั แบงเปนการสงออกของไทยมลูคา 78,505,671 ดอลลารสหรฐั 

และการสงออกของเปรมูลูคา 65,431,120 ดอลลารสหรฐั ทัง้นี ้ในป 

2553 มูลคาการคาระหวางสองประเทศเติบโตขึ้นเปนประวัติการณ   

โดยมีมูลคารวม 430,740,600 ดอลลารสหรัฐ เปนการสงออกของ

ไทยมูลคา 332,632,700 ดอลลารสหรัฐ และการสงออกของเปรู

มูลคา 98,107,900 ดอลลารสหรัฐ   

ตารางที่หนึ่ง แสดงอัตราการเจริญเติบโตทางการคาระหวางไทย-

เปรู เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

การลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

ระหวางไทยและเปรู เมื่อป 2534 และการลงนามกรอบความตกลง

วาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิทีใ่กลชดิยิง่ขึน้ (CEP) ระหวาง

รัฐบาลแหราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู เมื่อป 

2546 นํามาซึ่งการลงนามพิธีสารเพื่อเรงเปดเสรีการคาสินคาและ

อํานวยความสะดวกทางการคา ป 2548 ที่เมืองปูซาน และการ

ลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับตางๆ เมื่อป 2549, 2552 และ 2553 

ตามลําดับ

กระบวนการพัฒนาความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

ระหวางไทยและเปรใูนปจจบุนั  เริม่ตนขึน้ภายหลงัการหารอืทวภิาคี

ระหวางนาย Alejandro Toledo ประธานาธิบดีเปรู และ ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ประเทศเม็กซิโก ระหวางการประชุมผูนํา

เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 10 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2545 ใน

การหารือครั้งนี้ ผูนําทั้งสองตางเห็นชอบใหรวมกันหารือเพื่อนําไป

สูการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคี ซึ่งจะเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเปรูกลายเปนศูนยกลาง (Hub) ทางการคาและ

เศรษฐกิจสําหรับนําเขาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยไปยัง

อเมริกาใต และในทางกลับกันประเทศไทยก็เปนประตูสูภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตใหกับเปรูดวย

Relaciones Comerciales y Económicas

ความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและการค�า
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En octubre de 2003, con motivo de la visita oficial a Tailandia 

del Presidente del Perú, Doctor Alejandro Toledo, se suscribió 

el llamado “Acuerdo Marco sobre una Asociación Económica 

mas Estrecha”, documento base de la asociación bilateral donde 

se establecieron los principios y lineamientos que guiaran la 

liberalización del comercio y las inversiones entre ambas 

naciones. En el curso de los siguientes años se realizaron 

importantes avances en las negociaciones, suscribiéndose en 

Busan, en noviembre de 2005, el Protocolo entre la República 

del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización 

del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio. 

Entre el 2006,  2009 y el 2010, se firman el primer, segundo y 

tercer protocolo adicional. El Perú se convertirá así en el primer 

país de América Latina en firmar un acuerdo de esa naturaleza 

con Tailandia. Ello abre oportunidades y beneficios para 

dinamizar y diversificar el comercio y las inversiones entre 

los dos países, creandose las bases para el establecimiento 

de una asociación estratégica entre la República del Perú y el 

Reino de Tailandia 

La próxima entrada en vigencia de los citados protocolos crea 

entre los dos países un área de libre comercio que comprende 

un universo del 75% de sus productos que ingresarán libres 

de aranceles. De ellos, alrededor del 50% ingresaran libres 

de aranceles al momento en que entren en vigencia los 

protocolos y el resto (25%) se desgravaran en un plazo de 5 años. 

เมื่อเดือนตุลาคม 2546   เนื่องในโอกาสที่นาย Alejandro Toledo 

ประธานาธิบดีเปรู เยือนไทยอยางเปนทางการ มกีารลงนาม “กรอบ

ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจทีใ่กลชดิยิง่ข้ึน” ซึง่

เปนเอกสารพ้ืนฐานท่ีกําหนดหลักการและแนวทางท่ีจะนําไปสูการ

เปดเสรีการคาและการลงทุนระหวางกนัและนําไปสูการเจรจาและลง

นามในพธิสีารระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัเปร ูเพือ่เรง

เปดเสรีการคาสินคาและอํานวยความสะดวกทางการคา เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2548 ที่เมืองปูซาน ตอมาในป 2549, 2552 และ 2553 

ทั้งสองฝายไดลงนามในพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2 และ 3 ภายใต

พิธีสารฯ ป 2548 ทําใหเปรูกลายเปนประเทศแรกในลาตินอเมริกา

ที่มีความตกลงลักษณะนี้กับประเทศไทย ความตกลงการคาเสรี

ไทย-เปรูนี้ จะชวยเปดโอกาสทางการคา กระตุนและขยายปริมาณ

การคาและการลงทนุระหวางสองประเทศ รวมทัง้สรางรากฐานความ

สมัพนัธและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐเปรูอีกดวย

การมีผลบังคับใชของพิธีสารฉบับตางๆ ระหวางไทยและเปรูที่ได

กลาวมานี้  จะทําใหเกิดเขตการคาเสรีระหวางสองประเทศ  ซึ่ง

ครอบคลุมสินคารอยละ  75 ที่จะคาขายกันโดยปลอดภาษี โดยรอย

ละ 50 ของจํานวนสินคาดังกลาวจะนําเขาไดโดยปราศจากภาษีใน

ทนัททีีค่วามตกลงมผีลบงัคบัใช  และท่ีเหลอือกีรอยละ 25 จะปลอด

ภาษีภายในเวลา 5 ป 
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Esta área de libre comercio traerá incremento y diversificación 

de las exportaciones entre los dos países.  Los exportadores 

peruanos de uva de mesa, palta, maiz gigante, esparragos, 

alcachofas, caballa congelada, anchoveta, calamar, pulpo, 

conchas, harina de pescado, lana de alpaca y madera de 

cedro y caoba, tienen gran potencial de colocacion de sus 

productos en Tailandia al ser las economias de ambos 

países complementarias y no competitivas. Por su parte, 

los exportadores tailandeses de automoviles, maquinaria, 

caucho, equipo deportivo y cereal igualmente tienen grandes 

oportunidades de incrementar sus exportaciones al Perú. 

En el ámbito de las  inversiones, las realizadas por la compañía 

peruana Ajethai en Tailandia en el 2007, en una planta de 

fabricación de botellas de plástico, y en el 2010, en una planta 

de fabricación de tapas de plástico, constituyen las primeras 

inversiones peruanas en el contexto de las relaciones bilaterales. 

La dinamización de las relaciones comerciales y económicas 

entre los dos países así como las oportunidades de negocios 

derivadas de los acuerdos de libre comercio suscritos por 

ambos con terceros países, abren importantes oportunidades 

de inversión en los dos países. 

Los alimentos procesados, textiles, pesquería y servicios 

logísticos son sectores con potencial de inversión con éxito 

que Tailandia ofrece a los inversionistas peruanos. En 

contrapartida, los sectores automotrices, agro industria, 

joyería, textiles, farmacéutico, cosméticos, spa, turismo, logística 

y servicios relacionados, minería, construcción y sector 

inmobiliario, tienen gran potencial de inversión con éxito para 

los inversionistas tailandeses.

Cabe destacar que últimamente, las relaciones económicas 

y comerciales entre Tailandia y el Perú han sido fortalecidas 

por las visitas de delegaciones encabezadas por autoridades 

tailandesas al Perú. En septiembre de 2010, el Representante 

de Comercio de Tailandia, Dr. Vachara Phanchet, viajó al 

Perú acompañado por un grupo de empresarios tailandeses 

quienes están muy interesados en conocer y buscar oportunidades 

en el mercado peruano.  La visita fue un éxito, contribuyendo a la 

profundización de las relaciones económicas y comerciales entre 

ambas partes. En el mismo mes, llegó al Perú también el Vice 

Ministro de Comercio de Tailandia, Sr. Alongkorn Ponlaboot 

para realizar reuniones de trabajo con las autoridades peruanas 

en Lima.  

Es de esperar que la dinamización de las relaciones económicas 

y comerciales lleve, en el 2011, a ampliar el Tratado de Libre 

Comercio completando las negociaciones del 25% de las 

partidas arancelarias faltantes e incluyendo las áreas de 

servicios e inversiones.

ความตกลงการคาเสรีไทย-เปรนูี ้จะทาํใหเกดิการขยายตัวดานการ

สงออกสินคาระหวางทั้งสองประเทศ ผูสงออกสินคาเปรูประเภท

ตางๆ ไมวาจะเปนองุน อโวคาโด ขาวโพด หนอไมฝรั่ง ดอกอารติ

โชก ปลาแม็กเคอเร็ลแชแข็ง ปลาแองโชวี่ ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ 

หอย ปลาปน ขนลามะ ไมซีดาร ไมมะฮอกกานี  ตางมีโอกาสนํา

สินคาเหลาน้ีเขามาขายในประเทศไทย เน่ืองจากเศรษฐกิจของ

ทั้งสองประเทศมีความเก้ือกูลกัน และมิไดเปนคูแขงซ่ึงกันและกัน 

ขณะเดียวกัน ผูสงออกสินคาไทยไมวาจะเปนประเภทรถยนต, เคร่ือง

จักรกล, ผลิตภัณฑยาง, อุปกรณกีฬาและธัญพืช ก็มีโอกาสเพ่ิม

ปริมาณการสงออกสินคาของตนไปยังเปรูเชนกัน

ในดานการลงทุน เมื่อป 2550 บริษัท อาเจไทย จํากัด ไดเขามา

ลงทุนโรงงานผลิตขวดพลาสติกในไทย และเมื่อป 2553 บริษัทฯ 

ลงทนุในโรงงานผลิตฝาขวดพลาสติกเพิม่เติม ถอืเปนการลงทนุครัง้

แรกของเปรูในไทยภายใตกรอบทวิภาคี การเพ่ิมพลวัตรทางการ

คาและเศรษฐกจิระหวางสองประเทศ รวมถงึโอกาสทางธรุกจิทีเ่กดิ

จากความตกลงเขตการคาเสรี ซึ่งไทยและเปรูลงนามกับประเทศ

ที่สามก็จะสรางโอกาสสําคัญใหกับการลงทุนของทั้งสองชาติดวย

อาหารแปรรูป สิ่งทอ การประมงและอุตสาหกรรมโลจิสติกส เปน

ภาคธรุกจิการลงทนุในไทยทีม่ศีกัยภาพทีน่าสนใจสาํหรบันักลงทนุ

ชาวเปรู ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมยานยนต การเกษตร 

เครื่องประดับ สิ่งทอ ผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง สปา การทอง

เที่ยว อุตสาหกรรมโลจิสติกส อุตสาหกรรมเหมืองแร การกอสราง

และภาคอสังหาริมทรัพย ก็เปนภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในเปรูที่นา

สนใจสําหรับนักลงทุนไทยเชนกัน

เมือ่ไมนานมาน้ี ความสัมพนัธทางเศรษฐกิจและการคาระหวางไทย

และเปรูมีความใกลชิดกันมากขึ้น เนื่องจากมีการเยือนสาธารณรัฐ

เปรขูองคณะผูแทนระดับสงูของไทย อาท ิเมือ่เดือนกนัยายน  2553 

นายวชัระ พรรณเชษฐ ผูแทนการคาไทย เยอืนเปรู พรอมดวยคณะนัก

ธรุกจิไทยทีม่คีวามสนใจและแสวงหาโอกาสการทําการคากบัตลาด

เปรู การเยือนครั้งน้ีประสบความสําเร็จเปนอยางสูง และยังมีผล

ในการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสอง

ประเทศใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้นอีกดวย และในเดือนเดียวกันนี้ 

นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เดิน

ทางเยอืนสาธารณรฐัเปร ูเพือ่หารอืขอราชการกบัฝายเปรทูีก่รงุลมิา

ทั้งน้ี  เปนที่คาดหวังวาพลวัตรของความสัมพันธทางการคาและ

เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นระหวางสองประเทศจะทําใหเกิดการเจรจาเพื่อ

ขยายขอบเขตความตกลงเขตการคาเสรีใหครอบคลุมสนิคาอกี 25% 

ที่เหลือ รวมทั้งใหครอบคลุมดานการคาและการลงทุนในป 2554
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Las relaciones culturales entre ambos países en los ámbitos 

de la educación, deporte, turismo, gastronomía, cine, fotografía, 

escultura, música, danzas, entre otras expresiones culturales, 

se desarrollan, a pesar de la distancia geográfica y de los altos 

costos, que ellas demandan, con relativa amplitud y frecuencia.

En el ámbito gubernamental, la suscripción en 1996, del 

Acuerdo de Cooperación Académica entre el Ministerio 

de Asuntos Universitarios de Tailandia y el Ministerio de 

Educación del Perú, del Memorando de Entendimiento de 

Cooperación Técnica entre el CONCYTEC del Perú y la 

Agencia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 

(NSTDA), del Acuerdo de Cooperación Turística y del 

Acuerdo  de Cooperación entre la Academia Diplomática 

del Perú y el Centro de Estudios Internacionales de Tailandia; 

así como del Convenio Cultural en el 2003, dan el marco 

jurídico para el desarrollo y cooperación de las relaciones 

culturales entre los dos países.

Dicho marco se vera reforzado próximamente con la firma 

del Memorándum de Entendimiento para la Protección, 

Preservación, Recuperación y Restitución de Bienes 

Culturales, del Acuerdo de Cooperación en Museología y 

Museografia, y por el Acuerdo de Cooperación en Deportes.

En el ámbito del sector privado, los memorando de cooperación 

suscritos en 1996 entre la Universidad del Pacífico del Perú 

y la Universidad Assumption y la Universidad Thammasat; 

el Memorando de Cooperación entre la Academia Diplomática 

del Perú y la Universidad Chulalongkorn de Bangkok firmado 

en el 2003, y entre el Dusit Thani College y Le Cordon Bleu 

Perú en el 2006, confirman el creciente relacionamiento 

mutuo entre entidades culturales de nuestros dos países. 

ความสมัพันธทางวฒันธรรมระหวางราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐั

เปรูไดพัฒนาครอบคลุมหลายดานและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง

ทั้งในดานการศึกษา การกีฬา การทองเที่ยว อาหาร ภาพยนตร 

ภาพถาย ประติมากรรม ดนตรีการเตนรํา และการแสดงทาง

วฒันธรรมอ่ืนๆ แมวาจะมีอปุสรรคทางดานภมูศิาสตรทีอ่ยูหางไกล

กันและคาใชจายในการเดินทางระหวางกันคอนขางสงูก็ตาม

ในระดับรัฐบาล ทั้งสองประเทศไดลงนามความตกลงเพื่อเปน

กรอบกฎหมายสําหรับการพัฒนาความรวมมือและความสัมพันธ

ทางวัฒนธรรมระหวางกัน ไดแก ความตกลงวาดวยความรวมมือ

ดานวิชาการระหวางทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการ

เปรู บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสภาวิทยาศาสตรของเปรู 

(CONCYTEC) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสถาบันการทูตเปรูและ

ศูนยศึกษาการตางประเทศ เมื่อป 2539 และความตกลงวาดวย

ความรวมมือทางวัฒนธรรม เมื่อป 2546 

ความสัมพันธนี้จะยิ่งแนนแฟนขึ้นในอนาคต เมื่อทั้งสองฝายได

ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในดานการคุมครอง 

การอนรุกัษ การตดิตามคนืและการสงคนืซึง่ทรพัยสนิทางวฒันธรรม 

โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร ที่ถูกปลน โจรกรรม สงออก 

หรือถายโอนโดยมิชอบดวยกฎหมายและ ความตกลงวาดวยความ

รวมมือดานพิพิธภัณฑ และการออกแบบนิทรรศการ รวมทั้งความ

ตกลงวาดวยความรวมมือดานกีฬา

นอกจากนี้ ในระดับภาคเอกชนก็มีการลงนามความตกลง เพื่อ

ยนืยนัถงึความกาวหนาในการพัฒนาความสัมพนัธระหวางสถาบัน

ทางวัฒนธรรมของทั้งสองฝาย ไดแก ความตกลงวาดวยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) และมหาวิทยาลัย 

Universidad del Pacifico แหงสาธารณรัฐเปรู ความตกลงระหวาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย Universidad del 

Pacifico แหงสาธารณรัฐเปรู เมื่อป 2539 ความตกลงวาดวยความ

รวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันการทูตแหง

สาธารณรัฐเปรู เมื่อป 2546 และบันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือระหวางวิทยาลัยดุสิตธานีกับสถาบัน Le Cordon Bleu 

ของเปรู เมื่อป 2549 

Relaciones Culturales

ความสัมพันธ�ทางวัฒนธรรม
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Las principales actividades culturales realizadas son:

1993
28 febrero, Exhibición del pintor peruano Lorenzo Villacorta 

en la Galería Nacional de Tailandia.

08-16 octubre, Realización de la “Semana Gastronómica y 

Musical Peruana” en el Hotel Landmark de Bangkok.

1994
02 junio,  Participación de la Embajada del Perú en Seminario 

sobre Promoción Turística de América del Sur organizado por 

la Empresa  Aérea VARIG

28 septiembre, Exposición de la obra del fotógrafo peruano 

José Petrovich “Perú, Imágenes sin Palabras” en el Instituto 

Goethe de Bangkok. 

1995
29 mayo-10 junio, Realización del Festival Gastronómico y 

Musical Peruano en el Hotel Landmark de Bangkok.

19 julio-09 agosto, Exposición “Herencia Cultural del Perú” 

en el Centro Cultural Tailandés.  

20 julio,  Arribo a Bangkok de la Selección Juvenil de 

Voleibol del Perú para participar en Campeonato Mundial.

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สําคัญ มีดังนี้

พ.ศ. 2536
28 กุมภาพันธ การแสดงผลงานของนาย Lorenzo Villacorta 

จิตรกรชาวเปรู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป

8-16 ตุลาคม การจัดงานสัปดาหอาหารและดนตรีเปรู ”Semana 

Gastronómica y Musical Peruana”  ณ โรงแรมแลนดมารค 

กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2537
2 มิถุนายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานสัมมนาเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวในอเมริกาใต  ซึ่งจัดโดยสายการบินวาริค 

(VARIG)

28 กันยายน  งานนิทรรศการภาพถาย “Perú, Imágenes sin 

Palabras” ของนาย José Petrovich ชางภาพชาวเปรู ณ สถาบัน

เกอเธ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2538
29 พฤษภาคม-10 มิถุนายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูจัดงาน

งานอาหารและดนตรีเปรู “Festival Gastronómico y Musical 

Peruano”  ณ โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ

19 กรกฎาคม-9 สิงหาคม นิทรรศการ“Herencia Cultural del 

Perú” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

20 กรกฎาคม ทมีวอลเลยบอลเยาวชนทีมชาตเิปรูเดินทางเขารวม

การแขงขันวอลเลยบอลชิงแชมปโลกที่กรุงเทพฯ
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1996
01-08 abril,  Visita a Tailandia del Rector de la Universidad 

del Pacífico del Perú, Dr. Javier Pérez Rodríguez. Firma 

del Memorándum de Cooperación entre la Universidad del 

Pacífico del Perú y las Universidades Assumption y Thammasat 

de Bangkok. 

02-16 abril, Exposición de 35 pinturas de acuarelistas 

arequipeños en el salón del Hotel “Sol Twin Towers” de 

Bangkok. 

04-14 julio, Visita a Tailandia de periodistas peruanos por 

invitación de la Dirección de Informaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Tailandia. 

31 Agosto-11 septiembre, Festival Gastronómico Peruano en 

el Hotel “Landmark” de Bangkok. 

10 septiembre,  Seminario de Promoción Turística del Perú 

en el Hotel “Landmark” de Bangkok.

11-14 septiembre, Viaje al Perú del Rector de la Universidad 

Católica Assumption de Bangkok.

11-21 noviembre, Festival Gastronómico “Viva Perú: Semana 

de Comida Peruana”  en el Hotel Sol Twin Towers de Bangkok.

1997
25 febrero, Participación del Perú en el “Seminario de 

Promoción Turística de Sudamérica organizado con el auspicio 

de la Autoridad de Turismo de Tailandia y la empresa aérea 

VARIG.”  

27 marzo, Entrega al Rector de la Universidad Chulalongkorn 

de Bangkok de una donación de libros sobre el Perú efectuada 

por el Presidente de la República del Perú. 

07 mayo, Inauguración de muestra de artista plástico peruano 

Antonio Maro en el Centro de exposiciones de la Universidad 

Siplpakorn en Bangkok  

04 julio, Inauguración de muestra de artista plástico peruano 

Antonio Maro en el Centro de exposiciones de la Universidad 

de Chiang Mai.

26-29 agosto, Participación de la Embajada del Perú en el 

evento “Camino a Hispanoamérica” celebrado en la Universidad 

Chulalongkorn. 

1998
17-29 agosto,  Festival Gastronómico Thai en el Hotel “Oro 

Verde” de Lima, organizado por el Dusit Thani con el auspicio 

de la Autoridad de Turismo de Tailandia, la Embajada del 

Perú en Tailandia y VARIG. 

พ.ศ. 2539
1-8 เมษายน  ดร. Javier Pérez Rodríguez อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 

Universidad del Pacífico แหงสาธารณรัฐเปรูเยือนไทย และไดลง

นามความตกลงวาดวยความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

(เอแบค) และมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico แหง

สาธารณรัฐเปรู และความตกลงระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico แหงสาธารณรัฐเปรู

2-16 เมษายน  นิทรรศการภาพวาดสีนํ้า 35 ภาพจากเมือง

อาเรกิปา ณ โรงแรมโซลทวินเทาเวอร กรุงเทพฯ

4-14 กรกฎาคม นกัขาวเปรเูยอืนไทยตามคาํเชญิของกรมสารนเิทศ 

กระทรวงการตางประเทศ

31 สิงหาคม-11 กันยายน   เทศกาลอาหารเปรู ณ โรงแรม

แลนดมารค กรุงเทพฯ

10 กันยายน การสัมมนาเร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยวเปรู ณ 

โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ

11-14 กันยายน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยือนสาธารณ

รัฐเปรู

11-21 พฤศจิกายน เทศกาลอาหารเปรู “Viva Perú: Semana de 

Comida Peruana” ณ โรงแรมโซลทวินเทาเวอร กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2540
25 กุมภาพันธ สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมในการ สัมมนา

หัวขอ “การสงเสริมดานการทองเที่ยวในอเมริกาใต” ซึ่งจัดโดย

การสนับสนุนของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและสายการบิน

วาริค (VARIG)

27 มีนาคม พิธีมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศเปรู ซ่ึงบริจาคโดย

ประธานาธิบดีเปรูใหแกอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

7 พฤษภาคม  พิธีเปดงานแสดงผลงานจากพลาสติกของนาย 

Antonio Maro ศลิปนชาวเปร ูณ หองแสดงนทิรรศการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร

4 กรกฎาคม  พิธีเปดงานแสดงผลงานจากพลาสติกของนาย 

Antonio Maro ศลิปนชาวเปร ูณ หองแสดงนทิรรศการ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม

26-29 สิงหาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Camino 

a Hispanoamérica” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2541
17-29 สิงหาคม งานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรมโอโรเบรเด ณ 

กรงุลมิา ซึง่จดัโดยโรงแรมดสุติธานแีละสนบัสนนุโดยการทองเทีย่ว

แหงประเทศไทย สถานทูตเปรูประจําประเทศไทย และสายการบิน

วาริค (VARIG)
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1999
27 enero,   Participación de la Embajada del Perú en la 

“Exposición de la Cultura y Gastronomía de los Países 

Hispanoamericanos en la Universidad de Chulalongkorn”. 

2000
8-30 julio, Festival Gastronómico Peruano organizado por 

la Embajada del Perú e inauguración de la exhibición 

fotográfica del artista peruano José Petrovich, en el Merchant 

Court Hotel, con la concurrencia de Su Alteza Real la 

Princesa Chulabhorn Walailak.   

08-19 noviembre,  Festival Gastronómico y I Festival de 

Dulces y Postres Peruanos  en el Merchant Court Hotel de 

Bangkok.

2001
20 febrero,  Presentación y degustación del Pisco y de bocaditos 

peruanos en el Merchant Court Hotel. 

29 marzo-05 abril, Festival de Pisco en Bangkok en “El 

Niño Latin Heat Café”.

11-15 junio, Exhibición de la película peruana “Juliana” en 

el Festival “Getting to know Latin America: Talk and Film 

Festival”, co-organizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Tailandia y las embajadas latinoamericanas 

residentes en Bangkok. 

26 junio, Presentación de la publicación “A Cultural Tour 

Around Fabulous Perú”, de autoría del Embajador del Perú 

en Tailandia, Emb. Jorge Castañeda Méndez, en idiomas 

Ingles y Thai, en el auditórium  de la Siam Society. 

11 julio,  Presentación turística del Perú en el Merchant 

Court Hotel.

10-14 agosto, Participación del Perú en “Thai Silk  Fair 2001” 

con trajes típicos del Cuzco por invitación del Ministerio 

de Agricultura y Cooperativas de Tailandia. 

01 septiembre,  Realización de la “Noche  Peruana Latina” 

en el Latin Heat Café del Hotel Meridiene organizado por 

la Embajada del Perú y la Fundación Bob Kervorkian. 

24-30 agosto, Exhibición de las esculturas “Hijos de Nuestra 

Tierra” del Escultor Felipe Lettersten y de 6 trajes típicos 

de la Amazonía Peruana, en el Centro Comerc ial World 

Trade Centre de Bangkok.

22-31 octubre,  Festival gastronómico peruano “The Fire 

Food Festival”, en el Dusit Thani Hotel, a cargo del chef 

peruano Eduardo Vargas. 

พ.ศ. 2542
27 มกราคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานนิทรรศการ 

“Exposición de la Cultura y Gastronomía de los Países 

Hispanoamericanos” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543
8-30 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยจัด

เทศกาลอาหารประจําชาติเปรู และงานแสดงภาพถายของนาย José 

Petrovich ศิลปนชาวเปรู ณ โรงแรม เมอรแชนทคอรต กรุงเทพฯ  

โดยสมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อคัรราชกุมารี

เสด็จทรงรวมงานดวย

8-19 พฤศจิกายน  เทศกาลอาหารและขนมหวานเปรูครั้งที่ 1 ณ 

โรงแรม เมอรแชนทคอรต  กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2544
20 กุมภาพันธ  งานแสดงและทดลองชิมเครื่องดื่มปสโกและ

คอกเทลเปรู ณ โรงแรมเมอรแชนทคอรต กรุงเทพฯ

29 มีนาคม–5 เมษายน เทศกาลเครื่องดื่มปสโก ที่ราน “El Nino 

Latin Heat Café” กรุงเทพฯ

11-15 มิถุนายน  การฉายภาพยนตรเปรูเร่ือง “JULIANA” ใน

เทศกาล “Getting to know Latin America: Talk and Film 

Festival” จดัขึน้โดยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ

และสถานเอกอัครราชทูตของกลุมประเทศลาตินอเมริกา ประจํา

กรุงเทพฯ

26 มิถุนายน  งานแนะนําหนังสือ “A Cultural Tour Around 

Fabulous Perú” ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งเขียนโดยนาย 

Jorge Castañeda Mendez เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศ

ไทย ณ หองประชุม สยามสมาคม 

11 กรกฎาคม งานแสดงการทองเที่ยวเปรู ณ โรงแรม เมอรแชนท

คอรต  กรุงเทพฯ

10-14 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูสงชุดพื้นเมืองกุสโกเขา

รวมแสดงในงาน“Thai Silk  Fair 2001” ตามคําเชิญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

1 กนัยายน สถานเอกอคัรราชทตูเปรปูระจาํประเทศไทยและมูลนธิิ 

Bob Kervorkian จัดงาน “Noche Peruana Latina” ที่ราน Latin 

Heat Café โรงแรม เลอ โรยัล เมริเดียน

24-30 สิงหาคม  งานแสดงประติมากรรม “Hijos de Nuestra 

Tierra” ของนาย Felipe Lettersten ศิลปนชาวเปรู และงานแสดง

ชุดพื้นเมืองเขตอะเมซอนของประเทศเปร ู จํานวน 6 ชุด ณ หาง

สรรพสินคาเวิลดเทรดเซ็นเตอร กรุงเทพฯ

22-31 ตุลาคม เทศกาลอาหารประจําชาติเปรู “The Fire Food 

Festival” ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีนาย Eduardo Vargas ชาว

เปรูเปนหัวหนาพอครัว
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2003
25 marzo-07 abril,  Participación en la I Feria Internacional 

del Libro de Bangkok, organizada por la Asociación de 

Editores y Libreros de Tailandia, en el Centro Nacional de 

Convenciones Reina Sirikit de Bangkok. 

26-27 julio, Participación del Perú en el “Festival de Viajes” 

organizado por la Thai Travel Agent Association en el Centro 

de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok. 

16-30 octubre, Exposición del pintor Pedro Caballero en la 

Universidad Kasetsart.

2004
26 marzo-06 abril,   Participación del Perú en la II Feria 

Internacional del Libro de Bangkok, organizada por la 

Asociación de Editores y Libreros de Tailandia, en el Centro 

Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok. 

14-17  abril, Festival de Gastronomía y Cultura Tailandesa 

en el Swiss Hotel de Lima, organizado por la Embajada de 

Tailandia en Brasil, concurrente en Perú. 

19 agosto,  Degustación de pisco, vinos y espumantes peruanos 

en el restaurante “Blue Elephant” de Bangkok. 

20-22 agosto, Participación del Perú en el “International 

Travel Show” en el Centro de Exhibiciones Impact, Muang 

Thong Thani (sede del APEC Investment Mart). 

15-24 octubre, Participación del Perú en el Festival Mundial 

de Cine de Bangkok con la película “Paloma de Papel” del 

director Fabricio Aguilar. 

2005
17-21 febrero,  Participación del Perú en “TTAA International 

Fair 2005” organizado por la Asociación de agencias de 

Viaje y Turismo de Tailandia. 

11-18 septiembre,  Participación de la Embajada del Perú 

en el Four Seasons World Gourmet Festival. 

14-24 octubre, Participación del Perú en el Festival Mundial 

de Cine de Bangkok con la película “Días de Santiago” del 

director Josué Méndez, la cual recibió el premio al mejor 

guión. 

2006
29 junio, “Pisco Night” en el Hotel Pathumwan Princess de 

Bangkok organizado por la Embajada del Perú. 

9-11 septiembre, Demostración de la Gastronomía tailandesa 

en  Lima. 

พ.ศ. 2546
25 มีนาคม–7 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน

สัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมผูจัดพิมพและ

ผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ กรุงเทพฯ

26-27 กรกฎาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมเทศกาล

ทองเที่ยว “Festival de Viajes”   ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยบริการ

ทองเที่ยว ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

16-30 ตุลาคม นิทรรศการภาพวาด ของนาย Pedro Caballero 

จิตรกรชาวเปรู ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

พ.ศ. 2547
26 มีนาคม-6 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูรวมงานสัปดาห

หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนาย

หนังสือแหงประเทศไทย   ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

กรุงเทพฯ

14-17 เมษายน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งมี

เขตอาณาครอบคลุมเปรู จัดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่

โรงแรม สวิสโฮเทล ณ กรุงลิมา

19 สิงหาคม งานทดลองชิมเครื่องดื่มปสโก ไวนและสปารกลิงไวน 

จากเปรู ณ รานอาหาร “Blue Elephant” กรุงเทพฯ 

20-22 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Interna-

tional Travel Show” ที่ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี กรุงเทพ (สถานที่จัดงาน APEC Investment Mart)

15-24 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติ กรุงเทพฯ โดยภาพยนตรเรื่อง “Paloma de 

Papel” ของนาย Fabricio Aguilar ผูกํากับชาวเปรู เขารวมฉาย

ในงานนี้ดวย

พ.ศ. 2548
17-21 กุมภาพันธ สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “TTAA 

International Travel Fair 2005” ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยบริการ

ทองเที่ยว

11-18 กันยายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Four 

Seasons World Gourmet Festival”

14-24 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติ กรุงเทพฯ โดยภาพยนตรเร่ือง “Días de 

Santiago” ของผูกาํกบั Josué Méndez  ไดรบัรางวัลบทภาพยนตร

ยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2549
29 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูจัดงาน “Pisco Night” ที่

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

9-11 กันยายน  งานแสดงอาหารไทย ณ กรุงลิมา
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20 octubre, Presentación de la película peruana “La Fiesta 

del Chivo” del cineasta Luis Llosa en el Festival Mundial 

del Cine en Bangkok. 

30 octubre-03 noviembre, Visita de trabajo a Tailandia de la 

señorita Madeleine Burns, Directora Nacional de Artesanías 

del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú. 

2007
24 febrero,  Promoción del pisco en el “PB Grape Festival 

2007” en el distrito de Khao Yai, provincia de Nakorn 

Ratchasima, al noreste de Bangkok. 

04 octubre, Presentación de la publicación “La política exterior 

del Perú en la era de Ramón Castilla: Defensa Hemisférica 

y defensa de la jurisdicción nacional” en la Universidad 

Chulalongkorn, por su autora, la Ministra en el Servicio 

Diplomático del Perú, Rosa Garibaldi de Mendoza. 

2 noviembre,  Promoción y marketing del Pisco en Phuket en 

el Latino Restaurante Bar de Phuket en el marco de una 

“Noche Peruana” organizada por la Embajada del Perú. 

2008 
28 febrero, Realización de una “Noche Peruana”  en el Hotel 

Chedi de Chiang Mai, organizado por el Consulado Honorario 

del Perú en Chiang Mai.  

13 marzo,  Presentación de la película peruana “La fiesta 

del Chivo” del cineasta Luis Llosa en el Club de 

Corresponsales Extranjeros de Bangkok. 

31 marzo-03 abril,  Segunda Exhibición de Arte y Cultura 

de Tailandia (Thai Festival 2008) en el Hotel Marriot, Teatro 

Segura y Parque Keneddy, organizado por la Embajada de 

Tailandia. Se presentaron documentales y fotos de lugares 

turísticos, comidas típicas y festivales de Tailandia.

13 -22 octubre, Festival Gastronómico “Colores y Sabores 

del Perú” en el Hotel Dusit Thani International de Bangkok 

(13-17), en el Dusit D2 de Chiang Mai (18) y el Dusit Thani 

Laguna de  Phuket (21-22). 

2009
15-19 marzo, Tercera  Exhibición de Arte y Cultura de Tailandia 

(Thai Festival 2009) en el Hotel Marriot, Universidad de San 

Marcos, Teatro Segura y Parque Kennedy, organizado por la 

Embajada de Tailandia. Se realizó también el taller de danzas 

tailandesas en El Nuevo Tunante 

20 julio-02 agosto,  Inauguración en el Hotel Rembrandt del 

Festival Gastronómico “Semana Peruana en Bangkok”  

20 ตุลาคม การฉายภาพยนตรเปรูเรื่อง “La Fiesta del Chivo” 

กํากับโดยนาย Luis Llosa ในงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

กรุงเทพฯ

30 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน นางสาว Madeleine Burns ผูอํานวย

การงานหัตถกรรมแหงชาติ กระทรวงการคาตางประเทศและการ

ทองเที่ยวเปรู เยือนราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2550
24 กุมภาพันธ  การสงเสริมประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมปสโก  ใน

งาน “PB Grape Festival 2007”  ที่เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

4 ตุลาคม  งานแนะนําหนังสือ “La política exterior del Perú en 

la era de Ramón Castilla: Defensa Hemisférica y defensa 

de la jurisdicción nacional”  ของนาง Rosa Garibaldi de 

Mendoza อคัรราชทูต กระทรวงการตางประเทศเปร ูณ จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2 พฤศจิกายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรู จัดงานสงเสริมและ

ประชาสัมพันธการตลาดเครื่องดื่มปสโกในงาน “Noche Peruana”   

ที่รานอาหาร Latino Restaurante Bar จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. 2551 
28 กุมภาพันธ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัดเชียงใหม

จัดงาน “La Noche Peruana”  ที่โรงแรมเจดีย จังหวัดเชียงใหม 

13 มีนาคม การฉายภาพยนตรเปรูเร่ือง “La fiesta del Chivo” 

กํากับโดยนาย Luis Llosa Urquidi ที่ชมรมนักขาวตางประเทศ 

กรุงเทพฯ

30 มีนาคม–3 เมษายน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดงาน

แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 (Thai Festival 2008) ณ 

โรงแรม JW Marriott โรงละคร Teatro Segura และสวนสาธารณะ 

Kennedy Park ภายในงานมีการเผยแพรภาพฉายและจัดแสดง

โปสเตอรรปูถายเกีย่วกบัสถานทีท่องเทีย่ว อาหารไทย และเทศกาล

สําคัญของไทย 

13-22 ตุลาคม เทศกาลอาหาร “Colores y Sabores del Perú” 

ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (13-17 ตุลาคม) ที่โรงแรมดุสิต 

ดีทู เชียงใหม  (18 ตุลาคม)  และ ที่โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

(21-22 ตุลาคม)

พ.ศ. 2552
15-19 มีนาคม การจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 

(Thai Festival 2009) ที่โรงแรม JW Marriott มหาวิทยาลัย San 

Marcos โรงละคร Teatro Segura สวนสาธารณะ Kennedy Park 

และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  สอนนาฏศิลปไทยท่ีโรงเรียน

สอนเตนรํา El Nuevo Tunante  

20 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พิธีเปดเทศกาลอาหารเปรู “Semana 

Peruana en Bangkok” ณ โรงแรมแรมแบรนดท
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2010
08-18 junio, Participación de la Selección de Vóley en el “15th 

Princess Cup Women´s Volleyball Tournament” en Korat.

24-25 septiembre, Festival Gastronómico Peruano “A Taste 

of Peru” en el Hotel Dusit D2 de Chiang Mai. 

11-12 noviembre,    Exhibición de la película peruana “Paraiso” 

en el Festival Mundial de Cine de Bangkok. 

22 Diciembre,  Publicación  del folleto “Pisco is Peru” en 

idioma Thai editado por la Embajada del Perú.

พ.ศ. 2553 
8-18 มถินุายน ทมีวอลเลยบอลเปรูเขารวมการแขงขนัวอลเลยบอล

หญิงชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดนครราชสีมา

24-25 กันยายน เทศกาลอาหารเปรู “A Taste of Peru”  ที่โรงแรม

ดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม

11-12 พฤศจิกายน  การจัดฉายภาพยนตรเปรูเรื่อง Paraiso ใน

งานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ 

22 ธันวาคม สถานทูตเปรูจัดพิมพแผนพับ “ปสโกคือเปรู” เปน

ภาษาไทย
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Relaciones Consulares

ความสัมพันธ�ทางการกงสุล

El Convenio sobre la Supresión del Requisito para Visa para 

titulares de pasaporte diplomático, oficial o especial y ordinario, 

firmado en 1999, permite a los nacionales de ambos países 

ingresar y permanecer en el territorio del otro por un periodo 

no mayor a los noventa días sin el requisito de visa, siempre 

y cuando no acepten un empleo como independientes o de 

otra denominación. A pesar de ello, el número de peruanos y 

tailandeses residentes en el territorio del otro país  y de turistas 

de ambas nacionalidades que visitan el otro país, continúa 

siendo bastante reducido. Ello sin duda como resultado de la 

lejanía geográfica y del alto costo de los pasajes entre los dos 

países.

A pesar de ello, el rol desempeñado por las oficinas consulares 

honorarias de ambos países durante el periodo en que las 

relaciones diplomáticas se desarrollaron a nivel de Embaja-

das concurrentes y, posteriormente, a nivel de Embajadas 

residentes, es muy importante y destacado.  En el primero de 

los escenarios han sido puntos de contacto de las Embajadas 

concurrentes con las autoridades locales y la población. En 

el segundo escenario, resulta un invalorable apoyo en las 

funciones que desarrollan las Embajadas residentes con las 

autoridades y población de sus respectivas jurisdicciones.

El Gobierno de Tailandia aprobó la creación, el 22 de julio de 

1969, del Consulado Honorario en Lima y designó al señor 

Alberto Adrianzen como el primer Cónsul honorario. Poste-

riormente, en diciembre de 1974, El Gobierno de Tailandia 

aprobó elevar la categoría del Consulado Honorario en Lima 

a Consulado General y designó al señor Luis Alberto 

Adrianzen, Cónsul General Honorario.  El 24 de marzo de 

1989 el Gobierno de Tailandia designó al señor Jaime Pardo 

Escandón como Cónsul General Honorario de Tailandia en 

Lima, cargo que continúa desempeñando.

การลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการหรือพิเศษ และหนังสือ

เดินทางธรรมดา  เม่ือป 2542  มีผลใหคนไทยและเปรูสามารถ

เดินทางเขาประเทศของอีกฝายและพํานักอยูเปนระยะเวลาไม

เกนิ 90 วนัโดยไมตองขอรบัการตรวจลงตรา โดยมเีงือ่นไขวา บคุคล

เหลานั้นจะไมทํางาน ไมวาในกิจการของตนเองหรืออยางอื่น  

แตจํานวนคนเปรูในไทยและคนไทยในเปรู  รวมทั้งจํานวนนักทอง

เที่ยวระหวางทั้งสองประเทศยังคงมีคอนขางนอย เน่ืองจากความ

หางไกลทางภูมิศาสตร และคาใชจายในการเดินทางระหวางกัน

คอนขางสูง

อยางไรก็ดี บทบาทของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไทยและเปรู 

ตั้งแตทั้งสองประเทศดําเนินความสัมพันธทางการทูตผานสถาน

เอกอัครราชทูตทีม่ถีิน่พาํนกัในตางประเทศเปนตนมา ถอืวามคีวาม

สําคัญเน่ืองจาก ประการแรกเปนตัวกลางการติดตอระหวางสถาน

เอกอัครราชทูตซึ่งมีถิ่นพํานักในตางประเทศกับหนวยราชการทอง

ถิ่นและประชาชนของอีกฝาย ประการตอมา เปนผูสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานักในเปรูและใน

ประเทศไทยกับหนวยราชการทองถ่ินและประชาชนในเขตอํานาจ

ของสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2512  รัฐบาลไทยเห็นชอบใหเปดสถาน

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลิมา และแตงตั้งใหนาย Luis Alberto 

Adrianzen ดํารงตําแหนงกงสุลกิตติมศักด์ิคนแรก ตอมาเมื่อ

เดือนธันวาคม 2517 รัฐบาลไทยเห็นชอบใหยกสถานะสถานกงสุล

กิตติมศักดิ์ประจําเปรูเปนสถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ โดยแตงตั้ง

ใหนาย Luis Alberto Adrianzen ดํารงตาํแหนงกงสลุใหญกติตมิศกัดิ์ 

และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2532 รัฐบาลไทยแตงตั้งใหนาย 

Jaime Pardo Escandon ดํารงตําแหนงกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ 

กรุงลิมา และยังอยูในตําแหนงจนถึงปจจุบัน
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Por su parte, el Gobierno del Perú  aprobó el 04 de agosto 

de 1974 la creación del Consulado Honorario del Perú en 

Bangkok y designó a la señora Dolly Suntharothok como la 

primera Cónsul Honoraria. En abril de 1996, el Gobierno 

del Perú confirió a la Cónsul Honoraria, señora Dolly 

Suntharothok, la condecoración de la Orden al Merito por 

Servicios  Distinguidos en el grado de Comendador. En julio 

del 2000, el Gobierno del Perú elevó la categoría del Consulado 

Honorario a Consulado General Honorario y designó a la 

señora Dolly Suntharothok, como Cónsul General Honoraria  

del Perú en Bangkok.

En febrero del 2002 el Gobierno del Perú creó los Consulados 

Honorarios del Perú  en Chiang Mai y Hat Yai y nombró 

a la señora M.L. Preeyapun Sridhavat y al señor Anusart 

Suwanmongkol, como Cónsules Honorarios del Perú en 

dichas ciudades. El 26 de julio del 2006, la señora Dolly 

Suntharothok terminó sus funciones como Cónsul General 

Honoraria al haber alcanzado los 70 años de edad.  

สวนรัฐบาลเปรูเห็นชอบการเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจํา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2517 โดยแตงตั้ง นางดอลลี่ 

สุนทโรทก เปนกงสุลกิตติมศักดิ์คนแรก และเมื่อเดือนเมษายน 

2539 รัฐบาลเปรูไดมอบเครื่องอิสริยาภรณตระกูล “Al Merito por 

Servicios Distinguidos” ชั้นตรา “Comendador” แก นางดอลลี่ 

สุนทโรทก ตอมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2343 รัฐบาลเปรูยกสถานะ

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิประจําประเทศไทยเปนสถานกงสุลใหญ

กิตติมศักดิ์และแตงตั้งใหนางดอลล่ี สุนทโรทก   เปนกงสุลใหญ

กิตติมศักดิ์ประจํากรุงเทพฯ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 รัฐบาลเปรูเห็นชอบใหเปดสถานกงสุล

กิตติมศักด์ิเปรูประจําจังหวัดเชียงใหมและอําเภอหาดใหญ โดย

แตงตั้งหมอมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช และนายอนุศาสน สุวรรณ

มงคล เปนกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัดเชียงใหมและอําเภอ

หาดใหญตามลําดับ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 นางดอลลี่ 

สุนทโรทก พนวาระการดํารงตําแหนงกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจํา

ประเทศไทยขณะอายุได 70 ป
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La Comisión Mixta Perú-Tailandia para Cooperación 

Bilateral establecida en  Lima el 25 de noviembre de 1994, creó 

el marco de trabajo para la consulta y cooperación bilateral entre 

ambos países, en los diversos ámbitos de su relacionamiento. 

Por su lado, el Memorándum de Entendimiento en materia de 

Cooperación Técnica entre la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y la Agencia Tailandesa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, suscrito el 27 de febrero 

de 2006, en la ciudad de Bangkok, señala las modalidades de 

cooperación y establece un Grupo de Trabajo para facilitar 

su implementación. Es presidido por la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) por el  lado peruano y por 

la Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA) 

por el lado de Tailandia.

Complementando dicho marco general, existen los Convenios 

intersectoriales suscritos entre ministerios y entidades 

gubernamentales de los dos países. A la fecha, se han suscrito 

el Acuerdo de Cooperación Pesquera entre el Ministerio de 

Pesquería del Perú y el Ministerio de Agricultura y Cooperativas 

de Tailandia (18 de noviembre de 1996), y el Acuerdo de 

Cooperación entre la Agencia Estatal Geo-Informatics and 

Space Technology Development de Tailandia-GISTDA y el 

CONIDA del Perú, suscrito el 15 de enero de 2010. 

En proceso de negociación se encuentran; el Memorándum 

de Entendimiento en el área de Salud entre los ministerios de 

Salud de ambos países y el Memorándum de Entendimiento 

entre el Ministerio de Agricultura del Perú y el Ministerio 

de Agricultura y Cooperativas del Reino de Tailandia, en el 

campo de la Sericultura. 

El 1 de octubre de 2005, se realizó en Lima la I Reunión de la 

Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral Perú-Tailandia 

y el 01 agosto de 2008, en Bangkok, la Segunda Reunión de 

dicha Comisión. 

คณะกรรมาธกิารรวมเพือ่ความรวมมอืทวภิาครีะหวางราชอาณาจกัร

ไทยและสาธารณรัฐเปรู ซึง่กอตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน  2537 

ที่กรุงลิมา เปนกรอบการหารือและพัฒนาความรวมมือทวิภาคี

ระหวางสองประเทศในดานตางๆ   ขณะเดยีวกนั การลงนามบนัทกึ

ความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) กับสํานักงานความ

รวมมือระหวางประเทศแหงสาธารณรัฐเปรู (APCI) เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ  2549 ที่ กรุงเทพฯ ก็ชวยกําหนดรูปแบบความรวม

มือและกอตั้งคณะทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนิน

กิจกรรม โดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบคือ สํานักงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของเปรู (APCI) และสํานักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA)

นอกจากความตกลงดังกลาวแลว ยังมีการลงนามความตกลง

รายสาขา ระหวางกระทรวง และหนวยงานภาครัฐอื่นของทั้งสอง

ประเทศ จนถึงปจจุบัน มีการลงนามความตกลงวาดวยความ

รวมมือดานการประมงระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

กระทรวงประมงเปรู เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 และบันทึก

ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

ระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับ

คณะกรรมาธิการวาดวยการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศแหงชาติ

เปรู เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 แลว

นอกจากน้ี ยังมีความตกลงท่ีอยูระหวางการเจรจาจัดทํา ไดแก 

บันทึกความเขาใจดานสาธารณสุขระหวางกระทรวงสาธารณสุข

ของสองประเทศและบันทกึความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรของ

เปรูและกระทรวงเกษตรและสหกรณในดานหมอนไหม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 มีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการรวม

เพื่อความรวมมือทวิภาคี ครั้งที่ 1  ณ กรุงลิมา  และเมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม  2551 เปนการจัดประชุมฯ ครั้งที่  2  ณ กรุงเทพฯ 

Relaciones De Cooperacion

ความสัมพันธ�ด�านความร�วมมือ
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El  04 de septiembre de 2008, visitó el Perú la Directora General 

de TICA, señora Chitriya Pinthong, ocasión en la que se realizó 

una reunión de trabajo con APCI, resaltándose la importancia 

de la cooperación entre los dos países. 

Producto de los acuerdos antes mencionados se han ejecutado 

los siguientes proyectos de cooperación:

 • Cooperación en materia de Lucha contra la Malaria, del 

10 al 16 de noviembre de 2007, los expertos Profesor 

Francois Nosten y Profesor Chamnarn Apiwathnasorn, 

brindaron asistencia técnica al Instituto Nacional de salud 

en el tratamiento de la malaria.

 • Asistencia Técnica al Instituto del Mar del Perú – 

IMARPE - para la “Evaluación de los sistemas de cultivo 

y de la calidad ambiental de las granjas langostineras 

en Tumbes” realizada en los primeros meses de 2008.

 • Realización en Lima del Seminario Taller titulado 

“Responsabilidad Socio Ambiental en el Sector Turismo” 

del 15 al 21 de septiembre de 2009, solicitado por el 

Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR).  

 • Curso sobre Teñido de Materiales Textiles (lana de ovino 

de alpaca y seda) con colorantes naturales”, dictado por 

MINCETUR, del 23 de noviembre al 03 de diciembre 

de 2009, en las ciudades de Cuzco y Huancayo, a 6 

técnicos del Queen Sirikit Institute of Sericulture del 

Ministerio de Agricultura de Tailandia. 

En proceso de ejecución:

 • “Programa de Cooperación Técnica Perú-Tailandia en 

aquacultura” solicitado por el Instituto del Mar del Perú-

IMARPE.

 • Cooperación en Tecnología de Procesamiento de Pescado, 

a cargo del Instituto Tecnológico Pesquero solicitado 

por la Agencia Tailandesa de Cooperación internacional.

 • Proyecto de Evaluación de la Adaptabilidad y Rendimiento 

de las variedades de arroz aromáticos en las localidades 

de Lambayeque, Iquitos y San Martín, solicitado por el 

Ministerio de Agricultura del Perú.

 • Cooperación en materia de diversidad biológica, 

ofrecida al Perú por TICA

A nivel multilateral, bajo los marcos de FOCALAE y OEA, 

Tailandia ha ofrecido becas para cursos y talleres al Perú en 

los siguientes temas: 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 นางจิตริยา ปนทอง ผูอํานวยการ

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเยือน

สาธารณรัฐเปรูและไดหารือขอราชการกับสํานักงานความรวมมือ 

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของเปรู เพื่อยํ้าถึงความสําคัญของ

ความรวมมือระหวางสองประเทศ

ผลจากความตกลงตางๆ ที่ไดกลาวมาน้ี ทําใหเกิดโครงการความ

รวมมือตางๆ ดังนี้

 • ความรวมมือเพือ่ตอตานโรคมาลาเรีย โดยนายแพทย  Francois 

Nosten และ รศ. ดร. ชํานาญ อภิวัฒนศร ใหความรวมมือ

ทางวิชาการดานการรักษาโรคมาลาเรียแกสถาบันสุขภาพ

แหงชาติเปรู  เมื่อวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2550

 • การใหความรวมมือทางวิชาการแก สถาบันทางทะเลแหงเปรู 

(IMARPE) เพือ่ประเมนิระบบการเพาะเลีย้งและระบบคณุภาพ

สิ่งแวดลอมของฟารมเพาะเลี้ยงกุงในเมืองตุมเบส (Tumbes) 

ของเปรูเมื่อตนป 2551

 • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมในภาคการทองเที่ยว” ระหวางวันที่ 15-21 

กันยายน 2552  ตามคําขอของกระทรวงการคาตางประเทศ

และการทองเท่ียว (MINCETUR) ของเปรูหลกัสูตรเทคนิคการ

ยอมผา (ขนแกะ ขนลามะ และผาไหม) ดวยสีจากธรรมชาติ 

ซึ่งกระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยว (MIN-

CETUR) ของเปรู จัดใหแกผู แทนจากสถาบันหมอนไหม

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชนินีาถ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จาํนวน 6 คน ระหวาง

วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2552 ณ เมืองกุซโกและ

เมืองอวนกาโย  ประเทศเปรู 

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไดแก 

 • ความรวมมือดานการเพาะเล้ียงสัตวนํา้ ตามคําขอของสถาบัน

ทางทะเลของเปรู (IMARPE)

 • ความรวมมือดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเลจัดโดย

สถาบันเทคโนโลยีการประมงเปรู ใหแกสํานักงานความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

 • ความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยีการปลูกขาว ตาม

คําขอของกระทรวงเกษตรเปรู

 • ความรวมมือดานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสํานักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเสนอใหเปรู

ในระดับพหุภาคี  ภายใตกรอบเวทีความรวมมือระหวางเอเชีย

ตะวันออกและลาตินอเมริกา (FEALAC) และองคการรัฐอเมริกัน 

(OAS) ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและทุนสําหรับการเขารวม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกเปรู ในหลักสูตรตอไปนี้ 
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 • Programa de cursos internacionales anuales de capacitación 

 • Programa internacional de post grado de Gestión de 

Turismo en Tailandia.

 • Gira de estudio para compartir las buenas prácticas 

tailandesas con representantes de los miembros de 

FOCALAE. 

A través de esas becas, los representantes del Perú han 

participado en varios cursos y talleres, por ejemplo, el taller 

“SMEs Trade and Investment Opportunities for FEALAC 

Countries” en la ciudad de Bangkok en Septiembre 2010, el 

curso “Enhancing Entrepreneruship in SME Development 

and Export  Consortia”, el Programa Buakaew Rountable 

International, entre otros. 

Esta pendiente definir la fecha y lugar de la Primera Reunión 

del Grupo de Trabajo APCI–TICA, establecido en el Memo-

rándum de Entendimiento en materia de Cooperación Técnica.

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรนานาชาติประจําป

 • หลักสูตรนานาชาติดานการทองเที่ยวระดับปริญญาโท  ใน

ประเทศไทย

 • การทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดาน

ที่ ไทยมีความเชี่ยวชาญกับผู แทนจากประเทศสมาชิก 

FEALAC 

ที่ผานมา ผูแทนจากเปรูไดรับทุนการศึกษาดังกลาว เขารวม

หลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆ เชน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “SMEs Trade and Investment Opportunities for 

FEALAC Countries” ที่ กรุงเทพ  เม่ือเดือนกันยายนป 2553 

หลักสูตร “Enhancing Entrepreneruship in SME Development 

and Export Consortia” และโครงการบัวแกวสัมพันธ  เปนตน

 

อยางไรก็ดี การประชุมคณะทํางานระหวางสํานักงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของเปรูและสํานักงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ คร้ังที่ 1  ตามท่ีระบุไวในบันทึก

ความเขาใจเพื่อความรวมมือทางวิชาการไทย-เปรู  ยังอยูระหวาง

รอการกําหนดเวลาและสถานที่สําหรับจัดการหารือ 
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Relacionamiento Y Cooperacion En Foros Internacionales

ความสัมพันธ�และความร�วมมือในเวทีระหว�างประเทศ

El relacionamiento y cooperación entre el Reino de Tailandia 
y el Perú en los foros internacionales es de larga data. Se 
remonta a la Liga de Naciones y continúa con intensidad en 
el sistema de Naciones Unidas, del cual ambos Estados son 
miembros fundadores e importantes promotores de las opciones 
multilaterales para la solución de los problemas que enfrenta la 
comunidad internacional. Ambos países, compartiendo mismos 
valores, intercambian con frecuencia apoyos para la aprobación 
de resoluciones, así como en las elecciones para cargos dentro 
del organismo del sistema. Contribuyen a las operaciones de 
mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, han ratificado 
las principales convenciones de Naciones sobre Derechos 
Humanos, Derechos del Niño, diversidad biológica, tortura, 
cambio climático, desertificación, entre otros, y apoyan el 
cumplimiento de las Metas del Milenio y la Agenda Global 
del organismo. 
A nivel regional, ambos países son miembros fundadores del 
Foro de Cooperación entre America Latina y Asia del Este 
(FOCALAE) creado en 1999 para vincular las áreas del Asia y 
Latinoamérica. Igualmente participan en el Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacifico (APEC) y el Grupo Cairns. Como 
miembros del Grupo 77 coinciden en apoyar la cooperación 
“sur-sur” como mecanismo de apoyo mutuo en la solución de 
problemas comunes.

El 16 de septiembre de 1998, Tailandia acreditó un Observador 
Permanente ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA). El Perú, por su lado acreditó en el 2008, un 
Observador Permanente en ASEAN. Ambos países impulsan 
desde el 2000, el relacionamiento entre la ASEAN y la 
Comunidad Andina, habiendo promovido el Primer Simposium 
sobre Cooperación ASEAN-Comunidad Andina en el Nuevo 
Milenio, realizado en Bangkok el 8 de mayo del 2000.

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐเปรูในเวทีระหวางประเทศมีประวัติศาสตรที่ยาวนาน 
ยอนกลับไปตั้งแตยุคขององคการสันนิบาตชาติ และตอเนื่องมา
จนถึงระบบสหประชาชาติที่ทั้งสองประเทศเปนสมาชิกผูกอตั้งและ
เปนผูสนับสนุนการแกปญหาของประชาคมนานาชาติผานระบบ
พหุภาคี ไทยและเปรูซึ่งยึดถือคานิยมรวมกันไดใหการสนับสนุน
มติและแลกเปล่ียนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งตําแหนงตางๆ ใน
องคการระหวางประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝายตางมีสวนรวมใน
กระบวนการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ รวมใหสัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับสําคัญๆ ของสหประชาชาติทั้งดานสิทธิมนุษยชน 
สทิธเิด็ก ความหลากหลายทางชีวภาพ การตอตานการทารุณกรรม 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย ฯลฯ รวมท้ังรวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษและวาระสําคัญของประชาคมนานาชาติ

ในระดับภูมิภาค ไทยและเปรูเปนประเทศสมาชิกกอตั้งเวทีความ
รวมมือระหวางเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for 
East Asia–Latin America Cooperation-FEALAC) ที่กอต้ังขึ้น
เมื่อป 2542 เพื่อเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาเขา
ดวยกัน นอกจากนี้  ทั้งสองประเทศก็เปนสมาชิกของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation-APEC) และกลุมประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่
สําคัญ (Cairns Group) ดวย สวนในฐานะสมาชิกกลุมจี-77 ทั้งสอง
ประเทศสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศกําลัง
พัฒนา (South-South Cooperation) เพื่อเปนกลไกการแกปญหา
ที่ไทยและเปรูประสบรวมกัน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 ประเทศไทยไดรับการแตงตั้งจาก
องคการรัฐอเมริกัน (Organization of American States – OAS) 
ใหเปนประเทศผูสังเกตการณถาวรขององคกร ขณะที่เมื่อป 2551  
เปรูไดรับแตงตั้งใหเปนประเทศผูสังเกตการณถาวรในอาเซียน   
ตัง้แตป 2543 เปนตนมา ทัง้สองประเทศพยายามผลกัดนัการพฒันา
ความสัมพันธระหวางอาเซียนและประชาคมแอนเดียน โดยการจัด
ประชมุวาดวยความรวมมอืระหวางประชาคมแอนเดยีนและอาเซยีน
ในสหัสวรรษใหม ครั้งที่ 1 (1st  Symposium on ASEAN-ANDEAN 
Cooperation in the New Millennium) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2543 ที่กรุงเทพมหานคร
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1965 
14 septiembre,   Los gobiernos de la República del Perú y 

del Reino de Tailandia acuerdan establecer relaciones 

diplomáticas a nivel de Embajadores

10 noviembre, Nombramiento, por ambos gobiernos, de sus 

respectivos embajadores. El Embajador del Perú en India, 

Embajador Eduardo Sarmiento Calmet fue designado Embajador 

concurrente en el Reino de Tailandia.  El Embajador de Tailandia 

en Brasil, Embajador Charas Chaloemtiarana, fue designado 

Embajador concurrente en la República del Perú desde 1969.

1969
22 julio,  El Gobierno de Tailandia aprueba la creación del 

Consulado Honorario de Tailandia en Lima y designa al señor 

Alberto Adrianzen como el primer Cónsul honorario.

1974
04 agosto,  El Gobierno del Perú aprueba la creación del Consu-

lado Honorario del Perú en Bangkok y designa a la señora Dolly 

Suntharothok como la primera Cónsul Honoraria.

17 diciembre, El Gobierno de Tailandia aprobó elevar la 

categoría del Consulado Honorario en Lima a Consulado 

General y designó al señor Luis Alberto Adrianzen, Cónsul 

General Honorario

1989
24 marzo, el Gobierno de Tailandia designó al señor Jaime 

Pardo Escandon como Cónsul General Honorario de Tailandia 

en Lima, cargo que continua desempeñando

1991
14-15 noviembre, Visita de Trabajo a Tailandia del Presidente 

del Perú, Ing. Alberto Fujimori. Fue la primera visita de un 

Jefe de Estado peruano a Tailandia. En dicha oportunidad se 

suscribió el Convenio sobre la Promoción y Protección Recí-

proca  de Inversiones.

1992
15 abril, Apertura de la Embajada del Perú en Tailandia con el 

Consejero Juan German Koster como Encargado de Negocios 

a.i.

พ.ศ. 2508
14 กันยายน  รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

เปรูสถาปนาความสัมพันธ ทางการทูตระหว างกันในระดับ

เอกอัครราชทูต

10 พฤศจิกายน การแตงตั้งเอกอัครราชทูตโดยรัฐบาลของทั้งสอง

ประเทศ ฝายเปรูแตงตัง้นาย Eduardo Sarmiento Calmet เอกอัคร-

ราชทตูเปรูประจาํสาธารณรัฐอนิเดีย  ดาํรงตําแหนงเอกอคัรราชทูต

เปรปูระจาํประเทศไทยอกีตาํแหนงหนึง่ ขณะทีฝ่ายไทย แตงตัง้นาย

จรสั เฉลมิเตยีรณ  เอกอคัรราชทตูประจาํสหพนัธสาธารณรฐับราซิล 

ดาํรงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐเปรูอกีตาํแหนงหน่ึง 

ตั้งแตป 2512

พ.ศ. 2512
22 กรกฎาคม รฐับาลไทยเหน็ชอบใหเปดสถานกงสลุกติตมิศกัดิ ์ณ 

กรุงลิมา และแตงตั้งนาย Alberto Adrianzen เปนกงสุลกิตติมศักดิ์

ไทยคนแรก 

พ.ศ. 2517
4 สิงหาคม  รัฐบาลเปรูเห็นชอบใหเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ 

กรงุเทพมหานคร และแตงตัง้นางดอลล่ี สนุทโรทก ใหดาํรงตําแหนง

กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูคนแรก

17 ธนัวาคม รฐับาลไทยเหน็ชอบใหยกสถานะสถานกงสลุกติตมิศกัดิ์ 

ณ กรุงลิมาเปนสถานกงสุลใหญกติติมศักดิ์  และแตงตั้งนาย Luis 

Alberto Adrianzen ใหดํารงตําแหนงกงสุลใหญกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2532
24 มีนาคม รัฐบาลไทยแตงตั้งนาย Jaime Pardo Escandon ให

ดํารงตําแหนงกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลิมา และยังคงดํารง

ตําแหนงมาถึงปจจุบัน

พ.ศ. 2534
14-15 พฤศจกิายน นาย Alberto Fujimori ประธานาธบิดเีปรเูยอืน

ไทย ซึ่งเปนการเยือนราชอาณาจักรไทยเปนคร้ังแรกของผูนําเปรู 

ในโอกาสนี้ มีการลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริมและการ

คุมครองการลงทุนระหวางสองฝาย

พ.ศ.  2535
15 เมษายน  รฐับาลเปรูเปดสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศ

ไทย โดยมีนาย Juan German Koster ที่ปรึกษา ดํารงตําแหนง

อุปทูต

Cronología Perú-Tailandia 

1965-2010

ลําดับเหตุการณ�ในความสัมพันธ�ระหว�างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู
พ.ศ. 2508-2553
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เมษายน  สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทรเสด็จเยือนเปรูเปนการสวนพระองค

2 กรกฎาคม  เปรูเสนอขอแตงตั้ง ดร. Luis Silva Santisteban 

García เปนหัวหนาสํานักงานเพ่ือการประสานงานดานเศรษฐกิจ 

การคา และการอพยพ ประจําประเทศไทย โดยมีสํานักงานอยูที่

เกาะฮองกง

26 สิงหาคม  กระทรวงการตางประเทศเห็นชอบให ดร. Luis 

Silva Santisteban García ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเพื่อ

การประสานงานดานเศรษฐกิจ การคา และการอพยพ ประจํา

ประเทศไทย โดยมีสํานักงานอยูที่เกาะฮองกง

พ.ศ. 2536
28 กุมภาพันธ   การแสดงผลงานของนาย Lorenzo Villacorta 

จิตรกรชาวเปรู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 

9-14 เมษายน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ ใน

โอกาสนี้ รัฐบาลเปรูทูลเกลาฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณตระกูล “El 

Sol del Perú” ชั้นตรา “Gran Cruz” และกุญแจกรุงลิมา

8-16 ตุลาคม  การจัดงานสัปดาหอาหารและดนตรีเปรู ”Semana 

Gastronómica y Musical Peruana” ณ โรงแรมแลนดมารค 

กรุงเทพฯ

ธันวาคม  ปลัดกระทรวงพาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู 

พ.ศ. 2537
4 เมษายน  การลงนามบันทึกความเขาใจการใหความรวมมือแลก

เปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางตลาดหุนไทยและตลาดหุนลิมา

2 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานสัมมนาเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวในอเมริกาใต ซึ่งจัดโดยสายการบินวาริค 

(VARIG)

28 กันยายน  งานนิทรรศการภาพถาย “Perú, Imágenes sin 

Palabras” ของนาย José Petrovich ชางภาพชาวเปรู ณ สถาบัน

เกอเธ กรุงเทพฯ

24-26 พฤศจิกายน  นายสุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการตางประเทศเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ ใน

โอกาสน้ีไดลงนามความตกลงวาดวยการจดัตัง้คณะกรรมาธกิารรวม

เพือ่ความรวมมอืทวภิาครีะหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

เปรู

พ.ศ. 2538
23 กมุภาพนัธ รฐับาลไทยเหน็ชอบตามทีร่ฐับาลเปรเูสนอขอแตงตัง้

นาย Oscar Maurtua de Romana ใหดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตู

เปรูประจําประเทศไทยถิ่นพํานักในประเทศไทยคนแรก

8 มีนาคม การแตงตั้งนาย Oscar Maurtua de Romana ใหดํารง

ตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

9 มีนาคม รัฐบาลเปรูเห็นชอบตามที่รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้ง

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน  ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําเปรู

Abril,  Su Alteza Real la Princesa Galyani Vadhana, realizó 

una visita privada al Perú.

02 julio, Solicitud de acreditación del Dr. Luis Silva Santisteban 

García como Jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Económicos, Comerciales y de Migración en Tailandia con 

sede en Hong Kong.

26 agosto, Cancillería Tailandesa comunica reconocimiento 

del Dr. Luis Silva Santisteban García como Jefe de la Oficina 

de Coordinación de Asuntos Económicos, Comerciales y de 

Migración en Tailandia con sede en Hong Kong.

1993
28 febrero, Exhibición del pintor peruano Lorenzo Villacorta 

en la Galería Nacional de Tailandia.

9-14 abril, Visita oficial al Perú de Su Alteza Real el Príncipe 

Maha Vajiralongkorn Mahidol. En esa oportunidad, el 

Gobierno de Peru, le otorgó a Su Alteza Real la condecoración 

“El Sol del Perú”, en el grado de “Gran Cruz”, y las llaves de 

la ciudad de Lima. 

08-16 octubre, Realización de la “Semana Gastronómica y 

Musical Peruana” en el Hotel Landmark de Bangkok. 

Diciembre,  Visita al Perú del Secretario Permanente del 

Ministerio de Comercio de Tailandia

1994
04 abril, Suscripción del Memorando de Entendimiento entre 

la Bolsa de Valores de Lima y el Stock Exchange de Tailandia 

para el intercambio de información financiera.

02 junio,  Participación de la Embajada del Perú en Seminario 

sobre Promoción Turística de América del Sur organizado 

por la Empresa Aérea VARIG

28 septiembre, Exposición de la obra del fotógrafo peruano 

José Petrovich “Perú, Imágenes sin Palabras” en el Instituto 

Goethe de Bangkok.

24-26 noviembre, Visita oficial al Perú del Viceministro 

de Asuntos Exteriores de Tailandia, señor Surin Pitsuwan, 

oportunidad en la que se suscribió el Convenio para el 

Establecimiento de una Comisión Mixta para la Cooperación 

Bilateral entre el Perú y Tailandia.

1995
23 febrero, Otorgamiento de beneplácito para el Embajador 

Oscar Maúrtua de Romaña como primer Embajador residente 

del Perú en Tailandia. 

08 marzo, Nombramiento del Embajador Oscar Maúrtua de 

Romaña como Embajador del Perú en Tailandia.

09 marzo, Otorgamiento de beneplácito al Embajador Saksit 

Srisorn como Embajador concurrente del Reino de Tailandia 

en el Perú.
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09-11 marzo,  Visita oficial al Perú del Presidente de la 

Asamblea Nacional de Tailandia, Dr. Marut Bunnag. 

09 marzo, Conformación en el Congreso de la República 

del Perú de la primera Liga Parlamentaria de Amistad Perú-

Tailandia, bajo la presidencia del Congresista Luís Enrique 

Tord Romero.

17 abril,  Asunción de funciones del al Embajador Oscar 

Maurtúa de Romaña como Embajador del Perú  en Tailandia.

29 mayo-10 junio,  Realización del Festival Gastronómico y 

Musical Peruano en el Hotel Landmark de Bangkok.

26-29 junio, Visita de trabajo a Tailandia del Primer Vicepresi-

dente Electo del Perú, Ingeniero Ricardo Márquez.

19 julio-09 agosto,  Exposición “Herencia Cultural del 

Perú” en el Centro Cultural Tailandés. 

20 julio, Arribo a Bangkok de la Selección Juvenil de Voleibol 

del Perú para participar en Campeonato Mundial.

Septiembre,  Inicio de la publicación del Boletín “Peru 

Newsletter” por la Embajada del Perú. 

22-24 octubre,   Visita al Perú del Presidente del Stock 

Exchange de Tailandia, Dr. Seri Chintanaseri.

14 noviembre,  Presentación de Cartas Credenciales del 

Embajador Oscar Maúrtua de Romana como Embajador del 

Perú en Tailandia.

22 noviembre,  Forum “Perú, Emerging Economics” en el 

Club “The Heritage” de Bangkok.

1996
14-17 enero, Visita oficial al Perú del Vice Primer Ministro 

de Tailandia, Dr. Amnuay Viravan. Durante su visita se 

suscribieron tres convenios gubernamentales y uno entre los 

sectores privados de ambos países:

 •  Convenio Comercial. 

 •  Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica 

entre el CONCYTEC del Perú y la Agencia Nacional 

para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (NSTDA)

 •  Protocolo de Entendimiento entre COFIDE y el 

EXIMBANK de Tailandia.

 •  Acuerdo de  Cooperac ión  Recíproca  ent re  la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP) y el Board of Trade de Tailandia.

El Vice Primer Ministro fue declarado miembro de honor por 

la Universidad del Pacífico, siendo el primer ciudadano 

asiático en recibir dicho honor.  

15-22 enero, Visita a Tailandia de la Presidenta del Congreso 

de la República del Perú, Doctora Martha Chávez, acompañada 

de una delegación parlamentaria en el marco de la IV Reunión 

del Foro Parlamentario Asia Pacifico.

9-11 มีนาคม  ดร. มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา เยือนเปรูอยาง

เปนทางการ 

9 มีนาคม  การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย  ใน

รัฐสภาเปรู โดยมีนาย Luis Enrique Tord Romero ดํารงตําแหนง

ประธานกลุม

17 เมษายน  นาย Oscar Maurtua de Romana เขารับตําแหนง

เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

29 พฤษภาคม-10 มิถุนายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูจัดงาน

งาน   อาหารและดนตรีเปรู “Festival Gastronómico y Musical 

Peruano”  ณ โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ

26-29 มิถุนายน นาย Ricardo Márquez วาที่รองประธานาธิบดี

เปรูเยือนไทย 

19 กรกฎาคม-9 สิงหาคม  นิทรรศการ “Herencia Cultural del 

Perú” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

20 กรกฎาคม  ทมีวอลเลยบอลเยาวชนทมีชาตเิปรเูดินทางเขารวม

การแขงขันวอลเลยบอลชิงแชมปโลกที่กรุงเทพฯ

กันยายน  สถานเอกอคัรราชทูตเปรเูร่ิมตีพิมพจดหมายขาว “Peru 

Newsletter” 

22-24 ตุลาคม  ดร. เสรี จินตนเสรี ผูอํานวยการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเยือนสาธารณรัฐเปรู

14 พฤศจิกายน นาย Oscar Maurtua de Romana เอกอัครราชทูต

เปรูเขาเฝาฯ  เพื่อทูลเกลาฯ ถวายอักษรสาสนตราตั้ง  ใหดํารง

ตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

22 พฤศจิกายน การประชุมในหัวขอ “Peru, Emerging Econo-

mics”  ที่เฮอริเทจคลับ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2539
14-17 มกราคม  ดร. อํานวย วีรวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีเยือน

สาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ  ระหวางการเยือนมีการลงนาม

ความตกลงระหวางรัฐบาล 3 ฉบับ  และระหวางภาคเอกชนของทั้ง

สองประเทศอีก 1 ฉบับ ดังนี้ 

 •  ความตกลงทางการคา

 •  บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ และสภาวิทยาศาสตรของเปรู

 •  บันทึกความเขาใจระหวางธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย กับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหง

ประเทศไทยกับสหพันธสถาบันผูประกอบการเอกชนเปรู

ดร. อํานวย วีรวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีไดรับเกียรติแตงตั้งเปน

สมาชิกกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico 

โดยเปนชาวเอเชียคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้

15-22 มกราคม  ดร. Martha Chávez ประธานรัฐสภาแหง

สาธารณรัฐเปรูเยือนไทยพรอมดวยคณะผูแทนจากรัฐสภาเปรูเพื่อ

เขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 4
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19-26 marzo, Viaje a Perú de periodistas de la revista 

tailandesa “PRIEW” para realizar reportajes sobre los 

atractivos turísticos e históricos del Perú.

01 abril, Condecoración por el Gobierno del Perú de la 

Cónsul Honoraria del Perú en Bangkok, señora Dolly 

Suntharothok, con la Orden al Mérito por Servicios 

Distinguidos en el grado de Comendador. 

01-08 abril,  Visita a Tailandia del Rector de la Universidad 

del Pacífico del Perú, Dr. Javier Pérez Rodríguez. Firma 

del Memorándum de Cooperación entre la Universidad del 

Pacífico del Perú y las Universidades Assumption y Thammasat 

de Bangkok.

02-16 abril,  Exposición de 35 pinturas de acuarelistas 

arequipeños en el salón del Hotel “Sol Twin Towers” de 

Bangkok.

17-23 abril, Visita oficial a Tailandia del Presidente de la 

Corte Suprema del Perú, Dr. Moisés Pantoja Rodulfo.

22 mayo,  Escala en Bangkok, en tránsito a Dacca, del 

Presidente del Perú, Ingeniero Alberto Fujimori. Fue recibido 

por el Vice Primer Ministro de Tailandia Samak Sundaravej.

21 junio, Visita a Tailandia del Director Gerente General de 

la Bolsa de Valores del Perú, Dr. Teodosio Arias Schreiber.

04-14 julio, Visita a Tailandia de periodistas peruanos por 

invitación de la Dirección de Informaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Tailandia.

21-29 julio, Viaje al Perú de una delegación de cadetes del 

Ejército tailandés a invitación del Ejército peruano.

31 Agosto-11 septiembre, Festival Gastronómico Peruano 

en el Hotel “Landmark” de Bangkok.

03-05 septiembre,  Visita oficial al Perú del Presidente 

de la Corte Suprema de Tailandia, Sr. Pramarn Chansue, 

acompañado de una delegación.

10 septiembre,  Seminario de Promoción Turística del Perú 

en el Hotel “Landmark” de Bangkok.

11-14 septiembre, Viaje al Perú del Rector de la Universidad 

Católica Assumption de Bangkok

11-21 noviembre,  Festival Gastronómico “Viva Perú: 

Semana de Comida Peruana” en el Hotel Sol Twin Towers 

de Bangkok.

17-20 noviembre, Visita oficial a Tailandia del Presidente 

de la República del Perú, Ing. Alberto Fujimori, quien sostuvo 

una audiencia real con Su Majestad el Rey Bhumibol en el 

Palacio de Chitralada y otra audiencia con Su Alteza Real el 

Príncipe Vajiralongkorn. 

Durante su visita se suscribieron seis acuerdos gubernamen-

tales y uno entre los sectores privados de ambos países:

19-26 มนีาคม นกัขาวจากนติยสารเปรยีวเยอืนเปร ูเพือ่ทาํรายงาน

ขาวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวและโบราณสถานในประเทศเปรู

1 เมษายน  นางดอลลี่ สุนทโรทก  กงสุลกิตติมศักดิ์เปรู  ประจํา

กรุงเทพฯ ไดรับเครื่องอิสริยาภรณตระกูล  Al Mérito por los 

Servicios Distinguidos ชั้นตรา Comendador

1-8 เมษายน  ดร. Javier Pérez Rodríguez อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 

Universidad del Pacífico แหงสาธารณรัฐเปรูเยือนไทย และได

ลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ (เอแบค) และมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico 

แหงสาธารณรัฐเปรู  และความตกลงระหวางมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย Universidad del Pacífico แหง

สาธารณรัฐเปรู

2-16 เมษายน  นิทรรศการภาพวาดสีนํ้า 35 ภาพจากเมืองอาเรกิ

ปา ณ โรงแรมโซลทวินเทาเวอร กรุงเทพฯ

17-23 เมษายน ดร. Moisés Pantoja Rodulfo ประธานศาลฎีกา

เปรูเยือนไทยอยางเปนทางการ

22 พฤษภาคม  นาย Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรูแวะ

เปลีย่นเครือ่งทีก่รุงเทพฯ ขณะเดนิทางไปกรงุธากา โดยมนีายสมคัร 

สุนทรเวช รองนายกรัฐมนตรีใหการตอนรับ

21 มิถุนายน ดร. Teodosio Arias Schreiber กรรมการผูจัดการ

ทั่วไปตลาดหลักทรัพยเปรูเยือนไทย

4-14 กรกฎาคม นกัขาวเปรูเยอืนไทยตามคําเชญิของกรมสารนิเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ

21-29 กรกฎาคม  คณะนักเรียนนายรอยไทยเดินทางเยือนเปรู

ตามคําเชิญของกองทัพเปรู

31 สิงหาคม-11 กันยายน  เทศกาลอาหารเปรู ณ โรงแรม

แลนดมารค กรุงเทพฯ

3-5 กันยายน นายประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาพรอมคณะ

เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ

 

10 กันยายน การสัมมนาเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวเปรู ณ 

โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ

11-14 กนัยายน อธกิารบดีมหาวิทยาลัยอสัสมัชญัเยือนสาธารณรัฐ

เปรู

11-21 พฤศจิกายน เทศกาลอาหารเปรู “Viva Perú: Semana 

de Comida Peruana” ณ โรงแรมโซลทวินเทาเวอร กรุงเทพฯ

17-20 พฤศจิกายน นาย Alberto Fujimori ประธานาธบิดเีปรเูยอืน

ราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการ  และไดเขาเฝาฯ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และเขาเฝาฯ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ระหวางการเยือนครั้งนี้ มีการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาล 6 

ฉบับ และระหวางภาคเอกชนอีก 1 ฉบับ ดังนี้
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 •  Acuerdo de Cooperación Pesquera entre el Ministerio 

de Pesquería del Perú y el Ministerio de Agricultura y 

Cooperativas de Tailandia.

 •  Acuerdo de  Cooperación  en materia de Transporte Aéreo

 •  Acuerdo de Cooperación Académica entre el Ministerio 

de Asuntos Universitarios de Tailandia y el Ministerio de 

Educación del Perú.

 •  Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Protección 

Ambiental.

 •  Convenio de Cooperación Turística.

 •  Acuerdo  de Cooperación entre la Academia Diplomática 

del Perú y el Centro de Estudios Internacionales de 

Tailandia.

 •  Memorando de Entendimiento entre la Asociación de 

Bancos del Perú y de la Asociación de Banqueros de 

Tailandia.

1997
25 febrero,  Participación del Perú en el “Seminario de 

Promoción Turística de Sudamérica”, organizado con el 

auspicio de la Autoridad de Turismo de Tailandia y la 

empresa aérea VARIG. 

27 marzo, Entrega al Rector de la Universidad Chulalongkorn 

de Bangkok de una donación de libros sobre el Perú efectuada 

por el Presidente de la República del Perú.

07 mayo, Inauguración de muestra de artista plástico peruano 

Antonio Maro en el Centro de exposiciones de la Universidad 

Silpakorn en Bangkok 

23-26 mayo, Visita a Tailandia de una Misión Empresarial 

peruana presidida por el señor Gonzalo Garland, Presidente 

del Capítulo Peruano PBEC.

04 julio, Inauguración de muestra de artista plástico peruano 

Antonio Maro en el Centro de exposiciones de la Universidad 

de Chiang Mai.

26-29 agosto, Participación de la Embajada del Perú en el 

evento “Camino a Hispanoamérica” celebrado en la Universidad 

Chulalongkorn.

1998
15 abril,  El Gobierno del Perú otorgó el beneplácito al 

señor Samroeng Laksanasut como Embajador concurrente de 

Tailandia con sede en Brasil.

17-29 agosto,  Festival Gastronómico Thai en el Hotel “Oro 

Verde” de Lima, organizado por el Dusit Thani con el auspicio 

de la Autoridad de Turismo de Tailandia, la Embajada del 

Perú en Tailandia y VARIG.

05 noviembre,  Visita al Perú del Vice Primer Ministro y 

Ministro de Comercio de Tailandia, Doctor Supachai 

Panitchpakdi.

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงประมงเปรู 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางอากาศ

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิชาการระหวางทบวง

มหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมอืในดานการพทิกัษสิง่แวดลอม

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู 

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรู

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางศูนยศึกษาการตาง

ประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ) กับสถาบันการทูตเปรู

 •  บันทึกความเขาใจระหวางสมาคมธนาคารไทยและสมาคม

ธนาคารของเปรู

พ.ศ. 2540
25 กุมภาพันธ สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมในการ สัมมนา

หัวขอ “การสงเสริมดานการทองเที่ยวในอเมริกาใต” ซึ่งจัดโดย

การสนับสนุนของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและสายการบิน

วาริค (VARIG)

27 มีนาคม พิธีมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศเปรู ซึ่งบริจาคโดย

ประธานาธิบดีเปรูใหแกอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

7 พฤษภาคม  พิธีเปดงานแสดงผลงานจากพลาสติกของนาย 

Antonio Maro ศลิปนชาวเปร ูณ หองแสดงนทิรรศการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร

23-26 พฤษภาคม กลุมนักธรุกจิเปรนูาํโดยนาย Gonzalo Garland 

ประธานกลุม PBEC เปรูเยือนไทย

4 กรกฎาคม  พิธีเปดงานแสดงผลงานจากพลาสติกของนาย 

Antonio Maro ศลิปนชาวเปร ูณ หองแสดงนทิรรศการ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม

26-29 สิงหาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Camino 

a Hispanoamérica” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2541
15 เมษายน รัฐบาลเปรูเห็นชอบตามท่ีรัฐบาลไทยเสนอขอแตง

ตั้งนายสําเริง ลักษณะสุต ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจํา

ประเทศเปรู ถิ่นพํานัก ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล

17-29 สิงหาคม งานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรมโอโรเบรเด 

ณ กรุงลิมา  ซึ่งจัดโดยโรงแรมดุสิตธานีและสนับสนุนโดยการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถานทูตเปรูประจําประเทศไทย และ

สายการบินวาริค (VARIG)

5 พฤศจิกายน ดร. ศุภชัย พานิชภักด์ิ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู
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1999
07-17 enero, Visita oficial del Vicepresidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores de Tailandia presidiendo una 

delegación del Parlamento tailandés para asistir a la VII 

Asamblea General del Foro Parlamentario Asia Pacífico, 

organizada por el Congreso de la República del Perú.

27 enero,   Participación de la Embajada del Perú en la 

“Exposición de la Cultura y Gastronomía de los Países 

Hispanoamericanos en la Universidad de Chulalongkorn”.

09 febrero, Participación de la Embajada del Perú en el 

Seminario “Oportunidades Comerciales en el Perú” organizado 

por el Instituto de Entrenamiento en Comercio Internacional 

del Ministerio de Comercio de Tailandia.

15 febrero, Presentación de cartas credenciales del señor 

Samroeng Laksanasut, como Embajador concurrente de 

Tailandia en el Perú con sede en Brasil.

08 marzo, Participación de la Embajada del Perú en el 

Seminario/Mesa Redonda “Relaciones entre Tailandia y 

América Latina”, organizado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Representantes de Tailandia.

19 marzo, El Gobierno del Perú solicitó el beneplácito para 

el nombramiento del Embajador Jorge Castañeda como 

Embajador del Perú en el Reino de Tailandia.

12-15 mayo,  Viaje al Perú de Misión de Avanzada tailandesa 

para coordinar la visita del Primer Ministro de Tailandia, 

señor Chuan Leekphai.

29 mayo,  El Gobierno de Tailandia otorga el beneplácito 

para el nombramiento del Embajador Jorge Castañeda como 

Embajador del Perú ante el Reino de Tailandia.

2-6 junio,  Visita oficial al Perú del Primer Ministro de 

Tailandia, señor Chuan Leekphai, la primera visita que un 

Jefe de Gobierno tailandés realizó al Perú. Durante su visita 

se suscribieron tres acuerdos gubernamentales y un acuerdo 

de cooperación del sector privado.

 •  Convenio de Transporte Marítimo. 

 •  Convenio sobre la Supresión del Requisito para Visa para 

titulares de pasaporte diplomático, oficial o especial y  

ordinario.

 •  Memorando de entendimiento sobre Cooperación en el 

Control de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y 

Precursores Químicos.

 •  Acuerdo de Cooperación entre la Federación de Industrias 

tailandesa y la Sociedad Nacional de Industrias.

Durante la visita se efectuó la inauguración del Parque 

“Reino de Tailandia” en el distrito de la Molina.

พ.ศ. 2542
7-17 มกราคม รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ

ของไทยนําคณะเยือนเปรูเพื่อเขารวมการประชุมรัฐสภาภาคพ้ืน

เอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยรัฐสภาเปรู

27 มกราคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานนิทรรศการ 

“Exposición de la Cultura y Gastronomía de los Países 

Hispanoamericanos” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9 กุมภาพันธ   สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานสัมมนา 

“Oportunidades Comerciales en el Perú”  จดัโดยสถาบันฝก

อบรม กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

15 กุมภาพันธ นายสําเริง ลักษณะสุต ยื่นพระราชสาสนตราต้ัง 

ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําเปรู ถิ่นพํานัก  ณ 

ประเทศบราซิล

8 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานสัมมนาและ

การประชุมโตะกลม “Relaciones entre Tailandia y America 

Latina”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการตางประเทศ  สภาผูแทน

ราษฎร

19 มีนาคม  รัฐมนตรีเปรูเสนอขอแตงตั้งนาย Jorge Castañeda 

ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

12-15 พฤษภาคม คณะลวงหนาจากประเทศไทยเดินทางเยือน

เปรู เพื่อเตรียมการเยือนเปรูของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

29 พฤษภาคม  รัฐบาลไทยเห็นชอบตามที่รัฐบาลเปรูเสนอขอ

แตงตั้งนาย Jorge Castañeda เปนเอกอัครราชทูตเปรูประจํา

ประเทศไทย 

2-6 มิถุนายน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐ

เปรอูยางเปนทางการ ซึง่ถอืเปนการเยอืนสาธารณรัฐเปรขูองนายก

รัฐมนตรีไทยเปนครั้งแรก ระหวางการเยือน ไดลงนามความตกลง

ระหวางรัฐบาล 3 ฉบับและระหวางภาคเอกชน 1 ฉบับ ดังนี้

 • ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางทะเล

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐเปรู

 • ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทางทูต หนังสอืเดินทางราชการ หรือพิเศษ และ

หนังสือเดินทางธรรมดา 

 • บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูวาดวยความรวมมือในการควบคุม

ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทและสารต้ังตน

 • ความตกลงวาดวยความรวมมอืระหวางสภาอตุสาหกรรมแหง

ประเทศไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมแหงเปรู

นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรีไดเปดสวน “Reino de Tailandia” ใน

เขตลาโมลินา
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05 octubre, Asunción de funciones del Embajador Jorge 

Castañeda.

26 octubre, Presentación de credenciales del Embajador 

Jorge Castañeda como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario ante el Reino de Tailandia, ante Su Majestad 

el Rey Bhumibol Adulyadej.

2000
19 febrero,  El Vicepresidente del Perú, Ing. Ricardo 

Márquez se reunió con el Primer Ministro Chuan Leekphai, 

Canciller Surin Pitsuwan, Vice Primer Ministro y Ministro de 

Comercio, Supachai Panitchpadki, en Bangkok, en el marco 

de la X UNCTAD.

19 febrero,   El Viceministro y Secretario General de 

Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Jorge Valdez, 

se reunió con su homólogo Thai y con el Canciller Surin 

Pitsuwan,en ocasión de la X UNCTAD, 

15-22 marzo,  Visita oficial al Perú de Su Alteza Real la 

Princesa Chulabhorn Walailak. En esa visita, el Gobierno 

del Perú le otorgó una condecoración al Mérito por Servicios 

Distinguidos en el grado de “Gran Cruz” a Su Alteza Real.

29 marzo-02 abril, Visita de trabajo al Perú de la Embajadora 

Urachata Roadpraseod, Directora del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Cancillería Thai para establecer 

contacto con la Academia Diplomática del Perú.

08 mayo,   “I Simposio de Cooperación Comunidad 

Andina-ASEAN en el Nuevo Milenio”, organizado en 

Bangkok por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Tailandia con el apoyo de la Embajada del Perú.

28 julio,  Presentación de la publicación “V Peruvian 

Gastro-nomic Festival” en idioma Ingles editada por la 

Embajada del Perú.

28-30 julio, Festival Gastronómico Peruano organizado por 

la Embajada del Perú e inauguración de la exhibición 

fotográfica del artista peruano José Petrovich, en el Merchant 

Court Hotel, con la concurrencia de Su Alteza Real la 

Princesa Chulabhorn Walailak.  

12 octubre, El Gobierno del Perú eleva de categoría, de 

Cónsul Honoraria a Cónsul General Honoraria en Bangkok, 

a la señora Dolly Suntharothok.

08 noviembre, Presentación de la publicación “I Peruvian  

Sweets and Desserts Festival” en idioma Ingles editada por 

la Embajada del Perú.

5 ตุลาคม นาย Jorge Castañeda เขารับตําแหนงเอกอัครราชทูต

เปรูประจําประเทศไทย

26 ตุลาคม  นาย Jorge Castañeda เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั เพือ่ทลูเกลาฯ ถวายอกัษรสาสนตราตัง้เปนเอกอคัร-

ราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มประจําประเทศไทย

พ.ศ. 2543
19 กุมภาพันธ นาย Ricardo Márquez รองประธานาธิบดีเปรู 

หารือขอราชการกับกับนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี นาย

สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และ

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา

และการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ณ กรุงเทพฯ

19 กุมภาพันธ  นาย Jorge Valdez  ผูชวยรัฐมนตรีและปลัด

กระทรวงตางประเทศของเปรูหารือขอราชการกับ นายสุรินทร 

พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ระหวางการ

ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) 

ครั้งที่ 10 ณ กรุงเทพฯ

15-22 มีนาคม สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี  เสด็จเยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ  ใน

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐบาลเปรูไดทูลเกลาฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ

ตระกูล Al Mérito por los Servicios Distinguidos ชั้นตรา 

Gran Cruz แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี

29 มีนาคม-2 เมษายน  นางอุรัจฉทา รอดประเสริฐผูอํานวยการ

สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เยือนเปรูเพื่อ

สรางความสัมพันธกับสถาบันการทูตเปรู

8 พฤษภาคม การประชุมวาดวยความรวมมือระหวางประชาคม

แอนเดียนและอาเซียนในสหัสวรรษใหม ครั้งที่ 1 (1st Symposium 

on ASEAN-ANDEAN Cooperation in the New Millennium) 

ที่กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ และสนับสนุนโดย

สถานเอกอัครราชทูตเปรู

28 กรกฎาคม  งานแนะนําหนังสือ V Peruvian Gastronomic 

Festival ภาษาอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู

28-30 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

จัดเทศกาลอาหารประจําชาติเปรู และงานแสดงภาพถายของ

นาย José Petrovich ศิลปนชาวเปรู ณ โรงแรม เมอรแชนทคอรต 

กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารีเสด็จทรงรวมงานดวย

12 ตุลาคม  รัฐบาลเปรูยกฐานะ นางดอลลี่ สุนทโรทก เปนกงสุล

ใหญกิตติมศักดิ์ประจํากรุงเทพฯ

8 พฤศจิกายน  งานแนะนําหนังสือ I Peruvian Sweets and 

Desserts Festival” ภาษาอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูต

เปรู
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08-19 noviembre,  Festival Gastronómico y I Festival de 

Dulces y Postres Peruanos en el Merchant Court Hotel de 

Bangkok.

10 noviembre,  Celebración de 35 años del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre el Perú y Tailandia. Se 

intercambiaron mensajes de felicitación entre los Cancilleres 

de ambos países.

15 noviembre,  Reunión de los Cancilleres del Perú y 

Tailandia, Fernando Trazegnies y Surin Pitsuwan, respectivamente, 

en Brunei, durante la 8ª Reunión Ministerial de APEC.

15 noviembre, Reunión del Primer Ministro Chuan Leekphai 

con el Presidente Alberto Fujimori durante la Cumbre APEC.

02 diciembre,  Presentación de la publicación “Peru’Thailand 

Strategic Partnership: A proposal” en idioma  Ingles editada 

por la Embajada del Perú.

18 diciembre, Propuesta de agenda Bilateral Común Perú-

Tailandia para el 2001-2002, presentada a la Cancillería Thai 

por la Embajada del Perú.

27 diciembre, El Gobierno de Tailandia otorga el exequátur 

correspondiente a la señora Dolly Suntharothok como Cónsul 

General Honoraria del Perú en Bangkok.

2001
17 enero,  Solicitud de beneplácito para del Embajador 

Suphat Chitranukoh como Embajador de Tailandia 

concurrente en el Perú. 

29 enero,  Entrega del Premio internacional en Salud Publica 

Principe Mahidol al medico peruano Dr. Ernesto Pollit 

20 febrero,  Presentación y degustación del Pisco y de 

bocaditos peruanos en el Merchant Court Hotel.

29 marzo, Reunión del Director de Asia y Oceanía de la 

Cancillería peruana con el Director General de las Américas y 

del Pacifico Sur de la Cancillería Thai, en Santiago de Chile, 

en el marco de FOCALAE. Acordaron la implementación de 

la Agenda Bilateral Común y la realización en Bangkok de 

la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación.

29 marzo, Presentación de la publicación “Pisco, The 

National Drink of Peru” en idioma Ingles editada por la 

Embajada del Perú.

29 marzo-05 abril,  Festival de Pisco en Bangkok en “El 

Niño Latin Heat Café”.

06 abril,  Otorgamiento del beneplácito al Embajador 

Suphat Chitranukoh como Embajador concurrente en el 

Perú.

8-19 พฤศจิกายน เทศกาลอาหารและขนมหวานเปรูคร้ังที่ 1 ณ 

โรงแรม เมอรแชนทคอรต กรุงเทพฯ

10 พฤศจิกายน  การฉลองครบรอบ 35 ปการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตไทย-เปรู  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศของท้ังสองประเทศไดแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดี

ซึ่งกันและกัน

15 พฤศจิกายน นายสุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศหารือขอราชการกับนาย Fernando Trazegnies 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู ที่บรูไนระหวางการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 8

15 พฤศจิกายน  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  และ นาย 

Alberto Fujimori ประธานาธิบดีเปรู หารือขอราชการระหวางกัน

ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค 

2 ธนัวาคม งานแนะนาํหนงัสอื “Peru’Thailand Strategic Partner-

ship: A proposal” ภาษาอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูต

เปรู

18 ธันวาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเสนอวาระงานทวิภาคี 

(Common Bilateral Agenda) ระหวางไทย-เปรูป 2544 และ 

2545 ตอกระทรวงการตางประเทศ

27 ธันวาคม รัฐบาลไทยมอบอนุมัติบัตรแกนางดอลลี่ สุนทโรทก  

รบัรองการดํารงตําแหนงกงสุลใหญกติตมิศักด์ิเปรูประจํากรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2544
17 มกราคม  รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้งนายสุพัฒน จิตรานุ-

เคราะห ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําเปรู ถิ่นพํานัก ณ 

ประเทศบราซิล

29 มกราคม การมอบรางวัลมหิดลใหนายแพทย Ernesto Pollit 

ชาวเปรู

20 กุมภาพันธ  งานแสดงและทดลองชิมเคร่ืองดื่มปสโก และ

คอกเทลเปรู ณ โรงแรมเมอรแชนทคอรต กรุงเทพฯ

29 มีนาคม การประชุมระหวางอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย 

กระทรวงการตางประเทศเปรูและอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟก

ใต กระทรวงการตางประเทศ  ณ กรุงซันติอาโก  ประเทศชิลี 

ระหวางการประชุมเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกและ

ลาตินอเมริกา (Forum for East Asia–Latin America Coopera-

tion-FEALAC) ซึ่งทั้งสองฝายเห็นชอบวาระงานทวิภาคีรวมกัน

และใหจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ

ทวิภาคี ระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ

29 มีนาคม  งานแนะนําหนังสือ “Pisco, The National Drink of 

Peru” ภาษาอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู

29 มีนาคม–5 เมษายน  เทศกาลเครื่องดื่มปสโก ที่ราน “El 

Nino Latin Heat Café” กรุงเทพฯ

6 เมษายน รัฐบาลเปรูเห็นชอบตามท่ีรัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้ง

นายสพุฒัน จติรานเุคราะห ใหดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตูประจาํ

เปรู ถิ่นพํานัก ณ ประเทศบราซิล
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24-27 abril, Participación de Tailandia en el II Congreso 

Internacional de Prospección y Exploración Minera realizado 

en Lima. La delegación tailandesa estuvo presidida por el 

señor Manu Leopairoj, Secretario Permanente del Ministerio 

de Industrias de Tailandia.

02 junio,  Presentación de la publicación “Ports, Airports and 

Free Trade Zones, Peru as a Leading Regional Trading Hub 

for Thailand” en idioma Ingles editada por la Embajada del 

Perú.

11-15 junio, Exhibición de la película peruana “Juliana” en 

el Festival “Getting to know Latin America: Talk and Film 

Festival”, co-organizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Tailandia y las embajadas latinoamericanas 

residentes en Bangkok.

26 junio, Presentación de la publicación “A Cultural Tour 

Around Fabulous Perú”, de autoría del Embajador del Perú 

en Tailandia, Emb. Jorge Castañeda Méndez, en idiomas 

Ingles y Thai, en el auditórium  de la Siam Society, 

28 junio, Seminario sobre la Potencialidad y Perspectivas 

del Comercio y de la Cooperación Económica entre Tailandia 

y el Perú, en el Merchant Court Hotel de Bangkok.

11 julio,  Presentación turística del Perú en el Merchant 

Court Hotel.

28 julio, Acreditación del Embajador concurrente designado 

en el Perú, Suphat Chitranukoh, como Representante 

Especial a la Trasmisión de Mando del Presidente del 

República, Dr. Alejandro Toledo.

10-14 agosto, Participación del Perú en “Thai Silk  Fair 2001” 

con trajes típicos del Cuzco por invitación del Ministerio de 

Agricultura y Cooperativas de Tailandia.

16 agosto, “Presentación del sector Pesquero Peruano” en el 

Merchant Court Hotel por la Misión Empresarial pesquera 

peruana.

24-30 agosto, Exhibición de las esculturas “Hijos de Nuestra 

Tierra” del Escultor Felipe Lettersten y de 6 trajes típicos de 

la Amazonía Peruana, en el Centro Comercial World Trade 

Centre de Bangkok.

01 septiembre, Realización de la “Noche  Peruana Latina” 

en el Latin Heat Café del Hotel Meridiene organizado por 

la Embajada del Perú y la Fundación Bob Kervorkian.

01 septiembre,  Presentación de la publicación “Seminar 

on Potential and Perspectives of Trade and Economic 

Cooperation between Thailand and Peru” en idiomas Thai e 

Ingles editada por la Embajada del Perú

22-31 octubre, Festival gastronómico peruano “The Fire 

Food Festival”, en el Dusit Thani Hotel, a cargo del chef 

peruano Eduardo Vargas.

24-27 เมษายน ไทยเขารวมการประชุมระหวางประเทศวาดวย

การตรวจหาและสํารวจเหมืองแร ครั้งที่ 2 ที่กรุงลิมา โดยนายมนู 

เลียวไพโรจน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหัวหนาคณะ

2 มิถุนายน  งานแนะนําหนังสือ Ports, Airports and Free 

Trade Zones, Peru as a Leading  Regional Trading Hub for 

Thailand ภาษาอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู

11-15 มิถุนายน  การฉายภาพยนตรเปรูเร่ือง “JULIANA” ใน

เทศกาล “Getting to know Latin America: Talk and Film 

Festival”  จดัขึน้โดยความรวมมอืระหวางกระทรวงการตางประเทศ

และสถานเอกอัครราชทูตของกลุมประเทศลาตินอเมริกา ประจํา

กรุงเทพฯ

26 มิถุนายน  งานแนะนําหนังสือ “A Cultural Tour Around 

Fabulous Perú” ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งเขียนโดยนาย 

Jorge Castañeda Mendez เอกอคัรราชทตูเปรูประจาํประเทศไทย 

ณ หองประชุม สยามสมาคม 

28 มิถุนายน  การสัมมนาเร่ืองศักยภาพและมุมมองเพื่อการคา

และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับเปรู   ณ โรงแรม

เมอรแชนทคอรต กรุงเทพฯ

11 กรกฎาคม  งานแสดงการทองเที่ยวเปรู  ณ โรงแรมเมอร

แชนทคอรต กรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม นายสุพัฒน จิตรานุเคราะหเอกอัครราชทูตประจํา

บราซิล ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเปรูเปนผูแทนพิเศษเขารวมพิธี

รับตําแหนงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู ของนาย Alejandro 

Toledo

10-14 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูสงชุดพื้นเมืองกุสโก

เขารวมแสดงในงาน “Thai Silk Fair 2001”  ตามคําเชิญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

16 สิงหาคม คณะผูประกอบการดานการประมงเปรูนําเสนอ

เกี่ยวกับภาคการประมงของเปรู  ณ โรงแรมเมอรแชนทคอรต  

กรุงเทพฯ

24-30 สิงหาคม งานแสดงประติมากรรม “Hijos de Nuestra 

Tierra” ของนาย Felipe Lettersten ศิลปนชาวเปรู และงานแสดง

ชุดพื้นเมืองเขตอะเมซอนของประเทศเปรู จํานวน 6 ชุด ณ หาง

สรรพสินคาเวิรลเทรดเซ็นเตอร กรุงเทพฯ

1 กันยายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยและ

มูลนิธิ Bob Kervorkian จัดงาน “Noche Peruana Latina” ที่

ราน Latin Heat Café โรงแรม เลอ โรยัล เมริเดียน

1 กันยายน งานแนะนําหนังสือ “Seminar on Potential and 

Perspectives of Trade and Economic Cooperation between 

Thailand and Peru” ภาษาไทยและอังกฤษ จัดทําโดยสถาน

เอกอัครราชทูตเปรู

22-31 ตุลาคม เทศกาลอาหารประจําชาติเปรู “The Fire Food 

Festival” ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีนาย Eduardo Vargas ชาว

เปรูเปนหัวหนาพอครัว
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10 พฤศจิกายน   งานแนะนําหนังสือ “Fabulous Peru” ภาษา

อังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู

12 ธันวาคม  นายสุพัฒน จิตรานุเคราะห ยื่นพระราชสาสนตรา

ตั้ง ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําเปรู

27 ธนัวาคม กระทรวงการตางประเทศ มหีนงัสอื เลขที ่0903/1587 

เห็นชอบรางวาระงานทวิภาคีระหวางไทยกับเปรู ป 2545-2546 

เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ

รวมมือทวิภาคี ระหวางไทยและเปรู ตอไป 

พ.ศ.2545
9 มกราคม รัฐบาลเปรูเสนอขอแตงตั้งนาย Gabriel García Pike 

ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

15 มกราคม นาย Jorge Castañeda พนตําแหนงเอกอัครราชทูต

เปรูประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ การเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัด

เชียงใหมและอําเภอหาดใหญ โดยแตงตั้งหมอมหลวงปรียพรรณ 

ศรีธวัช และนายอนุศาสน สุวรรณมงคล เปนกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู

ประจําจังหวัดเชียงใหมและอําเภอหาดใหญ ตามลําดับ

12 มีนาคม รัฐบาลไทยเห็นชอบตามท่ีรัฐบาลเปรูเสนอขอแตงตั้ง

นาย Gabriel García Pike ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรู

ประจําประเทศไทย

22 มีนาคม รัฐบาลเปรูแตงตั้งนาย Gabriel García Pike ใหดํารง

ตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

6-9 พฤษภาคม  นายนิกร จํานง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

คมนาคม และคณะ เยือนเปรูเพื่อเขารวมการประชุมรัฐมนตรี

คมนาคมและการส่ือสารเอเปค ครั้งที่ 3

1 มิถุนายน  นาย Gabriel García Pike เขารับตําแหนงเอกอัคร-

ราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

11-15 กรกฎาคม นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย พรอม

ดวยคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสน้ีผูแทน

การคาไทยไดรวมการสัมมนาในหัวขอ “The Building of the 

Strategic Partnership Between Thailand and Perú” ซึ่งจัดโดย

สถานเอกอัครราชทูตประจําบราซิล ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเปรู 

ระหวางการเยอืนสาธารณรฐัเปรผููแทนการคาไทยหารอืขอราชการ

กับนาย Raúl Diez Canseco รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีวา

การกระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยว นาย Diego 

García Saryan รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  และ

นาย Javier Reategui รัฐมนตรีวาการกระทรวงประมง

11 กรกฎาคม การลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวาง

หอการคาไทยและหอการคาลิมา

23 ตุลาคม  การหารือทวิภาคีระหวาง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย Allan Wagner 

Tizon รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู ระหวางการ

ประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศเม็กซิโก

10 noviembre,  Presentación de la publicación “Fabulous 

Peru” en idioma Ingles editada por la Embajada del Perú.

12 diciembre, Presentación de credenciales del Embajador  

Suphat Chitranukoh como Embajador concurrente en el Perú.

27 diciembre,  El Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Tailandia con Nota 0903/1587 expresa su conformidad con el 

proyecto de Agenda Bilateral Común 2002-2003, para acordar 

el texto definitivo en el marco de la Comisión Bilateral.

2002
09 enero, El Gobierno del Perú  solicita el beneplácito para 

el nombramiento del Embajador Gabriel García Pike como 

Embajador del Perú en el Reino de Tailandia.

15 enero, Término de Misión del Embajador Jorge Castañeda 

como Embajador del Perú en Tailandia.

26 febrero, Creación de los Consulados Honorarios del Perú 

en Chiang Mai y Hai Yai y nombramiento de la señora M.L. 

Preeyapun Sridhavat y del señor Anusart Suwanmongkol, 

como Cónsules Honorarios en dichas ciudades.

12 marzo, el Gobierno de Tailandia otorga el beneplácito para 

el nombramiento del Embajador Gabriel García Pike como 

Embajador del Perú ante el Reino de Tailandia.

22 marzo,  El Gobierno del Perú nombra al Embajador 

Gabriel García Pike como Embajador del Perú en el Reino 

de Tailandia.

06-09 mayo, Viaje al Perú de una delegación tailandesa a la III 

Reunión de Ministros de Transporte del Foro APEC, presidida 

por el señor Nikorn Chumnong, Viceministro de Transporte y 

Comunicaciones de Tailandia. 

01 junio,  Asunción de Funciones del Embajador Gabriel 

García Pike como Embajador del Perú en Tailandia.

11-15 julio, Visita al Perú del Dr. Kantathi Suphamongkhon, 

Representante de Comercio de Tailandia, acompañado de 

una delegación empresarial y realización del Seminario “The 

Building of the Strategic Partnership Between Thailand and 

Perú”, organizado por la Embajada de Tailandia en Brasil, 

concurrente en el Perú. Durante la visita, el Representante 

de Comercio  se reunió con el Dr. Raúl Diez Canseco, Primer 

Vicepresidente de la República del Perú y Ministro de Comercio 

Exterior, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales, 

Dr. Diego García Sayan, Ministro de Relaciones Exteriores y 

con el Sr. Javier Reategui, Ministro de Pesquería. 

11 julio, Firma en Lima del Acuerdo de Cooperación entre la 

Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio de 

Tailandia.

23 octubre,  Reunión bilateral del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Tailandia, el Dr. Surakiart Sathirathai con el 

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. Allan Wagner 

Tizon, en el marco de la Cumbre APEC en México.
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26 octubre, Reunión del Primer Ministro de Tailandia, Sr. 

Thaksin Shinawatra, con el Presidente de la República del 

Perú, Dr. Alejandro Toledo, durante la Cumbre APEC en 

México. Ambos acordaron explorar la conveniencia de la 

negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre los dos 

países.

18 noviembre,   Término de funciones del Embajador 

Gabriel García Pike como Embajador del Perú en Tailandia y 

Encargaduria de Negocios a.i. del Primer Secretario José 

Bustinza.

11 diciembre, Reunión de funcionarios de Alto Nivel para 

definir el contenido de un Acuerdo Marco para una Asociación 

más Cercana entre Tailandia y el Perú. La señora Aphira-

di Tantraporn, Directora General del Departamento de 

Negociaciones Comerciales, y el señor Julio Chan, Director 

de APEC, del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, 

presidieron las delegaciones.

2003
13 febrero, II Reunión de funcionarios de Alto Nivel para 

definir el contenido de un Acuerdo Marco para una Asociación 

más Cercana entre Tailandia y el Perú. La señorita Chutima 

Bunyaprapatson, Directora General adjunta del Departamento 

de Negociaciones Comerciales, y el Embajador Juan Carlos 

Capuñay, Director General del Departamento de Asia y Cuenca 

del Pacifico del Ministerio de Asuntos Exteriores, presidieron 

las delegaciones.

25 marzo-07 abril,  Participación en la I Feria Internacional 

del Libro de Bangkok, organizada por la Asociación de 

Editores y Libreros de Tailandia, en el Centro Nacional de 

Convenciones Reina Sirikit de Bangkok.

29 marzo, Inauguración del Consulado Honorario del Perú 

en Chiang Mai.

04 junio,  Firma del Memorando de Cooperación entre 

la Academia Diplomática del Perú y la Universidad 

Chulalongkorn de Bangkok.

17 junio,  Firma del Memorando de Entendimiento entre 

la Cámara de Comercio Peruano-China y la Cámara de 

Comercio Thai-China.

26-27 julio, Participación del Perú en el “Festival de Viajes” 

organizado por la Thai Travel Agent Association en el 

Centro de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok.

16-19 octubre, Visita oficial a Tailandia del Presidente de 

la República del Perú, Dr. Alejandro Toledo, acompañado 

de su esposa, Sra. Elián Karp. Durante la visita se suscribieron 

los siguientes acuerdos:

26 ตุลาคม  พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดหารือ

ขอราชการกับนาย Alejandro Toledo ประธานาธิบดีเปรู ระหวาง

การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศเม็กซิโก ทั้งสองฝาย

ไดเห็นชอบใหศึกษาการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีไทย-เปรู

18 พฤศจิกายน นาย Gabriel García Pike พนจากตําแหนง

เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย โดยมีนาย José Bustinza 

เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย ดํารง

ตําแหนง อุปทูต 

11 ธันวาคม  การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับสาระ

ของกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิทีใ่กลชดิ

ยิ่งขึ้น (CEP) ระหวางไทยและเปรู โดยมีนาง อภิรดี ตันตราภรณ 

อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และ นาย Julio Chan ผูอํานวยการกองเอเปค กระทรวงการคา

ตางประเทศเปรู เปนหัวหนาคณะฝายเปรู

พ.ศ. 2546
13 กุมภาพันธ  การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับ

สาระของกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ที่ใกลชิดยิ่งขึ้น (CEP) ระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 2 โดยมีนาง

ชุติมา บุณยประภัสร รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

เปนหัวหนาคณะฝายไทย และนาย Juan Carlos Capunay อธิบดี

กรมเอเชียและแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศเปรู เปนหัวหนา

คณะฝายเปรู

25 มีนาคม–7 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน

สัปดาหหนังสือนานาชาติ คร้ังที่ 1  ซึ่งจัดโดยสมาคมผูจัดพิมพ

และผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย ณ ศูนยการประชุมแหง

ชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

29 มีนาคม  พิธีเปดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิเปรู ประจําจังหวัด

เชียงใหม

4 มิถุนายน การลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวาง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันการทูตแหงสาธารณรัฐเปรู

17 มิถุนายน  การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางหอการคา

เปรู -จีน และหอการคาไทย-จีน

26-27 กรกฎาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมเทศกาล

ทองเที่ยว “Festival de Viajes” ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยบริการทอง

เที่ยว ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

16-19 ตุลาคม  นาย Alejandro Toledo ประธานาธิบดีเปรูพรอม

ดวยนาง Eliane Karp de Toledo ภรยิา เดินทางเยือนราชอาณาจักร

ไทยอยางเปนทางการ ในโอกาสนี้ มีการลงนาม

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



87

 •  Acuerdo Marco para una Asociación más  Cercana (CEP) 

entre el Perú y Tailandia, por el señor Adisai Photharamik, 

Ministro de Comercio de Tailandia, y el Embajador 

Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores 

del Perú.

 •  Convenio Cultural.

En el marco de la visita, el Presidente Alejandro Toledo 

recibió la condecoración de “Gran Elefante Blanco” y el título de 

Doctor Honoris Causa en Economía por la Universidad 

Kasetsart.

20-21 octubre,  El Presidente Alejandro Toledo participó 

en la Cumbre de Líderes APEC, realizada en Tailandia.

16-30 octubre, Exposición del pintor Pedro Caballero en la 

Universidad Kasetsart.

03-07 diciembre,  Visita al Perú de una delegación del 

Departamento de Promoción de Exportaciones del Ministerio 

de Comercio de Tailandia.

2004
29-30 enero, Primera rueda de negociación en Bangkok  del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. La 

señorita Chutima Bunyaprapatson, Directora General adjunta del 

Departamento de Negociaciones Comerciales, y el señor 

Eduardo Brandes, Director Nacional de Negociación del 

Ministerio de Comercio Exterior del Perú, presidieron las 

delegaciones.

26 marzo-06 abril,  Participación del Perú en la II Feria 

Internacional del Libro de Bangkok, organizada por la 

Asociación de Editores y Libreros de Tailandia, en el Centro 

Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok.

14-17  abril, Festival de Gastronomía y Cultura Tailandesa 

en el Swiss Hotel de Lima, organizado por la Embajada de 

Tailandia en Brasil, concurrente en el Perú. 

10-11 junio, Segunda rueda de negociación en Lima del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El Dr. 

Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio de 

Tailandia, y el señor Eduardo Brandes, Director Nacional de 

Negociación del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, 

presidieron las delegaciones.

21-23 julio, Participación del Perú  en la Feria de Servicios 

para la Exportación y Logísticos 2004 en Bangkok.

16-19 agosto,  Tercera rueda de negociación en Bangkok del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El Dr. 

Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio de 

Tailandia, y el señor Pablo de la Flor, Vice Ministro de Comercio 

Exterior del Perú, presidieron las delegaciones.

 •  กรอบความตกลงวาดวยการเปนหุ นสวนทางเศรษฐกิจที่

ใกลชิดย่ิงขึ้น (CEP) โดยนาย อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรี

วาการกระทรวงพาณิชย และนาย Allan Wagner Tizón 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู  

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางไทย

และเปรู 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเปรูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยา-

ภรณมหาปรมาภรณชางเผือก และไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดวย

20-21 ตุลาคม  ประธานาธิบดี Alejandro Toledo ประธานาธิบดี

เปรู  เขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11  ที่

ประเทศไทย

16-30 ตุลาคม นิทรรศการภาพวาด ของนาย Pedro Caballero 

จิตรกรชาวเปรู ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

3-7 ธนัวาคม คณะผูแทนกรมสงเสรมิการสงออก กระทรวงพาณิชย 

เยือนสาธารณรัฐเปรู

พ.ศ. 2547
29-30 มกราคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู คร้ังที่ 1 ที่

กรุงเทพฯ โดยมีนางชุติมา บุณยประภัสร รองอธิบดีกรมเจรจาการ

คาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายไทย และนาย Eduardo 

Brandes อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงการคา

ตางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายเปรู

26 มีนาคม-6 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูร วมงาน

สัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมผูจัดพิมพและ

ผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ กรุงเทพฯ

14-17 เมษายน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งมีเขต

อาณาครอบคลุมเปรู  จัดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่

โรงแรม สวิสโฮเทล ณ กรุงลิมา

10-11 มิถุนายน การเจรจาเขตการคาเสรี ไทย-เปรู ครั้งที่ 2 โดย

ฝายไทย มีนายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนา

คณะ และฝายเปรูมีนาย Eduardo Brandes อธิบดีกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ กระทรวงการคาตางประเทศประเทศเปน

หัวหนาคณะ

21-23 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Export 

Services and Logistics Fair 2004” ที่กรุงเทพฯ

16-19 สิงหาคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 3 โดยมี

นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู
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19 agosto,  Degustación de pisco, vinos y espumantes peruanos 

en el restaurante “Blue Elephant” de Bangkok.

20-22 agosto, Participación del Perú en el “International 

Travel Show” en el Centro de Exhibiciones Impact, Muang 

Thong Thani (sede del APEC Investment Mart)

21-25 agosto, Visita al Perú del Director General de la Oficina 

de Capitalización de Activos de Tailandia, señor Pitipong 

Puengboon Na Ayudhaya.

23 agosto, El Gobierno del Perú solicita el beneplácito 

para el nombramiento del Embajador Carlos Velasco 

Mendiola como Embajador en el Reino de Tailandia

26 septiembre, Reunión bilateral entre el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Tailandia, el Dr. Surakiart Sathirathai 

y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. Manuel 

Rodríguez Cuados en el marco de la 59 Asamblea Anual 

de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. 

12-15 octubre, Cuarta rueda de negociación en Lima del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El 

Dr. Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio 

de Tailandia, y el señor Pablo de la Flor, Viceministro de 

Comercio Exterior del Perú, presidieron las delegaciones.

13 octubre,  Suscripción en Lima del Acuerdo de Cooperación 

entre la Sociedad Nacional de Industrias del Perú  y la 

Federación Tailandesa de Industrias. 

15-24 octubre, Participación del Perú en el Festival Mundial 

de Cine de Bangkok con la película “Paloma de Papel” del 

director Fabricio Aguilar.

08 noviembre,  El Gobierno de Tailandia otorga el 

beneplácito para el nombramiento del Embajador Carlos 

Velasco Mendiola como Embajador del Perú ante el Reino 

de Tailandia

08-11 noviembre, Quinta rueda de negociación en Bangkok 

del Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y el Perú. El 

Dr. Kantathi Suphamongkhon, Representante de Comercio 

de Tailandia, y el señor Pablo De la Flor, Viceministro de 

Comercio Exterior del Perú, presidieron las delegaciones.

23 diciembre, Nombramiento del Embajador Carlos Velasco 

Mendiola como Embajador del Perú ante el Reino de 

Tailandia.

2005 
12 enero, Conformación en el Congreso del Perú de la Liga 

Parlamentaria de Amistad Perú - Tailandia, bajo la presidencia 

del Congresista  Fausto Alvarado Dodero.

05 febrero, Asunción de funciones del Embajador Carlos 

Velasco Mendiola como Embajador del Perú ante el Reino de 

Tailandia.

19 สิงหาคม งานทดลองชิมเครื่องดื่มปสโก ไวนและสปารกลิงไวน 

จากเปรู ณ รานอาหาร “Blue Elephant” กรุงเทพฯ 

20-22 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Interna-

tional Travel Show” ที่ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี กรุงเทพ (สถานที่จัดงาน APEC Investment Mart)

21-25 สิงหาคม นายปติพงษ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ

สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน เยือนสาธารณรัฐเปรู

23 สิงหาคม รัฐบาลเปรูเสนอขอแตงตั้งนาย Carlos Velasco 

Mendiola ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

26 กันยายน การหารือทวิภาคีระหวาง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  และนาย Manuel 

Rodríguez Cuados รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เปรู ระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  คร้ังท่ี 59  ณ 

นครนวิยอรก

12-15 ตุลาคม การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 4 โดย

มีนายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝาย

ไทย และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

13 ตุลาคม การลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวาง

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมแหง

เปรู

15-24 ตุลาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติ กรุงเทพฯ โดยภาพยนตรเรื่อง “Paloma de 

Papel” ของนาย Fabricio Aguilar ผูกํากับชาวเปรู เขารวมฉาย

ในงานนี้ดวย

8 พฤศจิกายน  รัฐบาลไทยเห็นชอบตามที่รัฐบาลเปรูเสนอขอ

แตงตั้งนาย Carlos Velasco Mendiola ใหดํารงตําแหนงเอก-

อัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

8-11 พฤศจิกายน  การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ครั้งที่ 5 

โดยมีนายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะ

ฝายไทย  และนาย Pablo de la Flor  ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคาตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

23 ธันวาคม การแตงตั้งนาย Carlos Velasco Mendiola ให

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย

พ.ศ. 2548
12 มกราคม การจัดตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู –ไทย 

โดยมีนาย Fausto Alvarado Dodero สมาชิกรัฐสภาเปรู ดํารง

ตําแหนงประธานกลุม  

5 กุมภาพันธ นาย Carlos Velasco Mendiola เขารับตําแหนง

เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย
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17-21 febrero, Participación del Perú en “TTAA International 

Fair 2005” organizado por la Asociación de agencias de 

Viaje y Turismo de Tailandia.

07 marzo,  Solicitud de beneplácito para la Embajadora 

Siree Bunnag como Embajadora de Tailandia concurrente 

en el Perú. 

18 marzo, Firma en Lima del Memorando de Entendimiento 

para concluir el Acuerdo de Transporte Aéreo entre los dos 

países.

16 mayo, Presentación de cartas credenciales del Embajador 

Carlos Velasco Mendiola como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario ante el Reino de Tailandia ante Su Majestad 

el Rey Bhumibol Adulyadej.

8-11 julio,  Visita Oficial al Perú del Presidente de la 

Asamblea Nacional de Tailandia señor Bhokin Bhalakula. El 

Presidente del Congreso de la República del Perú le entregó 

al sr. Bhokin Bhalakula la Medalla de Honor del Congreso 

de la República del Perú.

13 julio, El Gobierno de Tailandia aprueba la apertura de la 

Embajada del Reino de Tailandia en el Perú.

11 agosto, Primera reunión de alto nivel en Bangkok de 

la Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral Perú-

Tailandia. La señora Nongnuth Phetcharatana, Directora 

General del Departamento de América y Pacifico Sur del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia y la Embajadora 

Martha Chavarri Dupuy, Subsecretaría para Asuntos de 

Asia y Cuenca del Pacífico del Ministerio de Relaciones 

del Perú, presidieron las delegaciones.

16-18 agosto, Sexta rueda de negociación en Lima del Acuerdo 

de Libre Comercio entre el Perú y Tailandia. El Dr. Kantathi 

Suphamongkhon, Representante de Comercio de Tailandia 

y el Viceministro de Comercio Exterior, señor Pablo de la 

Flor, presidieron las delegaciones.

11-18 septiembre,  Participación de la Embajada del Perú 

en el Four Seasons World Gourmet Festival.

28 septiembre,  Presentación de credenciales de la 

Embajadora Siree Bunnag como Embajadora de Tailandia 

concurrente en el Perú. 

02-04 octubre, Visita Oficial al Perú del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Tailandia, Dr. Kantathi Suphamongkon, para 

presidir conjuntamente con su homologo peruano, Embajador 

Oscar Maúrtua de Romaña, la Primera Reunión de la Comisión 

Conjunta de Cooperación Bilateral Perú-Tailandia. En dicha 

oportunidad se suscribió el Tratado entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia 

sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. También, el 

Gobierno del Perú le otorgó al Dr. Kantathi la condecoración 

17-21 กุมภาพันธ สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “TTAA 

International Travel Fair 2005” ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยบริการ

ทองเที่ยว

7 มีนาคม รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้งนางสาวสิรี บุนนาค เปน

เอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐเปรู

18 มีนาคม  การลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อการจัดทําความ

ตกลงวาดวยบริการเดินอากาศระหวางไทยและเปรู

16 พฤษภาคม นาย Carlos Velasco Mendiola เขาเฝาฯ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทูลเกลาฯ ถวายอักษรสาสนตราต้ัง ให

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณ

รัฐเปรูประจําประเทศไทย

8-11 กรกฎาคม  นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาเยือนสาธารณ

รัฐเปรูอยางเปนทางการ ในโอกาสน้ี ประธานรัฐสภาเปรูไดมอบ

เหรียญ “Medalla de Honor del Congreso de la República” 

ซึ่งเปนเหรียญเกียรติยศชั้นสูงของรัฐสภาเปรูใหแกนายโภคิน 

พลกุล

13 กรกฎาคม รัฐบาลไทยเห็นชอบใหเปดสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู

11 สงิหาคม การประชุมระดับเจาหนาทีอ่าวุโสของคณะกรรมาธิการ

รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับเปรู ครั้งที่ 1 ที่

กรุงเทพฯ โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน อธิบดีกรมอเมริกาและ

แปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และเอกอัครราชทูต Martha Chavarri Dupuy รองปลัดกระทรวง

การตางประเทศ ดานเอเชียและแปซิฟก เปนหัวหนาคณะฝาย

เปรู

16-18 สิงหาคม การเจรจาเขตการคาเสรี ไทย-เปรู ครั้งที่ 6 โดยมี

นายกันตธีร ศุภมงคล ผูแทนการคาไทย เปนหัวหนาคณะฝายไทย 

และนาย Pablo de la Flor ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะฝายเปรู

11-18 กันยายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงาน “Four 

Seasons World Gourmet Festival”

28 กันยายน  นางสาวสิรี บุนนาค ยื่นพระราชสาสนตราตั้งให

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐเปรู

2-4 ตุลาคม  ดร. กันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ เยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ เพื่อเปน

ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคี

ไทย-เปรู คร้ังที่ 1 รวมกับนาย Oscar Maurtua de Romana 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู ในโอกาสน้ีไดมีการ

ลงนามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูกับรัฐบาล

แหงราชอาณาจักรไทยวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน

เรื่องทางอาญา 

นอกจากนี้ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเปรูไดมอบเครื่องอิสริยาภรณ 
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“El Sol de Perú” en el grado de Gran Cruz por su destacado 

rol en la promoción de las relaciones tailandesas-peruanas

14 octubre,  Anuncio del  Departamento de Propiedad 

Intelectual de Tailandia sobre el Registro de la Indicación 

Geográfica Pisco. 

14-24 octubre, Participación del Perú en el Festival Mundial 

de Cine de Bangkok con la película “Días de Santiago” del 

director Josué Méndez, la cual recibió el premio al mejor 

guión.

21 octubre,  Visita al Perú de una delegación oficial de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Tailandia 

presidida por el señor Rianchai Reowilaisuk.

01-04 noviembre,  Séptima rueda de negociación en 

Bangkok del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y 

Tailandia. El señor Julio Chan, Director de APEC del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y la 

Señora Aphiradi Tantraporn, Directora General del 

Departamento de Negociaciones Comerciales del Ministerio 

de Comercio de Tailandia, presidieron las delegaciones.

19 noviembre, Suscripción del Protocolo entre la República 

del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización 

del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, 

en el marco de la XIII Reunión de Líderes del Foro de 

Coo-peración Económica Asia Pacífico (APEC), llevada a cabo 

en Busan, Corea.

2006
03-19 febrero,  Visita de trabajo de la Primera Dama del 

Perú, Sra. Eliane Karp de Toledo.

12 febrero, Visita de trabajo del Presidente de la Comisión 

de Constitución del Congreso de la República del Perú, 

señor Antero Flores Araoz.

24-27 febrero,  Visita oficial del Ministro de Relaciones 

Exteriores del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña. 

En dicha ocasión se firmaron los siguientes dos Acuerdos:

 •  Acuerdo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 

sobre Transporte Aéreo.

 • Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación 

Técnica entre la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y la Agencia Tailandesa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia y el 

Perú fueron también testigos de la firma del acuerdo entre el 

“Colegio del Dusit Thani” y el “Instituto Le Cordon Bleu” 

del Perú. Ambos Ministros fueron anfitriones en la celebración 

del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 

Tailandia y el Perú en el Hotel Four Seasons.

“El Sol de Perú” ชั้นตรา Gran Cruz ใหกับ ดร. กันตธีร ศุภมงคล 

ในฐานะที่เปนผู มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธ

ไทย-เปรู

14 ตลุาคม  กรมทรัพยสนิทางปญญาแหงประเทศไทยข้ึนทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของเครื่องดื่มปสโก

14-24 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติ  กรุงเทพฯ  โดยภาพยนตรเรื่อง “Días de 

Santiago” ของผูกาํกบั Josué Méndez  ไดรบัรางวัลบทภาพยนตร

ยอดเยี่ยม

21 ตุลาคม  คณะผูแทนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง

ชาติ เยือนสาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ โดยมีนายเหรียญชัย 

เรียววิไลสุข เปนหัวหนาคณะ

1-4 พฤศจิกายน การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู คร้ังที่ 7 ที่

กรุงเทพฯ โดยมนีาย Julio Chan ผูอาํนวยการกองเอเปค กระทรวง

การคาตางประเทศและการทองเที่ยวเปรู เปนหัวหนาคณะฝาย

เปรู และนางอภิรดี ตันตราภรณ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนหัวหนาคณะฝายไทย

19 พฤศจิกายน การลงนามในพิธีสารระหวางสาธารณรัฐเปรู

กับราชอาณาจักรไทยเพ่ือเรงเปดเสรีการคาสินคาและอํานวย

ความสะดวกทางการคา  ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ

เอเปคครั้งที่ 13  ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี  

พ.ศ. 2549
3-19 กมุภาพันธ นาง Eliane Karp de Toledo ภรยิาประธานาธบิดี

เปรู เยือนราชอาณาจักรไทย

12 กุมภาพันธ  นาย Antero Flores Araoz  ประธานคณะ

กรรมาธิการรัฐธรรมนูญแหงรัฐสภาเปรู เยือนราชอาณาจักรไทย

24-27 กุมภาพันธ นาย  Oscar Maurtua de Romaña รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศเปรู เยือนราชอาณาจักรไทยอยาง

ทางการ ในโอกาสนี้ไดลงนามในความตกลง 2 ฉบับ ดังนี้

 •  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการขนสงทางอากาศ

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรฐัเปรู

 •  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ

ไทยกับสาํนกังานความรวมมือระหวางประเทศแหงสาธารณรัฐ

เปรู

นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของท้ังสอง

ประเทศ ไดรวมเปนสักขีพยานในการลงนามความตกลงระหวาง

วทิยาลัยดุสติกับสถาบัน Le Cordon Bleu ของเปรู และเปนเจาภาพ

งานเล้ียงรับรองในวาระการสถาปนาความสัมพันธไทย-เปรู ครบ

รอบ 40 ป ณ โรงแรมโฟรซีซั่น
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08 abril,  Reunión en Bangkok del Presidente de la 

Asociación Peruana de Muay Thai o Boxeo Tailandés, señor 

Santiago Pool Arancibia y el Coronel Nopporn Suttent, 

Director General de la Federación Mundial de Muay Thai.

29 mayo-06 junio, Viaje al Perú de la señora Araya Yommana, 

Vicepresidenta Senior del Government Savings Bank. 

22 junio, El Gobierno de Tailandia solicitó el beneplácito 

para el nombramiento del Sr. Widhya Bhoolsuwan como el 

primer Embajador de Tailandia residente en el Perú.

29 junio, “Pisco Night” en el Hotel Pathumwan Princess de 

Bangkok organizado por la Embajada del Perú.

21 julio, Designación de la Embajadora Siree Bunnag como 

Enviada Especial del Reino de Tailandia a la inauguración 

del mandato presidencial del Presidente Alan García Pérez.

26 julio, Término de funciones  de la señora Dolly Suntharothok 

como Cónsul General Honoraria del Perú en Bangkok.

15-16 agosto,  Visita al Perú del Vice Primer Ministro y 

Ministro de Cultura de Tailandia, Dr. Surakiart Sathirathai.

04 septiembre,  El Gobierno de Tailandia comunica al 

Gobierno del Perú la decisión de establecer una Embajada 

residente en el Perú.

9-11 septiembre, Demostración de la Gastronomía tailandesa 

en Lima.

04 octubre, Establecimiento en el Congreso de la República 

del Perú de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Tailandia, 

bajo la presidencia del Congresista Alberto Escudero.

13 Octubre, El Gobierno del Perú otorgó el beneplácito al 

señor Widhya Bhoolsuwan como Embajador de Tailandia en 

el Perú.

20 octubre, Presentación de la Película peruana “La Fiesta del 

Chivo” del cineasta Luis Llosa en el Festival Mundial del Cine 

en Bangkok.

30 octubre-03 noviembre, Visita de trabajo a Tailandia de 

la señorita Madeleine Burns, Directora Nacional de Artesanías 

del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú.

16 noviembre,  Firma del Protocolo para Acelerar la 

liberalización del Comercio entre Perú y Tailandia, durante la 

XV reunión de Ministros de APEC en Vietnam. 

19-20 noviembre, Visita oficial a Tailandia del Vicepresidente 

de la República del Perú, Vicealmirante (r) Luis Giampetri.

03 diciembre, Apertura oficial de la Embajada de Tailandia 

en el Perú.

2007
30 enero, Nombramiento del señor Widhya Bhoolsuwan 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el 

Perú.

8 เมษายน การหารือระหวางนาย Santiago Pool Aranci-

bia ประธานสมาคมมวยไทยแหงเปรู และพันเอกนพพร สุดเต็น 

ประธานสมาคมมวยไทยโลก

29 พฤษภาคม-6 มิถุนายน  นางอารยา ยมนา รองประธาน

อาวุโสธนาคารออมสิน เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรู

22 มิถุนายน รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้งนายวิทยา พูลสุวรรณ 

ใหดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตูประจาํเปร ูถิน่พาํนกั ณ สาธารณรฐั

เปรูคนแรก

29 มิถุนายน  สถานเอกอัครราชทูตเปรูจัดงาน “Pisco Night” 

ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

21 กรกฎาคม การแตงตั้ง นางสาวสิรี บุนนาค เอกอัครราชทูต

ประจําเปรู  เปนผูแทนพิเศษของราชอาณาจักรไทยเขารวมพิธี

สาบานตนเขารับตําแหนงเปนประธานาธบิดีของนาย Alan García 

Pérez

26 กรกฎาคม นางดอลล่ี สุนทโรทก พนจากตําแหนงกงสุลใหญ

กิตติมศักดิ์ประจํากรุงเทพฯ

15-16 สิงหาคม ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เยือนสาธารณรัฐเปรู

4 กันยายน รัฐบาลไทยแจงการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ 

สาธารณรัฐเปรู

9-11 กันยายน งานแสดงอาหารไทย ณ กรุงลิมา

4 ตุลาคม การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย โดยมี

นาย Alberto Escudero ดํารงตําแหนงประธานกลุมฯ 

13 ตุลาคม รัฐบาลเปรูเห็นชอบตามที่รัฐบาลไทยเสนอขอแตง

ตั้งนาย วิทยา พูลสุวรรณ ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจํา

เปรู

20 ตุลาคม การฉายภาพยนตรเปรูเรื่อง “La Fiesta del Chivo”  

กํากับโดยนาย Luis Llosa ในงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

กรุงเทพฯ

30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน นางสาว Madeleine Burns ผูอํานวย

การงานหัตถกรรมแหงชาติ กระทรวงการคาตางประเทศและการ

ทองเที่ยวเปรู เยือนราชอาณาจักรไทย 

16 พฤศจิกายน การลงนามพธิสีารเพิม่เตมิ ระหวางราชอาณาจกัร

ไทยกับสาธารณรัฐเปรู เรื่องกฎวาดวยถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา 

ระหวางการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่15 ณ ประเทศเวียดนาม 

19-20 พฤศจิกายน  นาย Luis Giampetri รองประธานาธิบดี

เปรู เยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการ

3 ธันวาคม พิธีเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา อยางเปน

ทางการ

พ.ศ. 2550
30 มกราคม การแตงตั้งนายวิทยา พูลสุวรรณ ใหดํารงตําแหนง

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู มีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรไทย

ประจําสาธารณรัฐเปรู
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24 febrero, Promoción del pisco en el “PB Grape Festival 

2007” en el distrito de Khao Yai, provincia de Nakorn 

Ratchasima, al noreste de Bangkok.

28 febrero,   Conformación en Bangkok de la Liga 

Parlamentaria de Amistad Tailandia-Perú, presidida por la 

Honorable Señora Tuenjai Deetes.

30 marzo, Estada en tránsito en Lima hacia Chile de Su 

Alteza Real, Bajrakitiyabha Mahidol para participar en la 

Reunión del Comité Ejecutivo de la International Association 

of Prosecutors (IAP)

11 abril,  Presentación de cartas credenciales del señor 

Widhya Bhoolsuwan como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Tailandia ante el Presidente 

del Perú, Dr. Alan García Pérez.

23-27 mayo, Participación del Perú en la Feria “THAIFEX-

World of Food of Asia” en el Centro de Convenciones 

IMPACT de la ciudad de Bangkok.

17 julio,  El Gobierno de Tailandia solicitó el beneplácito 

para el  Embajador Udomphol Ninnad como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Tailandia en 

el Perú.

31 julio,  El Gobierno del Perú concedió el beneplácito al 

Embajador Udomphol Ninnad como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario del Reino de Tailandia en el Perú.

17-21 agosto, Visita de trabajo al Perú del Viceministro de 

Asuntos Exteriores de Tailandia, señor Sawanit Kongsiri.

19 agosto, Constitución en la Asamblea Nacional de Tailandia 

de la Liga Parlamentaria de Amistad Tailandia Perú, bajo la 

presidencia del Senador Prasert Prakoosuksapan.

05-07 septiembre, Participación de Empresas peruanas en 

la Feria “Asia Fruit Logística” en el Centro Nacional de 

Convenciones Reina Sirikit de Bangkok.

04 octubre,  Presentación de la publicación “La política 

exterior del Perú en la era de Ramón Castilla: Defensa Hemis-

férica y defensa de la jurisdicción nacional” en la Universi-

dad Chulalongkorn, por su autora, la Ministra en el Servicio 

Diplomático del Perú, Rosa Garibaldi de Mendoza.

2 noviembre, Promoción y marketing del Pisco en Phuket 

en el Latino Restaurante Bar de Phuket en el marco de una 

“Noche Peruana” organizada por la Embajada del Perú.

16-18 noviembre, Participación del Perú en la Exhibición de 

Propiedad Intelectual en Tailandia, en el Siam Paragon Hall 

de Bangkok con motivo del 80 onomástico de Su Majestad 

el Rey Bhumibol Adulyadej.

05 diciembre,  Recepción con motivo del cumpleaños de 

su Majestad el Rey y Día Nacional de Tailandia en el Hotel 

Miraflores Park Hotel, Lima.

24 กุมภาพันธ  การสงเสริมประชาสัมพันธเคร่ืองดื่มปสโก ใน

งาน “PB Grape Festival 2007” ที่เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

28 กุมภาพันธ  การจัดตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–เปรู 

โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน ดํารงตําแหนงประธานกลุม

30 มีนาคม  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรง

เปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่งที่กรุงลิมา ระหวางเสด็จเยือนชิลีเพื่อทรง

รวมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอัยการระหวางประเทศ 

(IAP)

11 เมษายน  นายวิทยา พูลสุววรณ ยื่นพระราชสาสนตราตั้งตอ

นาย Alan García Pérez ประธานาธิบดเีปรูในโอกาสเขารบัตาํแหนง

เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูมอีาํนาจเต็มแหงราชอาณาจักรไทยประจํา

สาธารณรัฐเปรู

23-27 พฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานออกราน

แสดงสินคา “THAIFEX-World of Food of Asia”  ที่ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ

17 กรกฎาคม  รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้งนายอุดมผล นินนาท 

ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราช

อาณาจักรไทยประจําสาธารณรัฐเปรู

31 กรกฎาคม รฐับาลเปรใูหการเหน็ชอบในการแตงตัง้นายอดุมผล 

นินนาท ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง

ราชอาณาจกัรไทยประจาํสาธารณรฐัเปร ูโดยมถีิน่พาํนกั ณ กรงุลมิา

17-21 สิงหาคม  นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การตางประเทศ เยือนสาธารณรัฐเปรู 

19 สิงหาคม การกอตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู ใน

รัฐสภา โดยมีนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ สมาชิกวุฒิสภา 

ดํารงตําแหนงประธานกลุม 

5-7 กันยายน  บริษัทเอกชนจากประเทศเปรูเขารวมงานออก

รานแสดงสินคา “Asia Fruit Logística” ณ ศูนยประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ กรุงเทพฯ

4 ตุลาคม  งานแนะนําหนังสือ “La política exterior del Perú en 

la era de Ramón Castilla: Defensa Hemisférica y defensa 

de la jurisdicción nacional” ของนาง Rosa Garibaldi de Men-

doza อัครราชทูต กระทรวงการตางประเทศเปรู ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2 พฤศจิกายน สถานเอกอคัรราชทูตเปรูจดังานสงเสรมิและประชา-

สัมพันธการตลาดเครื่องดื่มปสโกในงาน “Noche Peruana” ที่ราน

อาหาร Latino Restaurante Bar จังหวัดภูเก็ต 

16-18 พฤศจิกายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานแสดง

ทรพัยสนิทางปญญา ณ หางสรรพสนิคาสยามพารากอน กรงุเทพฯ 

เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เปนเจาภาพจัด

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และวันชาติไทย ณ โรงแรม Miraflores Park 

Hotel กรุงลิมา  
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19 diciembre,   Presentación de credencial (copia) del 

Emba-jador Udomphol Ninnad como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario del Reino de Tailandia en el Perú al 

Canciller peruano, H.E. José Antonio García Belaúnde

2008 
04 enero,  El presidente del Perú expresa a su Majestad el Rey 

de Tailandia sus condolencias por la muerte de su hermana, 

su Alteza Real Princesa Kalaya Niwatana.

28 febrero, Realización de una “Noche Peruana” en el 

Hotel Chedi de Chiang Mai, organizado por el Consulado 

Honorario del Perú en Chiang Mai. 

29 febrero,  Presentación de credenciales del Embajador 

Udomphol Ninnad como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Tailandia en el Perú.

13 marzo,  Presentación de la película peruana “La fiesta 

del Chivo” del cineasta Luis Llosa Urquidi en el Club de 

Corresponsales Extranjeros de Bangkok.

31 marzo-03 abril, Segunda Exhibición de Arte y Cultura 

de Tailandia (Thai Festival 2008) en el Hotel Marriot, Teatro 

Segura y Parque Keneddy, organizado por la Embajada de 

Tailandia. Se presentaron documentales y fotos de lugares 

turísticos, comidas típicas y festivales de Tailandia.

21-25 mayo, Participación del Perú en la feria “THAIFEX-

World of Food of Asia 2008” en Bangkok.

31 mayo-01 junio, Visita al Perú del Sr. Mingkwan Sangsuwan, 

Primer Viceministro y Ministro de Comercio de Tailandia para 

participar en la reunión de APEC

31 julio-01 agosto, Visita Oficial del Viceministro y Secretario 

General de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador 

Gonzalo Gutiérrez Reinel.

01 agosto, Segunda Reunión de la Comisión Conjunta de 

Cooperación Bilateral, llevada a cabo en la ciudad de Bangkok.

19 agosto, Constitución en la Asamblea Nacional de Tailandia 

de la Liga Parlamentaria de Amistad Tailandia Perú, bajo la 

presidencia del Senador Prasert Prakoosuksapan

02 septiembre, Presentación “Tailandia y Sus Encantos” por 

la Embajada Real de Tailandia en Lima

04 septiembre, Visita al Perú de la Directora General de la 

Agencia para la Cooperación Internacional de Tailandia 

(TICA), Sra. Chitriya Pinthong, y realización de la Reunión 

de Cooperación Técnica Perú – Tailandia.

24-26 septiembre, Participación de la Embajada del Perú en 

el Seminario América Latina-Tailandia, Oportunidades 

de Comercio e Inversiones, organizado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Tailandia.

19 ธันวาคม นายอุดมผล นินนาท ยื่นสําเนาพระราชสาสนตราตั้ง

ตอนาย José Antonio García Belaúnde รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศเปรู

พ.ศ. 2551
4 มกราคม นาย Alan Garcia Perez ประธานาธิบดีเปรู  มี

สาสนแสดงความเสียใจถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอการ

สิ้นพระชนมของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลายณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร 

28 กุมภาพันธ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัดเชียงใหม

จัดงาน“La Noche Peruana”  ที่โรงแรมเจดีย จังหวัดเชียงใหม 

29 กุมภาพันธ  นายอุดมผล นินนาท ยื่นพระราชสาสนตราต้ัง

ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราช

อาณาจักรไทย ประจําสาธารณรัฐเปรู ตอนาย Alan Garcia Perez 

ประธานาธิบดีเปรู

13 มีนาคม การฉายภาพยนตรเปรูเร่ือง “La fiesta del Chivo” 

กํากับโดยนาย Luis Llosa Urquidi ที่ชมรมนักขาวตางประเทศ 

กรุงเทพฯ

30 มีนาคม–3 เมษายน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุลิมา จัดงาน

แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 (Thai Festival 2008) ณ 

โรงแรม JW Marriott โรงละคร Teatro Segura และสวนสาธารณะ 

Kennedy Park ภายในงานมีการเผยแพรภาพฉายและจัดแสดง

โปสเตอรรปูถายเกีย่วกบัสถานทีท่องเทีย่ว อาหารไทย และเทศกาล

สําคัญของไทย 

21-25 พฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล 

“THAIFEX-World of Food of Asia 2008” ที่กรุงเทพฯ

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยเยอืนสาธารณรฐัเปรู 

เพื่อเขารวมการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค

31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม  นาย Gonzalo Gutierrez Reinel 

ผูชวยรัฐมนตรีวาการและปลัดกระทรวงการตางประเทศเปรู เยือน

ไทยอยางเปนทางการ

1 สิงหาคม การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ

ทวิภาคีระหวางไทยและเปรู ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ

19 สิงหาคม  การจัดตั้งกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-เปรูในรัฐสภา 

โดยมีนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ  สมาชิกวุฒิสภา  ดํารง

ตําแหนงประธานกลุม

2 กันยายน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดบรรยายสรุป

เกี่ยวกับประเทศไทยในงาน “Tailandia y Sus Encantos’ 

4 กันยายน นางจิตริยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักงานเพื่อความ

รวมมือระหวางประเทศ (TICA) เยือนสาธารณรัฐเปรู และรวม

หารือเรื่องความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-เปรู ครั้งที่ 1 ซึ่ง

ฝายเปรูเปนเจาภาพ

24-26 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมการสัมมนาใน

หัวขอ “ไทย-ลาตินอเมริกา โอกาสทางการคาและการลงทุน” ซึ่ง

จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
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29 septiembre, Visita a Tailandia del señor Peter Anders, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, por invitación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia

13-22 octubre,  Festival Gastronómico “Colores y Sabores 

del Perú” en el Hotel Dusit Thani International de Bangkok 

(13-17), en el Dusit D2 de Chiang Mai (18) y el Dusit Thani 

Laguna de Phuket (21-22).

26-28 octubre, Participación del Perú en el Festival Mundial 

de Cine de Bangkok con la película “El Acuarelista” del 

director Daniel Ro.

18-21 noviembre, S.E. Sompong Amornvivat, Vice Primer 

Ministro y Canciller, junto con el Viceministro de Comercio 

de Tailandia Songkram Kitlertpairoj asistieron la XX Reunión 

Ministerial y la XVI Cumbre de Liderees de APEC, llevada a 

cabo en Lima, Perú.

24 noviembre, Visita Oficial al Perú del Primer Ministro 

de Tailandia, señor Somchai Wongsawat, en el marco de su 

participación en la XVI Cumbre de Líderes APEC, llevada a 

cabo en la ciudad de Lima. En esa oportunidad, el Gobierno 

del Perú le otorgó la condecoración “El Sol del Perú” en el 

grado de Gran Cruz. 

05 diciembre, Recepción con motivo del cumpleaños de 

Su Majestad el Rey y Día Nacional de Tailandia en el Hotel 

Miraflores Park Hotel, Lima.

2009
11-18 enero,  Visita al Perú de la Directora General del 

Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia, señora 

Puangrat Asavapisit.

21-30 enero, Visita a Tailandia del Presidente Ejecutivo de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

(Devida), señor Rómulo Pizarro Tomasio. 

15-19 marzo, Tercera  Exhibición de Arte y Cultura de Tailandia 

(Thai Festival 2009) en el Hotel Marriot, Universidad de San 

Marcos, Teatro Segura y Parque Kennedy, organizado por la 

Embajada de Tailandia. Se realizó también el taller de danzas 

tailandesas en El Nuevo Tunante.

28 marzo, Conmemoración de los 400 años de la publicación 

de “Los Comentarios Reales de los Incas” en la XXXVII 

Feria Internacional del Libro  de Bangkok.

31 mayo-07 junio, Viaje al Perú del Comité Ejecutivo del 

Grupo Parlamentario de Amistad Tailandia Perù presidido por 

el Senador Prasert Prakoosuksapan.

20-24 julio, Visita del Jefe Institucional de la Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Coronel 

Juan Enrique Pasco Barriga, en el marco de su participación 

en el Simposio Internacional en Cooperación Espacial para la 

Región Asia-Pacífico.

29 กันยายน นาย Peter Anders ประธานหอการคาลิมา เดินทาง

เยือนประเทศไทย ตามคําเชิญของกระทรวงการตางประเทศ

13-22 ตุลาคม เทศกาลอาหาร “Colores y Sabores del Perú” 

ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (13-17 ตุลาคม) ที่โรงแรมดุสิต 

ดีทู เชียงใหม (18 ตุลาคม) และ ที่โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

(21-22 ตุลาคม)

22-28 ตุลาคม  สถานเอกอัครราชทูตเปรูเขารวมงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ โดยจัดฉายภาพยนตรเปรูเรื่อง 

“El Acuarelista” ซึ่งกํากับโดยนาย Daniel Ro

18-26 พฤศจิกายน  นายสมพงษ อมรวิวัฒน รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนายสงคราม 

กิจเลิศไพโรจน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เขารวมการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 20 และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ

เอเปค ครั้งที่ 16 ณ กรุงลิมา

24 พฤศจิกายน นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เยือน

สาธารณรัฐเปรูอยางเปนทางการ เพื่อรวมการประชุมผูนําเขต

เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 16 ณ กรุงลิมา ในโอกาสนี้รัฐบาลเปรูได

มอบเครื่องอิสริยาภรณ “El Sol del Perú” ชั้นตรา Gran Cruz ให

กับนายกรัฐมนตรี

5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เปนเจาภาพจัดงาน

เลีย้งรับรองเน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่โรงแรม Miraflores Park Hotel ณ กรุงลิมา 

พ.ศ. 2552
11-18 มกราคม  นางพวงรัตน อัศวพิศิษฐ  อธิบดีกรมทรัพยสิน

ทางปญญาเยือนสาธารณรัฐเปรู

21-30 มกราคม นาย Rómulo Pizarro Tomasio ประธานบริหาร

คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและการมีชีวิตโดยปราศจากยา

เสพติด (Devida) เยือนไทย

15-19 มีนาคม การจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 

3 (Thai Festival 2009) ที่โรงแรม JW Marriott  มหาวิทยาลัย 

San Marcos โรงละคร Teatro Segura สวนสาธารณะ Kennedy 

Park และจัดการประชุมเชิงปฏิบตักิาร สอนนาฏศิลปไทยท่ีโรงเรียน

สอนเตนรํา El Nuevo Tunante  

28 มีนาคม งานที่ระลึก 400 ปหนังสือ Los Comentarios Reales 

de los Incas ในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 37 ที่

กรุงเทพฯ 

31 พฤษภาคม–7 มิถุนายน  คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู นําโดยนาย ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ 

เยือนสาธารณรัฐเปรู 

20-24 กรกฎาคม  พันเอก Juan Enrique Pasco Barriga 

ประธานคณะกรรมาธิการวาดวยการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศ

แหงชาตเิปร ู (CONIDA)  เยอืนไทยเพือ่เขารวมการประชุมสัมมนา

นานาชาติวาดวยเรื่องความรวมมือดานอวกาศในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก
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20 julio-02 agosto,  Inauguración en el Hotel Rembrandt del 

Festival Gastronómico “Semana Peruana en Bangkok” 

24 julio,  Imposición de la condecoración “The Most Exalted 

Order of the White Elephant” al Embajador Gonzalo Gutiérrez.

02 septiembre, Conmemoración de los 400 años de la 

publicación de “Los Comentarios Reales de los Incas” en la 

Universidad de Ramkhamhaeng.

17-18 septiembre,   Realización en Lima del Taller 

“Responsabilidad Socio Ambiental en el Sector Turismo” en el 

marco de la cooperación técnica de Tailandia al Perú. 

24 septiembre, Encuentro bilateral entre el Ministro de 

Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José Antonio 

García Belaúnde, y el Canciller del Reino de Tailandia, Sr. 

Kasit Piromya, en el marco de la 64 Asamblea Anual de la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York.

08-15 noviembre, Visita a Tailandia del General Luis 

Palomino Rodríguez, Jefe del Instituto Nacional de Defensa 

Civil-INDECI- del Perú para participar en el I Simposio 

Internacional del FOCALAE sobre Cooperación en Desastres 

Naturales

13 noviembre, Encuentro bilateral entre el Primer Ministro 

del Reino de Tailandia, Sr. Abhisit Vejjajiva, y el Presidente 

de la República del Perú, Dr. Alan García Pérez, en el marco 

de la XVII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico (APEC), llevada a cabo en Singapur. 

En dicha ocasión, se suscribió el Segundo Protocolo Adicional 

al Protocolo entre la República del Perú y el Reino de 

Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de 

Mercancías y la Facilitación del Comercio y se efectuó el 

Intercambio de Notas sobre el Tratamiento del Pescado y 

los Productos de Pescado en el Protocolo entre el Reino de 

Tailandia y la República del Perú para Acelerar la Liberalización 

del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio.

02 diciembre, moción de saludo del Congreso Nacional del 

Perú a Su Majestad el Rey de Tailandia, por su cumpleaños.

09 diciembre, Recepción con motivo del cumpleaños de 

Su Majestad el Rey y Día Nacional de Tailandia en el Hotel 

Country Club, Lima.

2010
08 enero,  El Gobierno del Perú  solicita el beneplácito 

para el nombramiento del Embajador Jorge Castañeda como 

Embajador del Perú en el Reino de Tailandia

13 enero, Firma en Lima de Acuerdo de Cooperación entre 

la Universidad Mahidol y la Universidad de San Ignacio de 

Loyola.

20 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พิธีเปดเทศกาลอาหารเปรู “Semana 

Peruana en Bangkok” ณ โรงแรมแรมแบรนดท

24 กรกฎาคม คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก ไดจดัพธิมีอบเคร่ือง

ราชอสิรยิาภรณประถมาภรณชางเผอืกเปนกรณพีเิศษ แกนายกอน

ซาโล กูเตียรเรซ เรยเนล (Gonzalo Gutierrez Reinel) อดีตผูชวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู 

2 กันยายน  งานที่ระลึก 400 ปหนังสือ Los Comentarios Reales 

de los Incas ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

17-18 กันยายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ "ความรับผิด

ชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในภาคการทองเที่ยว” ภายใตกรอบ

ความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-เปรู ณ กรุงลิมา

24 กันยายน การหารือทวิภาคีระหวางนาย José Antonio García 

Belaunde รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปรู และนา

ยกษิต ภริมย รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ระหวางการ

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 ณ นครนิวยอรก

8-15 พฤศจิกายน พลเอก Luis Palomino Rodríguez หัวหนา

สถาบันปองกันภัยฝายพลเรือน (INDECI) เยือนไทย เพื่อเขารวม

การสัมมนานานาชาติภายใตกรอบ FEALAC  วาดวยความรวมมือ

เพื่อปองกันภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ครั้งที่  1

13 พฤศจิกายน การหารือทวิภาคีระหวางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีและนาย Alan García Pérez ประธานาธิบดีเปรู 

ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่17 ที่สิงคโปร  

และรวมเปนสักขีพยานการลงนามพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่สองภาย

ใตพธิสีารระหวางสาธารณรฐัเปรแูละราชอาณาจกัรไทยเพือ่เรงเปด

เสรีการคาสินคาและอํานวยความสะดวกทางการคา ป 2548 และ

หนังสือแลกเปล่ียนความเขาใจเร่ืองสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ

สตัวนํา้  ระหวางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยวของเปรู

2 ธันวาคม รัฐสภาเปรูออกญัตติแสดงความยินดีและถวาย

พระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ 

9 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เปนเจาภาพจัดงาน

เลี้ยงอาหารค่ําเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ โรงแรม Country Club กรุงลิมา

พ.ศ. 2553
8 มกราคม  รัฐบาลเปรูเสนอขอแตงตั้งนาย Jorge Castañeda ให

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรู ประจําประเทศไทย

13 มกราคม การลงนามความตกลงรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

มหิดลกับ Universidad de San Ignacion de Loyala
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14-18 enero, Visita al Perú del Presidente de la Agencia para 

el Desarrollo de la Tecnología Espacial y Geoinformática 

de Tailandia (GISTDA), Dr. Somchet Thinaphong. Durante 

la visita se efectúo la suscripción del Memorándum de 

Entendimiento entre la Comisión Nacional de Investigación 

y Desarrollo Aeroespacial del Perú y la Agencia para el 

Desarrollo de la Tecnología Espacial y Geoinformática de 

Tailandia (GISTDA).

11 febrero,  Seminario “Business Opportunities: Peru-Thailand 

FTA” organizado por la Universidad de la  Cámara de 

Comercio de Tailandia.

10 marzo, El Gobierno de Tailandia otorga el beneplácito 

para el nombramiento del Embajador Jorge Castañeda como 

Embajador del Perú en el Reino de Tailandia

23 marzo, Nombramiento del Embajador Jorge Castañeda 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú 

en Tailandia.

31 marzo, Término de funciones del Embajador Carlos Velasco 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú 

en Tailandia.

15 abril,   Asunción de funciones del Embajador Jorge 

Castañeda como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del Perú en Tailandia.

01 mayo,  Firma en Lima del Memorandum de Entendimiento 

entre el Instituto de relaciones Exteriores Saranrom y el 

Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), 

Universidad del Pacífico

03 junio, Propuesta de agenda Bilateral Común Perú-Tailandia 

para el 2011-2012, presentada a la Cancillería Thai por la 

Embajada del Perú.

08-18 junio, Participación de la Selección de Vóley en el “15th 

Princess Cup Women´s Volleyball Tournament” en Korat.

05 julio, Otorgamiento al Embajador Carlos Velasco de la 

condecoración “The Most Exalted Order of the White elephant”

07 julio, Propuesta de Programa de Cooperación para el 

Desarrollo Perú-Tailandia para el 2011-2012, presentada a la 

Embajada por TICA.

16 Julio, Presentación por TICA del proyecto de Programa de 

Cooperación para el Desarrollo Perú - Tailandia 2011-2012 

04-06 septiembre, Visita de trabajo al Perú del Viceministro 

de Comercio de Tailandia, Sr. Alongkorn Ponlaboot.

14-18 มกราคม  ดร. สมเจตน ทิณพงษ ประธานสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เยือนเปรู ในโอกาส

นี้ ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศกับคณะกรรมาธิการวาดวยการวิจัยและพัฒนาดาน

อวกาศแหงชาติเปรู 

11 กุมภาพันธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจัดการสัมมนาใน

หัวขอ “โอกาสทางธุรกิจจากความตกลงเขตการคาเสรีไทย-เปรู” 

10 มีนาคม  รัฐบาลไทยเห็นชอบตามที่รัฐบาลเปรูเสนอขอแตงตั้ง

นาย Jorge Castañeda  ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเปรู

ประจําประเทศไทย

23 มนีาคม  การแตงตัง้นาย  Jorge Castañeda เปนเอกอัครราชทูต

วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย

31 มีนาคม นาย Carlos Velasco พนจากตําแหนงเอกอัครราชทูต

วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย

15 เมษายน นาย Jorge Castañeda เขารบัตาํแหนงเอกอคัรราชทูต

วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย

1 พฤษภาคม การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันการ

ตางประเทศสราญรมยกับสถาบัน Centro Peruano de Estudios 

Internacionales (CEPEI) ของมหาวิทยาลัย Universidad del 

Pacifico 

3 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตเปรูเสนอวาระงานทวิภาคี ค.ศ. 

2011-2012  ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณา

8-18 มถินุายน ทมีวอลเลยบอลเปรเูขารวมการแขงขนัวอลเลยบอล

หญิงชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดนครราชสีมา

5 กรกฎาคม นาย Carlos Velasco Mendiola รองปลัดกระทรวง

การตางประเทศเปรู ฝายกิจการเอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกาและ

ตะวนัออกกลาง อดตีเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเปรูประจําประเทศ

ไทย ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชาง

เผือก

7 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตเปรูเสนอโครงการความรวม

มือเพื่อการพัฒนาระหวางไทย-เปรู ประจําป  ค.ศ. 2011-2012  ให

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศพิจารณา

16 กรกฎาคม TICA นําเสนอรางโครงการความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาเปรูและไทย 2011-2012 

4-6 กันยายน นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

พาณิชยเยือนสาธารณรัฐเปรู พรอมดวยคณะผูแทนจากภาครัฐ

และเอกชน

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



98

O6-10 septiembre,  II ronda de negociación en Lima del 

Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal. La delegación tailandesa estuvo presidida por 

el señor Anant Sirisaengtaksin, Director General adjunto del 

Departamento de Ingresos Públicos de Tailandia.

22-26 septiembre, Visita al Perú del Dr. Vachara Phanchet, 

Representante de Comercio de Tailandia para las Américas, 

acompañado de un grupo de empresarios tailandeses. En 

esa ocasión se realizó un seminario “Tailandia-Perú, socios 

para el futuro”. Asimismo tuvo una audiencia con el Vicepresi-

dente de la República Luis Giampetri Rojas. 

24 septiembre, Presentación de la publicación “Peruvian 

Cuisine” en idiomas Thai e Ingles editada por la Embajada 

del Peru

24-25 septiembre, Festival Gastronómico Peruano “A Taste 

of Peru” en el Hotel Dusit D2 de Chiang Mai.

13 octubre, Transito por el aeropuerto internacional Jorge 

Chavez de Lima, de Su Alteza Real la Princesa Maha Chakri 

Sirindhorn con destino a Chile.

10 noviembre, 45° Aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas del Perú y Tailandia. 

11-12 noviembre,  Exhibición de la película peruana 

“PARAISO” en el Festival Mundial de Cine de Bangkok.

11 Noviembre,  El Gobierno de Tailandia solicitó el 

beneplácito para el nombramiento del Sr. Kamthorn 

Sithtichoti como Embajador de Tailandia en el Perú. 

13 noviembre, Reunión bilateral entre el Primer Ministro 

del Reino de Tailandia, Sr. Abhisit Vejjajiva, y el Presidente 

de la República del Perú, Dr. Alan García Pérez, en el marco 

de la XVIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico (APEC), llevada a cabo en Yokohama, 

Japón 

18 noviembre,  Firma en Bangkok del Tercer Protocolo 

Adicional al Protocolo para Acelerar la Liberalización del 

Comercio en Mercancias y la Facilitacion del Comercio.

13-20 noviembre, Visita a Tailandia del Congresista Alberto 

Escudero, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad 

Perú-Tailandia, acompañado por 3 miembros del Grupo. En 

esa oportunidad, el 15 de noviembre de 2010, el Canciller 

Kasit Piromya le ofreció un almuerzo en honor a la delegación, 

en la ocación del 45° aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Tailandia y el  Perú.

16-19 noviembre,  Visita de trabajo del Viceministro de 

Comercio Exterior del Perú, señor Carlos Posada y 

participación en el Latin Business Forum organizado por 

SEA LAC y el TTR.

6-10 กันยายน  การเจรจาอนุสัญญาวาดวยการยกเวนการเก็บ

ภาษซีอนระหวางไทยและเปร ูครัง้ที ่2 ณ กรุงลิมา โดยมนีายอนนต 

สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปนหัวหนาคณะ

22-26 กันยายน  ดร.วัชระ พรรณเชษฐ ผูแทนการคาไทยเยือน

เปรู พรอมดวยคณะนักธุรกิจ ในโอกาสนี้ ไดเขารวมงานสัมมนา 

“Tailandia-Perú, socios para el futuro” และหารือขอราชการ

กับนาย Luis Giampetri Rojas รองประธานาธิบดีเปรู

24 กันยายน  งานแนะนําหนังสือ Peruvian Cuisine ฉบับภาษา

ไทยและอังกฤษ จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู

24-25 กันยายน เทศกาลอาหารเปรู “A Taste of Peru” ที่โรงแรม

ดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม

13 ตุลาคม  ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา รับเสด็จ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ ทาอากาศยาน

นานาชาติ Jorge Chavez กรุงลิมา ในระหวางที่เครื่องบินพระที่นั่ง

จอดแวะท่ีทาอากาศยานฯ กอนเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ณ สาธารณรัฐชิลี

10 พฤศจิกายน การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-เปรู

ครบรอบ 45  ป

11-1 2 พฤศจิกายน  การจัดฉายภาพยนตรเปรูเรื่อง Paraiso ใน

งานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ 

11 พฤศจิกายน รัฐบาลไทยเสนอขอแตงตั้งนายกําธร สิทธิโชต 

ใหดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตูประจาํเปร ูถิน่พาํนกั ณ สาธารณรฐั

เปรูคนแรก

13 พฤศจิกายน  การหารือทวิภาคีระหวางนายอภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีและนาย Alan García Pérez ประธานาธิบดีเปรู 

ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค  คร้ังที่ 18  ที่นคร

โยโกฮามา ประเทศญี่ปุน

18 พฤศจิกายน การลงนามพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ภายใต

พิธีสารระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู เพื่อเรงเปด

เสรีทางการคาและอํานวยสะดวกทางการคา ป 2548

13-20 พฤศจกิายน นาย Alberto Escudero ประธานกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาเปรู-ไทย และคณะจํานวน 3 คน เยือนไทย โดย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อ

เปนเกียรติแกคณะ  ในวาระครบรอบ 45 ป  การสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตไทย-เปรู

16-19 พฤศจิกายน นาย Carlos Posada ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคาตางประเทศและการทองเที่ยวเปรู เยือนไทย และ

เขารวมงาน Latin Business Forum ซึ่งจัดโดยสํานักงานผูแทน

การคาไทย และศูนย SEA-LAC มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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23 Noviembre,  Presentación de credenciales del Embajador 

Jorge Castañeda como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario ante el Reino de Tailandia ante Su Alteza 

Real el Principe Maha Vajiralongkorn Mahidol.

01 Diciembre,  Adopción del Programa de Cooperación 

para el Desarrollo Perú-Tailandia 2011-2012 

2 Diciembre, Aceptación mediante Nota Nº 1103/977 de 

la Cancillería tailandesa, de la Agenda Bilateral Común 2011-

2012.

3 de diciembre, la Embajada Real de Tailandia en Lima 

ofreció un almuerzo a la comunidad tailandesa en Perú, al 

grupo “Amigos de Tailandia”, y a los estudiantes de intercambio 

de AFS del año 2010 de Tailandia, con motivo del cumpleaños 

de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej en la Residencia 

de la Embajada. 

22 Diciembre,  El Gobierno del Perú concedió el beneplácito 

al Embajador Kamthorn Sithtichoti como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Tailandia en 

el Perú. 

22 Diciembre,  Publicación del folleto “Pisco is Peru” en 

idioma  Thai editado por la Embajada del Perú.

23 พฤศจิกายน  นาย  Jorge Castañeda เขาเฝาฯ สมเด็จพระ-

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเกลาฯ ถวายอักษร

สาสนตราตั้งเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มประจํา

ประเทศไทย

1  ธันวาคม  การใหความเห็นชอบแผนงานโครงการความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางเปรูกับไทย ประจําป 2554-2555 

2 ธันวาคม  การใหความเห็นชอบวาระงานทวิภาคี ประจําป 

2554-2555 ตามหนังสือกระทรวงการตางประเทศที่ 1103/977 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 

3 ธันวาคม 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงอาหาร

กลางวันแกชาวไทยที่พํานักในเปรู และกลุมเพื่อนไทยชาวเปรู 

(Friends of Thailand) รวมทั้งนักเรียน AFS รุนป 2553 จากไทย 

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 

ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต 

22 ธันวาคม รัฐบาลเปรูใหการเห็นชอบในการเสนอขแตงตั้งนาย

กําธร สิทธิโชติ ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจ

เต็มแหงราชอาณาจักรไทยประจําสาธารณรัฐเปรู 

22 ธันวาคม สถานทูตเปรูจัดพิมพแผนพับ “ปสโกคือเปรู” เปน

ภาษาไทย

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



100

L
IS

T
A

 C
O

N
D

E
C

O
R

A
C

IO
N

E
S 

O
T

O
R

G
A

D
A

S 
 P

O
R

 E
L

 P
E

R
U

 A
  A

U
T

O
R

ID
A

D
E

S 
T

A
IL

A
N

D
E

SA
S

ก
าร
ท
ูลเ
ก
ลา

ฯ 
ถว

าย
เค
รื่อ

งอ
ิสร

ิยา
ภ
รณ

โด
ยร

ัฐบ
าล

แห
งส

าธ
าร
ณ
รัฐ

เป
รู

 N
º 

N
O

M
B

R
E

   
  ร
าย

พ
ระ
น
าม

 
O

R
D

E
N

   
   

 ต
ระ
ก
ูล 

G
R

A
D

O
   

 ช
ั้น
ต
รา

 
FE

C
H

A
   

   
   

 ว
ัน

/เด
ือ
น

/ป
  

 
1 

R
EY

 B
H

U
M

IB
H

O
L 

A
D

U
LY

A
D

EJ
  

EL
 S

O
L 

D
EL

 P
ER

U
 

G
R

A
N

 C
R

U
Z 

C
/  

11
/8

/1
99

6 
   

8 
พ
ฤศ

จิก
าย
น 

25
39

 
 

พ
ระ
บ
าท

สม
เด
็จพ

ระ
ป
รม
ินท

รม
ห
าภ

ูมิพ
ลอ

ดุล
ยเ
ดช

 
 

B
R

IL
LA

N
TE

S 

 
2 

PR
IN

C
IP

E 
M

A
H

A
 V

A
JI

R
A

LO
N

G
K

O
R

N
 

EL
 S

O
L 

D
EL

 P
ER

U
 

G
R

A
N

 C
R

U
Z 

9/
7/

19
93

   
   

7 
 ก
ันย

าย
น 

25
36

 
 

สม
เด
็จพ

ระ
บ
รม
โอ
รส
าธ
ิรา
ช 
เจ
าฟ

าม
ห
าว
ชิร
าล
งก
รณ

 ส
ยา
มม

กุฎ
รา
ชก

ุมา
ร 

 
3 

PR
IN

C
ES

A
 C

H
U

LA
B

H
O

R
N

 W
A

LA
IL

A
K

  
A

L 
M

ER
IT

O
 P

O
R

 S
EV

IC
IO

S 
G

R
A

N
 C

R
U

Z 
2/

22
/2

00
0 

22
 ก
ุมภ

าพ
ันธ

 2
54

3

 
 

สม
เด
็จพ

ระ
เจ
าล
ูกเ
ธอ

เจ
าฟ

าจ
ุฬ
าภ

รณ
วล
ัยล

ักษ
ณ
 อ
ัคร
รา
ชก

ุมา
รี 

D
IS

TI
N

G
U

ID
O

S

ก
าร
ม
อ
บ
เค
รื่อ

งอ
ิสร

ิยา
ภ
รณ

โด
ยร

ัฐบ
าล

แห
งส

าธ
าร
ณ
รัฐ

เป
รู

 
 

N
O

M
B

R
E

   
  ร
าย
ชื่อ

 
O

R
D

E
N

   
   

 ต
ระ
กูล

 
G

R
A

D
O

   
 ช
ั้น
ตร

า 
FE

C
H

A
   

   
   

   
 ว
ัน

/เด
ือน

/ป
  

 
4 

PR
IM

. M
IN

. C
H

U
A

N
 L

EE
K

PH
A

I  
EL

 S
O

L 
D

EL
 P

ER
U

 
G

R
A

N
 C

R
U

Z 
C

/  
5/

24
/1

99
9 

24
 พ
ฤษ

ภ
าค
ม 

25
42

 
 

นา
ยช

วน
 ห
ลีก

ภ
ัย 

 น
าย
กร
ัฐม

นต
รี 

 
B

R
IL

LA
N

TE
S 

 
5 

PR
IM

. M
IN

. S
O

M
C

H
A

I W
O

N
G

SA
W

A
T 

 
EL

 S
O

L 
D

EL
 P

ER
U

 
G

R
A

N
 C

R
U

Z 
11

/1
8/

20
08

   
 1

8 
พ
ฤศ

จิก
าย
น 

25
51

 

 
 

นา
ยส

มช
าย

 ว
งศ
สว
ัสด

ิ์   
นา

ยก
รัฐ
มน

ตร
ี 

 
6 

M
IN

 R
R

EE
 K

A
N

TA
TH

I S
U

PH
A

M
O

N
G

K
H

O
N

  
EL

 S
O

L 
D

E 
PE

R
U

 
G

R
A

N
 C

R
U

Z 
10

/3
/2

00
5 

   
  3

 ต
ุลา
คม

 2
54

8

 
 

ดร
.ก
ันต

ธีร
 ศ
ุภ
มง
คล

  ร
ัฐม

นต
รีว
าก
าร
กร
ะท

รว
งก
าร
ตา
งป

ระ
เท
ศ 

 

 
7 

C
O

N
.A

.H
. D

O
LL

Y
 S

U
N

TH
A

R
O

TH
K

   
 

A
L 

M
ER

IT
O

 P
O

R
 

C
O

M
EN

D
A

D
O

R
 

12
/2

2/
19

95
   

 2
2 
ธัน

วา
คม

 2
53

8 

 
 

นา
งด
อล

ลี่ 
สุน

ท
โร
ท
ก 

  ก
งส
ุลใ
ห
ญ
กิต

ติม
ศัก

ดิ์ 
 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
IS

TI
N

G
U

ID
O

S

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



101 

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



102

L
IS

T
A

 C
O

N
D

E
C

O
R

A
C

IO
N

E
S 

O
T

O
R

G
A

D
A

S 
 P

O
R

 E
L

 C
O

N
G

R
E

SO
 D

E
L

  P
E

R
U

 A
  A

U
T

O
R

ID
A

D
E

S 
T

A
IL

A
N

D
E

SA
S

ก
าร
ม
อ
บ
เค
รื่อ

งอ
ิสร

ิยา
ภ
รณ

โด
ยร

ัฐส
ภ
าแ

ห
งส

าธ
าร
ณ
รัฐ

เป
รู

 
 

N
O

M
B

R
E

   
  ร
าย

ชื่อ
 

O
R

D
E

N
   

  ต
ระ
ก
ูล 

G
R

A
D

O
   
ชั้น

ต
รา

 
FE

C
H

A
   
วัน

/เด
ือ
น

/ป
  

 
1 

B
H

O
K

IN
 B

H
A

LA
K

U
LA

 
M

ED
A

LL
A

 H
O

N
O

R
 C

O
N

G
R

ES
O

 D
E 

LA
 R

EP
U

B
IC

A
 

8/
7/

20
05

 7
 ส
ิงห

าค
ม 

25
48

 

 
 

 
 

 

ก
าร
พ
ระ
รา
ชท

าน
เค
รื่อ

งร
าช

อ
ิสร

ิยา
ภ
รณ

แก
บ
ุค
ค
ลส

ัญ
ชา

ต
ิเป
รู

L
IS

T
A

 C
O

N
D

E
C

O
R

A
C

IO
N

E
S 

O
T

O
R

G
A

D
A

S 
A

 C
IU

D
A

D
A

N
O

S 
PE

R
U

A
N

O
S

 
N

º 
N

O
M

B
R

E
   

  ร
าย

ชื่อ
  

O
R

D
E

N
   

 ต
ระ
ก
ูล 

G
R

A
D

O
   
ชั้น

ต
รา

 
FE

C
H

A
   
วัน

/เด
ือ
น

/ป
  

 
1 

นา
ย 

O
sc

ar
 M

au
rtu

a 
   

ป
ระ
ถม

าภ
รณ

ชา
งเ
ผือ

ก 
  

25
42

( 1
99

9 
)

 
 

 
(K

ni
gh

t G
ra

nd
 C

ro
ss

 (F
irs

t C
la

ss
) o

f t
he

 M
os

t E
xa

lte
d 

O
rd

er
 o

f t
he

 W
hi

te
 E

le
ph

an
t 

 
2 

นา
ย 

O
sc

ar
 M

au
rtu

a 
   

มห
าว
ชิร
มง
กุฎ

 
25

49
( 2

00
6 

)

 
 

 
(K

ni
gh

t G
ra

nd
 C

or
do

n 
(S

pe
ci

al
 C

la
ss

) o
f t

he
 M

os
t N

ob
le

 O
rd

er
 o

f t
he

 C
ro

w
n 

of
 T

ha
ila

nd
) 

 
3 

นา
ย 

Al
ej

an
dr

o 
To

le
do

  
มห

าป
รม
าภ

รณ
ชา
งเ
ผือ

ก 
  

25
46

( 2
00

3 
)

 
 

 
(K

ni
gh

t G
ra

nd
 C

or
do

n 
(S

pe
ci

al
 C

la
ss

) o
f t

he
 M

os
t E

xa
lte

d 
O

rd
er

 o
f t

he
 W

hi
te

 E
le

ph
an

t) 
 

 
4 

นา
ย 

H
er

na
nd

o 
de

 S
ot

o 
เบ
ญ
จม

ดิเ
รก
คุณ

าภ
รณ

M
em

be
r  

25
47

( 2
00

4 
)

 
 

 
(F

ift
h 

C
la

ss
) o

f t
he

 M
os

t A
dm

ira
bl

e 
O

rd
er

 o
f t

he
 D

ire
kg

un
ab

ho
rn

)  

 
5 

นา
ย 

G
on

za
lo

 G
ut

ie
rre

z 
R

ei
ne

l  
 

ป
ระ
ถม

าภ
รณ

มง
กุฎ

ไท
ย 

25
52

( 2
00

9 
)

 
 

 
(K

ni
gh

t G
ra

nd
 C

ro
ss

 (F
irs

t C
la

ss
) o

f t
he

 M
os

t N
ob

le
 O

rd
er

 o
f t

he
 C

ro
w

n 
of

 T
ha

ila
nd

)  

 
6 

นา
ย 

C
ar

lo
s 

Ve
la

sc
o 

M
en

di
ol

a 
 

ป
ระ
ถม

าภ
รณ

ชา
งเ
ผือ

ก 
25

53
( 2

01
0 

)

 
 

 
(K

ni
gh

t G
ra

nd
 C

ro
ss

 (F
irs

t C
la

ss
) o

f t
he

 M
os

t E
xa

lte
d 

O
rd

er
 o

f t
he

 W
hi

te
 E

le
ph

an
t 

SHUX� � � � � � � LQGG� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $0



103

RECONOCIMIENTO
ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ ประธาน

กลุมมิตรภาพรัฐสภา ไทย – เปรู, ที่ทําใหงานนี้สําเร็จ

ขึ้นจริงไดจากการชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจและ

การเงินบางสวนสําหรับการประชาสัมพันธ 

รวมทั้งขอขอบคุณ คุณอารตูโร อารซินิเอกา ที่ปรึกษา, 

สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจําประเทศไทย และ

คุณประภาศรี เชษฐสกุล ขาราชการฝาย อเมริกาและ

แปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ, สําหรับความ

อนุเคราะหและความชวยเหลือในการตรวจสอบขอมูล

การประชาสัมพันธครั้งนี้

และเชนกันนั้น ขอขอบคุณ คุณกวิสรา ชโนเมธาภรณ, 

คุณจุฑามาส ผดุงเกียรติวงศและคุณโสภิดา รอดสม 

สําหรับความรวมมือในการแปลภาษาสเปนเปนภาษา

ไทย

Un reconocimiento y agradecimiento especial para 

el Senador Prasert Prakoonsuksapan, Presidente de 

la Liga Parlamentaria de Amistad Tailandia – Perú, 

por hacer posible, con su apoyo económico, el 

financiamiento parcial de la presente publicación.

Asimismo, igual agradecimiento al Consejero 

Arturo Arciniega Calderón, funcionario de la 

Embajada del Perú en Tailandia, y a la Srta. Prapasri 

Chetsonkcul, funcionaria del Departamento de 

Asuntos de América y Pacífico Sur del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Tailandia, por su decidido 

y eficiente apoyo en la revisión de los textos de esta 

publicación.

Del mismo modo, un reconocimiento a las 

señoritas Gavisara Chanomethaporn, Juthamas 

Padungkiettiwong y Sopida Rodsom por su 

colaboración en el proceso de traducción del idioma 

Español al Tailandés.
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El perfil de País: Tailandia y Perú

ข�อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานประเทศไทยและประเทศเปรู

El perfil de País: Tailandia y Perú

 

   Tailandia  /  ไทย Perú  /  เปรู

Geografía 

ภูมิประเทศ    

 Superficie 513,120 km2 1,285,216 km2

พื้นที่

 Línea costera

ความยาวชายฝง 3,219 km. 3,080 km.

Tipos de superficie

ประเภทพื้นที่    

 Tierras de cultivo 27.54% 2.88%

 พื้นที่สําหรับการเพาะปลูก

 Cultivos permanentes 8.93% 0.47%

พื้นที่ที่ใชการเพาะปลูกจริง

 Otros 65.53% 96.65%

อื่นๆ
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             2010  /  2553

  Tailandia  /  ไทย Perú  /  เปรู

Gente  /  ประชากร    

 La estructura de edades

 โครงสรางอายุประชากร    

 0-14 años 20.80% 29.10%

 0-14 ป

 15-64 años 70.50% 65.20%

15-64 ป

 65 años de edad en adelante 8.70% 5.70%

65 ปและ 65 ปขึ้นไป

Edad mediana  /  คาเฉลี่ยอายุประชากร    

 Total 34 años 26.4 años

 อายุเฉลี่ย

 Hombre 33.2 años 26.1 años

ชาย

 Mujer 34.8 años 26.7 años

หญิง

Crecimiento de la Población 0.63% 1.23%

อัตราการเพิ่มของประชากร

ประชากรในเขตเมือง

La población urbana 33% 71%

La proporción de sexos (m:f)

อัตราสวนประชากรแยกตามเพศ  (ชาย:หญิง)    

 <15 años 1.05 : 1 1.04 : 1

 <15 ป

 15-64 años 0.98 : 1 1.01 : 1

15-64 ป

 65 años de edad en adelante 0.82 : 1 0.89 : 1

65 ปและมากวา 65 ป

 Total 0.98 : 1 1.01 : 1

รวม

Economía  /  เศรษฐกิจ (ตัวเลขคาดการณ ป 2553)    

 PIB $307.7 billones $131 billones 

 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

 Poder adquisitivo $540.1 billones $251.4 billones

ความสามารถในการซ้ือ

 Tasa de Crecimiento Real (2009) 7.0-7.5% 5.0%

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (2552)

Sectores  /  สัดสวนภาคเศรษฐกิจ    

 Agricultura 42.40% 8.20%

 ภาคเกษตร

 Industria 19.70% 32.10%

ภาคอุตสาหกรรม

 Servicios 37.90% 59.70%

ภาคบริการ
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2010  /  2553 1965  /  2508

  Tailandia Perú Tailandia Perú

ไทย เปรู ไทย เปรู

Población (millones) 66 30 33.2 10.42

ประชากร (ลานคน)

Exportación (millones) $154.2 mil  $26.89 mil  $294 $685

มูลคาสงออก

Importación (millones) $119 mil  $21.01 mil  $975  $660

มูลคานําเขา

La tasa de inflación -0.9% 2.90% 2% 16.30%

อัตราเงินเฟอ

PIB-PPA $8,200 $8,500 $169* $4,400**

รายไดประชาชาติตอหัว

Transportación  /  การคมนาคมขนสง    

 Aeropuerto 105 211

 ทาอากาศยาน

 Ferrocarril 4,071 km. 1,989 km.

ทางรถไฟ

 Carretera 180,053 km. 102,887 km.

ถนน

 Puerto de mar 4 6

ทาเรือ

Balanza Comercial  /  ดุลการคา $ 14.9 billones $ 4.9 billones

Tasa de desempleo (est. 2009) 1.4% 8.1%

อัตราการวางงาน  (ประมาณการ 2552)

             2010  /  2553

  Tailandia  /  ไทย Perú  /  เปรู

Fuente:

แหลงขอมูล:

 * Sandri D, et al., Economic and Trade Indicators for Asia, 1960 TO 2004, 2007

 ** Weisbrot M, Peru’s Election: Background on Economic Issues, 2006

 -  CIA World Factbook

 -  Departamento de Asuntos Económicos Internacionales, Tailandia

    กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

 -  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú

    กระทรวงการคาระหวางประเทศและการทองเที่ยว ประเทศเปรู

 -  PROINVERSION, Perú

    หนวยงาน PROINVERSION แหงประเทศเปรู
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เกิด     16   ธันวาคม   2496

คุณวุฒิ 

 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน

 -  ปริญญาโท รัฐศาสตร 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   

  มหาวิทยาลัยอีสาน         

 -  หลักสูตรการเมืองการปกครอง

  ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง 

  รุนที่ 12 (ปปร. 12) 

 -  หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

  ระดับสูง รุนที่ 1 (พตส.1)

 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกัน

  และปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุนที่ 1 (นยปส.1)

    

สถานที่ติดตอ

 THE QUALITY WIRE CO., LTD.

 234 หมู 10 ถ.ประชาอุทิศ-วัดคูสราง 

 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 

 จ.สมุทรปราการ 10290  

 Tel. 02-464-2070-1, 

 Fax. 02-464-2072, Mobile : 081-812-5518

 E-mail : sen146@senate.go.th

ประสบการณ 

 -  กรรมการผูจดัการ THE QUALITY WIRE CO., LTD.

 -  กรรมการผูจัดการ 

  THE QUALITY METAL PRODUCTS CO., LTD.

 -  PRESIDENT & CEO METALSING PTE., LTD. 

  (SINGAPORE)

 -  ประธานมูลนิธิ “ประคุณศึกษาพันธ”

 -  คณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยขอนแกน

 -  กก.ตร.จังหวัด จ.สมุทรปราการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 -  ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)  

 -  ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

การดํารงตําแหนงหรือหนาที่อื่นๆ ในวุฒิสภา

 -  ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย 

  และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (2552-2554)

 - ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู

 - กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 -  คณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณบานเมือง 

  วุฒิสภา

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  

 - “พอตัวอยางแหงชาติ” ประจําป  พ.ศ. 2548 

 - “100 ตัวแทน ทําดีเพื่อพอ” จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ประจําป  พ.ศ. 2550 

STORY
ข�อมูลประวัติ

นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ�
สมาชิกวุฒิสภา : เลือกตั้ง จังหวัดขอนแก�น

ส.ว. 146
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Personal Diplomatico Del Ministerio De Relaciones Exteriores 
Del Peru Y Tailandia Durante La Celebración Del 45 Aniversario 
Del Establecimiento De Relaciones Diplomaticas Entre El Peru Y 
Tailandia

นักการทูต กระทรวงการต�างประเทศเปรูและไทย 
ซึ่งปฏิบัติหน�าที่ระหว�างวาระครบรอบ 45 ป�
การสถาปนาความสัมพันธ�ทางการทูตระหว�างเปรูกับไทย

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 

PERU

กระทรวงการตางประเทศเปรู

-  Embajador Carlos Velasco Mendiola, Director General de 

 Asia y Oceanía

นายการโลส เบลาสโก เมนดิโอลา

 อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย

-  Ministro Raúl Brezan Zavala, Director de Asia y Oceanía

  นายราอูล เบรซาน ซาบาลา 

 ผูอํานวยการกองเอเชียและโอเชียเนีย 

-  Consejera Yvette Beoutis Candahuana, Jefa de la Carpeta 

 del Sudeste Asiático

นางสาวอีเว็ต เบอูติส กันดาอูอานา 

 หัวหนาฝายเอเชียตะวันออกเฉียงใต

EMBAJADA DEL PERU EN TAILANDIA

สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย 

-  Embajador Jorge Castañeda Mendez

นายคอรเค กัสตาเญดา เมนเดซ

 เอกอัครราชทูตเปรู

-  Consejero Arturo Arciniega Calderón

นายอารตูโร อารซินิเอกา กัลเดรอน 

 ที่ปรึกษา

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO 

DE  TAILANDIA

กระทรวงการตางประเทศไทย

-  Embajador Chirachai Punkrasin, Director General de Asuntos 

 de las Américas y el Pacífico Sur 

 นายจิระชัย ปนกระษิณ

 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต

-  Ministro Consejero Worawoot Pongprapapant, Director de 

 la División de América Latina

 นายวรวุฒิ พงษประภาพันธ 

 ผูอํานวยการกองลาตินอเมริกา 

-  Tercer Secretario Prapasri Chetsonkcul, Funcionario de 

 servicio diplomático de la División de América Latina

 นางสาวประภาศรี เจตทรงกุล

 นักการทูตปฏิบัติการ กองลาตินอเมริกา

EMBAJADA DEL REINO DE TAILANDIA EN EL PERU

 

-  Embajador Udomphol Ninnad 

 นายอุดมผล นินนาท 

 เอกอัคราชทูตไทย

-  Segundo Secretario Kasem Sailuenam  

 นายเกษม สายลือนาม 

 เลขานุการโท

-  Segundo Secretario Darasawan Popat 

 นางดาราสวรรค โพพัท

 เลขานุการโท
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