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ราชอาณาจักรไทย 

(Kingdom of Thailand) 

 
 

เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร 

 

ท่ีต้ัง  อยู1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ระหว1างเส:นละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือกับ 20 องศา 27 

ลิปดาเหนือ และระหว1างเส:นลองจิจูดท่ี 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออกกับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก       

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 513,120 ตร.กม. (คิดเปQน 0.34% ของพ้ืนท่ีโลก) หรือประมาณ 320 ล:านไร1 แบ1งเปQนพ้ืนท่ีทางบก 

510,890 ตร.กม. และพ้ืนท่ีทางทะเล 2,230 ตร.กม. มีขนาดใหญ1เปQนอันดับท่ี 51 ของโลก เปQนอันดับท่ี 12 

ในเอเชีย และอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: รองจากอินโดนีเซียและเมียนมา ระยะทางจากจุดเหนือสุด
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ถึงใต:สุด 1,640 กม. ความกว:างจากจุดตะวันตกสุดไปจุดตะวันออกสุด 780 กม. พรมแดนทางบก 5,673 กม. 

พรมแดนทางทะเล 3,219 กม.  

 

อาณาเขต  

  ทิศเหนือ ติดกับเมียนมาและลาว จุดเหนือสุดอยู1ท่ี อ.แม1สาย จ.เชียงราย  

 ทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา จุดตะวันออกสุดอยู1ท่ี อ.โขงเจียม  

  จ.อุบลราชธานี  

 ทิศใต: ติดกับมาเลเซีย จุดใต:สุดอยู1ท่ี อ.เบตง จ.ยะลา  

 ทิศตะวันตก ติดกับเมียนมา จุดตะวันตกสุดอยู1ท่ี อ.แม1สะเรียง จ.แม1ฮ1องสอน  

 ชายฝbcงทะเลด:านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน  

 ชายฝbcงทะเลด:านตะวันออก ติดกับอ1าวไทย 

 

ภูมิประเทศ อยู1ในเขตโซนร:อน ภาคเหนือเปQนพ้ืนท่ีสูง มียอดเขาสูงสลับซับซ:อน และเปQนต:นกำเนิดของ

แม1น้ำสายสำคัญหลายสาย ยอดเขาสูงสุด คือ ดอยอินทนนทf จ.เชียงใหม1 สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส1วนใหญ1เปQนท่ีสูงหรือท่ีราบสูง ภาคกลางเปQนท่ีราบลุ1มกว:างใหญ1และเปQนแหล1ง

เพาะปลูกสำคัญ ขณะที่ทิศใต:ของภาคกลางติดกับอ1าวไทย ส1วนภาคใต:มีพื้นที่เปQนทิวเขาสูงสลับที่ราบลุ1มและ

มีชายหาดทะเลท้ังฝbcงตะวันออก (อ1าวไทย) และฝbcงตะวันตก (ทะเลอันดามัน) 

 

ภูมิอากาศ แบบร:อนช้ืนแบ1งเปQน 3 ฤดู ได:แก1 ฤดูร:อน (ก.พ.-พ.ค. ร:อนท่ีสุดช1วง เม.ย.) ฤดูฝนหรือช1วงฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต: (กลาง พ.ค.-ต.ค.) มีฝนตกและเมฆมาก โดยเฉพาะบริเวณชายฝbcงและเทือกเขาด:านท่ีรับลม  

ฤดูหนาวหรือช1วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กลาง ต.ค.-ก.พ.) อากาศแห:ง หนาวเย็น และท:องฟlาค1อนข:างโปร1ง 

ยกเว:นฝbcงตะวันออกของภาคใต:จะมีเมฆมาก  

 

ประชากร ประมาณ 66.17 ล:านคน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปm 2564) เปQนหญิง 

33.83 ล:านคน ชาย 32.34 ล:านคน มากเปQนอันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: รองจากอินโดนีเซีย ฟnลิปปnนสf 

และเวียดนาม ประชากรมากท่ีสุด : กรุงเทพฯ 5.53 ล:านคน ประชากรน:อยท่ีสุด: สมุทรสงคราม 190,842 คน 

จังหวัดท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 10 อันดับ ได:แก1 กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก1น เชียงใหม1 

ชลบุรี บุรีรัมยf อุดรธานี นครศรีธรรมราช และศรีสะเกษ ตามลำดับ อายุขัยเฉล่ีย: ชาย 74.39 ปm หญิง 80.6 ปm 

อัตราการเกิด : 10.25 คน/ประชากร 1,000 คน อัตราการตาย: 7.66 คน/ประชากร 1,000 คน  

 

ศาสนา ส1วนใหญ1นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 93.5% รองลงมา คือ อิสลาม 5.4% คริสตf 1.1%      

ท่ีเหลือ 0.1% เปQนศาสนาอ่ืน ๆ เช1น ฮินดู ขงจ้ือ และไม1มีศาสนา  

 



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 3 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาไทย 

 

การศึกษา ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปm ภาคบังคับ 9 ปm อัตราการรู:หนังสืออยู1ท่ี 94.1% เปQนอันดับท่ี 7 

ของอาเซียน 

  

การคมนาคม  การขนส1งทางบกมีเส:นทางถนนยาว 702,989.18 กม. (อยู1ในความรับผิดชอบของ 4 หน1วยงาน 

คือ กรมทางหลวง 52,189.44 กม. กรมทางหลวงชนบท 49,123.79 กม. การทางพิเศษแห1งประเทศไทย 

224.6 กม. กรมส1งเสริมการปกครองส1วนท:องถ่ิน 597,667 กม. และกรุงเทพมหานคร 3,784.35 กม.) เส:นทาง

รถไฟยาว 4,508 กม. ปbจจุบันกำลังดำเนินการก1อสร:างรถไฟความเร็วสูงเส:นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 

ระยะทาง 252 กม. ระบบขนส1งมวลชนรถไฟฟlาและรถไฟใต:ดินรวม 7 สาย : รถไฟฟlาเช่ือมท1าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (พญาไท-สุวรรณภูมิ) สายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ำเงิน (บางซ่ือ-ท1าพระ-หลักสอง) สายฉลองรัชธรรม

หรือสายสีม1วง (เตาปูน-คลองบางไผ1) สายสีเขียวอ1อน (สนามกีฬาแห1งชาติ-บางหว:า) สายสีเขียวเข:ม (คูคต-

เคหะสมุทรปราการ) สายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน) และรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซ่ือ-รังสิต และ    

บางซ่ือ-ตล่ิงชัน) 

 นอกจากน้ี มีโครงการรถไฟฟlา และรถไฟชานเมืองท่ีอยู1ในระหว1างก1อสร:าง 4 สาย ซ่ึงเม่ือ  

พ.ย.2565 การก1อสร:างมีความคืบหน:า ดังน้ี สายสีส:ม (ศูนยfวัฒนธรรมแห1งประเทศไทย-สุวินทวงศf)  

ความคืบหน:า 98.48% สายสีเหลือง (ลาดพร:าว-สำโรง) ความคืบหน:า 97.73% สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 

ความคืบหน:า 94% และสถานีรถไฟฟlาสายสีม1วง (เตาปูน-ราษฎรfบูรณะ) 4.3% 

 ทางอากาศ : มีท1าอากาศยานรวม 36 แห1ง ในจำนวนน้ีเปQนท1าอากาศยานระหว1างประเทศ        

ท่ีอยู1ภายใต:การดูแลของบริษัท ท1าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 แห1ง โดยท1าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

เปQนท1าหลักและใหญ1ท่ีสุด ทางน้ำ: ท1า/โปyะ เทียบเรือสินค:าริมแม1น้ำ 14 ท1า ท1าเทียบเรือชายฝbcงทะเล 49 ท1า 

เปQนท1าเรือน้ำลึก 5 ท1า (ภูเก็ต 2 ท1า สงขลา 3 ท1า) ท1าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเขต กทม.-ปริมณฑล       

รวม 90 ท1า และโครงการพัฒนาท1าเรือคลองผดุงกรุงเกษม 11 ท1า (หัวลำโพง-ตลาดเทวราชกุญชร) ให:บริการ

ด:วยเรือโดยสารพลังงานไฟฟlา ส1วนท1าเทียบเรือขนส1งหลักระหว1างประเทศ 24 ท1า (ท1าเรือกรุงเทพ 18 ท1า 

และท1าเรือแหลมฉบัง 6 ท1า) 61 หลักผูกเรือ (คลองเตยและบางหัวเสือ สมุทรปราการ) และ 5 ทุ1นผูกเรือ       

ท่ีท1าเรือสาธุประดิษฐf 

 

ระบอบการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยfทรงเปQนประมุข มีกฎหมายสูงสุด คือ 

รัฐธรรมนูญ โดยเขตการปกครองแบ1งเปQน 1) การบริหารราชการแผ1นดินส1วนกลางตามหลักการรวมอำนาจ 

(Centralization) ท้ังการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผนจัดสรรงบประมาณ ควบคุมตรวจสอบ และบริหาร

ราชการในกิจการสำคัญให:หน1วยงานต1าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน พ.ศ. 2534 มีหน:าท่ี

รับผิดชอบ 4 ส1วน คือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงส1วนราชการระดับกรมท่ีเปQนอิสระ 

และองคfกรส1งเสริมการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมาย 2) การปกครองส1วนภูมิภาค ประกอบด:วย 76 จังหวัด 
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(ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด และภาคใต:  14 จังหวัด) และ 3) การปกครองส1วนท:องถ่ิน ประกอบด:วย         

องคfการบริหารส1วนจังหวัด 76 แห1ง เทศบาล 2,472 แห1ง (เทศบาลนคร 30 แห1ง เทศบาลเมือง 195 แห1ง และ

เทศบาลตำบล 2,247 แห1ง) องคfการบริหารส1วนตำบล 5,300 แห1ง และการปกครองท:องถ่ินรูปแบบพิเศษ      

2 แห1ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย ปbจจุบันเปQนฉบับท่ี 20 มีผลบังคับใช:เม่ือ 6 เม.ย.2560 

ประกอบด:วย 279 มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล ท้ังน้ี ประเด็นท่ีน1าสนใจ คือ 1) ท่ีมาของ นรม. ไม1ได:

กำหนดว1าต:องมาจาก ส.ส. เท1าน้ัน แต1ต:องมาจากการเสนอช่ือของสภาผู:แทนราษฎร โดยพรรคการเมือง

สามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเปQน นรม. ได:ไม1เกิน 3 คน และต:องเปQนพรรคการเมืองท่ีมีจำนวน ส.ส. ในสภา

ไม1น:อยกว1า 5% ของจำนวน ส.ส. ท้ังหมด ขณะท่ีมาตรา 272 กำหนดว1าหากไม1อาจแต1งต้ัง นรม. ในบัญชี

รายช่ือท่ีเสนอโดยพรรคการเมืองได: ให:ท่ีประชุมรัฐสภา มีมติไม1น:อยกว1า 2 ใน 3 หรือ 500 คน เสนอช่ือ

บุคคลภายนอกบัญชีได: 2) กำหนดให:มีการปฏิรูปประเทศอย1างน:อย 7 ด:าน โดยเปQนหน:าท่ีของรัฐท่ีต:อง

ดำเนินการ อีกท้ังกำหนดลักษณะต:องห:ามของท้ัง ส.ส. สว. หรือ รมต. เปQนกลไกปlองกันไม1ให:คนทุจริตเข:าสู1

การเมือง และ 3) ท่ีมา สว. ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให:มี สว. จำนวน 200 คน จากการคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู: ความเช่ียวชาญ ประสบการณf อาชีพหรือประโยชนfร1วมกัน โดยมีคณะกรรมการเลือกต้ังดำเนินการจัด

ให:เลือกกันเอง ส1วนระยะ 5 ปmแรกตามมาตรา 269 กำหนดให:มี สว. จำนวน 250 คน โดยมาจากการสรรหา

ของคณะกรรมการท่ีแต1งต้ังจากคณะรักษาความสงบแห1งชาติ จำนวน 194 คน ส1วนอีก 50 คน มาจากการ

คัดเลือกกันเอง และมีผู:เปQน สว. โดยตำแหน1งอีก 6 คน นอกจากน้ี สว.ยังมีสิทธ์ิลงคะแนนเลือก นรม.ร1วมกับ ส.ส. 

 

ยุทธศาสตร̀ชาติ 20 ปb (พ.ศ. 2561-2580)  เปQนยุทธศาสตรfชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห1ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 เพื่อเกิดการปฏิบัติให:บรรลุวิสัยทัศนf “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปQนประเทศพัฒนาแล:ว ด:วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด:วย

ยุทธศาสตรfชาติ 6 ด:าน ได:แก1 ด:านความม่ันคง (การรักษาความสงบภายในประเทศ/ปlองกันและแก:ไขปbญหาท่ี

มีผลกระทบต1อความม่ันคง/พัฒนาศักยภาพของประเทศให:พร:อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต1อความม่ันคงของชาติ/

บูรณาการความร1วมมือด:านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคfกรภาครัฐและท่ีมิใช1ภาครัฐ/

พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ) ด:านการสร:างความสามารถในการแข1งขัน ด:านการพัฒนา

และเสริมสร:างศักยภาพทรัพยากรมนุษยf ด:านการสร:างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด:านการสร:างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปQนมิตรต1อส่ิงแวดล:อม และด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีตัวช้ีวัดความสำเร็จในปm 2580 ตามเปlาหมายยุทธศาสตรfชาติ อาทิ ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย

อยู1ใน 10 อันดับแรกของโลก การนำเสนอแนวความคิดริเร่ิมและหนทางแก:ไขปbญหาระหว1างประเทศ        

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  
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 ฝ�ายนิติบัญญัติ : รัฐสภาไทยเปQนระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบด:วยสภาผู:แทนราษฎร 

และวุฒิสภา 

 1) สภาผู:แทนราษฎรมีจำนวน 500 คน โดยสมาชิกมาจากการเลือกต้ัง 2 แบบ ดังน้ี (1) แบบ

แบ1งเขต มีจำนวน 350 คน คือ ส.ส. ท่ีมาจากเขตเลือกต้ังโดยการแบ1งเขตเลือกต้ังท่ัวประเทศออกเปQน 350 

เขต ในแต1ละเขตเลือกต้ังมี ส.ส.ได: 1 คน ผู:ท่ีได:รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว1าคะแนนเสียงท่ีไม1เลือกผู:ใด

เปQนผู:ได:รับเลือกเปQน ส.ส. และ (2) แบบบัญชีรายช่ือ มีจำนวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะต:องจัดทำบัญชี

รายช่ือพรรคละหน่ึงบัญชี ซ่ึงรายช่ือไม1ซ้ำกับรายช่ือผู:สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ1งเขต ส1งให:กรรมการการเลือกต้ัง

ก1อนปnดการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู:แทนราษฎรแบบแบ1งเขตเลือกต้ัง การลงคะแนนเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู:แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือใช:บัตรเลือกต้ังใบเดียวกันกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู:แทนราษฎร

แบบแบ1งเขตเลือกต้ัง โดยการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือท่ีแต1ละพรรคพึงจะได:รับ มาจากการ

จัดสรรคะแนนท่ีประชาชนเลือกผู:สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จากพรรคต1างๆ ทั้งประเทศ มาคำนวณจำนวน ส.ส.

ของพรรคการเมืองท่ีจะได:รับในการเลือกต้ัง ส.ส.มีวาระการดำรงตำแหน1งคร้ังละ 4 ปm 

 2) วุฒิสภา จำนวน 200 คน ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 กำหนดให:ในวาระเร่ิมแรก วุฒิสภาประกอบด:วยสมาชิก 250 คน ซ่ึงมีท่ีมา 3 แบบ ดังน้ี     

(1) คณะรักษาความสงบแห1งชาติ คัดเลือกผู:ได:รับเลือกจากบัญชีรายช่ือท่ีได:รับจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ให:ได: จำนวน 50 คน และคัดเลือกรายช่ือสำรอง จำนวน 50 คน โดยการคัดเลือกดังกล1าวให:คำนึงถึงบุคคล

จากกลุ1มต1าง ๆ อย1างท่ัวถึง (2) คณะรักษาความสงบแห1งชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือท่ีได:รับการสรรหา

จากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให:ได: จำนวน 194 คน และคัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อ 

ที ่ได:รับการสรรหา จำนวน 50 คน และ (3) ผู:ดำรงตำแหน1ง 6 ตำแหน1ง ได:แก1 ปลัดกระทรวงกลาโหม           

ผู:บัญชาการทหารสูงสุด ผู:บัญชาการทหารบก ผู:บัญชาการทหารเรือ ผู:บัญชาการทหารอากาศ และผู:บัญชาการ

ตำรวจแห1งชาติ วุฒิสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน1งวาระละ 5 ปm 

 ฝ�ายตุลาการ : ไทยเปQนระบบศาลคู1 ท่ีมีการจัดต้ังศาลเฉพาะ เพ่ือพิจารณาคดีเก่ียวกับ

กฎหมายมหาชนแยกจากศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดศาลไทยไว: 

4 ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร การพิจารณาคดีของศาลไทยใช:

ระบบกล1าวหา (Accusatorial System) ท่ีคู1ความดำเนินเร่ืองท้ังหมดโดยศาลมีหน:าท่ีรับฟbงตัดสินคดี ขณะท่ี

ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญใช:ระบบไต1สวนในการพิจารณาคดี อำนาจหน:าท่ีของแต1ละศาล มีดังน้ี     

 1) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เปQนองคfกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย 

มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือข:อพิพาทเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความชอบด:วยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย การวินิจฉัยช้ีขาดอำนาจหน:าท่ีระหว1างองคfกรต1าง ๆ การวินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติและลักษณะ

ต:องห:ามของกรรมการการเลือกต้ัง การวินิจฉัยช้ีขาดสมาชิกภาพของ รมต. ส.ส. หรือ สว. รวมถึงการควบคุม

ตรวจสอบพรรคการเมืองให:เปQนประชาธิปไตย 

 2) ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวงท่ีไม1ได:อยู1ในอำนาจศาลอ่ืน โดยศาลยุติธรรม

มี 3 ชั้น ได:แก1 ศาลชั้นต:น ศาลอุทธรณf และศาลฎีกา ประเภทคดีตามอำนาจศาล อาทิ คดีแพ1ง คดีอาญา 
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คดีล:มละลาย คดีแรงงาน และอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกำหนด ศาลยุติธรรมมีบทบาทเปQนศาลหลักตามเขตอำนาจ

เปQนการท่ัวไปต:องรับคดีท่ีไม1อยู1ในเขตอำนาจของศาลอ่ืน อย1างไรก็ตาม ศาลฎีกาซ่ึงเปQนศาลสูงสุดในระบบ   

ศาลยุติธรรมมีแผนกคดีพิเศษรวม 11 แผนก สำหรับวินิจฉัยช้ีขาดคดีท่ีอาศัยความชำนาญพิเศษ ได:แก1         

คดีเยาวชนและครอบครัว คดีแรงงาน คดีผู:บริโภค คดีเลือกต้ัง คดีทรัพยfสินทางปbญญาและการค:าระหว1าง

ประเทศ คดีล:มละลาย คดีภาษีอากร คดีอาญาของผู:ดำรงตำแหน1งทางการเมือง คดีพาณิชยfและเศรษฐกิจ         

คดีส่ิงแวดล:อม และคดีคำส่ังคำร:องและขออนุญาตฎีกา 

 3) ศาลปกครอง (Administrative Court) เปQนองคfกรอิสระท่ีมีอำนาจหน:าท่ีพิจารณาพิพากษา 

“คดีปกครอง” ซึ่งเปQนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองฝ�ายเดียว สัญญาทางปกครอง 

การกระทำละเมิดทางปกครอง การละเลยต1อหน:าท่ีหรือปฏิบัติงานล1าช:าเกินสมควร หรือคดีพิพาททาง

ปกครองอ่ืน ๆ ตามเขตอำนาจศาล โดยมีการพิจารณา 2 ช้ัน คือ 1) ศาลปกครองช้ันต:น (ศาลปกครองกลาง

และศาลปกครองภูมิภาค) และ 2) ศาลปกครองสูงสุด  

 4) ศาลทหาร อยู1ในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดต้ังตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. 2498 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซ่ึงผู:กระทำผิดเปQนบุคคลท่ีอยู1ในเขตอำนาจศาลทหารและ

ความผิดต1อกฎหมายทหารหรือตามบัญชีแนบท:ายกฎอัยการศึก ปกติเปQนคดีท่ีทหารประจำการถูกกล1าวหาว1า

กระทำผิดอาญา ทั้งนี้ คดีนอกอำนาจศาลทหารให:ดำเนินคดีในศาลพลเรือน แม:จะปรากฏภายหลังว1าเปQนคดี

ท่ีอยู1ในอำนาจศาลทหาร ก็ให:ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได: 

 พรรคการเมือง : ข:อมูลเม่ือ ต.ค.2563 พรรคการเมืองท่ียังดำเนินการเปQนพรรคการเมือง รวม 72 พรรค   

อาทิ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคก:าวไกล พรรคประชาธิปbตยf พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 

พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม1 และพรรคเพ่ือชาติ  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปm 2564) 

ผลิตภัณฑfมวลรวมในประเทศ (GDP) : 505,980 ล:านดอลลารfสหรัฐ (ปm 2564 ข:อมูลธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.6% 

รายได:เฉล่ียต1อหัวต1อปm : 7,233.4 ดอลลารfสหรัฐ   

แรงงาน : 40.1 ล:านคน 

อัตราการว1างงาน : 1.4% 

อัตราเงินเฟlอ : 1.2%  

เงินสำรองระหว1างประเทศ : 239,006.53 ล:านดอลลารfสหรัฐ หรือ 8,451,001.91 ล:านบาท (พ.ย.2565) 

การจัดเก็บรายได: : 2,551,223 ล:านบาท ปmงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564–ก.ย.2565)  

หน้ีต1างประเทศ : 180,955.15 ล:านบาท (ต.ค.2565) 

มูลค1าการค:ากับต1างประเทศ : 499,828.69 ล:านดอลลารfสหรัฐ หรือ 17,238,531.86 ล:านบาท (ม.ค.-ต.ค.2565) 

มูลค1าการส1งออก : 243,041.02 ล:านดอลลารfสหรัฐ หรือ 8,321,802.54 ล:านบาท (ม.ค.-ต.ค.2565) 

มูลค1าการนำเข:า : 256,787.67 ล:านดอลลารfสหรัฐ หรือ 8,916,729.31 ล:านบาท (ม.ค.-ต.ค.2565) 
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ดุลการค:า : ขาดดุล 13,746.65 ล:านดอลลารfสหรัฐ หรือ 594,926.77 ล:านบาท 

คู1ค:าสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสตf สิงคโปรf อินเดีย และ 

ออสเตรเลีย 

สินค:าส1งออก : 1) เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสf 2) ยานพาหนะ อุปกรณfและส1วนประกอบ 3) เคร่ืองใช:ไฟฟlา 4) อัญมณี 

และเคร่ืองประดับ และ 5) สินค:ากสิกรรม 

ตลาดส1งออกสำคัญ : สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ�น เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปรf ฮ1องกง อินเดีย ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย  

สินค:านำเข:า : 1) เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสf 2) น้ำมันดิบ 3) เหล็ก เหล็กกล:าและผลิตภัณฑf 4) เคมีภัณฑf และ            

5) เคร่ืองใช:ไฟฟlา 

แหล1งนำเข:าสำคัญ : จีน ญ่ีปุ�น สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสf มาเลเซีย ไต:หวัน เกาหลีใต: อินโดนีเซีย สิงคโปรf และ

เวียดนาม 

 

 การค:าชายแดนไทย-ประเทศเพ่ือนบ:าน (มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ปm 2564 มูลค1า

การค:ารวม 1,470,863.37 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 20.95% จากปm 2563) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 864,841.40 

ล:านบาท (ลดลง 27.11%) และการนำเข:ามูลค1า 606,021.97 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 13.12%) ซ่ึงไทยได:เปรียบ

ดุลการค:าท้ังส้ิน 258,819.43 ล:านบาท โดยมีการค:าชายแดนด:านมาเลเซียสูงสุดเปQนอันดับหน่ึง คิดเปQนสัดส1วน

ร:อยละ 36.36 ของมูลค1าการค:าชายแดนรวม รองลงมา คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา  

 ขณะท่ีการค:าชายแดนระหว1างไทยกับ     ประเทศเพ่ือนบ:านในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1า

รวม 887,998 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 17.90%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 544,583 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 17.59%) และ

การนำเข:ามูลค1า 343,415 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 18.39%) ซ่ึงไทยได:เปรียบดุลการค:าท้ังส้ิน 201,169 ล:านบาท  

 1) การค:าชายแดนไทย-มาเลเซีย ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 335,995.61 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน

34.67%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 182,464.01 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 46.92%) และการนำเข:ามูลค1า 

153,531.60 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 22.52%) ไทยได:ดุลการค:า 28,932.41 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1  

เคร่ืองคอมพิวเตอรf อุปกรณfและส1วนประกอบ ยางพารา รถยนตf อุปกรณfและส1วนประกอบ สินค:านำเข:าสำคัญ 

ได:แก1 เทปแม1เหล็ก จานแม1เหล็กฯ เคร่ืองคอมพิวเตอรfและอุปกรณf ส1วนประกอบคอมพิวเตอรf และเคร่ืองจักร

ไฟฟlาอ่ืน ๆ 

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 285,728 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 4.72%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 154,685 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 4.63%) และการนำเข:ามูลค1า 131,043 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 4.82%) ซ่ึงไทย

ได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 23,642 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 ยางพารา เคร่ืองคอมพิวเตอรf อุปกรณfและ

ส1วนประกอบ และรถยนตf อุปกรณfและส1วนประกอบ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เทปแม1เหล็ก ส1วนประกอบ

คอมพิวเตอรf และเม็ดพลาสติก 

 2) การค:าชายแดนไทย-เมียนมา ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 204,167.30 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

23.90%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 119,655.12 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 37.41%) และนำเข:ามูลค1า 84,512.18 
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ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 8.76%) ไทยได:ดุลการค:า 35,142.94 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 น้ำมันดีเซล 

เคร่ืองด่ืมไม1มีแอลกอฮอลf น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 ก�าซธรรมชาติ ธัญพืช และสัตวfน้ำ 

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 219,208 ล:านบาท (เพ้ิมข้ึน 32.77%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 121,377 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 26.82%) และการนำเข:ามูลค1า 97,831 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 40.97%) ซ่ึงไทย   

ได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 23,546 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ เคร่ืองด่ืม   

ท่ีไม1มีแอลกอฮอลf สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 ก�าซธรรมชาติ ธัญพืช และสัตวfน้ำ 

 3) การค:าชายแดนไทย-ลาว ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 241,814.09 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

13.17%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 124,769.20 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 20.42%) และการนำเข:ามูลค1า 90,044.88 

ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 4.44%) ไทยได:ดุลการค:า 34,724.32 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 ทองคำยังไม1ได:

ข้ึนรูป น้ำมันดีเซล และน้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ (พลังงานไฟฟlา) ผักและ

ของปรุงแต1งจากผัก และเคร่ืองรับ-ส1งสัญญาณและอุปกรณfติดต้ัง 

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 215,308 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 22.18%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 129,422 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 26.69%) และการนำเข:ามูลค1า 85,866 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 15.96%)       

ซ่ึงไทยได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 43,536 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 น้ำมันดีเซล ทองคำยังไม1ได:ข้ึนรูป 

น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ (ไฟฟlา) ผักและของปรุงแต1งจากผัก         

เคร่ืองรับส1งสัญญาณฯ 

 4) การค:าชายแดนไทย-กัมพูชา ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 169,103.73 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

8.37%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 143,114.74 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 7.57%) และการนำเข:ามูลค1า 25,988.98 

ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 12.99%) ไทยได:ดุลการค:า 117,125.76 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองด่ืมท่ีไม1

มีแอลกอฮอลf รถยนตfน่ัง รถจักรยานยนตfและส1วนประกอบ และเคร่ืองยนตfสันดาปภายในแบบลูกสูบและ

ส1วนประกอบ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 ผักและของปรุงแต1งจากผัก (มันสำปะหลัง) อลูมิเนียมและผลิตภัณฑf 

ลวดและสายเคเบิลท่ีหุ:มฉนวน 

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 167,754 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 20.67%) คิดเปQนการ

ส1งออกมูลค1า 139,099 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 18.46%) และการนำเข:ามูลค1า 28,654 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

32.69%) ซ่ึงไทยได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 110,445 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 รถยนตf และอุปกรณfฯ 

เคร่ืองด่ืมท่ีไม1มีแอลกอฮอลf รถจักรยานยนตfและส1วนประกอบ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 ผักและของปรุงแต1ง

จากผัก อลูมิเนียม ลวดและสายเคเบิล 

 มูลค1าการค:าไทย-ประเทศในภูมิภาค (จีนตอนใต: สิงคโปรf และเวียดนาม) ปm 2564 มีมูลค1า

รวม 564,390.83 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 45.90% จากปm 2563) โดยการค:ากับจีนตอนใต:เปQนอันดับหน่ึง คิดเปQน

สัดส1วน 46.38% ของมูลค1าการค:าผ1านพรมแดนรวม รองลงมา คือ สิงคโปรf 15.42% และเวียดนาม 9.53%  

 ขณะท่ีในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 การค:าไทย-ประเทศในภูมิภาค (จีนตอนใต: สิงคโปรf และ

เวียดนาม) มีมูลค1ารวม 562,312 ล:านบาท (ลดลง 16.36% จากปm 2564) 
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 1) การค:าไทย-จีนตอนใต: ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 366,968.03 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

53.72%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 194,819.95 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 59.71%) และการนำเข:ามูลค1า 

172,148.07 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 47.46%) โดยไทยได:ดุลการค:า 22,671.88 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ 

ได:แก1 ผลไม:สด แช1เย็น แช1แข็ง และแห:ง เคร่ืองคอมพิวเตอรf อุปกรณfและส1วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑf

ยาง ไม:แปรรูป สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองคอมพิวเตอรfและอุปกรณf เทปแม1เหล็ก จากแม1เหล็กสำหรับ

คอมพิวเตอรf เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนf โทรเลข และเคมีภัณฑfอ่ืน ๆ  

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 230,836 ล:านบาท (ลดลง 27.59%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 125,526 ล:านบาท (ลดลง 27.35%) และการนำเข:ามูลค1า 105,310 ล:านบาท (ลดลง 27.88%) ซ่ึงไทย

ได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 20,216 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 ผลไม:สดแช1เย็น แช1แข็ง และแห:ง ยางพารา 

ผลิตภัณฑfยางอ่ืน ๆ และเคร่ืองคอมพิวเตอรf อุปกรณfและส1วนประกอบ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองคอมพิวเตอรf

และอุปกรณf เทปแม1เหล็ก และเคมีภัณฑfอ่ืน ๆ 

 2) การค:าไทย-สิงคโปรf ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 122,010.56 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 37.51%) 

คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 53,852.84 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 51.49%) และการนำเข:ามูลค1า 68,157.72 ล:านบาท 

(เพ่ิมข้ึน 28.16%) โดยไทยขาดดุลการค:า 14,304.87 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองคอมพิวเตอรf 

อุปกรณfและส1วนประกอบ เคร่ืองยนตfสันดาปภายในแบบลูกสูบและส1วนประกอบ แผงวงจรไฟฟlา และเคร่ืองตัดต1อ

และปlองกันวงจรไฟฟlา สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เทปแม1เหล็ก จานแม1เหล็กสำหรับคอมพิวเตอรf สารหอมระเหย

สกัดจากพืช แผงวงจรไฟฟlา และเคร่ืองจักรใช:ในอุตสาหกรรมและส1วนประกอบ  

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 102,306 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 1.53%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 41,823 ล:านบาท (ลดลง 7.74%) และการนำเข:ามูลค1า 60,483 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 9.10%) ซ่ึงไทย   

ขาดดุลการค:าท้ังส้ิน 18,660 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองคอมพิวเตอรf อุปกรณfและส1วนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟlา เคร่ืองวิดีโอ เคร่ืองเสียง และเคร่ืองปรับอากาศ สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เทปแม1เหล็ก        

สารหอมระเหยสกัดจากพืช แผงวงจรไฟฟlา กระดาษและกระดาษแข็ง  

 3) การค:าไทย-เวียดนาม ปm 2564 มีมูลค1าการค:ารวม 75,412.24 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 

27.03%) คิดเปQนการส1งออกมูลค1า 46,307.62 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 5.03%) และการนำเข:ามูลค1า 29,104.62 

ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 90.52%) โดยไทยได:ดุลการค:า 17,203.01 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 อุปกรณfก่ึง

ตัวนำ เคร่ืองด่ืมท่ีไม1มีแอลกอฮอลf ผลไม:สดแช1เย็น แช1แข็ง และแห:ง สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองรับวิทยุ

โทรศัพทf โทรเลข ส่ือบันทึกข:อมูลภาพ เสียง และเคมีภัณฑfอ่ืน ๆ 

 ในห:วง ม.ค.-ต.ค.2565 มีมูลค1ารวม 68,263 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 13.70%) คิดเปQนการส1งออก

มูลค1า 40,499 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 6.90%) และการนำเข:ามูลค1า 27,764 ล:านบาท (เพ่ิมข้ึน 25.33%) ซ่ึงไทย

ได:ดุลการค:าท้ังส้ิน 12,735 ล:านบาท สินค:าส1งออกสำคัญ ได:แก1 อุปกรณfก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอรf เคร่ืองด่ืมท่ีไม1มี

แอลกอฮอลf สินค:าปศุสัตวfอ่ืน ๆ ผ:าผืนและด:าย สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก1 เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนf ส่ือบันทึก

ข:อมูลภาพ เสียง คอนแทกเลนซfและเลนซf และเคมีภัณฑfอ่ืน ๆ 
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(observer), OIC (observer), OIF (observer), OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), UN, 

UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMOGIP, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU 

(NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO 

 

การแพร0ระบาดของโรค COVID-19 

 ช1วงต:นปm 2565 ประเทศยังเผชิญกับการแพร1ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สายพันธุfโอไมครอน (Omicron) ซ่ึงแพร1กระจายได:ไวกว1าสายพันธุfก1อนหน:า จนทำให:ยอดผู:ป�วยสูงถึงหลักหม่ืน

ต1อวัน และสามารถเข:ามาแทนท่ีสายพันธุfเดิม ขณะท่ีวิธีการรักษาได:ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณfของโรค 

เน่ืองจากสายพันธุfโอไมครอนมีความรุนแรงน:อยกว1า ทำให:ต:องปรับระบบการรักษาโดยเพ่ิมการดูแลในระบบ

ผู:ป�วยนอกแทนการนอนโรงพยาบาลกรณีไม1มีอาการป�วยรุนแรง ภายใต:โครงการ “เจอ แจก จบ” โดยแพทยf

จะพิจารณาจ1ายรักษาตามอาการ 3 สูตร ได:แก1 1. ยาฟาวิพิราเวียรf 2. ยาฟlาทะลายโจร และ 3 ยารักษาตาม

อาการ เช1น ยาลดไข: แก:ไอ ลดน้ำมูก เปQนต:น 

 เม่ือ 20 พ.ค.2565 พล.อ.ประยุทธf จันทรfโอชา นรม.และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ1 ว1าท่ีประชุมเห็นชอบให:ผ1อนคลายมาตรการ และอนุญาตให:ผับ-บารfต1าง ๆ กลับมาเปnด

บริการอีกคร้ังต้ังแต1 1 มิ.ย.2565 และเม่ือ 17 มิ.ย.2565 ท่ีประชุม ศบค. มีมติให:ปรับพ้ืนท่ีเฝlาระวังสีเขียว    

ท่ัวประเทศ ต้ังแต1 1 ก.ค.2565 เปQนต:นไป 

 ต1อมาเม่ือ 23 ก.ย.2565 ท่ีประชุม ศบค. มีมติให:ยกเลิกประกาศสถานการณf ฉุกเฉิน 

ท่ัวราชอาณาจักร รวมท้ังข:อกำหนด ประกาศและคำส่ังตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณfฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 โดนมีผลต้ังแต1 30 ก.ย.2565 เปQนต:นไป นอกจากยังปรับให:โรค COVID-19 เปQนโรคติดต1อท่ีต:อง  

เฝlาระวัง เร่ิม 1 ต.ค.2565 ขณะท่ีศูนยfฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ ได:ให:บริการวันสุดท:ายเม่ือ 30 ก.ย.2565     

อย1างไรก็ตาม นอกจากโรค COVID-19 แล:วยังมีโรคฝmดาษลิง ซ่ึงเปQนโรคอุบัติใหม1ท่ีแพร1ระบาดในหลาย

ประเทศท่ัวโลก จนองคfการอนามัยโลก (WHO) ประกาศให:เปQนสถานการณfฉุกเฉินด:านสาธารณสุขระหว1าง

ประเทศ โดยล1าสุดมีผู:ติดเช้ือฝmดาษลิงในประเทศไทยแล:ว 12 ราย 

 

----------------------------------------- 
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ประมุขประเทศ 

 

ประมุข พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล:าเจ:าอยู1หัว 

 

คณะรัฐมนตรีไทย (คณะท่ี 63) 

นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม  พล.อ.ประยุทธf จันทรfโอชา 

รอง นรม.   พล.อ.ประวิตร วงษfสุวรรณ  

รอง นรม.   นายวิษณุ เครืองาม  

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงพาณิชยf  นายจุรินทรf ลักษณวิศิษฏf   

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการต1างประเทศ  นายดอน ปรมัตถfวินัย 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงพลังงาน  นายสุพัฒนพงษf พันธfมีเชาวf 

รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายอนุชา นาคาศัย 

รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายธนกร วังบุญคงชนะ 

รมช.กระทรวงกลาโหม  พล.อ.ชัยชาญ ช:างมงคล  

รมว.กระทรวงการคลัง  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

รมช.กระทรวงการคลัง  นายสันติ พร:อมพัฒนf  

รมว.กระทรวงการท1องเท่ียวและกีฬา  นายพิพัฒนf รัชกิจประการ  

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยf  นายจุติ ไกรฤกษf  

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรfวิจัย และนวัตกรรม  นายเอนก เหล1าธรรมทัศนf 

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณf  นายเฉลิมชัย ศรีอ1อน  

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณf  นายสุนทร ปานแสงทอง 

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณf  น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐf   

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณf  นายประภัตร โพธสุธน   

รมว.กระทรวงคมนาคม  นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ   

รมช.กระทรวงคมนาคม  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  

รมช.กระทรวงคมนาคม   นายวีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล 

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณf  

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม  นายวราวุธ ศิลปอาชา  

รมช.กระทรวงพาณิชยf  นายสินิตยf เลิศไกร  

รมว.กระทรวงมหาดไทย   พล.อ.อนุพงษf เผ1าจินดา  

รมช.กระทรวงมหาดไทย  นายนริศ คำนุรักษf  

รมช.กระทรวงมหาดไทย  นายทรงศักด์ิ ทองศรี  
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รมว.กระทรวงยุติธรรม  นายสมศักด์ิ เทพสุทิน  

รมว.กระทรวงแรงงาน  นายสุชาติ ชมกล่ิน 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  นายอิทธิพล คุณปล้ืม  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช   

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  นางกนกวรรณ วิลาวัลยf   

รมช.กระทรวงสาธารณสุข  นายสาธิต ปnตุเตชะ  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสุริยะ จึงรุ1งเรืองกิจ 

ประธานสภาผู:แทนราษฎร  นายชวน  หลีกภัย  

รองประธานสภาผู:แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง   นายสุชาติ  ตันเจริญ  

รองประธานสภาผู:แทนราษฎร คนท่ีสอง   นายศุภชัย  โพธ์ิสุ  

ผู:นำฝ�ายค:านในสภาผู:แทนราษฎร  นายชลน1าน ศรีแก:ว 

เลขาธิการสภาผู:แทนราษฎร  นางพรพิศ เพชรเจริญ 

ประธานวุฒิสภา   ศ. (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย  

รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง  พล.อ. สิงหfศึก  สิงหfไพร  

รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง  นายศุภชัย  สมเจริญ  

เลขาธิการวุฒิสภา  นางสาวนภาภรณf ใจสัจจะ 

 

-------------------------------------------- 

 (ธ.ค.2565) 
 


