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สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 

(Democratic Republic of Timor-Leste) 

 
 
เมืองหลวง ดิลี 
 
ท่ีตั้ง ตั้งอยูบนหมูเกาะซุนดานอย (Lesser Sundar)  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย 
และทางตะวันออกของหมูเกาะอินโดนีเซีย ประกอบดวย ดินแดน 3 สวน โดยดินแดนสวนแรกเปนเกาะติมอร
ดานตะวันออก สวนท่ีสองอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะติมอรเรียกวาเขต Oecussi-Ambeno  และ
สวนท่ีสาม ประกอบดวย หมูเกาะ 2 แหง คือ หมูเกาะ Palau Atauro และ Pulau Jaco ในทะเลอราฟูรา 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 14,874 ตร.กม.  
 
อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดกับชองแคบอุมไบ (Ombai Strait) และชองแคบเวตาร (Wetar Strait)  
 ทิศใต ติดกับทะเลติมอร 
 ทิศตะวันตก ติดกับ จ.ติมอรตะวันตกของอินโดนีเซีย 
 ทิศตะวันออก      ติดกับ จ.นูซาเติงการาตะวันออกของอินโดนีเซีย 
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ภูมิประเทศ มีท่ีราบชายฝงและตอนกลางเปนภูเขาสูงจำนวนมาก 
 
ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแลง บางพ้ืนที่มีภูมิอากาศแบบสะวันนาท่ีไดรับลมแหงแลงจาก
ทะเลทราย ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย 
 
ประชากร  ประมาณ 1.41 ลานคน (ป 2564) มีความหลากหลายทางชาติพันธุ สวนใหญสืบเชื้อสาย 
มาจาก Malayo-Polynesian และ Melanesian/Papuan มีชนกลุมนอยชาวจีน อัตราสวนประชากรจำแนก
ตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 39.96% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 55.98% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 4.06% 
อายุขัยโดยเฉลี่ย 69.62 ป เพศชาย 67.94 ป เพศหญิง 71.41 ป (ป 2564) 
 
ศาสนา  คริสตนิกายโรมันคาทอลิกประมาณ 97.6% นิกายโปรเตสแตนต 2% อิสลาม 0.2% และ
อ่ืน ๆ 0.2%  
 
ภาษา ภาษาเตตุมและโปรตุเกสเปนภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษเปนภาษา
ติดตองาน ภาษาของชนเผาพ้ืนเมืองประมาณ 16 ภาษาท่ีใชกระจายอยูท่ัวประเทศ อาทิ เตตุม (Tetum) กาโลเล 
(Galole) มัมแบ (Mambae) เกมัก (Kemak) 
 
การศึกษา    รัฐบาลติมอร–เลสเตมีเปาหมายใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยพัฒนา
ระบบการศึกษาท้ังดานการบริหาร โครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา ระหวาง
ป 2554-2573 ขณะท่ีโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UN Development Programme-UNDP) ของ UN 
สนับสนุนความชวยเหลือติมอร–เลสเตดานการวางแผนและพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการศึกษาของติมอร-เลสเต 
แบงเปนระดับกอนประถมศึกษา 2 ป ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 3 ป และระดับมหาวิทยาลัย 4 ป อัตราการรูหนังสือ 68.1% 
(ป 2561) งบประมาณดานการศึกษา 111.5 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563)   
 
การกอตั้งประเทศ เคยเปนอาณานิคมของโปรตุเกส และไดประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสเม่ือ 28 พ.ย.2518 
หลังจากนั้นเพียง 9 วันก็ถูกอินโดนีเซียยึดครองและผนวกติมอรตะวันออกเปนจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียเม่ือป 2519 
ตอมามีการตอสูเพ่ือแยกตัวเปนเอกราช โดยมีนายโฮเซ รามอส-ฮอรตา และนายซานานา กุสเมา เปนผูนำ 
จนกระท่ังรัฐบาลอินโดนีเซียยอมใหมีการลงประชามติเม่ือ 30 ส.ค.2542 โดยชาวติมอรตะวันออกกวา 80%  
ออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวเปนเอกราช หลังจากนั้นเกิดการตอสูภายในประเทศและมีเหตุรุนแรงระหวาง
กลุมทหารท่ีนิยมอินโดนีเซียกับกลุมท่ีเรียกรองเอกราช ทำให UN จัดต้ังกองกำลังนานาชาติ (International 
Force in East Timor-Leste หรือ INTERFET) เขาไปรักษาสันติภาพเม่ือ 15 ก.ย.2542 จากนั้นสถานการณ 
จึงกลับเขาสูภาวะปกติและประกาศเอกราชเม่ือ 20 พ.ค.2545 ใชชื่อวาติมอร-เลสเต (Timor-Leste) ซ่ึงเปน
ภาษาโปรตุเกส      
 
วันชาติ    20 พ.ค.      
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การเมือง  ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทำหนาท่ี
ประมุขรัฐ วาระ 5 ป การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปกำหนดจัดในป 2565 ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง นรม.
วาระ 4 ป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเม่ือ 12 พ.ค.2561 ปรากฏวา พันธมิตรแนวรวมฝายคาน ซ่ึงนำโดยพรรค 
National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT) ไดรับคะแนนนำและจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม
รวมกับพรรค People's Liberation Party (PLP) โดยนายตาอูร มาตัน รูอัก (อายุ 66 ป/ป 2565) ประธาน
พรรค PLP และอดีตประธานาธิบดีไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง นรม.ติมอร-เลสเตเม่ือ 22 มิ.ย.2561  
 ฝายบริหาร :  นรม. ซ่ึงเปนหัวหนารัฐบาลมาจากหัวหนาพรรคการเมืองเสียงขางมากในรัฐสภา 
วาระการดำรงตำแหนง 4 ป 
 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกรัฐสภาท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน จำนวน 65 ที่นั่ง วาระการดำรงตำแหนง 5 ป โดยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
เม่ือ 12 พ.ค.2561 ทำใหรัฐสภาติมอร-เลสเต ประกอบดวย สมาชิกจากพันธมิตรแนวรวมฝายคาน (พรรค CNRT 
พรรค PLP และพรรค KHUNTO) จำนวน 34 ท่ีนั่ง พรรค Revolutionary Front for an Independent East 
Timor (FRETILIN) จำนวน 23 ท่ีนั่ง พรรค Democratic Party (PD) จำนวน 5 ท่ีนั่ง และพรรค Democratic 
Development Forum จำนวน 3 ท่ีนั่ง       
 ฝายตุลาการ :  รัฐธรรมนูญติมอร-เลสเตระบุวา ฝายตุลาการของติมอร-เลสเต ประกอบดวย 
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ และศาลทองถ่ินจำนวน 6 แหง แตในทางปฏิบัติ ศาลอุทธรณปฏิบัติหนาท่ีแทนศาลฎีกา 
เนื่องจากติมอร-เลสเตขาดแคลนบุคลากรดานกฎหมายและงบประมาณในการพัฒนาระบบศาล ปจจุบัน 
ติมอร-เลสเตอยูระหวางการจัดตั้งศาลฎีกา ศาลภาษี ศาลทหาร และสำนักงานอัยการสูงสุด 
 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรคการเมือง ท่ีสำคัญ ไดแก พรรค CNRT และพรรค FRETILIN  
 
เศรษฐกิจ       ติมอร-เลสเตพ่ึงพารายไดจากการสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติ 95% ของรายไดท้ังหมด 
การใหสัตยาบันขอตกลงการแบงปนรายไดจากแหลงพลังงาน Greater Sunrise ระหวางติมอร-เลสเตกับ
ออสเตรเลีย ซ่ึงลงนามเม่ือ มี.ค.2561 ทำใหติมอร-เลสเตมีรายไดจากการสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติ
ประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือทดแทนรายไดจากแหลงน้ำมันบายู-อูนดัน ซ่ึงอาจหมดลงในป 2565 
เศรษฐกิจของติมอร-เลสเต ท่ีคาดวาจะเติบโตในป 2564 กลับไดรับผลกระทบจากการบังคับใชมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 และความเสียหายรุนแรงจากอุทกภัย เม่ือ เม.ย.2564 ขณะเดียวกัน
ขอจำกัดเชิงโครงสรางยังคงเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
 งบประมาณรายจายประจำป 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 1,895 ลานดอลลารสหรัฐ   
 
 สกุลเงิน : ยังไมมีสกุลเงินของตนเอง ปจจุบัน ใชดอลลารสหรฐั ดอลลารออสเตรเลยี และรูเปยะฮ
ของอินโดนีเซีย 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1,821 ลานดอลลารสหรัฐ    
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : หดตัว 8.7 %  
อัตราเงินเฟอ : 1.0%     
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,381.2 ดอลลารสหรัฐ      
อัตราการวางงาน : 4.7% (ป 2559)    
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มูลคาการคาระหวางประเทศ : 910 ลานดอลลารสหรัฐ                 
ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 790 ลานดอลลารสหรัฐ (ต.ค.2563)                   
มูลคาการสงออก : 60 ลานดอลลารสหรัฐ    
สินคาสงออก : ปโตรเลียมดิบ กาซธรรมชาติ กาแฟ ผัก  เศษเหล็ก 
คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สิงคโปร จีน ญี่ปุน อินโดนีเซีย       
มูลคาการนำเขา : 850 ลานดอลลารสหรัฐ      
สินคานำเขา : ปโตรเลียมกลั่น รถยนต ปูนซีเมนต รถสงของ รถจักรยานยนต 
คูคานำเขาท่ีสำคัญ : อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร มาเลเซีย            
คูคาสำคัญ 5 อันดับในกลุมอาเซียน : อินโดนีเซีย สิงคโปร เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย   
   
การทหาร  กองทัพติมอร-เลสเต (Forças de Defesa de Timor Leste or Falintil-FDTL หรือ F-FDTL)        
มีกำลังพล 2,280 นาย ไมมีกำลังสำรอง แบงเปน ทบ. 2,200 นาย และ ทร. 80 นาย งบประมาณทางทหาร 
ในป 2564 จำนวน 39.2 ลานดอลลารสหรัฐ  ยุทโธปกรณสำคัญ : อาวุธสวนใหญเปนอาวุธประจำกาย อาทิ 
ปนไรเฟล M16 จำนวน 1,560 กระบอก ปนไรเฟล Sniper 8 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด M203 75 เครื่อง 
เรือตรวจการณ 7 ลำ ยุทโธปกรณสวนใหญไดรับการสนับสนุนจาก จีน บราซิล และสหรัฐฯ   
   
สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ที่สำคัญ เชน ADB, ARF, CPLP, FAO, G-77, ILO, IMF, Interpol, UN, 
UNCTAD, UNESCO และ WHO  
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติมอร-เลสเตจัดตั้งศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตร เพ่ือวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษย ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาติมอร-เลสเตระหวางป 2554-2573       
 
การขนสงและโทรคมนาคม มีทาอากาศยาน 4 แหง ทาอากาศยานนานาชาติดิลี (Presidente Nicolau 
Lobato Airport) หรือ Comoro Airport เปนสนามบินหลัก และทาอากาศยานอ่ืน ๆ อีก 3 แหง มีลานจอด
เฮลิคอปเตอร 8 แหง และทาเรือดิลี ซ่ึงเปนทาเรือโดยสารและขนสงท่ีสำคัญของประเทศ ถนนมีความยาว 
6,040 กม. โทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐาน 2,164 เลขหมาย (ป 2562) และโทรศัพทเคลื่อนท่ี 1.49 ลาน  
เลขหมาย (ป 2562) รหัสโทรศัพท +670 สถานีวิทยุแหงชาติ 1 สถานี สถานีวิทยุของโบสถคริสต 2 สถานี 
สถานีวิทยุชุมชน 20 สถานี สถานีวิทยุ FM 2-3 สถานี และสถานีโทรทัศนที่เปนสถานีที่มีการโฆษณา
เพ่ือการคา 1 สถานี ออกอากาศเฉพาะในกรุงดิลี จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 410,000 คน (ป 2561) หนังสือพิมพ
รายวันของรัฐบาล 3 ฉบับ หนังสือพิมพรายสัปดาหหลายฉบับ สื่อออนไลนเริ่มใชมาตั้งแตป 2549 แตมีขอจำกัด
ในการใหบริการนอกพ้ืนท่ีกรุงดิลี    
   
การเดินทาง สายการบินไทย   ไมมีเท่ียวบินตรงไปดิลี ตองใชเสนทางกรุงเทพฯ-สิงคโปร-ดิลี หรือ กรุงเทพฯ-
เดนปาซาร  จ.บาหลี อินโดนีเซีย เพื่อตอเครื่องบินไปทาอากาศยานนานาชาติดิลี เวลาที่ดิลีเร็วกวากรุงเทพฯ 
2 ชม. นักทองเท่ียวไทยตองขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival)  
เว็บไซตทองเท่ียวติมอร-เลสเต www.mtci-timorleste.com/en/ 
 
 

http://www.mtci-timorleste.com/en/
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สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม  
 การแกไขปญหาการคามนุษย ซ่ึงเปนปญหาสำคัญท่ีกระทบตอการพัฒนาประเทศของติมอร-เลสเต 
โดยเหยื่อการคามนุษยมีท้ังเด็ก ผูหญิง และผูชาย ซ่ึงเกิดข้ึนในรูปแบบของการลอลวง เอาเปรียบ ลักพาตัว หรือซ้ือ
ตัวมาจากพอแม โดยบุคคลเหลานี้จะถูกบังคับใชแรงงานในภาคเกษตรกรรม การกอสราง และเหมืองแร บางสวนถูก
นำไปทำงานเปนคนรับใชในบานหรือตามสถานท่ีกอสรางในสภาพเยี่ยงทาส และบางสวนถูกขายไปเพ่ือบริการ
ทางเพศ ซ่ึงจะนำไปสูปญหาอ่ืน ๆ เชน การคายาเสพติด โรคติดตอรายแรง หรืออาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงสงผล
รายตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและผูเยาว ซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสำคัญของประเทศ 
 
ความสัมพันธไทยกับติมอร-เลสเต   
 ไทยเปนประเทศท่ี 3 ซ่ึงสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับติมอร-เลสเต เม่ือ 20 พ.ค.2545  
ตอจากจีนและนอรเวย และนาย Dionisio da Costa Babo Soares รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ
ติมอร-เลสเตเยือนไทย เพ่ือเขารวมการประชุมประจำป UN-ESCAP สมัยท่ี 75 ระหวาง 27-31 พ.ค.2562  
 ดานการคา ป 2563  ติมอร-เลสเตเปนคูคาอันดับ 186 ของไทย มูลคาการคา 115 ลานบาท  
ไทยสงออก 111 ลานบาท และนำเขา 4 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 107 ลานบาท และหวง ม.ค.-ก.ย.
2564)  มีมูลคาการคารวม 164 ลานบาท ไทยสงออก 159 ลานบาท และนำเขา 5 ลานบาท ไทยไดเปรียบ
ดุลการคา 154 ลานบาท สินคาสงออกของไทย : รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑยาง 
เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว เครื่องดื่ม ผลไมกระปองและแปรรูป สินคานำเขาจากติมอร-
เลสเต : ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม  สิ่งพิมพ ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ       
 ขอตกลงสำคัญ :  ไทยและติมอร-เลสเตจัดทำความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยการยกเวน
การตรวจลงตราสำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการเม่ือ พ.ค.2560 สวนความรวมมือ
ดานอ่ืน ๆ ติมอร-เลสเตตองการใหไทยสนับสนุนความชวยเหลือดานการเกษตร ประมง การพัฒนาแหลง
พลังงาน การทองเท่ียวและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

--------------------------------------------------- 
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นายฟรานซิสกู  กูเตรเรส 
(Francisco Guterres) 

 
ตำแหนง  ประธานาธิบดีติมอร-เลสเต 
 
เกิด   7 ก.ย.2497 (อายุ 68 ป/ป 2565)     
 
สถานท่ีเกิด  เมือง Ossu เขต Viqueque ติมอรตะวันออก (ปจจุบัน คือ ติมอร-เลสเต)  
 
สถานภาพ  สมรสกับนาง Cidália Mouzinho มีบุตร 3 คน 
 
การศึกษา  ปริญญาตรี ดานนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติติมอร-เลสเต 
 
พรรคการเมือง  พรรค  Revolutionary Front for an Independent East Timor (FRETILIN)  
 
ประวัติการทำงาน 
ป 2541   ผูประสานงานในกองกำลังกูชาติติมอร 
ป 2544   ประธานพรรค FRETILIN   
ป 2545-ป 2550  ประธานรัฐสภาติมอร-เลสเต 
ป 2549   ประธานพรรคและเลขาธิการพรร FRETILIN   
ป 2550   ผูสมัครลงชิงตำแหนงประธานาธิบดีติมอร-เลสเต ในนามพรรค FRETILIN     

แตประสบความพายแพ 
ป 2560   ผูสมัครลงชิงตำแหนงประธานาธิบดีติมอร-เลสเต ในนามพรรค FRETILIN     
20 พ.ค.2560  ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีติมอร-เลสเตคนท่ี 4 
 

-------------------------------------------------- 
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นายตาอูร มาตัน รูอัก  
(Taur Matan Ruak) 

 
ตำแหนง         นรม.ติมอร-เลสเต 
 
เกิด    10 ต.ค.2499 (อายุ 66 ป/2565) 
 
สถานท่ีเกิด   เมือง Baguia เขต Baucau ติมอรตะวันออก (ปจจุบัน คือ ติมอร-เลสเต) 
 
สถานภาพ   สมรสกับนาง Isabel da Costa Ferreira มีบุตร 3 คน   
 
การศึกษา   ระดบัประถมศึกษา     
 
ประวัติการทำงาน  
ป 2518                      - เขารวมกองกำลังกูชาติติมอร (FALINTIL)         
ป 2524 - ผูชวยเสนาธิการกองกำลังกูชาติติมอร  
ป 2529 - รองเสนาธิการกองกำลังกูชาติติมอร 
ป 2535 - ผูบัญชาการกองกำลังกูชาติติมอร    
ป 2545-2554 - ผูบัญชาการกองทัพติมอร-เลสเต  
ป 2555 - ลงสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดีติมอร-เลสเต 
  ในนามผูสมัครอิสระ  
พ.ค.2555 -  ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 3 ของติมอร-เลสเต 
ป 2558 - จัดตั้งพรรค People’s Liberation Party (PLP)  
พ.ค.2561  -  ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาติมอร-เลสเต  
22 มิ.ย.2561 - ดำรงตำแหนง นรม.คนท่ี 7 ของติมอร-เลสเต 

 
-------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรี  
  
ประธานาธิบดี Francisco Guterres 
นรม. และ รมว.กระทรวงมหาดไทย Taur Matan Ruak  
รอง นรม. Armanda Berta dos Santos 
รอง นรม. José Maria dos Reis   
ประธานสำนักงานคณะรัฐมนตรี Fidelis Manuel Leite Magalhães 
รมว.ประสานงานดานเศรษฐกิจ Joaquim Amaral  
รมว.กิจการรัฐสภาและการสื่อสารในสังคม Francisco Jerónimo   
รมว.กระทรวงการคลงั Rui Augusto Gomes 
รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ Adaljíza Albertina Xavier Reis Magno 
รมว.กระทรวงยุติธรรม Manuel Cárceres da Costa 
รมว.การบริหารภาครัฐ Miguel Pereira de Carvalho 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข Odete Maria Freitas Belo 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา Armindo Maia  
รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม Longuinhos dos Santos 
รมว.กระทรวงการสรางเอกภาพในสังคม Armanda Berta dos Santos  
รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึก Júlio Sarmento da Costa   
รมว.กระทรวงวางแผนและเขตแดน José Maria dos Reis   
รมว.กระทรวงโยธาธิการ  Salvador Soares dos Reis Pires 
รมว.กระทรวงการขนสงและโทรคมนาคม José Agostinho da Silva 
รมว.กระทรวงทองเท่ียว การคาและอุตสาหกรรม José Lucas do Carmo da Silva 
รมว.กระทรวงเกษตรและประมง Pedro dos Reis  
รมว.กระทรวงกลาโหม  Filomeno da Paixão de Jesus 
รมว.กระทรวงปโตรเลียมและแรธาตุ  Víctor da Conceição Soares 
 

--------------------------------------------------- 
          (ต.ค.2564)  

 


