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สาธารณรัฐเซอรเบีย 
Republic of Serbia 

 
 
เมืองหลวง เบลเกรด 
 
ท่ีตั้ง อยูบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 88,361 ตร.กม. 
ขนาดใหญอันดับท่ี 111 ของโลก แบงเปนพ้ืนดิน 19,194 ตร.กม. พ้ืนท่ีปา 19,499 ตร.กม. เซอรเบียเปนประเทศ
ท่ีไมมีเสนทางเขาสูทะเล (landlocked) โดยตองใชเสนทางผานมอนเตเนโกรเพ่ือเขาถึงทะเลอเดรียติก และ
สามารถเชื่อมตอกับพ้ืนท่ียุโรปตอนในและทะเลดำได โดยผานแมน้ำดานูบ 
 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ ติดกับฮังการี 

ทิศใต ติดกับนอรทมาซิโดเนีย และแอลเบเนีย  
 ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย และบัลแกเรีย 

ทิศตะวันตก ติดกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอรเซโกวีนา 
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ภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทางตอนเหนือมีท่ีราบ ทางตะวันออกมีแนวหินปูนและ
แองน้ำ ทางตะวันออกเฉียงใตมีภูเขาและเนินเขาท่ีเกาแก ทางเหนือมีแมน้ำดานูบ ทางใตมีแมน้ำ Morava ทาง
ตอนกลางประกอบดวยเนิน เขาเต้ีย  ๆ และสู งปานกลาง แทรกดวยแมน้ ำและแองน้ ำขนาดเล็ก 
 
ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศแบบทวีปยุโรปในทางตอนเหนือของประเทศ (หนาวจัดในฤดูหนาวและรอนชื้น
ในฤดูรอน และมีฝนตกประปราย) ในภาคอ่ืน ๆ มีลักษณะอากาศแบบทวีปยุโรปและเมดิเตอรเรเนียนผสมกัน 
(อากาศในฤดูหนาวคอนขางหนาว และมีหิมะตกหนัก ในฤดูรอนและฤดูใบไมผลิอากาศจะรอนแหง) 
 
ประชากร  6,908,224 คน  
 
รายละเอียดประชากร  เซิรบ 83.3% ฮังการี 3.5% โรมา 2.1% บอสเนีย 2% อ่ืน ๆ (โครแอต สโลวัก 
แอลเบเนียน บัลแกเรียน) 5.7% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 15.36% วัยรุนถึงวัย
กลางคน (15-64 ป) 65.57% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 19.06% อัตราการเกิด 9.3 คนตอประชากร 1,000 คน 
อัตราการตาย 14.6 คนตอประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 75.68 ป เพศชาย 73.1 ป เพศ
หญิง 78.4 ป 
 
ศาสนา  คริสตนิกายออรทอดอกซ 84.6% คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 5% มุสลิม 3.1% นับถือศาสนา
อ่ืน 2% ไมนับถือศาสนา 1.1% คริสตนิกายโปรเตสแตนท 1% ไมทราบขอมูล 3.1% 
 
ภาษา  ภาษาราชการ ไดแก ภาษาเซอรเบีย ภาษาอ่ืน ๆ เชน ภาษาฮังการี ภาษาบอสเนีย ภาษาโรมา 
 
การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 99.48% (พิจารณาจากหลักเกณฑผูมีอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีอานออกเขียนได) 
งบประมาณทางการศึกษา 3.619% ของ GDP 
 
การกอตั้งประเทศ เซอรเบีย เดิมเปน 1 ใน 6 ชาติในสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย หรือ Socialist 
Republic of Yugoslavia ท่ีกอตั้งขึ้นเม่ือป 2488 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (อีก 5 ชาติ ในกลุม ไดแก 
มอนเตเนโกร สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา และนอรทมาซิโดเนีย) จนกระท่ัง
หวงทศวรรษที่ 1990 สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียคอย ๆ แตกสลาย  โดย 1) สโลวีเนียและนอรท
มาซิโดเนียสามารถแยกตัวเปนอิสระไดโดยสันติ 2) การแยกตัวของโครเอเชียและบอสเนียตองเผชิญกับการ
ทำสงครามอยางรุนแรง 3) เซอรเบียและมอนเตเนโกร หวงป 2535-2546 รวมตัวกันจัดตั้งเปน Federal 
Republic of Yugoslavia ตอมาป 2546 ปรับรูปแบบกลายเปน Union of Serbia and Montenegro ท่ีมี
ลักษณะการรวมตัวแบบหลวมกวาเดิม และป 2549 มอนเตเนโกรไดลงประชามติและแยกตัวเปนเอกราช 
สงผลใหเหลือเพียงเซอรเบียประเทศเดียว ปจจุบันเซอรเบียพยายามฟนฟูความสัมพันธกับคอซอวอ จาก
ความขัดแยงยืดเยื้อนับตั้งแตการประกาศเอกราชฝายเดียวของคอซอวอ  
 
วันชาต ิ  15 ก.พ. 
 



 ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 
 

 

3 

การเมือง  ระบอบสาธารณรัฐแบบมีประธานาธิบดี การจัดการเขตบริหารการปกครองของเซอรเบีย
สามารถแบงออกเปนสองสวนใหญ คือ เซอรเบียกลาง (Central Serbia/Serbia proper) และจังหวัด
ปกครองตัวเองวอยโวดีนา (Autonomous Province of Vojvodina) โดยจัดแบงการปกครองยอยเปนเขต
ตาง ๆ จำนวน 25 เขต (30 เขต หากรวมคอซอวอดวย) แบงออกเปน เขตปกครองพิเศษ 1 เขต คือ        
เขตปกครองพิเศษเบลเกรด เขตปกครองในวอยโวดีนา 7 เขต ไดแก ซเรม บาชกาใต บาชกาตะวันตก บาชกา
เหนือ บานัทเหนือ บานัทตอนกลาง และบานัทใต เขตปกครองในชูมาดียาและเซอรเบียตะวันตก 8 เขต 
ไดแก โกลูบารา ชูมาดียา ซลาติบอร โปโมราฟลีเย มาชวา โมราวิทซา ราชกา และราซินา เขตปกครองใน
เซอรเบียภาคตะวันออกและใต 9 เขต ไดแก ซาเยรชาร โทปลิทซา นิชาวา บรานิเชโว บอร ปชินยา ปรอท  
โปดูนาฟลีเย และยาบลานิทซา เขตปกครองอยูในคอซอวอ 5 เขต (มีปญหาขัดแยงเรื่องการอางสิทธิ) ไดแก 
คอซอวอ คอซอวอ-โปโมราฟลีเยคอซอฟสกา-มิตรอวิทซา เปช และพริซเรน 
 ฝายบริหาร : นรม.ซ่ึงเปนหัวหนาคณะรัฐมนตรีทำหนาท่ีฝายบริหาร โดย นรม.ไดรับการ
คัดเลือกจากสภาผูแทนราษฎร (The National Assembly) ตามขอเสนอของประธานาธิบดีภายหลังจาก
ประธานาธิบดีไดหารือกับแกนนำในรัฐสภาเพ่ือเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งท่ัวประเทศโดยประชาชน วาระ 5 ป ภารกิจของประธานาธิบดีสวนใหญเนนดานพิธีการ และมีอำนาจ
ดานการบริหารอยางจำกัด บุคคลในคณะรัฐมนตรีไดรับการเสนอชื่อจาก นรม.และสภาผูแทนราษฎรให
การรับรอง ในทางปฏิบัติ อำนาจการบริหารอยูท่ี นรม. รอง นรม.ดานตาง ๆ และรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ 
โดย นรม.ทำหนาท่ีเสนอวาระตอสภาผูแทนราษฎร รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงในคณะรัฐมนตรี  
 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดี่ยว  มีสภาผูแทนราษฎร (The National Assembly) ประกอบดวย
ผูแทนท่ีมาจากการคัดเลือกดวยวิธีการลงคะแนนลับจำนวน 250 คน วาระ 4 ป มีอำนาจสูงสุดดานนิติบัญญัติ 
ทำหนาท่ีพิจารณารับรองหรือปรับแกไขรางรัฐธรรมนูญ รวมถึงการแตงตั้งและถอดถอนผูพิพากษาศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ผูวาการธนาคารแหงชาติเซอรเบีย และตำแหนงเจาหนาท่ีภาครัฐอ่ืน ๆ ท้ังนี้ 
พรรค Serbian Progressive Party (SNS) พรรคการเมืองฝายอนุรักษนิยมท่ีมีประธานาธิบดี Aleksandar 
Vucic เปนหัวหนาพรรค นำพรรค SNS ชนะการเลือกตั้งเม่ือ มิ.ย.2563 ครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร 
188 ท่ีนั่ง การเลือกตั้งครั้งตอไปมีกำหนดจัดในป 2567 
 ฝายตุลาการ : กระบวนการยุติธรรมประกอบดวยศาลหลายระดับ ไดแก ศาลชั้นตน (Basic Court) 
ศาลชั้นสูง (High Court) ศาลอุทธรณ (Appellate Court) และศาลฎีกา (Supreme Court of Cassation) 
ศาลฎีกามีอำนาจสูงสุด ทำหนาท่ีทบทวนคดีความท่ีผานการพิจารณาจากศาลชั้นรองอ่ืน ๆ ลดหลั่นตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังมีศาลเฉพาะดาน เชน ศาลพาณิชย (Commercial Court) ศาลปกครอง (Administrative Court) 
เปนตน  
 
เศรษฐกิจ การแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของเซอรเบียที่พึ่งพาภาค
การผลิตและการสงออกอยางรุนแรง เชนเดียวกับภาคการทองเท่ียว ธุรกรรมการเงิน การลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ และการจางงานในประเทศ นอกจากนี้ ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคและกระบวนการเขารวม
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ท่ีชะลอตัวยังสงผลกระทบตอทิศทางการลงทุนและการดำเนินการโครงการตาง ๆ  
 
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ดีนารเซอรเบีย (Serbia Dinar) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  1 ดีนารเซอรเบีย : 0.0099 ดอลลารสหรัฐ 
 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  1 ดีนารเซอรเบีย :  0.33 บาท  (ต.ค. 2564)  
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 52,960 ลานดอลลารสหรัฐ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -0.98% 
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 7,666.24 ดอลลารสหรัฐ 
แรงงาน : 3,167,119 คน 
อัตราการวางงาน : 9.01% 
อัตราเงินเฟอ : 1.576% 
มูลคาการสงออก : 25,415 ลานดอลลารสหรัฐ 
สินคาสงออกสำคัญ : ยานยนตและยานเบาะอากาศ (air cushion vehicles) ชิ ้นสวนเครื่องจักรและ
เครื่องใชไฟฟา ธัญพืชสำเร็จรูป ผักและผลไม เสื้อผาและเครื่องนุงหม ธาตุเหล็ก เหล็กกลา ผลิตภัณฑที่ทำ
มาจากเหล็ก ยาง 
มูลคาการนำเขา : 30,130 ลานดอลลารสหรัฐ  
สินคานำเขาสำคัญ : อุปกรณการขนสง ชิ ้นสวนเครื ่องจักรและเครื ่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ยาและเวชภัณฑ สินคาอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกลา กระดาษ พลาสติก 
คูคาสำคัญ : อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย โรมาเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกร นอรทมาซิโดเนีย โครเอเชีย ฝรั่งเศส 
 
การทหาร มีกำลังพล 28,150 นาย (แยกเปน ทบ.13,250 นาย ทอ.5,100 นาย Training Command 
3,000 นาย Guards 1,600 นาย และอื่น ๆ 5,200 นาย) กกล.สารวัตรทหาร 3,700 นาย กำลังพลทหาร
สำรอง 50,150 นาย งบประมาณดานการทหาร 2.11% ของ GDP (ประมาณการณป 2563) เซอรเบีย
ยกเลิกการเกณฑทหารตั้งแต ธ.ค.2553 โดยปจจุบัน ผูมีอายุ 18 ปขึ้นไปสามารถสมัครเปนทหารไดโดย
สมัครใจ  
 
ปญหาดานความม่ันคง   ปรากฏรายงานแจงเตือนความเสี่ยงการเกิดเหตุกอการรายในเซอรเบีย แตไมมีเหตุ
กอการรายในหวงป 2563 เซอรเบียเสี่ยงเปนเสนทางขนสงของอาวุธ ยาเสพติด และเงินผิดกฎหมายภายใน
ภูมิภาค เซอรเบียเปนจุดขนสงทางเรือของเฮโรอีนจากเอเชียตะวันตกเฉียงใตไปยังยุโรปตะวันตกโดยผาน
เสนทางบอลขาน ขณะท่ีภาคเศรษฐกิจยังเปราะบางเสี่ยงเปนแหลงฟอกเงิน และยังประสบปญหาความม่ันคง
ตามแนวชายแดนท่ีเชื่อมตอกับคอซอวอ เซอรเบียไดเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงตามแนวชายแดน
ในระดับทวิภาคีกับบัลแกเรีย ฮังการี และโรมาเนีย และระดับไตรภาคีกับบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา และ
โครเอเชีย 
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ   เขารวมในองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ เชน  UN, OSCE, WTO, IMF, 
EBRD, FAO, WHO, IAEA, ILO, Interpol  
 
การขนสงและโทรคมนาคม   ทาอากาศยาน 26 ลานจอดเฮลิคอปเตอร 2 แหง เสนทางทอสงกาซ 1,936 กม. 
ทอสงน้ำมัน 413 กม. เสนทางรถไฟระยะทาง 3,809 และการเดินทางทางน้ำ 587 กม. ดานโทรคมนาคม 
มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 2.57 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 8.26 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท -
381 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตคิดเปน 78.36% ของประชากร รหัสอินเทอรเน็ต .rs เว็บไซตการทองเที่ยว 
www.serbia.travel 
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การเดินทาง   ไมมีเท่ียวบินตรงจากไทยไปเซอรเบีย แตสามารถเปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือตอไปยังเซอรเบียได
ท่ีหลายประเทศ เชน รัสเซีย ตุรกี ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเขาเซอรเบียโดยไมตอง
ขอรับการตรวจลงตรา สวนหนังสือเดินทางธรรมดาท่ีเดินทางเขาหรือผานเซอรเบียตองขอรับการตรวจลงตรา 
ท้ังนี้ การตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียว (Tourist visa) แบบ Single entry สามารถพำนักอยูในเซอรเบีย
ไดไมเกิน 90 วัน สวนประเภท Two entries และ Multiple entries สามารถเขา-ออกไดตามจำนวนคร้ังท่ีขอ 
โดยสามารถพำนักอยูในเซอรเบียรวมกันแลวไมเกิน 90 วัน ปจจุบัน สามารถติดตอขอดำเนินการเรื่องการ
ตรวจลงตราไดที่สถานเอกอัครราชทูตเซอรเบีย/จาการตา อินโดนีเซีย นอกจากนี้ กรณีเปลี่ยนเครื่องเกิน 
8 ชม. และ/หรือออกนอกบริเวณ Transit area ตองขอรับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผาน โดยพำนักได
ไมเกิน 5 วัน การเดินทางเขาเซอรเบียจากคอซอวอไมสามารถกระทำได และถือเปนการเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย สวนผูมีวีซาเชงเกน สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐฯ ประเภทเขา-ออกหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
สามารถใชวีซานั้นเขาประเทศท่ีออกวีซากอน แลวจึงใชวีซานั้นเขาเซอรเบียได 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม    
 1. การฟนฟูความสัมพันธระหวางเซอรเบีย-คอซอวอ ขอพิพาทระหวางเซอรเบีย-คอซอวอ 
เกิดข้ึนนับจากคอซอวอซ่ึงเคยเปนจังหวัดหนึ่งในเซอรเบียแยกตัวออกมาเม่ือป 2542 ตอมาไดประกาศตัวเปน
เอกราช (เปนการประกาศฝายเดียว) เม่ือป 2551 ในขณะท่ีเซอรเบียไมยอมรับการประกาศเอกราชของคอซอวอ 
และขัดขวางไมใหคอซอวอเขารวมเปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศตาง ๆ มาโดยตลอด รวมถึงกรณีท่ี
เซอรเบียขัดขวางไมใหคอซอวอเขาเปนสมาชิกองคการตำรวจอาชญากรรมระหวางประเทศ (Interpol) เม่ือ
หวงป 2561 ดวย ขณะท่ีคอซอวอตอบโตเซอรเบียดวยการปรับข้ึนภาษีนำเขาสินคาจากเซอรเบียเปนรอยละ 
100 เม่ือ พ.ย.2561 อีกท้ังรัฐสภาคอซอวอผานรางกฎหมายเม่ือ 14 ธ.ค.2561 เห็นชอบใหเปลี่ยนกองกำลัง
ความม่ันคงคอซอวอ (KSF) เปนกองทัพอยางเต็มรูปแบบโดยมีกำลังพล 5,000 นาย ซ่ึงการปรับเปลี่ยน    
กองกำลังของคอซอวอทำใหเซอรเบียไมพอใจอยางมาก อยางไรก็ดี ท้ังสองฝายลงนามใน The Kosovo and 
Serbia economic normalization agreements เปนขอตกลงท่ีเนนความรวมมือดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
สหรัฐฯ เปนคนกลาง ท่ีวอชิงตัน ดี.ซี. เม่ือ ก.ย.2563   
 2. การเขาเปนสมาชิก EU ของเซอรเบีย การแกไขขอพิพาทระหวางเซอรเบียกับคอซอวอ 
เปนหนึ่งในเง่ือนไขสำคัญท่ี EU จะพิจารณารับท้ังสองชาติเขาเปนสมาชิกใหมของ EU และเปนหนึ่งในเปาหมาย
ของ EU ในการขยายสมาชิกใหมใหครอบคลุมภูมิภาคบอลขาน ซ่ึงท่ีผานมา EU มีบทบาทในการชวยประสาน
การรื้อฟนการเจรจาเพ่ือนำความสัมพันธระหวางเซอรเบีย-คอซอวอ กลับคืนสูภาวะปกติ แมจะยังไมประสบ
ผลสำเร็จเปนรูปธรรม แต EU ยังสานตอความพยายามดังกลาวอยางตอเนื่อง ปจจุบัน เซอรเบียมีสถานะเปน 
candidate country และเปนท่ีคาดหวังวาเซอรเบียจะเขารวมเปนสมาชิกใหมของ EU ไดภายในป 2568 ท้ังนี้ 
EU มีมุมมองเชิงบวกตอกลุมประเทศบอลขานตะวันตก 6 ประเทศ ไดแก เซอรเบีย แอลบาเนีย นอรทมาซิโดเนีย 
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา มอนเตเนโกร และคอซอวอ วาจะมีบทบาทสำคัญทางยุทธศาสตรตอ EU ในอนาคต  
 3. การสรางสัมพันธกับมหาอำนาจ เซอรเบียยังคงดำเนินการกระชับความสัมพันธและ
ความรวมมือทางยุทธศาสตรตาง ๆ กับหลายประเทศ ซ่ึงรวมถึงรัสเซีย จีน และสหรัฐฯ  
 4. การสกัดกันคล่ืนผูล้ีภัย เซอรเบียเนนย้ำการทำงานรวมกับฮังการี เพ่ือสกัดก้ันคลื่นผูลี้ภัย
ท่ีตองการใชฮังการีและเซอรเบียเปนทางผานไปสูยุโรป เซอรเบียคาดหวังวา การตัดสินใจดังกลาวจะเปน
ปจจัยบวกใหเซอรเบียเขารวมเปนสมาชิก EU 
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ความสัมพันธไทย-เซอรเบีย :  
 ไทยและเซอรเบียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 22 เม.ย.2546 
 ดานการคา เม่ือป 2563 เซอรเบียเปนคูคาลำดับท่ี 133 ของไทยในตลาดโลก มูลคาการคา
รวม 912 ลานบาท ไทยสงออก 535 ลานบาท และนำเขา 377 ลานบาท ไทยไดดุลการคา 158 ลานบาท 
สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก อาหารกระปองและแปรรูป แผงสวิทชและแผงควบคุมกระแสไฟฟา 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑ
ยาง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษสินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก 
พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
เครื่องใชเบ็ดเตล็ด กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม  
 

----------------------------------------------- 
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นางสาวอานา เบอรนาบิช 
Ana Brnabić 

 
ตำแหนง   นรม.เซอรเบีย (ดำรงตำแหนงเม่ือ 28 ต.ค.2563)  
  
เกิด   28 ก.ย.2518 (อาย ุ47 ป/ป 2565) ท่ีเบลเกรด 
 
การศึกษา   ปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจจาก University of Michigan สหรัฐฯ  
   ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก University of Hull  
   สหราชอาณาจักร  
 
สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับ Milica Durdic  
 
ประวัติทางการเมือง 
11 ส.ค.2559-29 มิ.ย.2560 รมว.กระทรวงบรหิารงานภาครัฐและรัฐบาลทองถ่ิน  
29 มิ.ย.2560   นรม.เซอรเบียสมัยท่ี 1 
28 ต.ค.2563   นรม.เซอรเบียสมัยท่ี 2 
  
ขอมูลอ่ืน ๆ  
   น.ส. Ana Brnabic เปนสตรีในกลุม LGBT คนท่ี 2 ของโลกท่ีรับตำแหนง นรม.  
   (คนแรก คือนาง Johanna Siguroardottir ซ่ึงเปน นรม.ของไอซแลนดหวงป  
   2552-2556) 
 

----------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเซอรเบีย 
 

ประธานาธิบดี        Aleksandar Vučić 
นรม.         Ana Brnabić 
รอง นรม.ดานศึกษาธิการ วิทยาศาสตร และการพัฒนาเทคโนโลยี  Branko Ružić 
รอง นรม.ดานเกษตรกรรม ปาไม และการจัดการน้ำ    Branislav Nedimović 
รอง นรม.ดานเหมืองแรและพลังงาน     Zorana Mihajlović 
รอง นรม.ดานกลาโหม       Nebojsa Stefanovic 
รอง นรม.ดานวัฒนธรรมและขอมูลขาวสาร     Maja Gojković 
รมว.กระทรวงการคลัง       Siniša Mali 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ       Anđelka Atanasković 
รมว.กระทรวงการคุมครองสิ่งแวดลอม     Irena Vujović 
รมว.กระทรวงการกอสราง คมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐาน   Tomislav Momirović 
รมว.กระทรวงการคา การทองเท่ียว และโทรคมนาคม   Tatjana Matić 
รมว.กระทรวงยุติธรรม       Maja Popović 
รมว.กระทรวงการบริหารภาครฐัและการปกครองสวนทองถ่ิน   Marija Obradović 
รมว.กระทรวงสิทธิมนุษยชนและชนกลุมนอย    Gordana Čomić 
รมว.กระทรวงกิจการภายใน      Aleksandar Vulin 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ      Nikola Selaković 
รมว.กระทรวงการบูรณาการยุโรป      Jadranka Joksimović 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข       Zlatibor Lončar 
รมว.กระทรวงแรงงาน การจางงาน ทหารผานศึก และนโยบายสังคม   Darija Kisić Tepavčević 
รมว.กระทรวงครอบครัวและประชากรศาสตร    Ratko Dmitrović 
รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา      Vanja Udovičić 
รมว.กระทรวงสวัสดิการชนบท      Milan Krkobabić 
 

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


