
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/125                                วันท่ี   22  เมษายน  2557 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  เมษายน  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรือ่ง 
ที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 2 เรื่อง การจัดทําบนัทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายขา้วระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
รัฐบาลฟลิิปปนิส ์ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
1. อนุมัติการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายขา้วระหว่างรัฐบาล 

ไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์  (Memorandum of Agreement between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the Republic of the Philippines on the Procurement of 
Thai White Rice)  โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิได้ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงว่า
ด้วยการแก้ไขบันทึกความตกลงฯ และร่างบันทึกความตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดําเนินการได้  

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให ้
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความตกลงฉบับน้ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับบันทึกความตกลง 
(Memorandum of Agreement : MOA) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์  
ซึ่งได้มีการจัดทําขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554  ตามการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  (21 กรกฎาคม 2552)   
โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลปิปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยที่จะขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) หรือการเข้าร่วมประมูล
ซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ ทั้งน้ี คาดว่าฟิลปิปินส์จะนําเข้าข้าวในปี 2557   
น้ี ประมาณ 1.4 ล้านตัน   
  การจัดทําบันทึกความตกลงฉบับน้ี จะเป็นเพียงกรอบความตกลงที่ทําใหร้ัฐบาลไทยสามารถ
เข้าร่วมประมูลขายข้าวหรือเจรจาซื้อขายขา้วในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ( G to G)  กับฟิลิปปินส์เท่าน้ัน  สําหรับการที่
จะมีความตกลงซื้อขายข้าวน้ัน ฝ่ายไทยจะต้อมีการเสนอราคาขายข้าวและเง่ือนไขอ่ืนการประมูลซื้อข้าวของ
ฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่ายจะต้องการเจรจาในรายละเอียดและเง่ือนไขการซื้อขายในภายหลัง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

2 การจัดทําบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่  22  เมษายน  2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 http://www.thaigov.go.th                                              วันที่  22  เมษายน  2557 
 
    วันน้ี (22 เมษายน 2557) เวลา 09.35  น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.)ตําบลคลอง 5  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธาน 
การประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสาํคัญ ดังน้ี 

1. เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ 
          ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่  
          1 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 

2. เรื่อง   การจัดทําบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย 
          กับรฐับาลฟิลิปปินส์  

  3.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
    ประเทศไทย 
  4.  เรื่อง   ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา 
    จังหวัดเชียงใหม่  
  5.  เรื่อง  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง (สํานักงาน  
    คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
  6.  เรื่อง   แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุง่วศินกุล)  
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
    พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  (กระทรวงมหาดไทย)   
  8.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  9.  เรื่อง  การขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต  
    ระดับสูง)  
  10.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
                                          ประเทศไทย 
  11.  เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
                                         ประเทศไทย 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดสํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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1. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดินทางออกไป
อีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน
ด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2557- 31  กรกฎาคม 2557  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ   และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 181  (2)  
 
2. เรื่อง  การจัดทําบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรฐับาลไทยกับรฐับาลฟิลปิปินส์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายขา้วระหว่างรัฐบาล 
ไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์  (Memorandum of Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Philippines on the 
Procurement of Thai White Rice)  โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มไิด้ทําให้
สาระสําคัญในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความตกลงฯ และร่างบันทึกความตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายที่จะดําเนินการได้  

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบ 
อํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ  
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความตกลงฉบบันี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับบนัทึกความตกลง 
(Memorandum of Agreement : MOA) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มีการจัดทําขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554  ตามการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  (21 กรกฎาคม 
2552)  โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน  ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยที่จะขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในรูปแบบรฐัต่อรัฐ (G to G)  
หรือการเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ ทั้งน้ี คาดว่าฟิลิปปินส์
จะนําเข้าข้าวในปี 2557  น้ี ประมาณ 1.4 ล้านตัน   
  การจัดทําบันทึกความตกลงฉบับน้ี จะเป็นเพียงกรอบความตกลงที่ทําใหร้ัฐบาลไทย
สามารถเข้าร่วมประมูลขายขา้วหรือเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ( G to G)  กับฟิลิปปินส์เท่าน้ัน  
สําหรับการที่จะมีความตกลงซื้อขายข้าวน้ัน ฝ่ายไทยจะต้อมีการเสนอราคาขายข้าวและเง่ือนไขอ่ืนการ
ประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่ายจะต้องการเจรจาในรายละเอียดและเง่ือนไขการซื้อขายใน
ภายหลัง 
 
3. เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตามคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง  
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นายคลิฟฟอร์ด  บอร์ก มากส์ (Mr. Clifford Borg Marks) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอลตาประจาํประเทศไทยคนแรก  โดยมถีิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง   
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
4. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟลิิปปนิสป์ระจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอัครจิต  พนมวัน   ณ อยุธยา  ใหดํ้ารงตําแหน่ง
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจําจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่  
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 
 
5. เรื่อง การต่อเวลาการดํารงตําแหนง่ผู้บริหารระดับสูง (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ ศาสตราจารย์สุทธิพร    
จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 28  เมษายน 
2553  ครบกําหนด 4 ปี  ในวันที่ 27 เมษายน 2557  ต่อไปอีก 1 ปี  ครัง้ที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน 
2557  ถึงวันที่ 27  เมษายน 2558  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ    ทั้งน้ี ให้มผีล
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  มาตรา 181 (1)  แล้ว  
 
6. เรื่อง  แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  ในอัตราค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 450,000  บาท  ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.)  เสนอ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 24  มกราคา 2557 เป็นต้นไป 
 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหนง่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  
(กระทรวงมหาดไทย)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2  ต้ังแต่วันที่ 7  เมษายน  2557  ถึงวันที ่30  กันยายน 2557 
(เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557)  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ   
 
8. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งต้ัง นายประสิทธ์ิ สบืชนะ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ขอลาออก ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ โดยให้มีผล
ต้ังแต่งวันที่ 22 เมษายน 2557  เป็นต้นไป ทั้งน้ี ให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับกําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 
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9. เรื่อง การขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
นิวซีแลนด์ ต่อไปอีก 1 ปี ครัง้ที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2558 
  2. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  
ณ   นครนิวยอร์ก สหรฐัอเมริกา ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที ่2 ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่  
25 พฤษภาคม 2558 
  3. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ต่อไปอีก 1 ปี ครั้ง 2 ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถงึวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
  ทั้งน้ี ให้มผีลดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ความ
เห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว 
 
10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ                   
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐกินี มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอาลฟา ดียาลโล  
(Dr. Alpha Diallo) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิน่พํานัก ณ กรงุกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายโมฮาเมด ซามปิล 
(Mr. Mohamed Sampil) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
 
11. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ มาเลเซีย ว่า รฐับาลสาธารณรัฐอิรกั มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายบาซิม ฮัฏฏอบ 
ฮะบัช อัฏฏัวะมะฮ์ (Dr Basim Hattab Habash AlTumma) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอํานาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิรักประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
สืบแทน นางสาวอามาล มูซา ฮุซัยน์ อาล ีอัรรุบัยอีย์ (Mr. Amal Mussa Hussain Ali Al-Rubaye) ตามที่ 
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟลิิปปนิสป์ระจําจังหวัดเชียงใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอัครจิต พนมวัน ณ อยุธยา ให้ดํารงตําแหน่งกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ  
 

................... 


