
คู่มอืการจดัทํา MOU ท้องถิ�น

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
กองพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงานท้องถิ�น



            คู่มอืฉบบันี�เกิดขึ�นเนื�องจาก ป�จจุบนัในยุคโลกาภิวตันซ์ึ�งนานาประเทศต่างสรา้ง
ความรว่มมอืและมคีวามสมัพนัธที์�ดีต่อกัน ทําให้ประเทศไทยมกีารดําเนินงานด้านต่างประเทศ
บนพื�นฐานของการมคีวามสมัพนัธที์�ดีกับประเทศต่าง ๆ โดยมรูีปแบบของความรว่มมอื
ที�หลากหลาย ดังนั�น การให้ความรูเ้กี�ยวกับการจดัทําความตกลงระหวา่งประเทศขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�นโดยเฉพาะการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งประเทศในระดับท้องถิ�น
จงึมคีวามสาํคัญ

           นอกจากนี� กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นพบวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
บางแห่งมกีารจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศไมส่อดคล้องและไมเ่ป�นไปตาม
ขั�นตอน ระเบยีบ กฎหมาย และขอ้บงัคับที�เกี�ยวขอ้ง ดังนั�น กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
ในฐานะหนว่ยงานในการสง่เสรมิ ให้คําปรกึษาและคําแนะนําแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
จงึได้จดัทําคู่มอืการจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นขึ�น โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อเป�นแนวทางและแนวปฏิบติัให้กับองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น รวมถึงหนว่ยงานในสงักัดกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นให้มคีวามเขา้ใจ
ที�ถกูต้องในการจดัทําความตกลงระหวา่งประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ซึ�งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการปฏิบติังานของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น ตลอดจนป�องกันไมใ่ห้เกิดป�ญหาหรอืผลกระทบใด ๆ ภายหลัง 

คํานํา



     เรื�อง                                                                                  หนา้
หลักการและเหตผุล                                                                                        ๑
วตัถปุระสงค์                                                                                                  ๑
ขอบเขต                                                                                                         ๒
คําศัพท์/คํายอ่                                                                                                ๒
  
หมวดที� ๑ :  ขอ้มูลทั�วไป                                                                  
คํานยิาม/คําจาํกัดความ                                                                           ๓-๔
ขอบเขตและแนวทางปฏิบติัการจดัทําความตกลง                                             ๕-๖
กับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
ระเบยีบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ีและหนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง                     ๗-๑๑
เกณฑ์การพจิารณาเบื�องต้นกรณกีารทําความตกลงที�สามารถทําได ้                  ๑๒
ตามอํานาจหน้าที�โดยไมต้่องเสนอคณะรฐัมนตรี
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการทําความตกลงระหวา่งประเทศ                               ๑๓
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น               
                             
หมวดที� ๒ :  บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MOU)   
แนวทางและขั�นตอนการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ                                                       ๑๓-๑๕
กระบวนงานการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ (MOU)                                                      ๒๐
และกําหนดระยะเวลาในการดาํเนนิการ
องค์ประกอบของบนัทึกความเขา้ใจ                                                                         ๒๑
ตัวอยา่งบนัทึกความเขา้ใจ (Template)                                                                   ๒๑-๒๗
การปรบัปรงุ เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ                                             ๒๘

หมวดที� ๓ :  การใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิความรว่มมอืกับต่างประเทศ
                   ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
บทนํา                                                                                                                    ๒๙
กฎหมาย/ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง                                                                                   ๓๐
รายละเอียดสาํหรบัการใชจ้า่ยงบประมาณในการดาํเนนิความรว่มมอื                           ๓๐-๓๔
กับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

สารบญั



         เรื�อง                                                                            หนา้
บทเฉพาะกาล                                                                               
การจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น                     ๓๕
หลังป� พ.ศ. 2547 แต่มไิดผ้า่นความเหน็ชอบโดยกระทรวงมหาดไทย             
ก่อนการลงนาม และความตกลงฯ ยงัมผีลผกูพนัอยูใ่นป�จจุบนั      
                        
ภาคผนวก
     (๑) ตัวอยา่งรายชื�อหนว่ยงานต่างประเทศที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
          สามารถทําความตกลงความรว่มมอืได ้            
          ๑.๑ องค์การระหวา่งประเทศ                                                                ๓๖-๓๘
          ๑.๒ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น                                                         ๓๘
          ๑.๓ สถาบนัการศึกษา                                                                          ๓๙
     (๒)  ระเบยีบ กฎหมาย และหนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง                                  ๔๑-๔๒

แหล่งอ้างอิง                                                                                             ๔๒ 
 

สารบญั (ต่อ)



วตัถปุระสงค์

(๑)  เพื�อเป�นแนวทางและแนวปฏิบติัให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นและหนว่ยงาน
      ในสงักัดกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นให้มคีวามเขา้ใจที�ถกูต้องในการจดัทํา
      ความตกลงระหวา่งประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

(๒)  เพื�อสนบัสนนุการปฏิบติังานของบุคลากร ผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทํา
      ความตกลงระหวา่งประเทศของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นและองค์กรปกครอง
      สว่นท้องถิ�นมคีวามเขา้ใจ ในการปฏิบติังานตามแนวทางที�ถกูต้อง และสามารถนาํคู่มอื
      การจดัทําบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังาน
      ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(๓)  เพื�อให้ทราบขอบเขต ขั�นตอน ห้วงเวลา หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งและรายละเอียดอื�น ๆ 
       ที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําความตกลงหรอืความรว่มมอืกับหน่วยงานในต่างประเทศ
       ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หลักการและเหตผุล

         องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นได้มกีารจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
มาอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเป�นผลมาจากการพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
กับต่างประเทศ อนึ�ง ในป�จจุบนั กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นได้ให้คําปรกึษาและคําแนะนาํ
แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�มกีารจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศเป�นราย
กรณีและไมไ่ด้มกีารรวบรวมขอ้มูลและแนวทางการดําเนินการ ดังนั�น เพื�อเป�นการรวบรวมขั�นตอน
ระเบยีบ กฎหมาย และขอ้บงัคับที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจงึเห็นความสาํคัญใน
การจดัทําคู่มอืฉบบันี�ขึ�น 

๑



ขอบเขต

         คู่มอืฉบบันี� เป�นแนวทางเกี�ยวกับการจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น โดยมเีนื�อหาครอบคลมุระเบยีบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรหีนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง ขอบเขต
และแนวทางปฏิบติัการจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นแนวทาง
และขั�นตอนการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ตลอดจนการตั�งงบประมาณเพื�อใชใ้นการดําเนินความรว่มมอื
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น คู่มอืเล่มนี�จดัทําขึ�นเพื�อการใชง้านสาํหรบับุคลากร
และผู้ปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําความตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศของกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น รวมถึงผู้ที�สนใจเกี�ยวกับการการจดัทําความตกลงความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๒

คําศัพท์/คํายอ่
มท. = กระทรวงมหาดไทย

พ.ร.บ. = พระราชบญัญติั

สถ. = กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

สถจ. = สาํนักงานสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจงัหวดั

อบจ. = องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

อบต. = องค์การบรหิารสว่นตําบล

อปท. = องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

MOU = Memorandum of Understanding หรอื บนัทึกความเขา้ใจ



หมวดที� ๑ : ขอ้มูลทั�วไป



หมวดที� ๑ : ขอ้มูลทั�วไป

๓

คํานิยาม/คําจาํกัดความ

         สนธสิญัญาระหวา่งประเทศ ตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา
ค.ศ.1969 หมายถึง ความตกลงระหวา่งบุคคลภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยมุง่ให้
เกิดผลผกูพนัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ไมว่า่จะเรยีกชื�อเฉพาะวา่อยา่งไรก็ตาม 
ซึ�งสนธสิญัญาระหวา่งประเทศอาจหมายถึง ความตกลงระหวา่งประเทศทกุรปูแบบ
ที�มชีื�อเรยีกแตกต่างกันไป อาทิ สนธสิญัญา (Treaty) อนสุญัญา (Convention) 
ความตกลง (Agreement) พธิสีาร (Protocol) หนงัสอืแลกเปลี�ยน (Exchange of
Notes) ขอ้ตกลง (Arrangement) บนัทึกควาเขา้ใจ(Memorandum of
Understanding) ปฏิญญา (Declaration) กติกา (Pact) ฯลฯ

รูปแบบสนธสิญัญา 
(๑) สนธสิญัญาสองฝ�าย หรอืทวภิาคี (Bilateral Treaty) หมายถึง สนธสิญัญา
ที�ทําระหวา่งประเทศ ๒ ประเทศ หรอืระหวา่งองค์การระหวา่งประเทศ ๒ องค์การ 
หรอืประเทศหนึ�งประเทศกับองค์การระหวา่งประเทศหนึ�งองค์การ
(๒) สนธสิญัญาหลายฝ�าย หรอืพหภุาคี (Multilateral Treaty) หมายถึง 
สนธสิญัญาที�ทําระหวา่งประเทศตั�งแต่ ๓ ประเทศขึ�นไป คําวา่ ประเทศ ในที�นี� 
หมายรวมถึงองค์การระหวา่งประเทศดว้ย 
ความตกลงจะถือวา่เป�นสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ ในกรณทีี�ความตกลงนั�นเป�น 
(๑) ความตกลงระหวา่งรฐัอธปิไตย
(๒) ความตกลงเกี�ยวกับกิจกรรมทางศาสนา (Concordats) ที�ทํากันระหวา่งสนัตะปาปารฐั
กับรฐัที�นบัถือคาทอลิก
(๓) ความตกลงระหวา่งองค์การระหวา่งประเทศกับรฐั ความตกลงจะไมถื่อเป�นสนธสิญัญา
ระหวา่งประเทศ ในกรณทีี�ความตกลงนั�นเป�น 
(๑) คู่สญัญาฝ�ายหนึ�งใดมไิดถื้อวา่เป�นบุคคลตามกฎหมายระหวา่งประเทศ
(๒) ความตกลงระหวา่งรฐัซึ�งอยูภ่ายใต้กฎหมายภายในประเทศของรฐัใดรฐัหนึ�ง
ซึ�งเป�นภาคีแหง่ความตกลงหรอืของกฎหมายภายในของรฐัที�สามแทนที�จะเป�นกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ



บุคคลภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ หมายถึง รฐั หรอืองค์การระหวา่งประเทศ
ภาคี หมายความวา่ ผูม้สีว่นที�ไดแ้สดงเจตจาํนงที�จะจดัทําความตกลงรว่มกัน รวมทั�ง
ได้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจรว่มกัน

ความตกลงความรว่มมอื หมายความวา่ ความรว่มมอือยา่งไมเ่ป�นทางการ ผา่นการ
จดัทําความตกลง เชน่ บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) บนัทึกความรว่มมอื (MOC) หรอืบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOA) 

ในกรณีการทําความตกลงความรว่มมอื
บนัทึกความเขา้ใจ หรอื Memorandum of Understanding: MOU หมายความวา่
การจดัทําหนงัสอืเพื�อแสดงความสมคัรใจจะปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ตามเงื�อนไข
ที�กําหนดในหนงัสอืกับอีกฝ�ายหนึ�ง โดยที�หนงัสอืนี�ไมถื่อวา่เป�นสญัญาผกูมดั แต่แสดง
ความต้องการที�แนว่แนข่องผูล้งนามวา่จะปฏิบติัตามที�ระบุไว ้

บนัทึกความรว่มมอื หรอื Memorandum of Cooperation: MOC หมายความวา่
การจดัทําหนงัสอืเพื�อแสดงความรว่มมอื โดยเนน้ไปที�ความรว่มมอืที�จะเกิดขึ�นภายใต้
กรอบการใหค้วามชว่ยเหลือด้านทรพัยากร องค์ความรู ้และบุคลากรที�ชดัเจน มกัทําใน
โครงการขนาดใหญร่ะหวา่งประเทศ

บนัทึกขอ้ตกลง หรอื Memorandum of Agreement: MOA หมายความวา่ การจดัทํา
หนังสอืเพื�อแสดงความรว่มมอืที�มคีวามเขม้แขง็และมกิีจกรรมเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง
และสมํ�าเสมอตามขอ้ตกลงที�ทําไว ้และ/หรอืมกีารดําเนนิงานความรว่มมอืที�มผีลกระทบ
ต่อการผกูพนัทางงบประมาณของหนว่ยงานที�ทําความรว่มมอืองค์การระหวา่งประเทศ
หมายความวา่ องค์การระหวา่งประเทศระดบัรฐับาลและองค์การระหวา่งประเทศกึ�งรฐับาล

“องค์การระหวา่งประเทศระดับรฐับาล” หมายความวา่ 
(๑) องค์การที�รฐัรว่มกันจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยมสีมาชกิประกอบดว้ย  
     รฐั
(๒) องค์กรที�จดัตั�งขึ�นโดยมติของการประชุมระหวา่งรฐัหรอืหนงัสอืสญัญาระหวา่งรฐั
     และรฐับาลไทยรบัรอง
(๓) องค์การหรอืองค์กรอื�นทํานองเดยีวกับหรอืสบืเนื�องจากองค์การหรอืองค์กรตาม 
     (๑) หรอื (๒) ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

๔



“องค์การระหวา่งประเทศกึ�งรฐับาล” หมายความวา่ องค์การที�มสีมาชกิสว่นหนึ�งเป�นรฐั
หรอืองค์การระหวา่งประเทศระดับรฐับาล และสมาชกิอีกสว่นหนึ�งที�มใิชร่ฐัหรอืองค์การ
ระหวา่งประเทศระดบัรฐับาล และใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหวา่ง
ประเทศและสหพนัธส์ภากาชาดและสภาเสี�ยววงเดอืนแดงระหวา่งประเทศ

ขอบเขตและแนวทางปฏิบติัในการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศ
 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

     องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถทําความตกลงกับต่างประเทศได ้เฉพาะ
ความตกลงที�ไมม่ผีลผกูพนัรฐับาลหรอืก่อให้เกิดพนัธกรณีภายใต้บงัคับของ
กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยการจดัทําความตกลงในลักษณะดงักล่าว หนว่ยงาน
เจา้ของเรื�องหรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นต้องเสนอเรื�องใหก้ระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะที�เป�นหนว่ยงานควบคมุดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นพจิารณา ทั�งนี�
สาํหรบัการจดัทําความตกลงใด ที�เกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศซึ�งอาจ
มผีลผกูพนัรฐับาลไทย ควรจะต้องจดัทําขึ�นโดยสว่นราชการ ในระดบักรมหรอืกระทรวง 
และจะต้องเสนอเรื�องใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามมาตรา ๔ (๗) 
ของพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเรื�องและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ.๒๕๔๘ 
ก่อนการดําเนนิการต่อไป
     นอกจากนี� การจดัทําความตกลงกับต่างประเทศต้องมคีวามเหมาะสม สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพฒันาท้องถิ�น สามารถปฏิบติัได้ภายใต้อํานาจหนา้ที�ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�นตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับที�มอียูใ่นป�จจุบนั และได้มี
การตั�งงบประมาณไวเ้พื�อการนี�แล้ว

๕



ลักษณะหนว่ยงานต่างประเทศที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถ

หัวขอ้หรอืเรื�องที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถจดัทําความตกลง
กับต่างประเทศ

หัวขอ้หรอืเรื�องที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นไมส่ามารถจดัทําความ
ตกลงกับต่างประเทศ 

      จดัทําความตกลงรว่มกัน (ภาคผนวก ๑)
      (๑) องค์การระหวา่งประเทศ อาทิ หน่วยงานสหประชาชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย
      (๒) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของต่างประเทศ 
      (๓) สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศที�ได้รบัรองจากสาํนักงาน ก.พ. หรอืได้รบั
           การรบัรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธกิารหรอืเทียบเท่าของประเทศนั�น ๆ 
      (๔) หน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ

      (๑) การศึกษา
      (๒) ศิลปวฒันธรรม
      (๓) ภาษา
      (๔) สิ�งแวดล้อม
      (๕) การท่องเที�ยว
      (๖) สาธารณภัย
      (๗) หวัขอ้อื�น ๆ ที�สอดคล้องกับนโยบายและแผนพฒันาท้องถิ�น และอยูภ่ายใต้อํานาจ
            หน้าที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับ
            ที�มอียู่

       กรอบความสมัพนัธเ์มอืงพี�เมอืงน้อง (Sister City) รวมทั�งชื�อเรยีกอื�น ๆ ที�มี
       ความหมายเดียวกัน อาทิ เมอืงคู่แฝด (Twin City) เมอืงมติรภาพ/เมอืงคู่มติร 
       (Friendship City) เมอืงหุน้สว่น (Partnership City)

 

๖



ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการเสนอเรื�องต่อคณะรฐัมนตรี
        พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเรื�องและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ การเสนอเรื�องต่อคณะรฐัมนตรใีหเ้สนอเรื�องได ้เฉพาะเรื�องดงัต่อไปนี�
(๑) เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหเ้ป�นอํานาจหนา้ที�ของคณะรฐัมนตรหีรอืใหต้้องเสนอคณะ  
     รฐัมนตรี
(๒) รา่งพระราชบญัญติั รา่งพระราชกําหนด
(๓) เรื�องที�ต้องเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา หรอืรฐัสภาอนมุติัหรอืใหค้วามเหน็ชอบ
(๔) รา่งพระราชกฤษฎีกา
(๕) รา่งกฎกระทรวงเกี�ยวกับนโยบายสาํคัญที�คณะรฐัมนตรกํีาหนด
(๖) รา่งระเบยีบ รา่งขอ้บงัคับ หรอืรา่งประกาศที�มผีลบงัคับแก่สว่นราชการโดยทั�วไป
(๗) เรื�องที�เกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรอืที�เกี�ยวกับองค์การระหวา่งประเทศ
      ที�มผีลผกูพนัรฐับาลไทย
(๘) การรเิริ�มโครงการลงทนุขนาดใหญข่องสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
     หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั ที�มวีงเงินตามที�คณะรฐัมนตรกํีาหนด เวน้แต่โครงการ  
     ลงทนุที�กําหนดในแผนงานที�คณะรฐัมนตรไีดม้มีติอนมุติัหรอืเหน็ชอบกับแผนงาน
     นั�นแล้ว
(๙) เรื�องที�ขอทบทวนหรอืยกเวน้การปฏิบติัตามมติคณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ขอ้บงัคับ
     หรอืประกาศตาม (๖)
(๑๐) ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที�มลัีกษณะเป�นระเบยีบปฏิบติัทั�วไป
       หรอืจะมผีลเป�นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบติัราชการ

ระเบยีบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ีและหนงัสอืสั�งการ
ที�เกี�ยวขอ้ง (ภาคผนวก ๒)

๗



มติคณะรฐัมนตรทีี�เกี�ยวขอ้งกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา
และสนธสิญัญาต่าง ๆ
       (๑)  มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื�องการติดต่อทํา
ความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ (หนงัสอืสาํนกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวนัที� ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕) 
         การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ
ที�ประเทศไทยจะเขา้เป�นภาคี ควรถือเป�นหลักปฏิบติัวา่ ในการติดต่อทําความตกลง
อนสุญัญา และสนธสิญัญา มอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศเป�นเจา้ของเรื�องดาํเนินการ
และในกรณทีี�ทางต่างประเทศได้ติดต่อทางกระทรวง ทบวง กรม อื�นใดโดยตรง
ก่อนนําเรื�องเสนอคณะรฐัมนตร ีใหก้ระทรวง ทบวง กรมนั�น สง่เรื�องใหก้ระทรวง
การต่างประเทศพจิารณาเสนอความเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
ทกุครั�ง

      (๒) มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ เรื�อง การทําความตกลง
กับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ (หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีด่วนที�สดุ ที� นร ๐๕๐๔/ว ๗ ลงวนัที� ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗)
        การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ
ซึ�งอาจสง่ผลผกูพนัในแง่กฎหมายหรอืก่อใหเ้กิดสทิธหินา้ที�ภายใต้บงัคับของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ อีกทั�งอาจเกี�ยวกับการรกัษาผลประโยชนข์องชาติและนโยบายของ
รฐับาล ใหก้ระทรวง กรม เจา้ของเรื�องหารอืกระทรวงการต่างประเทศดว้ย

(๓) มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ เรื�อง การจดัทําหนงัสอืสญัญา
เกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรอืองค์การระหวา่งประเทศ (หนงัสอืสาํนกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนที�สดุ ที� นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวนัที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
       การดําเนนิการจดัทําหนงัสอืสญัญาหรอืเรื�องเกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
หรอืเกี�ยวกับองค์การระหวา่งประเทศที�มผีลผกูพนัรฐับาลไทย ใหห้น่วยงานที�รบัผดิชอบ
ดําเนินการ ดังนี�

๘



๑.  นาํเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณารา่งหนงัสอืสญัญาก่อนการดาํเนนิการลงนามทกุครั�ง
๒. ในกรณีที�มคีวามจาํเป�นจะต้องปรบัปรงุถ้อยคําหรอืสาระสาํคัญของหนังสอืสญัญา
ที�คณะรฐัมนตรไีดอ้นมุติัหรอืเหน็ชอบไปแล้ว
             ๒.๑ หากการปรบัเปลี�ยนดังกล่าวไมข่ดักับหลักการที�คณะรฐัมนตรไีดอ้นมุติั
หรอืใหค้วามเหน็ชอบไว ้ใหส้ามารถดาํเนนิการไดโ้ดยใหน้าํเสนอคณะรฐัมนตรทีราบ
ภายหลัง พรอ้มทั�งชี�แจงเหตผุลและประโยชนที์�ไทยไดร้บัจากการปรบัเปลี�ยนดงักล่าว
             ๒.๒ หากการปรบัเปลี�ยนดังกล่าวขดัหรอืไมส่อดคล้องกับหลักการที�
คณะรฐัมนตรไีด้อนมุติัหรอืใหค้วามเหน็ชอบไว ้ใหเ้สนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาก่อนดาํเนนิ
การโดยหา้มมใิหแ้ก้ไขหรอืลงนามก่อนที�คณะรฐัมนตรอีนมุติัหรอืใหค้วามเหน็ชอบ
การเปลี�ยนแปลงนั�น

หนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น
        (๑)  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สดุ ที� มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔ 
ลงวนัที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื�อง การจดัทําความตกลงกับต่างประเทศของจงัหวดั
และท้องถิ�น
          ขอความรว่มมอืจงัหวดัแจง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นทกุแหง่ถือปฏิบติั
ตามผลการหารอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรขีองกระทรวงมหาดไทย (หนงัสอืกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที�สดุ ที� มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ ลงวนัที� ๒๓ มถินุายน ๒๕๔๗) กรณี
การจดัทําความตกลงระหวา่งประเทศในระดบัจงัหวดัต่อจงัหวดั หรอืระดบัท้องถิ�น
ต่อท้องถิ�นของแต่ละประเทศ รวมตลอดถึงรา่งบนัทึกการประชุมระหวา่งจงัหวดั
ก็ตาม อาจมผีลผกูพนัต่อรฐัหรอืรฐับาลของทั�งสองฝ�าย ซึ�งเป�นป�ญหาทางกฎหมาย
ระหวา่งประเทศอยูม่าก ดังนั�น เพื�อมใิหเ้กิดป�ญหาหรอืผลกระทบใด ๆ ภายหลังจาก
การทําความตกลงดังกล่าว ใหน้าํเรื�องในลักษณะดงักล่าวขา้งต้นทกุเรื�อง เสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทย เพื�อจกัได้นาํเสนอคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบหรอืเพื�อพจิารณา
ตามความเหมาะสมก่อนการจดัทําความตกลงดว้ย เวน้แต่เป�นเรื�องที�รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงการต่างประเทศระบุชดัเจนวา่เป�นเรื�องที�หนว่ยงานเจา้ของเรื�องสามารถ
ดําเนินการจดัทําความตกลงไปได ้โดยไมต้่องนาํเรื�องนั�นเสนอคณะรฐัมนตรก่ีอน

๙



(๒)  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สดุ ที� มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ 
ลงวนัที� ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื�อง แนวทางปฏิบติัทั�วไป กรณีองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นจะจดัทําความตกลงกับต่างประเทศ
              แจง้จงัหวดัทราบผลการหารอืกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย
(หนังสอืกระทรวงการต่างประเทศ ที� กต 0805/842 ลงวนัที� 26 ตลุาคม 2558) องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถจดัทําความตกลงกับต่างประเทศไดเ้ฉพาะความตกลงที�ไมม่ี
ผลผกูพนัรฐับาลหรอืก่อใหเ้กิดพนัธกรณภีายใต้บงัคับของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
โดยการจดัทําความตกลงในลักษณะดงักล่าว องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นต้องเสนอ
ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นพจิารณาเพื�อเสนอกระทรวงมหาดไทยในฐานะที�เป�น
หนว่ยงานควบคมุดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น เพื�อพจิารณาวา่ การจดัทําความตกลง
ดังกล่าวมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบติัไดภ้ายใต้อํานาจหนา้ที�
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับที�มอียูใ่นป�จจุบนั
รวมทั�งได้จดัสรรงบประมาณไวเ้พื�อการนั�นแล้วหรอืไม ่ทั�งนี� สาํหรบัการจดัทําความตกลงใด 
ที�เกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศซึ�งอาจ มผีลผกูพนัรฐับาลไทย ควรจะต้องจดัทําขึ�น
โดยสว่นราชการในระดบักรมหรอืกระทรวงและจะต้องเสนอเรื�องใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการเสนอเรื�อง
และการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนการดําเนนิการต่อไป

ขอ้กฎหมายในพระราชบญัญัติจดัตั�งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกับ
การใชจ้า่ยเงินเพื�อการฝ�กอบรมหรอืดงูานในต่างประเทศ

 
(๑)  มาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั (ฉบบัที� ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            “การจา่ยเงินขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัตามวรรคหนึ�ง หรอืการนาํเงินของ
กิจการที�องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเป�นเจา้ของหรอืเป�นหุน้สว่นหรอืถือหุน้ในกิจการนั�น
ไปใชจ้า่ยเพื�อการฝ�กอบรมหรอืดงูานในต่างประเทศของนายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั 
รองนายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เลขานกุารนายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั ที�ปรกึษา
นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั รองประธานสภา
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั หรอืสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั จะกระทํามไิด้
เวน้แต่เป�นกรณีที�มขีอ้ตกลงหรอืความรว่มมอืกับหนว่ยงานในต่างประเทศหรอืการฝ�ก
อบรมซึ�งจดัโดยหนว่ยงานของรฐัที�กําหนดใหม้กีารฝ�กอบรมหรอืดงูานในต่างประเทศ
ทั�งนี�ตามที�กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”

๑๐



(๒)  มาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ�งแก้ไข
เพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที� ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
            “การจา่ยเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ�ง หรอืการนาํเงินของกิจการที�เทศบาล
เป�นเจา้ของหรอืเป�นหุน้สว่นหรอืถือหุน้ในกิจการนั�น ไปใชจ้า่ยเพื�อการฝ�กอบรมหรอืดงูาน
ในต่างประเทศของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีเลขานกุารนายกเทศมนตร ี
ที�ปรกึษานายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลหรอืสมาชกิสภา
เทศบาล จะกระทํามไิด้ เวน้แต่เป�นกรณทีี�มขีอ้ตกลงหรอืความรว่มมอื กับหนว่ยงาน
ในต่างประเทศหรอืการฝ�กอบรมซึ�งจดัโดยหนว่ยงานของรฐัที�กําหนดใหม้กีารฝ�กอบรม
หรอืดงูานในต่างประเทศ ทั�งนี� ตามที�กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”

 
(๓) มาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสภาตําบลและองค์การบรหิาร
สว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การ
บรหิารสว่นตําบล (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           “การจา่ยเงินขององค์การบรหิารสว่นตําบลตามวรรคหนึ�ง หรอืการนาํเงิน
ของกิจการที�องค์การบรหิารสว่นตําบลเป�นเจา้ของหรอืเป�นหุน้สว่นหรอืถือหุน้
ในกิจการนั�น ไปใชจ้า่ยเพื�อการฝ�กอบรมหรอืดงูานในต่างประเทศของนายกองค์การบรหิาร
สว่นตําบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเลขานกุารนายกองค์การบรหิารสว่นตําบล
ที�ปรกึษานายกองค์การบรหิารสว่นตําบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตําบล 
รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตําบล หรอืสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตําบล 
จะกระทํามไิด้เวน้แต่เป�นกรณทีี�มขีอ้ตกลงหรอืความรว่มมอืกับหนว่ยงานในต่างประเทศ
หรอืการฝ�กอบรมซึ�งจดัโดยหนว่ยงานของรฐัที�กําหนดใหม้กีารฝ�กอบรมหรอืดงูานใน
ต่างประเทศ ทั�งนี� ตามที�กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”

๑๑



เกณฑ์การพจิารณาเบื�องต้นกรณีการทําความตกลงที�สามารถทําได้
ตามอํานาจหนา้ที�โดยไมต้่องเสนอคณะรฐัมนตรี

    การจดัทําความตกลงที�หนว่ยงานเจา้ของเรื�องสามารถดาํเนนิการไดต้ามอํานาจหนา้ที�
โดยไมต้่องนาํเรื�องเสนอคณะรฐัมนตร ีต้องเป�นความตกลงที�เขา้ เงื�อนไขครบทั�ง
 ๗ ประการ ดังนี�
(๑) ไมเ่ขา้ลักษณะเป�นหนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
(๒) ทําขึ�นตามอํานาจหนา้ที�ที�มอียูข่องหนว่ยงาน
(๓) ไมไ่ด้มเีนื�อหาเป�นเรื�องสาํคัญหรอืเกี�ยวขอ้งกับนโยบาย เชน่ ไมม่เีนื�อหาที�กระทบต่อ  
     ความมั�นคงของรฐั ทางสงัคม หรอืเศรษฐกิจการค้า หรอืไมก่ระทบต่อสทิธทิรพัยส์นิ
     ทางป�ญญา สทิธใินพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์หรอืสทิธปิระโยชนอื์�น ๆ ที�อาจทําใหไ้ทยสญูเสยี
     ผลประโยชน์
(๔) ไมก่่อใหเ้กิดผลผกูพนังบประมาณนอกเหนอืจากงบประมาณที�หนว่ยงานไดร้บัจดัสรร 
     โดยความเหน็ชอบของรฐัสภาแล้ว
(๕) สามารถดําเนนิการไดภ้ายใต้กฎหมายหรอืกฎระเบยีบที�ใชบ้งัคับอยูใ่นขณะที�ทํา
     ความตกลง
(๖) รฐัมนตรเีจา้สงักัดใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทําความตกลงฯ แล้ว
(๗) หนว่ยงานได้เสนอรา่งความตกลงฯ ใหก้ระทรวงการต่างประเทศพจิารณา
      และใหค้วามเหน็ชอบแล้ว 
      สาํหรบั (๖) และ (๗) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นต้องเสนอรา่งความตกลงฯ 
ต่อกระทรวงมหาดไทย และดําเนนิการตามระเบยีบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ี
และหนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง

๑๒



คณะรฐัมนตร ี

กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย)

กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ)

         พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบความตกลงในขั�นตอนสดุท้ายก่อนการลงนาม ทั�งนี�
เฉพาะกรณคีวามตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�ต้องเสนอ
ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา 

     พจิารณาใหข้อ้คิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อรา่งความตกลงฯ ประกอบการพจิารณา
ของคณะรฐัมนตร ีหรอืพจิารณาดําเนนิการเกี�ยวกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ
ในกรณทีี�ยงัไมม่แีนวทางปฏิบติัที�ชดัเจน
ที�ตั�ง : ๔๔๓ ถ. ศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗๕

      พจิารณาใหค้วามเหน็ต่อรา่งความตกลงขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
ตามความเหน็ของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น และนาํเสนอรา่งความตกลง
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรอืนาํเสนอคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบหรอืเพื�อพจิารณา
ตามความเหมาะสมก่อนการจดัทําความตกลง
ที�ตั�ง :  ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๔-๖๑๙๐

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น  

๑๓



กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น 
(๑) กองพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงานท้องถิ�น (กลุ่มงานวชิาการและวจิยั
เพื�อการพฒันาท้องถิ�น)

  การพจิารณารา่งความตกลง

  จดัสรรงบประมาณไวเ้พื�อการนั�นแล้วหรอืไม่

  ของรา่งความตกลง (บางกรณ)ี

- ประสานกับสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจงัหวดัหรอืองค์กรปกครอง
  สว่นท้องถิ�นเจา้ของเรื�อง โดยเฉพาะกรณขีอเอกสารเพิ�มเติมสาํหรบัใชป้ระกอบ

- พจิารณารา่งความตกลงระหวา่งประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นวา่มคีวาม  
  เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบติัไดภ้ายใต้อํานาจหน้าที�ขององค์กร  
  ปกครองสว่นท้องถิ�นตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับที�มอียูใ่นป�จจุบนัรวมทั�งได ้

- ใหข้อ้เสนอแนะด้านสารตัถะหรอืถ้อยคําที�ใชใ้นรา่งความตกลง หรอืประสานกับหนว่ยงาน  
  ภายในกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นเพื�อหารอืประเดน็ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับสารตัถะ  

- ประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพื�อนาํเสนอรา่งความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  หรอืนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบหรอืเพื�อพจิารณาตามความเหมาะสมก่อน
  การจดัทําความตกลง
- ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรอืกระทรวงมหาดไทย ในกรณี
  ที�การทําความตกลงกับต่างประเทศยงัไมม่แีนวทางปฏิบติัที�ชดัเจน

(๒)สาํนักบรหิารการคลังท้องถิ�น
- สนบัสนนุ ใหคํ้าปรกึษา และตอบขอ้หารอืในการดําเนนิความรว่มมอืกับต่างประเทศ
  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเกี�ยวกับการดําเนนิงานด้านการเงิน
  การงบประมาณ และระเบยีบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องดงักล่าว 

(๓)กองกฎหมายและระเบยีบท้องถิ�น
- ใหคํ้าปรกึษา วนิจิฉัย ตีความกฎหมาย กรณกีองพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงาน
  ท้องถิ�นหารอืแนวปฏิบติัเกี�ยวกับการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กร  
  ปกครองสว่นท้องถิ�นที�ต้องขอความเหน็ประกอบการพจิารณา หรอืต้องพจิารณา
  ในรายละเอียดเพื�อใหม้แีนวปฏิบติัที�ชดัเจนถกูต้อง สอดคล้องกับขอ้กฎหมาย ระเบยีบ  
  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

๑๔



สาํนกังานสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจงัหวดั 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ที�ตั�ง : ถนนนครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพ ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒

(๑) ใหคํ้าแนะนาํในเบื�องต้นแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นกรณมีขีอ้หารอืเกี�ยว
     กับการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
(๒) ประสานจดัสง่รา่งความตกลงฯ ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองสว่นท้องถิ�น
     เพื�อพจิารณาดําเนนิการในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
ที�ตั�ง : ศาลากลางจงัหวดัของแต่ละจงัหวดั
หมายเลขโทรศัพท์ : โปรดด ูhttp://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?
orgType=1

(๑) เป�นผูจ้ดัทํารา่งความตกลงกับต่างประเทศประเทศ 
(๒) จดัเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณารา่งความตกลงฯ เพื�อใหก้รมสง่เสรมิ
     การปกครองท้องถิ�นพจิารณา ไดแ้ก่
- รา่งความตกลง ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รวมถึงภาษาต่างประเทศอื�น (ถ้าม)ี)
- สาํเนาแผนพฒันาท้องถิ�น (สว่นที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนนิการซึ�งสอดคล้อง
  กับความตกลงความรว่มมอืที�จะมกีารจดัทําขึ�น)
- สาํเนาขอ้บญัญติั/เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจาํป� หรอืเอกสารเกี�ยวขอ้ง
  กับการตั�งงบประมาณเพื�อดําเนนิการความรว่มมอื
- ขอ้มูลและรายละเอียดของคู่ภาคีที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นประสงค์จะทําความตกลง  
  รว่มกัน 
- อื�น ๆ ตามที�กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นระบุ
  ทั�งนี�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจะต้องรบัรองสาํเนาถกูต้องในเอกสารสาํเนาทกุฉบบั

๑๕



หมวดที� ๒ : บนัทึกความเขา้ใจ 
(Memorandum of

Understanding: MOU)
 



        หมวดนี�จะกล่าวถึงการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในรูปแบบการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding:
MOU) ซึ�งเป�นรูปแบบของหนงัสอืที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสว่นใหญ่ในประเทศไทย
ใชใ้นการจดัทําความตกลงความรว่มมอืกับต่างประเทศ โดย MOU ถกูจดัทําขึ�นเพื�อแสดง
ถึงเงื�อนไขและแนวทางของความรว่มมอืที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นทํารว่มกับคู่ภาคี
โดยเนื�อหาในหมวดที� ๒ นี�จะอธบิายรายละเอียดการทํา MOU กับต่างประเทศขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น ซึ�งมรีายละเอียด ดังนี�
(๑) แนวทางและขั�นตอนการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ 
(๒) กระบวนงานการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจและกําหนดระยะเวลาในการดาํเนนิการ
(๓) องค์ประกอบของบนัทึกความเขา้ใจ
(๔) ตัวอยา่งบนัทึกความเขา้ใจ (Template)
(๕) การปรบัปรุง เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ

หมวดที� ๒ : บนัทึกความเขา้ใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU)

 แนวทางและขั�นตอนการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ 

        การจดัทํา MOU กับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นมรีายละเอียด
ที�ซบัซอ้น โดยมขีั�นตอนและแนวทางปฏิบติั ดังนี�

ที�                          ประเด็น                                         หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ
  ๑.   รเิริ�มกระบวนการจดัทํา MOU ซึ�งแบง่ออกเป�น ๒ กรณ ีไดแ้ก่
(๑)ฝ�ายไทยเป�นฝ�ายถกูทาบทาม หรอื 
(๒)ฝ�ายไทยเป�นฝ�ายทาบทาม
    ทั�งนี� องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นฝ�ายไทยจะต้องแจง้ให้
อีกฝ�ายทราบดว้ยวา่ ก่อนการลงนาม MOU องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นจะต้องเสนอ รา่ง MOU ใหแ้ก่กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะที�เป�นหน่วยงานควบคมุดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
เพื�อพจิารณาวา่ การจดัทํา MOU ดงักล่าว มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบติัไดภ้ายใต้อํานาจหน้าที�
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ตามกฎหมาย ระเบยีบ
และขอ้บงัคับที�มอียูใ่นป�จจุบนั รวมทั�งไดจ้ดัสรรงบประมาณ
ไวเ้พื�อการนั�นแล้วหรอืไม่

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๑๖



ที�                          ประเด็น                                           หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ

๒.  หน่วยงานเจา้ของเรื�องทั�งสองฝ�ายรา่ง MOU ขึ�น เพื�อเป�น
พื�นฐานในการเจรจา และใหทั้�งสองฝ�ายได้รบัประโยชน์ที�เท่าเทียม
กัน บรรลตุามรายละเอียดและความต้องการของแต่ละฝ�าย ทั�งนี� 
หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นฝ�ายไทยเป�นฝ�ายทาบทาม ขอให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจดัทํารา่ง MOU โดยใชตั้วอยา่ง
บนัทึกความเขา้ใจ (Template) ที�กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
ได้จดัทําขึ�น ทั�งในฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผูล้งนาม
ฝ�ายไทยจะต้องเป�นนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเท่านั�น
กรณีสถานศึกษาในสงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นประสงค์
จะทําความตกลงด้านการศึกษากับองค์การระหวา่งประเทศ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของต่างประเทศ สถาบนัการศึกษา
ของต่างประเทศ หรอืหน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ ใหน้ายก
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นต้นสงักัดของสถาบนัการศึกษา
ที�ประสงค์จะจดัทําความตกลงดังกล่าวเป�นผูล้งนาม 
ในความตกลงฯ (มใิชผู่อํ้านวยการสถานศึกษาลงนามเอง)

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๓.  เมื�อได้มกีารแลกเปลี�ยนรา่ง MOU ระหวา่งคู่เจรจาแล้ว 
ขั�นต่อไปคือการกําหนดใหม้กีารเจรจา ทั�งนี� โดยปกติเมื�อการเจรจา
ในแต่ละครั�งเสรจ็สิ�น จะจดัทําบนัทึกการเจรจา (Agreed
Minutes) ระบุผลสาํเรจ็หรอืความคืบหน้าในการเจรจา และลงนาม
โดยหวัหน้าคณะผูแ้ทนของทั�งสองฝ�าย โดยแนบรา่ง MOU ที�เป�น
ผลจากการเจรจาไวด้้วย

 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๔.  จดัทํารา่งโต้ตอบเพื�อปรบัปรุงรา่ง MOU โดยคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ในการทําความตกลง และประโยชน์
ที�หน่วยงานทั�งสองฝ�ายจะได้รบั

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๕. เมื�อรา่ง MOU เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�นมหีนังสอืถึงอําเภอหรอืจงัหวดั (แล้วแต่กรณี)
เพื�อเสนอรา่ง MOU ดังกล่าวใหก้รมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นดําเนินการในสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อไป ตามแนวทางของ
(๑) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สดุ 
ที� มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔ ลงวนัที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
(๒) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สดุ ที� มท ๐๒๐๔.๑/
ว ๒๐๙๕ ลงวนัที� ๒๓ มถินุายน ๒๕๔๗ 
     ทั�งนี� เพื�อใหก้ารพจิารณารา่ง MOU ขา้งต้นเป�นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ย ในการเสนอเรื�องถึงอําเภอหรอืจงัหวดั 
(แล้วแต่กรณี) ขอให ้อปท. จดัสง่เอกสารดังต่อไปนี�ใหค้รบถ้วน

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
สาํนักงานสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นอําเภอ/จงัหวดั 
และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

๑๗



ที�                          ประเด็น                                           หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ

(๑) รา่ง MOU ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รวมถึงภาษา
 ต่างประเทศอื�น (ถ้าม)ี)
(๒) สาํเนาแผนพฒันาท้องถิ�น ซึ�งแสดงการขบัเคลื�อนแผนงาน/
โครงการตามรา่ง MOU
(๓) สาํเนาขอ้บญัญัติ/เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจาํป�
ซึ�งแสดงรายการตั�งจา่ยเพื�อสนับสนุนการดําเนินการตามรา่ง
MOU
(๔) ขอ้มูลและรายละเอียดของหน่วยงานต่างประเทศที�องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�นประสงค์จะทําความตกลงรว่มกัน 
(๕) อื�น ๆ ตามที�กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นระบุ
หมายเหต ุองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเจา้ของเรื�อง
จะต้องรบัรองสาํเนาถกูต้องในเอกสารสาํเนาทกุฉบบั

๖. เมื�ออําเภอหรอืจงัหวดั (แล้วแต่กรณี) ได้รบัหนังสอืจาก
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเรยีบรอ้ยแล้ว ใหเ้สนอเรื�อง
ดังกล่าวไปยงักรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นภายใน
๑๕ วนั นับตั�งแต่วนัที�ได้รบัหนังสอื ทั�งนี� ขอใหอํ้าเภอ/จงัหวดั
ตรวจสอบด้วยวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
ได้จดัสง่เอกสารตามขอ้ ๕ ครบถ้วนทั�งหมดหรอืไม่
ก่อนที�จะมหีนังสอืถึงกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

สาํนักงานสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นอําเภอ/จงัหวดั

๗. กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นตรวจสอบ
 และใหค้วามคิดเหน็ต่อรา่ง MOU เพื�อเสนอกระทรวง
มหาดไทยวา่การจดัทํา MOU ดังกล่าวมคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบติัได้ภายใต้อํานาจ
หน้าที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น รวมทั�งตั�ง
งบประมาณไวเ้พื�อการนั�นแล้วหรอืไม ่รายละเอียดตาม
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สดุ 
ที� มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวนัที� ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
     ทั�งนี� ในกรณีที�ขอ้มูลหรอืเอกสารประกอบการพจิารณา
ที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสง่ใหก้รมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถิ�นไมเ่พยีงพอ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นสามารถแจง้ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
พจิารณาจดัสง่เอกสารเพิ�มเติมได้ หรอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถิ�นอาจเสนอแก้ไขถ้อยคําที�ใชใ้นรา่ง
MOU ใหม้คีวามเหมาะสม โดยกระบวนการตรวจสอบ
และใหค้วามเหน็ต่อรา่ง MOU ของกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถิ�นใชร้ะยะเวลาภายใน ๔๕ วนั นับตั�งแต่
วนัที�ได้รบัเรื�องจากจงัหวดั

 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
สาํนักงานสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นอําเภอ/จงัหวดั 
และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

๑๘



ที�                          ประเด็น                                           หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ
๘.  กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นมหีนังสอืถึงกระทรวง
มหาดไทยเพื�อพจิารณาดําเนินการในสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อไป
รายละเอียดตามหนังสอืสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที�สดุ ที� มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ ลงวนัที� ๒๓ มถินุายน
๒๕๔๗ โดยกระบวนการพจิารณารา่ง MOU ของกระทรวง
มหาดไทยอาจใชร้ะยะเวลาภายใน ๔๕ วนั นับตั�งแต่วนัที�
ได้รบัเรื�องจากกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
กระทรวงมหาดไทย

๙.  กรณีกระทรวงมหาดไทย พจิารณาแล้วเหน็วา่การจดัทํา
MOU ดังกล่าวมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและ
สามารถปฏิบติัได้ภายใต้อํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทยจะมหีนังสอืแจง้กลับ
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นเพื�อดําเนินการในสว่นที�
เกี�ยวขอ้งต่อไป

๑๐. กรณีกระทรวงมหาดไทยพจิารณาแล้วเหน็ควรนําเรื�อง
เสนอคณะรฐัมนตร ีเพื�อทราบหรอืเพื�อพจิารณา กรมสนธิ
สญัญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศจะเป�นผูพ้จิารณา
วา่การจดัทํา MOU ดังกล่าวเขา้ขา่ยหนังสอืสญัญาหรอืไม ่
หากเขา้ขา่ย ใหด้ําเนินการตามขั�นตอนการทําสนธสิญัญา
ระหวา่งประเทศ และต้องเสนอใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็
ชอบก่อนลงนาม รายละเอียดตามหนังสอืสาํนักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีด่วนที�สดุ ที� นร ๐๕๐๕/ว๑๘๙ ลงวนัที�
 ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หรอืหากไมเ่ขา้ขา่ยกรมสนธสิญัญา
และกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศจะต้องมขีอ้คิดเหน็
ประกอบการนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบ 
     ทั�งนี� เมื�อคณะรฐัมนตรหีรอืรฐัสภาเหน็ชอบใหม้ี
การลงนาม MOU กระทรวงมหาดไทยจะมหีนังสอืแจง้กลับ
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นเพื�อดําเนินการสว่น
ที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ

 กระทรวงมหาดไทย

๑๑. กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นมหีนังสอืถึงจงัหวดั
เพื�อขอใหแ้จง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเจา้ของเรื�อง
ทราบผลการพจิารณา 

สาํนักงานสง่เสรมิการปกครอง 
ท้องถิ�นจงัหวดั 
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

๑๒. เมื�อผูจ้ดัทําความตกลงทั�งสองฝ�ายลงนาม MOU
เรยีบรอ้ยแล้ว ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเจา้ของเรื�อง
รายงานผลการจดัทําความตกลงดังกล่าว ทางระบบขอ้มูล
กลางองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (INFO) ในเวบ็ไซต์
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

๑๙



สถ. มหีนังสอืแจง้จงัหวดั เพื�อขอให้แจง้ อปท. เจา้ของเรื�อง
 ทราบผลการพจิารณา

กระบวนงานการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) และกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิการ

๑. ฝ�ายไทยเป�นฝ�ายถกูทาบทาม ๒. ฝ�ายไทยเป�นฝ�ายทาบทาม

หน่วยงานเจา้ของเรื�องทั�งสองฝ�ายยกรา่ง MOU

กําหนดให้มกีารเจรจาระหวา่งสองฝ�าย

จดัทําบนัทึกการเจรจาระบุความคืบหน้าในการเจรจา ลงนามโดยหัวหน้าคณะผู้แทนของทั�งสองฝ�าย

จดัทํารา่งโต้ตอบเพื�อปรบัปรุงรา่ง MOU

อปท. มหีนังสอืถึงอําเภอ/จงัหวดั เพื�อเสนอรา่ง MOU และเอกสารประกอบการพจิารณาให้ สถ. ดําเนินการในสว่น
ที�เกี�ยวขอ้งต่อไป (ระยะเวลา: ภายใน ๑๕ วนันับตั�งแต่จงัหวดัได้รบัเรื�อง)

สถ. ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อรา่ง MOU วา่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
 และสามารถปฏิบติัได้ภายใต้อํานาจหน้าที�ของ อปท. หรอืไม ่(ระยะเวลา : ภายใน ๔๕ วนั)

สถ. มหีนังสอืถึง มท. เพื�อพจิารณาดําเนินการในสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อไป

มท. พจิารณารา่ง MOU (ระยะเวลา : ภายใน ๔๕ วนั)

เห็นควรนําเรื�องเพื�อเสนอคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบ
หรอืเพื�อพจิารณา

เห็นวา่การจดัทํา MOU ดังกล่าว มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบติัได้ภายใต้
อํานาจหน้าที�ของ อปท.

กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ
พจิารณาวา่ MOU ดังกล่าวเขา้ขา่ยหนังสอืสญัญาหรอืไม่ มท. มหีนังสอืแจง้กลับ สถ. เพื�อดําเนินการในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง

ต่อไป

สถ. มหีนังสอืถึงจงัหวดัเพื�อขอให้แจง้ อปท. เจา้ของเรื�อง
 ทราบผลการพจิารณา

หากเขา้ขา่ย ต้องเสนอให้
คณะรฐัมนตรใีห้ความเห็น

ชอบก่อนลงนาม

หากไมเ่ขา้ขา่ย ต้องมขีอ้คิด
เห็นประกอบการนําเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื�อทราบ

 

เมื�อคณะรฐัมนตรทีราบหรอืเห็นชอบให้มกีารลงนาม MOU  
 มท. มหีนังสอืแจง้กลับ สถ. เพื�อดําเนินการในสว่นที�

เกี�ยวขอ้งต่อไป

เมื�อผู้จดัทําความตกลงทั�งสองฝ�ายลงนาม MOU
เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ อปท. รายงานผลการจดัทํา MOU

ดังกล่าว ทางระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO) 
 ในเวบ็ไซด์ สถ.

หมายเหต ุระยะเวลาที�กําหนดตามขั�นตอนต่าง ๆ เป�นการวเิคราะห์
จากการดําเนินการที�ผา่นมาในอดีต ทั�งนี�ระยะเวลาในการดําเนิน

การสามารถแตกต่างกันได้แล้วแต่กรณี

๒๐



(๑) หวัขอ้ของบนัทึกความเขา้ใจ ซึ�งเป�นสว่นระบุชื�อหรอืดา้นของความรว่มมอืที�ประสงค์จะทํา
บนัทึกความเขา้ใจ
(๒) บทนาํ ซึ�งเป�นสว่นที�ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของผูจ้ดัทําบนัทึกความเขา้ใจและความเป�นมา
ของการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ
(๓) บทบญัญัติ ซึ�งเป�นสว่นที�ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เชน่ วตัถปุระสงค์ของการจดัทําบนัทึก
ความเขา้ใจ ขอบเขตความรว่มมอื ขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขต่าง ๆ รวมถึง การปรบัปรงุ หรอื
เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ ตลอดจนการยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจ
(๔) บทลงท้าย ซึ�งเป�นสว่นสดุท้ายของบนัทึกความเขา้ใจที�ระบุวนัและ/หรอืเวลาที�บนัทึก
ความเขา้ใจจะมผีลบงัคับใช ้ภาษาที�ใชใ้นการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ ชื�อ-สกลุของผูล้งนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจ และพยาน 
       อนึ�ง องค์ประกอบของบนัทึกความเขา้ใจอาจมคีวามแตกต่างกัน ตามเจตนาและ
วตัถปุระสงค์ของบนัทึกความเขา้ใจ บนพื�นฐานความเหน็ชอบจากทกุฝ�าย
       นอกจากนี� ในการจดัทําบนัทึกความเขา้ใจ ควรระบุรปูแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
อําเภอและจงัหวดัใหช้ดัเจน เพื�อหลีกเลี�ยงป�ญหาที�อาจจะเกิดขึ�นไดใ้นกรณีที�ชื�อองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นเหมอืนกัน ทั�งนี� สาํหรบัรปูแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของประเทศไทย
รูปแบบทั�วไป สามารถแบง่ออกไดเ้ป�น ๓ ประเภท ดงันี�
(๑) องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
(๒) เทศบาล(เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลตําบล)
(๓) องค์การบรหิารสว่นตําบล

องค์ประกอบของบนัทึกความเขา้ใจ 

ตัวอยา่งบนัทึกความเขา้ใจ (Template)

        กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นไดจ้ดัทําตัวอยา่งบนัทึกความเขา้ใจ ซึ�งใชถ้้อยคําที�ไมม่ผีลผกูพนั
ตามกฎหมายระหวา่งประเทศและถ้อยคําที�ใชใ้นเอกสารที�ไมเ่ป�นสนธสิญัญาตามแนวทางของกรมสนธิ
สญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ตัวอยา่งบนัทึกความเขา้ใจนี� เป�นเพยีง
ตัวอยา่งที�กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจดัทําขึ�นเพื�อเป�นแนวทางการยกรา่งบนัทึกความเขา้ใจ
ทั�งนี� องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นและผูจ้ดัทําบนัทึกความเขา้ใจอีกฝ�ายสามารถปรบัเปลี�ยนเนื�อหา 
และมอีงค์ประกอบของบนัทึกความเขา้ใจที�แตกต่างกันได ้โดยคํานงึถึงความเหมาะสมตามเจตนา
และวตัถปุระสงค์ของบนัทึกความเขา้ใจที�จะจดัทําขึ�น ตลอดจนอยูบ่นพื�นฐานความเหน็ชอบจากผูจ้ดัทํา
บนัทึกความเขา้ใจทกุฝ�าย

๒๑



(ตัวอยา่ง)

ตราสญัลักษณ์ของ
หน่วยงานผู้เขา้รว่ม*

ตราสญัลักษณ์ของหน่วยงาน
ผู้เขา้รว่ม*

ตราสญัลักษณ์ของหน่วยงาน
ผู้เขา้รว่ม*

บนัทึกความเขา้ใจ
เพื�อ/ด้าน [ระบุวตัถปุระสงค์หลักของความตกลงหรอืด้านที�จะทําความตกลง]

ระหวา่ง 
[ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของไทย] ราชอาณาจกัรไทย

กับ
[ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น/สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การระหวา่งประเทศ/

หรอืหน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ] 
 

บนัทึกความเขา้ใจ เพื�อ/ด้าน [ระบุวตัถปุระสงค์หลักของความตกลงหรอืด้านที�จะทําความตกลง] ฉบบันี�
(ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “บนัทึกความเขา้ใจ”) จดัทําขึ�นเมื�อวนัที� [ระบุวนัที�]เดือน[ระบุเดือน] พ.ศ.[ระบุป�
พ.ศ.].ระหวา่ง
(๑) [ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของไทย] คือ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในจงัหวดั [ระบุชื�อจงัหวดั]
 ราชอาณาจกัรไทย ที�อยู ่[ระบุที�อยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม้อํีานาจลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ] 
 (ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ระบุอักษรยอ่ของหน่วยงาน/ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ก.”) ฝ�ายหนึ�ง**

(๒) [ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของไทย] คือ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในจงัหวดั [ระบุชื�อจงัหวดั] 
ราชอาณาจกัรไทย ที�อยู ่[ระบุที�อยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม้อํีานาจลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ] 
 (ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ระบุอักษรยอ่ของหน่วยงาน/ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ข.”) ฝ�ายหนึ�ง** และ

(๓) [ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น/สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การระหวา่งประเทศ/ หรอืหน่วยงาน
ภาครฐัของต่างประเทศ] คือ [ระบุลักษณะหรอืรายละเอียดเพิ�มเติมของหน่วยงาน]  ใน [ระบุชื�อจงัหวดั/เขต/มณฑล]
[ระบุชื�อประเทศ] ที�อยู ่[ระบุที�อยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม้อํีานาจลงนาม
 ในบนัทึกความเขา้ใจ] (ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ระบุอักษรยอ่ของหน่วยงาน/ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ค.”) อีกฝ�ายหนึ�ง**

โดย (อักษรยอ่ของหน่วยงาน หรอื ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ก.), (อักษรยอ่ของหน่วยงาน หรอื ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ข.) และ (อักษรยอ่
ของหน่วยงาน หรอื ผูเ้ขา้รว่มฝ�าย ค.) รวมเรยีกวา่ “ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�าย”***

บนพื�นฐานของผลประโยชน์รว่มกัน ปรารถนาที�จะสง่เสรมิและเสรมิสรา้งความสมัพนัธฉั์นมติรระหวา่งผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�าย
จงึได้ตกลงรว่มกันจดัทําบนัทึกความ เพื�อ/ด้าน [ระบุวตัถปุระสงค์หลักของความตกลงหรอืด้านที�จะทําความตกลง] 
โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี�

/๑. วตัถปุระสงค์...
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๑. วตัถปุระสงค์
บนัทึกความเขา้ใจนี�จดัทําขึ�นเพื�อสง่เสรมิการแลกเปลี�ยนและการพฒันา เพื�อ/ดา้น [ระบุวตัถปุระสงค์
หลักของความตกลงหรอืดา้นที�จะทําความตกลง] ระหวา่งผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�าย ซึ�งจะรว่มมอืดาํเนินกิจกรรม
ตามสาระสาํคัญของบนัทึกความเขา้ใจฉบบันี� โดยดาํเนนิการภายใต้กฎหมาย ขอ้บงัคับ ระเบยีบ
หรอืนโยบายแหง่ชาติ ในการสง่เสรมิและประสานความรว่มมอืเพื�อ/ด้าน [ระบุวตัถปุระสงค์หลักของ
ความตกลงหรอืดา้นที�จะทําความตกลง] บนพื�นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์รว่มกัน 

๒. ขอบเขตความรว่มมอื
         ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายจะดาํเนินการตามขั�นตอนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้บนัทึกความเขา้ใจ  
ดังนี� 
         ๑. ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายจะรว่มมอืกันเพื�อสง่เสรมิการพฒันารว่มกันบนพื�นฐานของความเท่าเทียม
             และผลประโยชน์รว่มกัน ภายใต้อํานาจหนา้ที�ตามกฎหมาย กฎระเบยีบที�มผีลบงัคับใชใ้นแต่ละ   
             ประเทศ
         ๒. ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายจะสง่เสรมิแลกเปลี�ยนความรู ้[กําหนดขอบเขตของความรูที้�จะแลกเปลี�ยน]
         ๓. ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายจะใหก้ารสนับสนนุ.[กําหนดกิจการที�จะสนบัสนนุ]
         ๔. กําหนดบทบาทหน้าที�ของผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�าย (ถ้าม)ี 

๓. บทบญัญติั
        ๑. บนัทึกความเขา้ใจฉบบันี�ใหม้ผีลตั�งแต่วนัที�มกีารลงนามและจะมผีลเป�นระยะเวลา [ระบุจาํนวน] 
ป� ทั�งนี�หากผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายมเีจตจาํนงขยายระยะเวลาบนัทึกความเขา้ใจ ใหทํ้าเป�นลายลักษณอั์กษร
และผนวกไวเ้ป�นสว่นหนึ�งของบนัทึกความเขา้ใจ
        ๒. การปรบัปรงุ เปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจบางสว่น สามารถกระทําไดท้กุเวลา 
โดยต้องทําเป�นลายลักษณ์อักษรบนพื�นฐานของกฎเกณฑ์ที�เท่าเทียมกัน ทั�งนี� การปรบัปรงุ
เปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไขใด ๆ จะต้องผนวกไวเ้ป�นสว่นหนึ�งของบนัทึกความเขา้ใจ และการเปลี�ยนแปลง
จะมผีลหลังจากมกีารลงนามโดยผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนของทั�งสองฝ�ายในบนัทึกความเขา้ใจฉบบัแก้ไข 
         ๓. หากฝ�ายใดฝ�ายหนึ�งมคีวามประสงค์ที�จะยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจ ก่อนระยะเวลาสิ�นสดุ
การบงัคับใชใ้หแ้จง้ความประสงค์ไปยงัอีกฝ�ายหนึ�งเป�นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า [ระบุจาํนวน] 
วนั พรอ้มดว้ยเหตผุลในการยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจ ทั�งนี� การยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจจะไมม่ผีลกระทบ
ต่อการดําเนนิกิจกรรมและโครงการ ที�กําลังดําเนนิการที�ไดร้บัการเหน็ชอบจากทกุฝ�ายก่อนวนัที�สิ�นสดุ
บนัทึกความเขา้ใจ

/บนัทึกความเขา้ใจ…
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บนัทึกความเขา้ใจฉบบันี�จดัทําทําคู่ฉบบัเป�นภาษาไทย [ระบุภาษาราชการอื�นของหน่วยงานที�ทําบนัทึก
ความตกลงรว่ม] และภาษาอังกฤษ ซึ�งทกุฉบบัมผีลใชไ้ดเ้ท่าเทียมกัน ผูเ้ขา้รว่มทกุฝ�ายไดด้าํเนินการ
ไปตามอํานาจหน้าที�อยา่งถกูต้อง โดยใหม้ผีลในวนัที�ระบุไวข้า้งต้น อนึ�ง ในกรณทีี�เกิดความแตกต่าง
ในการตีความ ใหใ้ชภ้าษาอังกฤษเป�นเกณฑ์

[ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของไทย]
ราชอาณาจกัรไทย

[ระบุชื�อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การ
ระหวา่งประเทศ/หรอืหน่วยงานภาครฐั

 ของต่างประเทศ]
[ระบุชื�อประเทศ]

(ชื�อ – สกลุ ผูล้งนาม)                                             (ชื�อ – สกลุ ผูล้งนาม)             
[ตําแหน่ง]                                                             [ตําแหนง่]

 

พยาน                                                                พยาน
(ชื�อ – สกลุ พยาน)                                              (ชื�อ – สกลุ พยาน)
  
หมายเหต ุ *การใชต้ราสญัลักษณ์ของหนว่ยงานผูเ้ขา้รว่มสามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสม
                ** กรณีมผีูเ้ขา้รว่ม ๒ ฝ�าย ใหร้ะบุท้ายขอ้ความวา่ “ฝ�ายหนึ�ง” และ “อีกฝ�ายหนึ�ง”
                *** กรณีมผีูเ้ขา้รว่มมากกวา่ ๒ ฝ�าย ใหเ้รยีงตามตัวอักษร เชน่ ก ข ค ง เป�นต้น               
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(Example)

Participant’s emblem* Participant’s emblem* Participant’s emblem*

Memorandum of Understanding
On [essence of cooperation]

Between
Name of Thai local administrative organization, Kingdom of Thailand

and
Name of local administrative organization/educational institution/international

organization or government entity of the other country
 
 

This Memorandum of Understanding on [……essence of cooperation……..] (the “MOU”) is made and entered
into on this [date] day of [month] [year] at [address] by and among

 
(1) [Name of Thai local administrative organization], a local administrative organization of [Name
of province], Kingdom of Thailand, located at [address], represented by [position of the
representative], (hereinafter called “Acronyms for local administrative organization or Participant
A”) of one Side**;

(2) [Name of local administrative organization/educational institution/international organization
or government entity of the other country], [explaining the role and mission of
organization/agency/entity involved in this MOU] of [Name of province/region/county], [Name of
country], located at [address] represented by [position of the representative (hereinafter called
“Acronyms for local administrative organization or Participant B”) of one Side*; and

(3) [Name of local administrative organization/educational institution/international organization
or government entity of the other country], [explaining the role and mission of
organization/agency/entity involved in this MOU] of [Name of province/region/county], [Name of
country], located at [address] represented by [position of the representative] (hereinafter called
“Acronyms for administrative organization/educational institution/international organization or
government entity of other countries or Participant C”) of the other Side.**

 

 /[Acronyms …
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          [Acronyms for local administrative organization or Participant A], [Acronyms for local
administrative organization or Participant B] and [Acronyms for local administrative organization
or Participant C] being hereinafter collectively referred to as the “Participants”***

Based on joint interest, intending to promote and strengthen the friendly relations, the
Participants have agreed to make this MOU on [essence of cooperation] with details as follow

Paragraph 1: Objectives
         This MOU has been made to promote the exchange and development on [essence of
cooperation] between the Participants which will cooperate in implementing activities 
as outlined in this MOU. The Participants will, subject to their laws, rules, regulations and
national policies, promote and cooperate on [essence of cooperation] on the basis of equality
and joint benefit. 

Paragraph 2: Areas of Cooperation
         Under this MOU, the Participants intend to accomplish the following: 
         1. The Participants will, within their authorities and to the extent permitted by the laws and
regulations in force in their respective countries, cooperate with each other to promote joint
development on the basis of equality and joint benefit. 
         2. The Participants will promote knowledge exchange for the development of …………………
         3. The Participants will support each other on ………………………
         4. Specify roles and responsibilities of the Participants (if any) 

Paragraph 3: Provisions
         1. This MOU is effective as of its signature by The Participants and will remain effective for a
period of [number] year(s) and may be extended upon joint approval thereafter. The extension
will be made by written instrument signed by The Participants and will form a part of the MOU 
         2. This MOU may be amended, at any time only by written instrument signed by
 The Participants. Such amendment will form part of this MOU.

/3. Either …
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      3. Either Participant with intention to terminate this MOU prior to the effective termination
date has to notify the other Participant [number] day(s) in advance with a written notice of
MOU termination. The termination of this MOU will not affect the implementation of ongoing
activities and programs which have been approved by the Participants prior to the date of the
termination of this MOU. 
 
     In witness whereof, this MOU is made in Thai, [the official language of the other participant],
and English, all having equal validity. The Participants have caused this MOU to be duly
executed by their authorized representatives as of the date first above mentioned. In case of
any divergence of interpretation, the English text will be used

[Name of Thai local
administrative organization]
Kingdom of Thailand

……………………………………………

[Name of local administrative
organization/educational institution/
international organization or government
entity of the other country]
[Name of country]

……………………………………………………………………
[Name]                                                                              [Name]        
[Position]                                                                          [Position] 

……………………………………………                                           ……………………………………………............................

Witness                                                                            Witness 
[Name]                                                                            [Name]

Remarks:  *  The use of the Participant’s emblem is flexible, as the Participants see appropriate. 
                    ** In case there are only 2 Participants, write “of the one Side” and “of the other Side”. 
                    *** In case there are more than 2 sides, write in alphabetical order, e.g., Participant A,
                           B, C, and D).   
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การปรบัปรุง เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ

        กรณีที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นประสงค์จะปรบัปรงุ เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไข
บนัทึกความเขา้ใจที�ไดม้กีารลงนามแล้ว ควรดําเนนิการตามที�วธิกีารที�ไดบ้ญัญัติไวใ้นบนัทึก
ความเขา้ใจที�ได้มกีารลงนามรว่มกัน หากไมไ่ดม้กีารบญัญัติวธิกีารหรอืการดาํเนนิการ
เพื�อปรบัปรุง เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
อาจมวีธิกีารในการดําเนนิการดังนี�

(๑) การปรบัปรุง เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจที�ม ี๒ ฝ�าย 
            องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถเจรจาขอปรบัปรงุ เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไข
บนัทึกความเขา้ใจด้วยวาจา หรอืมกีารทําหนงัสอืแลกเปลี�ยน ก่อนการทําเป�นลายลักษณ์อักษร 
และลงนามโดยผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทน ที�ไดร้บัมอบหมายของทั�งสองฝ�ายในบนัทึกความเขา้ใจ
ฉบบัแก้ไข 

(๒) การปรบัปรุง เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจที�มหีลายฝ�าย 
        องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจะต้องแจง้ใหผู้จ้ดัทําความตกลงทกุฝ�ายทราบ และมสีทิธิ
ที�จะรว่มตัดสนิใจ/รว่มในการเจรจา หรอืทําความตกลง/หนงัสอืแลกเปลี�ยนใด ๆ เพื�อปรบัปรงุ
เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจ ก่อนการทําเป�นลายลักษณ์อักษร และลงนาม
โดยผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนที�ได้รบัมอบหมายของผูจ้ดัทําความตกลงทกุฝ�ายในบนัทึกความเขา้ใจ
ฉบบัแก้ไข ยกเวน้บญัญัติไวใ้นบนัทึกความเขา้ใจวา่ อนญุาตใหทํ้าความตกลงแก้ไขเป�น
กลุ่มเล็กหรอืเฉพาะบางฝ�าย และการแก้ไขของกลุ่มเล็กนี�ต้องไมก่ระทบต่อฝ�ายอื�น ๆ ภายใต้
บนัทึกความเขา้ใจ และไมเ่ป�นการแก้ไขที�ไมส่อดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของบนัทึกความเขา้ใจ
โดยรวม

        ทั�งนี� หากการปรบัเปลี�ยนบนัทึกความเขา้ใจไมข่ดักับหลักการเดมิของบนัทึกความเขา้ใจ
ที�ได้ผา่นการอนมุติัหรอืได้รบัความเหน็ชอบใหด้าํเนนิการได ้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
สามารถดําเนนิการได้โดยไมต้่องเสนอกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น เพื�อเสนอเรื�อง
ต่อกระทรวงมหาดไทย ทั�งนี� องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจะต้องแจง้ใหก้รมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถิ�นทราบภายหลัง พรอ้มชี�แจงเหตผุลและประโยชนที์�ไดร้บัจากการปรบัปรงุ
เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว และนาํสง่บนัทึกความเขา้ใจฉบบัแก้ไข
ในรายงานการดําเนนิงานดังกล่าวในระบบขอ้มูลกลางองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (INFO) 
ใหเ้ป�นป�จจุบนัด้วย

๒๘



หมวดที� ๓ : การใชจ้า่ยงบประมาณ
ในการดําเนินความรว่มมอืกับต่างประเทศ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น



หมวดที� ๓ : การใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิความรว่มมอืกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

บทนํา
      หมวดนี�จะกล่าวถึงการใชจ้า่ยงบประมาณเพื�อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี�ยวกับความรว่มมอื
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ซึ�งสามารถแบง่ออกเป�น ๓ ชว่งเวลา
ไดแ้ก่

๑.  ก่อนการลงนามความตกลงฯ 
(๑) กรณีจดัการประชุมหารอื/เจรจา/เตรยีมการความตกลงฯ ในประเทศไทย 
      (๑.๑) ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น เชน่ 
ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
ค่าอาหารวา่งและเครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าเชา่หอ้งประชุม ตลอดจนค่าพมิพเ์อกสารต่าง ๆ 
      (๑.๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ
เบี�ยเลี�ยงเดินทาง เป�นต้น
(๒) กรณีจดัการประชุมหารอื/เจรจา/เตรยีมการความตกลงฯ ในต่างประเทศซึ�งเป�นประเทศ
ภาคี
      (๒.๑) ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น
      (๒.๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย เชน่ 
ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง

๒. ณ วนัที�มพีธิลีงนามความตกลงฯ
(๑) กรณีจดัพธิลีงนามความตกลงฯ ในประเทศไทย
     (๑.๑) ค่าใชจ้า่ยในการต้อนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล เชน่ ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึก
ที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ค่าอาหารวา่ง
และเครื�องดื�ม ค่าอาหาร ตลอดจนค่าพมิพเ์อกสาร ค่าอุปกรณก์ารลงนามต่าง ๆ
      (๑.๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ
เบี�ยเลี�ยงเดินทาง เป�นต้น
(๒) กรณีจดัพธิลีงนามความตกลงฯ ในต่างประเทศซึ�งเป�นประเทศภาคี 
       (๒.๑) ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น 
        (๒.๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย 
เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง 

๒๙



      (๑) ค่าใชจ้า่ยในประเทศ เชน่ ค่าใชจ้า่ยในการต้อนรบับุคคลหรอืคณะบุคคลที�เขา้ดงูาน 
หรอืนเิทศงาน หรอืเยี�ยมชม เชน่ ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ
ในนามขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 
ค่าอาหาร 
      (๒) ค่าใชจ้า่ยในต่างประเทศ เชน่ ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ 
ในนามขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ
เพื�อดําเนนิการตามความตกลงของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยง
เดินทาง เป�นต้น

๓. หลังการลงนามความตกลงฯ

กฎหมาย/ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง (ภาคผนวก ๒)

       (๑)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที�
ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
       (๒) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. 2562

รายละเอียดสาํหรบัการใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิความรว่มมอืกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

        กระทรวงมหาดไทยไดกํ้าหนดรายละเอียดสาํหรบัการใชจ้า่ยงบประมาณในการดาํเนนิ
ความรว่มมอืกับหนว่ยงานต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ดงันี�

ชว่งเวลา รายละเอียด

(๑) ก่อนการลงนามความตกลงฯ (๑)  กรณจีดัการประชุมหารอื/เจรจา/เตรยีมการ
ความตกลงฯ ในประเทศไทย 
       (๑.๑) ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมราชการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น เชน่ ค่าของขวญัหรอื
ของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ค่าอาหารวา่ง
และเครื�องดื�ม ค่าอาหาร การตั�งงบประมาณ:
งบดาํเนนิงาน หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ย
เกี�ยวกับการรบัรองและพธิกีาร

๓๐



ชว่งเวลา รายละเอียด

(๑) ก่อนการลงนามความตกลงฯ การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกับ
การรบัรองและพธิกีาร
         (๑.๒)   ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าเชา่หอ้งประชุม
การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้า
ซึ�งบรกิาร
          การเบกิค่าใชจ้า่ยตามขอ้ (๑.๑) – (๑.๒):
ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๖๒
    (๑.๓) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ
คณะผูแ้ทนฝ�ายไทย เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ 
เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน
 หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวเนื�องกับ
การปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื�น ๆ 
          การเบกิค่าใชจ้า่ย: ใหถื้อปฏิบติัตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

(๑) ณ วนัที�มพีธิลีงนามความตกลงฯ (๑) กรณีการจดัพธิลีงนามความตกลงฯ
 ในประเทศไทย
    (๑.๑) ค่าใชจ้า่ยในการต้อนรบับุคคลหรอื
คณะบุคคล เชน่ ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึก
ที�มอบใหช้าวต่างประเทศ ในนามขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น ค่าอาหารวา่งและเครื�องดื�ม
ค่าอาหาร
         การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกับ
การรบัรองและพธิกีาร 
    (๑.๒) ค่าพมิพเ์อกสาร 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ด้
มาซึ�งบรกิาร
    (๑.๓) ค่าอุปกรณก์ารลงนามต่าง ๆ 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน 
หมวดวสัด ุประเภทวสัดสุาํนกังาน

๓๑



ชว่งเวลา รายละเอียด

     การเบกิค่าใชจ้า่ยตามขอ้ (๑.๑) – (๑.๓) : ใหถื้อ
ปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๔) ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยงเดนิทางของ
คณะผูแ้ทนฝ�ายไทย
      การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวเนื�องกับ
การปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื�น ๆ 
      การเบกิค่าใชจ้า่ย: ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๕๕
และที�แก้ไขเพิ�มเติม (๒) กรณกีารจดัพธิลีงนาม
ความตกลงฯ ในต่างประเทศ ซึ�งเป�นประเทศภาคี 
   (๒.๑) ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบใหช้าวต่าง
ประเทศ ในนามขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกับการรบัรอง
และพธิกีาร
          การเบกิค่าใชจ้า่ย: ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ย
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
พ.ศ. ๒๕๖๒
    (๒.๒) ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง 
ของคณะผูแ้ทนฝ�ายไทย
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนนิงาน
 หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวเนื�องกับ
การปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื�น ๆ 
          การเบกิค่าใชจ้า่ย: ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที�แก้ไข
เพิ�มเติม

๓๒



ชว่งเวลา รายละเอียด

(๑) ค่าใชจ้า่ยในประเทศ
     (๑.๑) ค่าใชจ้า่ยในการต้อนรบับุคคลหรอื
คณะบุคคลที�เขา้ดงูานหรอืนเิทศงาน หรอืเยี�ยมชม 
เชน่ ค่าของขวญั หรอืของที�ระลึกที�มอบให้
ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น ค่าอาหารวา่งและเครื�องดื�ม ค่าอาหาร 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกับการรบัรอง
และพธิกีาร 
    (๑.๒) ค่าพมิพเ์อกสาร
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้า
ซึ�งบรกิาร
          การเบกิค่าใชจ้า่ยตามขอ้ (๑.๑) – (๑.๒): 
ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ค่าใชจ้า่ยในต่างประเทศ 
    (๒.๑) ค่าของขวญัหรอืของที�ระลึกที�มอบให้
ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกับการรบัรอง
และพธิกีาร
          การเบกิค่าใชจ้า่ย: ให้ถือปฏิบติัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใชจ้า่ย
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
พ.ศ. ๒๕๖๒
    (๒.๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปต่างประเทศ 
เพื�อดาํเนนิการตามความตกลงของคณะผูแ้ทน
ฝ�ายไทย เชน่ ค่าที�พกั ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง 
          การตั�งงบประมาณ: งบดาํเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี�ยวเนื�องกับ
การปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื�น ๆ 
          การเบกิค่าใชจ้า่ย: ใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที�
แก้ไขเพิ�มเติม

(๓) หลังการลงนามความตกลงฯ

๓๓



       การตั�งงบประมาณต้องตรวจสอบรายจา่ยที�จะต้องใชจ้า่ยใหเ้ป�นไปตามอํานาจและหนา้ที� 
และการตั�งงบประมาณใหเ้ป�นไปตามการจาํแนกงบประมาณรายจา่ยประจาํป�ที�กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นกําหนด สาํหรบัการเบกิจา่ยเงินใหถื้อปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

การกําหนดค่าใชจ้า่ยที�จะเกิดขึ�นตามความตกลงในบนัทึกความเขา้ใจ 

จะต้องพจิารณาถึงอํานาจและหน้าที�ในการดาํเนนิการตามที�กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสั�งการของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

      การตั�งงบประมาณและการเบกิจา่ยเงินตามบนัทึกความเขา้ใจขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

การตั�งงบประมาณรายจา่ยในขอ้บญัญติั/เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจาํป� และการเบกิจา่ยเงิน 

๓๔



บทเฉพาะกาล



        กรณกีารจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเกิดขึ�นหลังป� 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เอกสารความตกลงฯ มไิดผ้า่นความเหน็ชอบโดยกระทรวงมหาดไทยก่อนการลงนาม
และความตกลงฯ ยงัมผีลผกูพนัอยูใ่นป�จจุบนั มแีนวทางดาํเนนิการดงันี�
         ๑. กรณีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นพจิารณาแล้วเหน็วา่ การดาํเนินการภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวเป�นไปตามหลักเกณฑ์ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจะเสนอเรื�องใหก้ระทรวงมหาดไทย
ใหส้ตัยาบนั
        ๒. กรณีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นพจิารณาแล้วเหน็วา่ การดาํเนินการภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวไมเ่ป�นไปตามหลักเกณฑ์ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจะเสนอเรื�องใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น ปรบัความตกลงฯ ใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ และรายงานกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
เพื�อเสนอเรื�องใหก้ระทรวงมหาดไทยใหส้ตัยาบนั

การจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
หลังป� พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่มไิด้ผา่นความเห็นชอบโดยกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการลงนาม และความตกลงฯ ยงัมผีลผูกพนัอยูใ่นป�จจุบนั

๓๕



ภาคผนวก



องค์การแรงงานระหวา่ง
ประเทศในภมูภิาคเอเชยี
และแปซฟิ�ก

ภาคผนวก 
(๑) ตัวอยา่งรายชื�อหนว่ยงานต่างประเทศที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นสามารถทําความตกลงได้    
      ๑.๑ องค์การระหวา่งประเทศ 

องค์การอาหารและเกษตร
แหง่สหประชาชาติ

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations หรอื FAO

International Labour
Organization in Asia and
the Pacific หรอื ILO

ที� ชื�อองค์การ (ภาษาไทย) ชื�อองค์การ (ภาษาอังกฤษ) สญัลักษณ์

๑.

๒.

๓. องค์การระหวา่งประเทศ
เพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน

International Organization
for Migration หรอื IOM

๔. โครงการสิ�งแวดล้อม
แหง่สหประชาชาติ

United Nations
Environment Programme
หรอื UNEP

๕. โครงการพฒันา
แหง่สหประชาชาติ

United Nations
Development Programme
หรอื UNDP

๖. องค์การเพื�อการศึกษา
วทิยาศาสตร ์และ
วฒันธรรมแหง่
สหประชาชาติ

United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization 
หรอื UNESCO

๓๖



Office of the United
Nations High
Commissioner for
Refugees หรอื UNHCR

สาํนักงานวา่ดว้ย
กลยุทธร์ะหวา่งประเทศ
เพื�อการลดภัยพบิติั
แหง่สหประชาชาติ

หน่วยงานสาํคัญทางดา้น
การพฒันาการตั�งถิ�นฐาน
มนุษยข์องสหประชาชาติ

กองทนุสหประชาชาติ
 เพื�อประชากร

United Nations
Population Fund หรอื
UNFPA

United Nations Human
Settlements Programme
หรอื UN-HABITAT

ที� ชื�อองค์การ (ภาษาไทย) ชื�อองค์การ (ภาษาอังกฤษ) สญัลักษณ์

๗.

๘.

๙. คณะมนตรสีทิธมินุษยชน
แหง่สหประชาชาติ

United Nations Human
Rights Council หรอื
UNHRC

๑๐. องค์การทนุเพื�อเดก็
แหง่สหประชาชาติ

United Nations Children's
Fund หรอื UNICEF

๑๑. องค์การพฒันา
อุตสาหกรรม
แหง่สหประชาชาติ

United Nations Industrial
Development
Organization หรอื UNIDO

๑๒. International Decade for
Natural Disaster
Reduction หรอื IDNDR

๑๓. สาํนักงานขา้หลวงใหญ่
ผูลี้�ภัยแหง่
สหประชาชาติ

๑๔. องค์การเพื�อการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ และเพิ�มพลังของ
ผูห้ญงิแหง่สหประชาชาติ

United Nations Entity for
Gender Equality and the
Empowerment of Women
หรอื UN Women

๓๗



มณฑล, มณฑล
ปกครองตนเอง,
เทศบาลนคร, 
เขตบรหิารพเิศษ

 

องค์การอนามยัโลก World Health
Organization หรอื WHO

ที� ชื�อองค์การ (ภาษาไทย) ชื�อองค์การ (ภาษาอังกฤษ) สญัลักษณ์

๑๕.

๑.๒ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ประเทศไทย ประเทศจนี ประเทศเกาหลีประเทศญี�ปุ�น ประเทศลาว ประเทศ
มาเลเซยี

ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา

สว่นภมูภิาค
(จงัหวดั, อําเภอ,
ตําบล, หมูบ่า้น)

ระดบัจงัหวดั
มหานคร, เมอืง,
อําเภอ, เขต,

ตําบล
 

แขวง, เมอืง,
บา้น

อําเภอ, ตําบล,
หมูบ่า้น

มลรฐั
 

สว่นท้องถิ�น
ม ี๒ รูปแบบ
๑. แบบทั�วไป 
อบจ., เทศบาล,
อบต.
๒. แบบพเิศษ
กรุงเทพฯ 
และเมอืงพทัยา

ม ี๒ ประเภท
๑. จงัหวดั (บน)
โทะ, โด, ฟู, เคน
๒. เทศบาล
(ล่าง)
เทศบาลนคร ,
เทศบาล
เมอืง,เทศบาล
หมูบ่า้น

ระดับท้องถิ�น
แขวง, หมูบ่า้น

รฐับาลท้องถิ�น
ม ี๕ รูปแบบ
๑. สภานคร
(ใหญที่�สดุ)
๒. สภาเทศบาล
๓. สภาเมอืง
๔. คณะกรรมการ
เมอืง
๕. สภาท้องถิ�น
(เล็กที�สดุ)

รฐับาลท้องถิ�น
เคาน์ตี� (County),
มวินซิปิอล
(Municipal
government),
ทาวนแ์ละทาวนช์พิ
(Town &
Township),
เขตพเิศษ
(Special
District)

๓๘



๑.๓ สถาบนัการศึกษา
      สถาบนัหรอืหนว่ยงานดา้นการศึกษาที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจะทําความตกลง
ด้วยนั�น ควรเป�นหนว่ยงานที�ได้รบัการรบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
(ก.พ.) หรอืเป�นหนว่ยงานที�ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธกิารหรอืเทียบเท่า
ของประเทศนั�น ๆ 

(ตัวอยา่ง)
 

ชื�อสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ
 

ชื�อสถาบนัการศึกษาในประเทศจนี (CHINA)
๑. SHANGHAI UNIVERSITY
๒. HEBEI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
๓. BEIJING UNIVERSITY OF LANGUAGES & CULTURE
๔. PEKING UNIVERSITY
๕. RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
๖. BEIJING NORMAL UNIVERSITY
๗. BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY
๘. TSINGHUA UNIVERSITY
๙. BEIJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
๑๐. NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY
       ฯลฯ
ชื�อสถาบนัการศึกษาในประเทศญี�ปุ�น (JAPAN)
๑. JAPAN AICHI GAKUIN UNIVERSITY
๒. JAPAN AICHI GAKUSEN UNIVERSITY
๓. JAPAN AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
๔. JAPAN AICHI MEDICAL UNIVERSITY
๕. JAPAN AICHI MIZUHO COLLEGE
๖. JAPAN AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY OF FINE ARTS AND MUSIC
๗. JAPAN AOMORI PUBLIC COLLEGE
๘. JAPAN AOMORI UNIVERSITY
๙. JAPAN AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY
๑๐. JAPAN ASAHI UNIVERSITY
       ฯลฯ

๓๙



ชื�อสถาบนัการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ (KOREA)
๑. Andong National University
๒. Anyang University
๓. Asian Center for Theological Studies and Mission
๔. Busan Digital University
๕. Busan National University of Education
๖. Changwon National University
๗. Cheongju University
๘. Chinju National University of Education
๙. Chodang University
๑๐. Chonbuk National University
ฯลฯ

รายชื�อสถาบนัการศึกษาอื�น ๆ ที�ไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) โปรดดรูายละเอียดตาม 
: http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html

๔๐



ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการเสนอเรื�องต่อคณะรฐัมนตรี
       พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการเสนอเรื�องและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘
มติคณะรฐัมนตรทีี�เกี�ยวขอ้งกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนสุญัญา 
และสนธสิญัญาต่าง ๆ
       (๑) มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื�องการติดต่อทําความตกลงกับ
ต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ (หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวนัที� ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕)
       (๒) มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ เรื�อง การทําความตกลงกับ
ต่างประเทศ การทําอนสุญัญา และสนธสิญัญาต่าง ๆ (หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
ด่วนที�สดุ ที� นร ๐๕๐๔/ว ๗ ลงวนัที� ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗)
       (๓) มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ เรื�อง การจดัทําหนงัสอืสญัญา
เกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรอืองค์การระหวา่งประเทศ (หนงัสอืสาํนักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีดว่นที�สดุ ที� นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวนัที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

หนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น
       (๑) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ดว่นที�สดุ ที� มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔ ลงวนัที� 
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื�อง การจดัทําความตกลงกับต่างประเทศของจงัหวดัและท้องถิ�น
       (๒) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ดว่นที�สดุ ที� มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวนัที�
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื�อง แนวทางปฏิบติัทั�วไป กรณอีงค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจะจดัทํา
ความตกลงกับต่างประเทศ

(๒) ระเบยีบ กฎหมาย และหนงัสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง

๔๑



กองความรว่มมอืดา้นความมั�นคง สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักนโยบายและแผนกลา
โหม. องค์ความรู ้เรื�อง การจดัทําความตกลงระหวา่ง กห. กับ กห. มติรประเทศ.

วารสารทางวชิาการ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ออนไลน์ ฉบบัปฐมฤกษ์. MOU MOC และ
MOA,  ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย ์ดร.สมพงศ์ ชูมาก. กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมอืง. 

ศาสตราจารย ์ดร.จุมพต สายสนุทร. กฎหมายระหวา่งประเทศ เล่ม๒. พมิพค์รั�งที�๖ กรงุเทพฯ :
บรษัิท สาํนักพมิพว์ญิ�ูชน จาํกัด, ๒๕๕๐

สมบูรณ์ เสงี�ยมบุตร. กฎหมายระหวา่งประเทศ. พมิพค์รั�งแรก กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพม์ติชน, ๒๕๔๘

สาํนักการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ. คู่มอืการปฏิบติังาน การจดัทําบนัทึกความเขา้ใจกับต่าง
ประเทศ, ๒๕๕๖

สาํนักการสาธารณสขุระหวา่งประเทศ สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ งบประมาณประจาํป�
พ.ศ.๒๕๖๐
http://www.bihmoph.net/userfiles/file/mou&sideevent%๒๐manual๒๕๖๐%๒๐/MOU%
20manual.pdf. 

คู่มอืการปฏิบติังาน เรื�อง การจดัทําขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศ, ๒๕๕๙

กฎหมาย/ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกับการใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิ
ความรว่มมอืกับต่างประเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
       (๑) พระราชบญัญติัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติม
โดยพระราชบญัญัติองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั (ฉบบัที� ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
       (๒) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติ
เทศบาล (ฉบบัที� ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
       (๓) พระราชบญัญติัสภาตําบลและองค์การบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบรหิารสว่นตําบล
(ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๔) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที�แก้ไขเพิ�มเติม
       (๕) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งอ้างอิง 

       พมิพค์รั�งที� ๓ กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, ๒๕๔๘

๔๒



คณะที�ปรกึษา
นายประยูร รตันเสนยี ์            อธบิดีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
นายทว ีเสรมิภักดกีลุ              รองอธบิดีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
นายขจร ศรชีวโนทัย               รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
นายสนัติธร ยิ�มละมยั              รองอธบิดีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น

คณะทํางาน
นายธนา ยนัตรโกวทิ              ที�ปรกึษาคณะทํางาน
นายทว ีเสรมิภักดกีลุ              ประธานคณะทํางาน
นายธวชัชยั เลี�ยงประเสรฐิ      หวัหนา้ผูต้รวจราชการกรม
นางคณติา ราษฎรน์ุย้             ผูอํ้านวยการกองพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงานท้องถิ�น
นางจริพฒัน์ เธยีรพานิช         ผูอํ้านวยการสาํนกับรหิารการคลังท้องถิ�น
นายนรศักดิ� สขุสมบูรณ ์         ผูอํ้านวยการกองกฎหมายและระเบยีบท้องถิ�น
นายสพุจน์ จติรเ์พช็ร ์              ผูอํ้านวยการกองสง่เสรมิและพฒันาการจดัการศึกษาท้องถิ�น
นางสาวอ้อวดี สนุทรวภิาต       ผูอํ้านวยการกองสิ�งแวดล้อมท้องถิ�น
นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒนัินท์  ผูอํ้านวยการกลุ่มงานวชิาการและวจิยั
                                                   เพื�อการพฒันาท้องถิ�น

คณะผู้จดัทํา
นายวทิย ์ประสมปลื�ม             นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ
นางสาวภทรนาถ วบูิลสขุ        นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ
นางสาวบุณยนุช ตุ้มท่าไม ้      นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ
นายมุดดซัซรี สลาตาโซะ         พนักงานวเิคราะหน์โยบายและแผน


