
 
 

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. 
 

 ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ หมำยถึง ควำมตกลงระหว่ำงประเทศในลักษณะต่ำงๆ และมีชื่อเรียกต่ำงๆ 
กัน  ตำมอนุสัญญำกรุงเวียนนำว่ำด้วยกฎหมำยสนธิสัญญำ ค.ศ.1969 ได้ให้ค ำนิยำมของสนธิสัญญำ  
หมำยถึง ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่กระท ำขึ้นระหว่ำงรัฐเป็นลำยลักษณ์อักษรและอยู่ภำยใต้บังคับตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศไม่ว่ำจะกระท ำขึ้นเป็นตรำสำรฉบับเดียวหรือสองฉบับ  หรือหลำยฉบับที่มีควำมเก่ียวเนื่อง
สัมพันธ์กัน และไม่ว่ำจะมีชื่อเรียกเฉพำะว่ำอะไร เช่น ข้อตกลง (Agreement) บันทึกควำมเข้ำใจ 
(Memorandum of Understanding) กรอบควำมร่วมมือ (Framework of Cooperation) เป็นต้น 
 ข้อตกลงระหว่ำงประเทศจึงจ ำกัดเฉพำะสนธิสัญญำที่กระท ำระหว่ำงรัฐเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยรวมถึง
สนธิสัญญำที่กระท ำระหว่ำงรัฐกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือระหว่ำงองค์กำรระหว่ำงประเทศด้วยกันและไม่ได้
ครอบคลุมถึงควำมตกลงที่ไม่ได้ท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรจัดท ำข้อตกลงหรือสนธิสัญญำจึงต้องมีกำรตกลง
กันสองฝ่ำย โดยคู่สัญญำต้องปฏิบัติภำยใต้ข้อก ำหนดที่ตกลงกันไว้ ส่วนบุคคลภำยนอกที่ไม่เก่ียวข้องด้วยก็ไม่
จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขนั้น  และหำกรัฐใดมิได้เป็นภำคีสมำชิกก็ไม่ผูกพันกัน ข้อตกลงหรือสนธิสัญญำ
ฉบับนั้นก็ย่อมไม่สำมำรถน ำมำบังคับใช้ได้ 
 

             
กำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ หรือ MOU มีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. กำรทำบทำม ด ำเนินกำรโดย 
 1.1 กำรทำบทำมผ่ำนช่องทำงกำรทูต 
 1.2 กำรทำบทำมกำรเจรจำโดยตรงระหว่ำงหน่วยงำน 
2. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดท ำร่ำงควำมตกลงมำตรฐำน (Standard text) ใช้เป็นพื้นฐำนในกำรเจรจำ โดย 
 2.1 จัดล ำดับควำมส ำคัญในเรื่องที่จะต้องเจรจำ 
 2.2 ประเมินคู่เจรจำ 
 2.3 ประเมิน SWOT 
 2.4 ศึกษำควำมพร้อมภำยในประเทศ ส่ิงแวดล้อมภำยนอกประเทศ ควำมพร้อมของคู่เจรจำ 
 2.5 จัดท ำกรอบกำรเจรจำ 
 



 
3. กำรเสนอร่ำงควำมตกลง 
 จัดท ำร่ำงควำมตกลงมำตรฐำน (Standard text) เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนในกำรเจรจำ  
 -  ในกำรพิจำรณำร่ำงควำมตกลง สำมำรถประมวลแนวทำงปฏิบัติของประเทศไทยออกเป็น 2 ส่วน 
คือ กำรพิจำรณำในระดับนโยบำย และพิจำรณำในระดับกระทรวง หรือหน่วยงำนน้ันโดยตรง 
4. กำรพิจำรณำร่ำงควำมตกลง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1 กำรพิจำรณำในระดับนโยบำย 
 4.2 พิจำรณำในระดับกระทรวง หรือหน่วยงำนน้ันโดยตรง 
 -  กำรจัดท ำร่ำงโต้ตอบส่วนใหญ่จะท ำเมื่อกระทรวงศึกษำธิกำรไทยเป็นฝ่ำยถูกทำบทำมโดยจะพิจำรณำ
ควำมได้เปรียบ  ประโยชน์ที่จะได้รับ  และด ำเนินกำรปรับแก้ร่ำงควำมตกลงให้สอดคล้องกับประโยชน์ของ
หน่วยงำนตน  หำกเก่ียวข้องกับหน่วยรำชกำรอื่นๆ ด้วย ก็ควรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนอื่นๆ ใน
ภำพรวมด้วย 
 -  ในกรณีที่กระทรวงศึกษำธิกำรไทยเป็นฝ่ำยทำบทำมและมีกำรยื่นร่ำงควำมตกลงให้คู่เจรจำแล้ว  และ
คู่เจรจำได้จัดท ำร่ำงโต้ตอบให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำ  หน่วยรำชกำรเจ้ำของเรื่องอำจด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกัน  
แล้วจัดท ำร่ำงโต้ตอบอีกครั้งหนึ่งก่อนกำรเจรจำ 
5. กำรจัดท ำร่ำงโต้ตอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 5.1 กำรพิจำรณำในระดับนโยบำย 
 5.2 พิจำรณำในระดับกระทรวง หรือหน่วยงำนน้ัน 
โดยตรง 
 -  ภำยหลังจำกที่ได้จัดท ำร่ำงโต้ตอบและจัดประชุมหำรือ 
กับคู่ภำคี  และมีควำมเห็นพ้องในเนื้อหำสำระร่วมกันแล้ว  โดยมีกำรยืนยันถูกต้องของตัวบทและกำรรับตัวบท 
เป็นลำยลักษณ์อักษร 
6. กำรยืนยันควำมถูกต้องของตัวบทและกำรรับตัวบท โดย 
 6.1 พิจำรณำควำมได้เปรียบเสียเปรียบ ประโยชน์ที่จะได้รับ และด ำเนินกำรปรับแก้ร่ำงควำมตกลงให้
สอดคล้องกับประโยชน์ของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
 6.2 ควรค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนอื่นๆ ในภำพรวมด้วย 
 -  เมื่อหน่วยงำนรำชกำรเจ้ำของเรื่องสำมำรถเจรจำควำมตกลงจนส ำเร็จแล้ว ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ
ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนำมถึงเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ควำมเห็นชอบ 
 -  เนื่องจำกประเทศไทยไม่มีกฎหมำย หรือระเบียบในกำรท ำสนธิสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร ดังนั้น 
จึงต้องอำศัยแนวปฏิบัติซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสนธิสัญญำ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเป็นพื้นฐำน โดยมีกระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนกลำงให้ค ำปรึกษำในเรื่อง
ขั้นตอนกำรท ำสนธิสัญญำ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง มีหนังสือขอควำมเห็น
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
7. กำรเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 
 7.1 คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน  
 7.2 ชี้แจงต่อรัฐสภำเก่ียวกับหนังสือสัญญำนั้น 
 7.3 คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกำรเจรจำต่อคณะรัฐสภำเพื่อขอควำมเห็นชอบด้วย 



 7.4 เมื่อหน่วยรำชกำรเจ้ำของเรื่องสำมำรถเจรจำควำมตกลงจนส ำเร็จแล้ว มีหนังสือขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนำมถึงเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบ  
 7.5 หนังสือสัญญำที่เข้ำข่ำยตำมมำตรำ 190 วรรคสอง เมื่อเจรจำเสร็จแล้วต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกรัฐสภำก่อนลงนำม 
 - กำรท ำควำมตกลงเป็นอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ดังนั้น โดยหลักกำร เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบ รัฐบำลสำมำรถท ำควำมตกลงโดยกำรลงนำมหรือสัตยำบันได้ ยกเว้นกรณี ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย มำตรำ 224 วรรค 2 ซึ่งก ำหนดว่ำ กรณีควำมตกลงที่มีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตกระทบ
เขตอ ำนำจแห่งรัฐ หรือต้องออกพระรำชบัญญัติเพื่อให้กำรเป็นไปตำมควำมตกลงรัฐบำลจะต้อง เสนอควำม 
ตกลงเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ทั้งนี้ โดยกำรประชุมร่วมกันของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำซึ่งต่ำงจำก
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ซึ่งต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรก่อนตำมด้วยวุฒิสภำ 
8. กรณีควำมตกลงที่ต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ 
 8.1 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 224 วรรค 2 ซึ่งก ำหนดว่ำกรณีควำมตกลงที่มี
บทเปลี่ยนแปลงตำมอำณำเขต กระทบเขตอ ำนำจแห่งรัฐ หรือต้องออกพระรำชบัญญัติ เพื่อให้กำรเป็นไปตำม
ควำมตกลง รัฐบำลจะต้องเสนอควำมตกลงเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ  
 8.2 กำรประชุมร่วมกันของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ ซึ่งต่ำงจำกกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ซ่ึงต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำผูแ้ทนรำษฎรก่อนตำมด้วยวุฒิสภำ           
9. กำรจัดพิธีลงนำมของคู่ภำคี 
 9.1 หำรือและก ำหนดวันที่สะดวกของทั้งสองฝ่ำยเพื่อจัดพิธีลงนำม 
 9.2 เชิญหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำม 
 -  ต้นฉบับควำมตกลงระหว่ำงประเทศทั้งที่ท ำระหว่ำงรัฐกับรัฐ รัฐบำลกับรัฐบำล หรือกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ จะต้องส่งมำเก็บรักษำไว้ที่กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
10. กำรจัดเก็บต้นฉบับสนธิสัญญำ 
 -  ต้นฉบับควำมตกลงระหว่ำงประเทศทั้งที่ท ำระหว่ำงรัฐกับรัฐ รัฐบำลกับรัฐบำล หรือกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ จะต้องส่งไปเก็บรักษำไว้ที่กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
11. จัดท ำเป็นฐำนข้อมูลและเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป                              
     

 
 
 
 
 
 
 


