
แนวทางการจดัพิธีลงนามสนธิสญัญา 
(Guidelines on Treaty Signing Ceremony)

กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย



การเตรียมการก่อนพิธีลงนาม
(Preparations before the Ceremony)



1. เทียบรา่งความตกลง

เมื่อตกลงร่างสดุท้าย (final agreed text) ได้แล้ว 
- หากจดัท าความตกลงเป็นคู่ฉบบัหลายภาษา เช่น 

ภาษาไทย ภาษาอารบิก ภาษาองักฤษ ต้องส่งไฟลค์ู่ฉบบัภาษาไทย
ให้อีกฝ่ายหน่ึง และให้อีกฝ่ายส่งคู่ฉบบัภาษาของตนให้ฝ่ายไทย
ด้วย

- เชิญเจ้าหน้าท่ีสถานทูตมาเพ่ือเทียบร่างความตกลงของ
ทัง้สองฝ่าย ว่ามีความถกูต้องตรงกนัและไม่มีสะกดค าผิด 
(กรณีท าในต่างประเทศ กต.ประเทศเจ้าภาพ จะเป็นฝ่ายเชิญ
เจ้าหน้าท่ี สอท. ไป)

- ตกลงในเร่ืองพิธีการว่าจะมีการกล่าวสนุทรพจน์หรือแลก
ของขวญักนัหรือไม่



2. เตรียมอปุกรณ์การลงนามความตกลง
ส าหรบัความตกลงท่ีเป็น
สนธิสญัญาหรือหนังสือสญัญา
ตามรฐัธรรมนูญไทย :
1. กระดาษลายไทย
2. ปกสนธิสญัญาพร้อมกล่อง
3. ริบบิน
4. สติกเกอรสี์แดงตราครฑุ

อปุกรณ์อ่ืนๆ ส าหรบัโตะ๊ลงนาม
5. แผน่รองลงนาม 
6. ท่ีซบัหมึก 
7. ปากกาส าหรบัลงนาม
8. ธงตัง้โตะ๊ฝ่ายไทย 1 อนั 
ฝ่ายต่างประเทศ 1 อนั 

9. ธงใหญ่ฝ่ายไทย 1 ผนื 
ฝ่ายต่างประเทศ 1 ผนื

(1-7 กองสนธิสญัญา; 8-9 ส านักจดัหา
และบริหารทรพัยสิ์น)

!!CAUTION!! ความตกลงท่ีจดัท าหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ภาษาองักฤษ ต้องพิมพท์ัง้สามภาษาและใส่ในปกสนธิสญัญาเล่มเดียวกนั                      

โดยคู่ฉบบัฝ่ายไทยเรียงล าดบัจาก 1. ภาษาไทย 2. ภาษาต่างประเทศ 3. ภาษาองักฤษ

*ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องมีหนังสือถึงกต. เพ่ือขอความอนุเคราะหร์บัและยืมอปุกรณ์ต่างๆ



3. จดัหน้าความตกลงเพ่ือเตรียมพิมพบ์น
กระดาษลายไทย

- ความตกลงฉบบัของฝ่ายไทยในทุกภาษา/คู่ฉบบั ช่ือความตกลง
วรรคแรกของวรรคอารมัภบท ต้องให้ฝ่ายไทยขึน้ก่อน

- วรรคภาษาท่ีจดัท า หากมีการจดัท าหลายภาษา ให้ภาษาไทยขึ้นก่อน

- ช่องการลงนาม ความตกลงฉบบัของฝ่ายไทย ช่องการลงนามของ

ฝ่ายไทย ต้องอยู่ฝัง่ซ้ายเสมอ 

- เลขหน้า ความตกลงโดยทัว่ไปไม่มีเลขหน้า เพราะจะอ้างถึงเป็น
Article แต่หากเป็นความตกลงท่ีมีจ านวนหน้ามาก อาจใส่เลขหน้า
ด้านบน ตรงกลาง ของแต่ละหน้าความตกลงยกเว้นหน้าแรก 

เช่น “ – 2 – ”



ตวัอย่างความตกลง : หน้าแรกและหน้าสดุท้าย



- ในการจดัหน้าความตกลง เพ่ือพิมพล์งบนกระดาษความตกลง 
(กระดาษลายไทย) ให้ตัง้ค่า ดงัน้ี

- ขนาดตวัอกัษร ภาษาไทย Cordia 16 / ภาษาองักฤษ 
Times New Roman 14 หรือ 16

- การตัง้ค่าหน้ากระดาษ เข้า Page set up 
- แถบ Margins : Top 4 cm/ Bottom 4 cm/ Left                   

3 cm/ Right 3 cm

- แถบ Paper : เลือก paper size เป็น “LGL 8.5 X 14 
in” หากไม่พบ ให้ตัง้ค่า Width เป็น 21.59 cm และ Height เป็น
35.56 cm   



ตวัอย่าง
การจดัหน้า



4. พิมพค์วามตกลงและเข้าปกสนธิสญัญา
- พิมพค์วามตกลงในกระดาษความตกลง (กระดาษลายไทย) 
- หากจดัท าหลายภาษา ต้องพิมพท์ุกภาษาลงบนกระดาษความตกลง 

(กระดาษลายไทย)
!! Caution !! จะไม่พิมพค์วามตกลงฉบบัของอีกฝ่ายหน่ึง ลงบนกระดาษ
ลายไทยของฝ่ายไทยแต่จะพิมพใ์นกระดาษสนธิสญัญาท่ีอีกฝ่ายหน่ึง 
เตรียมมาด้วย (ต่างฝ่ายต่างพิมพล์งบนกระดาษของตนเอง) 
- ปกสนธิสญัญาพร้อมกล่อง น าความตกลงท่ีพิมพแ์ล้ว มาเข้าปก

สนธิสญัญาท่ีกรมสนธิสญัญาฯ ความตกลง 1 ฉบบัใช้ปกสนธิสญัญา
พร้อมกล่อง 1 ชดุ

- ความตกลงท่ีจดัท าหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาองักฤษ ต้องพิมพท์ัง้สามภาษาและใส่ในปกสนธิสญัญาเล่ม
เดียวกนั โดยเรียงล าดบัจาก 1. ภาษาไทย 2. ภาษาต่างประเทศ          
3. ภาษาองักฤษ



5. เตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์ส าหรบัพิธีลงนาม

- ตัง้โตะ๊+เก้าอ้ี+เครื่องเสียงส าหรบั MC และผูล้งนาม (หากมีการกล่าวสนุทรพจน์)

- ต้องใหญ่พอให้ผูล้งนามนัง่ได้ 2 คน

- อยู่ในต าแหน่งท่ีจะถ่ายภาพได้สะดวกและสวยงาม

- เตรียมปากกา+ท่ีซบัหมึก

- ตัง้ธง ธงเลก็ตามตวั ธงใหญ่สลบักนัด้านหลงั

- เตรียมความตกลง+หนังสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) หากจ าเป็นต้องใช้

- ดอกไม้ประดบัโตะ๊ลงนามและห้องลงนาม

- ก่อนพิธีลงนามจะเร่ิม หากยงัไม่ได้ใส่วนัท่ีในความตกลง ให้ประสานกบัอีกฝ่าย
หน่ึง และใส่วนัท่ีในความตกลงให้เรียบรอ้ย

- เครื่องด่ืมส าหรบั toast

- เจ้าหน้าท่ีเสิรฟ์เครื่องด่ืมส าหรบั toast



ช่วงพิธีลงนาม
(During the Ceremony)



ในพิธีลงนาม
หากจดัทีไ่ทย โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

1. ท่ีโตะ๊ลงนาม ผูล้งนามฝ่ายไทย (เจ้าภาพ) นัง่ด้านซ้ายมือของโตะ๊ และให้อีกฝ่าย
หน่ึงนัง่ด้านขวาของผู้ลงนามฝ่ายไทย กล่าวคือ ผูล้งนามฝ่ายไทยจะอยู่ด้าน
ขวามือของแขกผูม้าร่วมงาน (audience) 

2. ผูแ้ทนแต่ละฝ่ายลงนามในฉบบัของฝ่ายตนเองก่อน โดยลงนามทุกภาษา/คู่ฉบบั

3. เม่ือลงนามเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ าอยู่ด้านหลงัโตะ๊ต่างคนต่างจะน า      
ความตกลงของตนมาแลกกนัด้านหลงัโตะ๊ลงนาม

4. ผูแ้ทนแต่ละฝ่าย ลงนามในฉบบัของอีกฝ่ายหน่ึง

5. เม่ือลงนามเรียบร้อยแล้ว ผูแ้ทนยืนขึน้ จบัมือ และแลกความตกลงกนั หรือ
บางครัง้ผูล้งนามทัง้สองฝ่ายอาจเดินออกมาจบัมือและแลกความตกลงระหว่าง
กนัหน้าโตะ๊ลงนามกไ็ด้ แล้วแต่จะตกลงกนัล่วงหน้า (เป็นโอกาสท่ีดีส าหรบัการ
ถ่ายภาพ)

6. อาจมีการกล่าวสนุทรพจน์กไ็ด้ โดยทัง้สองฝ่ายต้องตกลงกนัว่าใครจะกล่าวก่อน
หรือหลงักไ็ด้



ล าดบัพิธี

 จนท. พธิ ีเชญิ รมว.กต. ทัง้สองนัง่เกา้อีห้น้าโต๊ะลงนามก่อนพธิลีงนาม

 พธิกีรกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มงาน และเชญิ รมว.กต. ไปทีโ่ต๊ะลงนาม(จนท.ประจ าโต๊ะลงนาม
แต่ละฝ่าย Usher และเลื่อนเกา้อีใ้หน้ัง่) หากมกีารกล่าวสนุทรพจน์ควรกล่าวในล าดบัน้ี

 รมว.กต.แต่ละฝ่ายลงนามในฉบบัของฝ่ายตนเองก่อน โดยลงนามทุกภาษา/ทุกฉบบั

 เมือ่ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ จนท. ประจ าโต๊ะลงนามต่างคนต่างน าความตกลงของตนมาแลก
กนัดา้นหลงัโต๊ะลงนาม

 รมว.กต.แต่ละฝ่าย ลงนามในฉบบัของอกีฝ่ายหนึ่ง

 เมือ่ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ ผูแ้ทนยนืขึน้ จบัมอื และแลกความตกลงกนั (photo opportunity)

(ระหวา่งนี้อาจใหพ้นกังานเตรยีมเสริฟ์แชมเปญใหก้บัผูเ้ขา้รว่มงาน)

• เจา้หน้าทีท่ีป่ระจ าอยูโ่ต๊ะดา้นหลงัรบัแฟ้มคนืจาก รมว.กต.แต่ละฝ่าย

 พนกังานเสริฟ์แชมเปญให ้รมว.กต.

 พธิกีรกล่าวเชญิใหผู้เ้ขา้รว่มงานดืม่อวยพร

 จบพธิกีาร



MC Script
The Honourable Mr. Frederick Mitchell, Minister of Foreign Affairs and Immigration of the 
Commonwealth of The Bahamas,

Your Excellency Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand,

Excellencies,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

Good afternoon and welcome to the Signing ceremony of the Joint Communiqué on the Establishment 
of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the Commonwealth of the Bahamas.

May I invite all distinguished guests and delegates to take their seats in front of the signing table.

May I now invite the Honourable Mr. Frederick Mitchell, Minister of Foreign Affairs and Immigration of 
the Commonwealth of The Bahamas and Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the 
Kingdom of Thailand to the signing table.

Finally, may I now invite all distinguished guests and delegates to raise their glasses and join the 
ministers in toasting for the signing of the Joint Communiqué.

The signing ceremony has now concluded. Thank you very much.



การจดัโตะ๊ลงนาม



แบบไม่มีพยาน





แบบมีพยาน





แบบมีพยาน (2)

หมายเหต-ุ สงิคโปร์เป็นเจ้าภาพจงึอยู่ฝ่ังซ้ายของโต๊ะลงนาม





หลงัพิธีลงนาม
(After the Ceremony)



หลงัพิธีลงนาม ต้องแน่ใจว่า.......

1. ได้รบัความตกลงฉบบัของฝ่ายไทยท่ีลงนามครบถ้วน                
ทุกคู่ฉบบั

2. ได้รบัหนังสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) จากอีกฝ่ายหน่ึง 
หากจ าเป็นต้องใช้หนังสือมอบอ านาจเตม็

3. มีบนัทึก ถึง “อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย” เพื่อน าส่ง                 
ความตกลงต้นฉบบั + หนังสือมอบอ านาจเตม็ มาเกบ็รกัษาท่ี
กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย โดยกรมสนธิสญัญาฯ จะ
จดัการเข้าระบบต่อไป

** กรม/หน่วยงานเจ้าของเรื่องควรส าเนาความตกลงต้นฉบบั               
เกบ็ไว้ด้วย



Frequently
Asked Questions



Q1 : จะส าเนาความตกลงต้องท าอย่างไร ?

A : 1. ไมต่อ้งแกะสตกิเกอรแ์ละรบิบนิทีผ่กู
ความตกลงออก

2. ถ่ายส าเนาแนวนอน โดยเปิดทลีะหน้า
ตัง้คา่ขนาดโดยยอ่ขนาดลงใหเ้หลอืประมาณ
80-87%



Q2 : จะต้องมีการกล่าวสนุทรพจน์ไหม? 
ใครกล่าวก่อน/หลงั?

A: ไมจ่ าเป็นตอ้งม ีแต่หากจะม ีทัง้สองฝ่าย
กส็ามารถตกลงกนัล่วงหน้าไดว้า่ใครจะพดู
ก่อนหรอืพดูหลงั



Q3 : จะใช้กระดาษสนธิสญัญาใด หากอีก
ฝ่ายหน่ึงไม่ได้เตรียมกระดาษสนธิสญัญา

ของตนมา?

A: โดยทัว่ไป แต่ละประเทศจะมกีระดาษเฉพาะของ
ตนเองส าหรบัพมิพส์นธสิญัญา (มลีายเฉพาะ) หาก
จ าเป็นและเรง่ด่วน อาจแกไ้ขโดยการพมิพล์ายของอกี
ฝ่ายหนึ่งลงบนกระดาษเนื้อหนา สขีาว (หากอกีฝ่าย
หนึ่งไมข่ดัขอ้ง) อยา่งไรกด็ ีควรประสานกบัอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นการล่วงหน้า เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักล่าว



Q4 : หากในพิธีลงนาม มีการลงนามความตกลงหลาย
ฉบบั เช่น MOU แถลงการณ์ร่วม ความตกลงระดบั

หน่วยงาน ควรจดัล าดบัการลงนามอย่างไร?

A: ควรจดัล าดบัตามความส าคญัของความตกลง/
ผลผกูพนัทางกฎหมาย โดยอาจเรยีงจากมากไป
น้อย หรอืน้อยไปมาก ตามทีจ่ะตกลงกนัหรอืเหน็
เหมาะสม เชน่ แถลงการณ์รว่ม  ความตกลง
หน่วยงาน  MOU หรอืในทางทีก่ลบักนั เป็นตน้



Q5 : กรณีท่ีมีพยานเป็น นรม. จะอยู่
ตรงไหน?

A: ในกรณีทีม่พียาน ไมว่า่จะเป็น นรม. หรอืระดบั 
รมต. พยานแต่ละฝ่ายจะยนือยูด่า้นหลงัของ       
ผูล้งนามของฝ่ายตน และเมือ่ลงนามเสรจ็แลว้
พยานจะขยบัมาดา้นหน้าของโต๊ะทีล่งนาม โดยยนื
ขนาบผูล้งนามแต่ละฝ่าย เพือ่รว่มกนัถ่ายภาพ



Q6 : กรณีมีการลงนามโดยพยาน                               
ในความตกลง หรือมี executive agency + 

implementing agency ?

A: จดัโตะ๊ลงนาม วางเก้าอ้ีเรียงกนัตามจ านวนผู้ท่ีจะลง
นามทัง้หมด ให้ executive agency ของทัง้สองฝ่ายนัง่
ตรงกลาง และขนาบโดย implementing agency ของ    
ทัง้สองฝ่าย เมื่อลงนาม ให้ executive agency ลงนาม
ก่อน  implementing agency ลงนาม  จนท. สลบั
ความตกลงด้านหลงัและให้อีกฝ่ายหน่ึงลงนาม
ตามล าดบัขัน้ตอนเดียวกนั 


