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ค าน า

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
มีภารกิจด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีวิสัยทัศน์ (vision) “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้
กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยมีเป้าหมายหลัก (Goals) 3 ประการ ดังนี้ 
1. เป็นที่ชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สินและผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน
3. สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ
ซึ่งเป้าหมายหลัก ๓ ประการดังกล่าวจะท าให้อาชญากรรมคดีพิเศษลดลง ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ 
ของอาชญากรรมคดีพิเศษ และประเทศชาติไม่สูญเสียทั้งทรัพยากรต่างๆ หรือไม่ตกอยู่ในสภาวะที่
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด กลยุทธ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งกลยุทธ์
ดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ การจัดท า
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมด าเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้
ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพ่ือการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

คณะท างานก าหนดมาตรฐานการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพ่ือการประสานแบบบูรณาการ
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศ
กันยายน 2562
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คู่มือมาตรฐานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสาน
แบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศ

ความเป็นมา
การพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบราชการ และเมื่อโลกได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อประเทศและ
ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยก าหนดให้ภาครัฐ
หรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(Better Governance, Happier Citizens) โดยสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบราชการจึงจ าเป็นต้อเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยน าแนวคิดระบบราชการ 4.0 มาด าเนินการ เพ่ือให้หน่วยงานราชการ
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจ 
ด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ด าเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 โดยการ
ด าเนินการประการหนึ่ง คือ การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จึงมีกฎหมายหลาย 
ฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบคดีความผิดทางอาญา 
ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจึงมีภารกิจที่จะต้องบูรณาการความร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานสากล 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยได้มีการจัดท าข้อตกลงในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดท าความตกลง (Agreement) 
บันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) บันทึกความเข้าใจ Memorandum 
of Understanding : MOU) ล้วนแล้วแต่เป็นการบูรณาการความร่วมมือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้
น ามาด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งยังสามารถช่วย
ประหยัดการใช้ทรัพยากร ต่างๆ อาทิ งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้แก่ประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการประสาน
แบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวน คดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือให้
เกิดความถูกต้อง รอบคอบ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพ่ืออธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรม

สอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และให้หน่วยงานในสังกัด
กรมสอบสวนคดี พิ เศษใช้ เป็นแนวทางประกอบการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ รวมถึง
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลในภาพรวมของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ

ขอบเขต
คู่มือมาตรฐานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เสนอข้ันตอนรายละเอียด 

และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการก่อนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อน าไปสู่พิธีการลงนามระหว่างหน่วยงาน

ค าจ ากัดความ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวน

คดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ซึ่งเป็นหนังสือที่ฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขที่ปรากฏ
ในหนังสือกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัดและมีผลบังคับในทางกฎหมาย 
แต่แสดงถึงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ที่ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้

การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ หมายถึง การจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดยในคู่มือ 
ฉบับนี้จะใช้ค าว่า MOU

อสพ. หมายถึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร.สพ. หมายถึง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม

ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สนง. อสพ. หมายถึง ส านักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สลก. ปชส. หมายถึง ส านักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
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ค าจ ากัดความ (ต่อ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ที่ประสงค์จะจัดท า/หรือปรับแก้ไข MOU เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานคู่จัดท า MOU หมายถึง หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีความประสงค์จะร่วมจัดท า MOU กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรอบความร่วมมือ หมายถึง ประเภทหรือลักษณะความร่วมมือที่ประสงค์จะ
ด าเนินการร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านวิชาการ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบสารสนเทศ การสร้างเครือข่าย การสนธิก าลัง การบูรณาการ 
งบประมาณ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ หรือความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หน่วยงานผู้ให้ความเห็น หมายถึง หน่วยงานผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหาในร่าง MOU เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
กองกฎหมาย (กกม.) คือ หน่วยงานผู้ให้ความเห็น ร่าง MOU (ภาษาไทย) และกองกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.) หน่วยงานผู้ให้ความเห็น ร่าง MOU
(ภาษาต่างประเทศ) 

แบบบันทึกเสนอการจัดท า MOU หมายถึง เอกสารแบบฟอร์มที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องจะต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า MOU เพ่ือเสนอพร้อมเอกสาร
ประมวลเรื่องต่อ อสพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ



แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ
การจัดท า MOU

มีความประสงค์
จัดท า/ขอปรับปรุง 

MOU

หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสาน
เบื้องต้นกับหน่วยงานคู่จัดท า MOU

หน่วยงานเจ้าของเรื่องประมวลเรื่อง
พร้อมจัดท าแบบบันทึกเสนอการจัดท า 
MOU เสนอ อสพ. ให้ความเห็นชอบ

อสพ. พิจารณา
จัดท า ร่าง MOU 

(รายละเอียดข้อความ)

กตท. พิจารณามีความเห็น
ร่าง MOU ภาษาอังกฤษ

เสนอ อสพ. 
พิจารณามอบหมาย

กกม. พิจารณามีความเห็น
ร่าง MOU ภาษาไทย

กกม. พิจารณามีความเห็น
ร่าง MOUอสพ. พิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการ
เพื่อจัดพิธีลงนาม MOU

ส าเนาแจ้ง กกม. 
เพ่ือน าเข้า

ระบบฐานข้อมูล

เห็นชอบ
ยุติเรื่อง

ไม่เห็นชอบ

เสนอความเห็น เสนอความเห็น

-4-

กรณี MOU ร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศต้อง 
เสนอผ่าน กตท. พิจารณา



จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของ
การท างาน

ขั้นตอนและ
รายละเอียดของ

การท างาน

การตัดสินใจ/
การพิจารณา

-5-

รายละเอียดการด าเนินการ

ล าดับ ผังข้ันตอน/กระบวนการ รายละเอียด/การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีความประสงค์
จัดท า/แก้ไข MOU

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

2 หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานการ
ด าเนินงานในเบื้องต้นกับหน่วยงาน
คู่จัดท า MOU เพ่ือให้ได้ความเห็นร่วมกัน
ในการจัดท า MOU

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

3 หน่วยงานเจ้าของเรื่องประมวลเรื่องพร้อม
จัดท าเอกสารตามแบบข้อเสนอการจัดท า
MOU เสนอ อสพ. ผ่าน ร.สพ. ที่ก ากับ
ดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

4 อสพ. พิจารณา
1. กรณี เห็นชอบ ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องจัดท าร่าง MOU โดยประสาน
รายละเอียดเนื้อหากับหน่วยงานคู่จัดท า
2. กรณีไม่เห็นชอบ ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องยุติการด าเนินการ

สนง.อสพ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประสานเบื้องต้นกับ

หน่วยงานคู่จัดท า MOU

หน่วยงานเจ้าของเรื่องประมวล 
และจัดท าเอกสารประกอบ

เสนอ อสพ. ให้ความเห็นชอบ

อสพ. พิจารณา

มีความประสงค์
จัดท า/แก้ไข 

MOU
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รายละเอียดการด าเนินการ

ล าดับ ผังข้ันตอน/กระบวนการ รายละเอียด/การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

5 กรณี อสพ. เห็นชอบ
1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดท าร่าง MOU 
โดยประสานรายละเอียดเนื้อหากับ
หน่วยงานคู่จัดท า MOU จนได้ข้อยุติ
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่าง MOU 
ต่อ อสพ. ผ่าน ร.สพ. ที่ก ากับดูแล

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

6 1. อสพ. พิจารณามอบ กกม. ให้ความเห็น 
(MOU กับหน่วยงานภายในประเทศ) หรือ
2. มอบ กตท. และ กกม. พิจารณาให้
ความเห็น (MOU กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ)

- สนง.อสพ.
- กกม.
- กตท.

7 กรณี MOU กับหน่วยงานภายในประเทศ
1. กกม. พิจารณาให้ความเห็นร่าง MOU
2. เสนอความเห็นต่อ อสพ. ผ่าน ร.สพ.
ที่ก ากับดูแล กกม.

กกม.

8 กรณี MOU กับหน่วยงานต่างในประเทศ
1. กตท. พิจารณาให้ความเห็นร่าง MOU 
2. เสนอความเห็นต่อ อสพ. ผ่าน ร.สพ. 
ที่ก ากับดูแล กตท.

กตท.

9 อสพ. พิจารณาความเห็นของ กกม. และ 
กตท. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือลงนามต่อไป

สนง.อสพ.

จัดท าร่าง MOU

กกม. พิจารณาให้ความเห็น
ร่าง MOU

(กับหน่วยงานในประเทศ)

อสพ. พิจารณา

กตท. พิจารณาให้ความเห็น
ร่าง MOU

(ระหว่างหน่วยงานในประเทศ)

อสพ. พิจารณา
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รายละเอียดการด าเนินการ

ล าดับ ผังข้ันตอน/กระบวนการ รายละเอียด/การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

10 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องปรับแก้ไขเนื้อหา
ในร่าง MOU (หากม)ี
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ก าหนดเวลา สถานที่
แจ้งประสานผู้ลงนาม เพ่ือการจัดพิธี
ลงนาม MOU
3. หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ ส านักเลขานุการกรม 
เตรียมจัดพิธีลงนาม และถ่ายภาพ

- หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
- สลก. ปชส.

11 หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งข้อมูล
การลงนาม MOU พร้อมแนบส าเนา MOU 
และภาพถ่ายส่ง กกม.

- หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

- กกม.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการเพื่อลงนาม

ส าเนาแจ้ง กกม. 
เพ่ือน าเข้า

ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียดการยกร่าง MOU
เมื่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ประสาน/เจรจากับหน่วยงานคู่จัดท า MOU โดยด าเนินการยกร่าง MOU โดยทั่วไป MOU จะประกอบด้วย
โครงสร้าง 5 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนหัวข้อ (Heading) เป็นส่วนที่ระบุ โลโก้หน่วยงาน ชื่อเรื่อง และชื่อหน่วยงานที่ร่วม
จัดท าชื่อ MOU
ตัวอย่าง 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง ................................................................................................

ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษกับ.........................................
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2. ส่วนที่เป็นอารัมภบท เป็นส่วนเริ่มต้น จะเริ่มเกริ่นในส่วนของเนื้อหา โดยจะบรรยาย
ถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ซึ่งจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไป

-ตัวอย่าง-

3. ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นส่วนที่ก าหนดขอบเขต
ความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือก าหนดรายละเอียดที่จะร่วมด าเนินการ 
กรณีมีกิจกรรมหรือมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในสังกัดของหน่วยงานคู่จัดท า MOU ซึ่ง
อาจจะเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ควรก าหนดชื่อหน่วยงานดังกล่าวลงใน MOU ด้วย เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการประสานความร่วมมือ

- ตัวอย่าง -
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4. ส่วนที่เป็นบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นแบบมาตรฐานที่ MOU ทุกฉบับจะต้อง
ระบุ อาทิ ระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ MOU หรือการทบทวน การขยายระยะเวลา ใน MOU บางฉบับ
อาจน าส่วนนี้ไปรวมอยู่ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญก็ได้ 

หาก MOU มีจ านวนหน้ามาก อาจใส่เลขหน้าไว้ด้านบน ตรงกลางของแต่ละหน้า 
โดยเริ่มตั้งแต่ หน้าที่สองเป็นต้นไป เช่น -2-

-ตัวอย่าง-

5. ส่วนบทลงท้าย เป็นส่วนสุดท้ายของ MOU มักจะระบุวัน เวลา สถานที่ที่ลงนาม 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ของผู้ลงนาม และให้ช่องการลงนามของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องอยู่ฝั่งซ้าย
เสมอ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการจัดท า MOU กับหน่วยงานระหว่างประเทศ ช่องการลงนามของฝ่ายไทย
ต้องอยู่ฝั่งซ้ายเสมอ ใน MOU บางฉบับ อาจจัดให้มีสักขีพยานร่วมลงนามต่อท้ายด้วยก็ได้

-ตัวอย่าง-
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ผู้ลงนาม MOU
ผู้ลงนามใน MOU ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย

การจัดพิธีลงนาม MOU
1. การจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศ

และต่างประเทศ หากเป็นกรณีท่ีมีการจัดท าข้อตกลงครั้งแรกร่วมกัน ควรจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็น 
ทางการ เพ่ือผู้บริหารที่จะลงนามของทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิด 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ/หรือ คณะท างาน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะได้เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน แต่หากเป็นกรณีท่ีเป็นการลงนามเพ่ือขยายระยะเวลา 
หรือการทบทวน ปรับแก้ไข MOU ที่มีอยู่แล้ว อาจด าเนินการลงนามโดยวิธีการส่งและแลกเปลี่ยน 
เอกสารข้อตกลงก็ได้

2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความถูกต้องของ MOU ทั้งทางด้านเนื้อหาและ
การใช้ภาษา รวมถึงการตรวจพิสูจน์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

3. จัดตกแต่งสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายชื่อผู้ลงนามให้อยู่ในต าแหน่งที่หมาะสม ปากกา 
เอกสารการลงนามจะต้องวางในแฟ้มพร้อมส าหรับการลงนาม โดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องร่วมกับ
ส านักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ ด าเนินการจัดเตรียมพิธีการดังกล่าว

4. ก่อนการลงนามควรเปิดวิดีทัศน์เพ่ือแนะน าภารกิจและผลงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน

5. การก าหนดข้อความบนฉากหลัง (Backdrop) ของโต๊ะลงนาม ควรปรากฏข้อความ 
ดังนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
...........................................................................

ระหว่าง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ..........................................
วันที.่............................................

ณ ..................................

ระบุชื่อ MOU

ระบุชื่อหน่วยงานคู่จัดท า MOU

ระบุวัน เดือน ปี ที่ลงนาม

ระบุสถานที่

โลโก้
หน่วยงาน
คู่จัดท า 
MOU
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6. แผนผังที่นั่งการลงนาม ควรก าหนดให้ผู้ลงนามของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่
ฝั่งขวามือของโต๊ะลงนาม หรือเป็นหากมีผู้ลงนามหลายคน ควรก าหนดให้เป็นคนแรก

7. ในการลงนาม ผู้แทนของแต่ละฝ่ายจะลงนามในฉบับของฝ่ายตนเองก่อน 
แล้วจึงเปลี่ยนสลับกับฉบับของหน่วยงานคู่ลงนาม

8. เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนทั้งสองฝ่ายยืนขึ้น จับมือ และแลกเปลี่ยน
ข้อตกลง MOU

9. อาจมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน โดยทั้งสองฝ่าย
ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะกล่าวก่อนหรือหลัง

10. หลังพิธีลงนามให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส าเนา MOU ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
พร้อมภาพถ่ายและแบบบันทึกเสนอการจัดท า MOU ส่งกองกฎหมายเพ่ือน าเข้าระบบฐานข้อมูล 
MOU ต่อไป

การจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องประสานข้อมูลและเสนอเรื่องผ่านกองกิจการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบพิธีทางการทูตหรือยึดตามหลักปฏิบัติ /พิธีการ 
(Protocal) ของประเทศ/หน่วยงานคู่จัดท า MOU หรือด าเนินการตามแนวทางที่ได้ก าหนดร่วมกัน

ระยะเวลาความร่วมมือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องก าหนดระยะเวลาความร่วมมือของ MOU โดย MOU 

แต่ละฉบับจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 3-5 ปี นับแต่วันลงนาม ยกเว้น กรณีที่คาดว่า MOU
จะสามารถด าเนินการร่วมกันได้ในระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี และต้องมีกิจกรรมสืบเนื่องจากการ
จัดท า MOU เป็นประจ าทุกปี โดยรายงานให้กองกฎหมายทราบ

DSI

โต๊ะลงนาม

ที่นั่ง ที่นั่ง ที่นั่ง

(ฉากหลัง) Backdrop

สักขี
พยาน 
หรือ

ผู้เข้าร่วม
พิธี



-12-

เอกสาร/แบบฟอร์ม
แบบบันทึกเสนอการจัดท า MOU คือ เอกสารที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องระบุ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า MOU หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ 
Download ได้จากระบบ Intranet.dsi โดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องเสนอเอกสารดังกล่าว
ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกครั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า 
MOU

ระบบฐานข้อมูล MOU
กองกฎหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานก าหนดมาตรฐานการจัดท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศจะด าเนินการดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล MOU ลงในฐานข้อมูล MOU ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย
จะก าหนดรหัส (Code) ให้กับ MOU ทุกฉบับ (เริ่มด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) 

2. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมสืบเนื่องจากการจัดท า MOU เพ่ือสรุปเสนออธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประจ าในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ

3. ข้อตกลงความร่วมมือใดสิ้นสุดความผูกพันหรือมิได้มีการด าเนินการอย่างใด
ตามข้อตกลงติดต่อ กันเป็นระยะเวลาตั้งแต่สองปีขึ้นไปจะรวบรวมข้อมูลเสนออธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษพิจารณาสานต่ออายุข้อตกลงหรือพิจารณาตามความเหมะสมต่อไป

การติดตามประเมินผล
กองกฎหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานก าหนดมาตรฐานการจัดท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ จะด าเนินการติดตามผลการจัดท า MOU จากหน่วยงานใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษในไตรมาสที่ 2 และ 4 ของปีงบประมาณ โดยจะรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะท างานฯ พิจารณาต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองกฎหมาย ส่วนอ านวยการ 
โทร. 51709
E-mail Address : LegalAffairs@dsi.go.th
ผู้ประสานงาน : นางปริญญา นิราศนภาภัย

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ

mailto:LegalAffairs@dsi.go.th
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แบบบันทึกเสนอการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศ

วันที่ เดือน พ.ศ. .
เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (กอง) (ส่วน) 
มีความประสงค์เสนอ  ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 ขอแก้ไข/ปรับปรุง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ 
ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ 

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้รับ

ลักษณะ/รูปแบบ/ประเภทของความร่วมมือ คือ  (อาทิ ความร่วมมือด้านวิชาการ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
การสนธิก าลัง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้การให้ค าปรึกษา การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การขอใช้สถานที่ การฝึกปฏบิัติ หรืออ่ืนๆ)

ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ไม่ควรเกิน 3-5 ปี นับแต่วันลงนาม) 

ผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย
1. ต าแหน่ง
2. ต าแหน่ง
... ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก คือ (ชื่อ-สกุล) ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์ (สนง.) มือถือ E-mail Address .

( )
ผู้อ านวยการกอง 

(ระบุชื่อหน่วยงานคู่จัดท า MOU)

(ระบุระยะเวลาทีม่ีผลผูกพัน)

ผลการพิจารณา
 เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ

พ.ต.อ. .
(ไพสิฐ วงศ์เมือง)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ลายมือชื่อ)



ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU











ตัวอย่างพิธีการลงนามและภาพถา่ย 











จัดท าโดย
คณะท างานก าหนดมาตรฐานการจดัท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ

เพ่ือการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกบัหนว่ยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ


