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คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
จ านวนทั้งหมด 16 คู่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 คู ่

ข้อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2561 

ลาว (จ านวน 1 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ วันที่ลงนาม 
1 มุกดาหาร  แขวงสะหวันนะเขต  ความร่วมมือทางด้านการลงทุนใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 5 เขต 
 และการท่องเที่ยว  

21 มีนาคม 2547 

 

มาเลเซีย (จ านวน 1 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 
1 ราชบุรี  เมืองโคตาคินาบาลู 

รัฐซาบาห์ 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และท่องเที่ยว 

3 มีนาคม 2550 

 

เมียนมา(จ านวน 4 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่าย

ต่างประเทศ 
ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 

1 ระนอง  จงัหวัด 
เกาะสอง   

ความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยว 9 ตุลาคม 
2557 

2 ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดมะริด   ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจชายแดน 

9 ตุลาคม 
2557 

3 เชียงใหม่  จังหวัด 
เชียงตุง   

ความร่วมมือด้านการศึกษา การค้า และการท่องเที่ยว 9 ตุลาคม 
2557 

4 แม่ฮ่องสอน  เมืองลอยก่อ 
รัฐคะยา  

ความร่วมมือด้านการลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนใน
จังหวัด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับ
ประเทศคู่เจรจาให้เข้ามาท่องเที่ยวไทย และการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม 

9 มีนาคม 
2560 
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กัมพูชา (จ านวน 10 คู)่ 
ที ่ ฝ่ายจังหวัดไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 
1 สระแก้ว  

 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านการ

กีฬาและการท่องเที่ยว 
8 กรกฎาคม 2542 

2 จังหวัดพระตะบอง  ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ                
ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว 

15 กันยายน 2542 

3 ศรีสะเกษ จังหวัดเสียมราฐ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 20 กุมภาพันธ์ 2547 
4 ตราด  เกาะกง  ด้านการท่องเที่ยว 6 สิงหาคม 2551 
5 กรุงสีหนุวิลล์ ด้านการท่องเที่ยว 6 สิงหาคม 2551 
6 จันทบุรี   จังหวัดพระตะบอง  ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 22 กันยายน 2553 
7 จังหวัดไพลิน  ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 22 กันยายน2553 
8 สุรินทร์  จังหวัดอุดรมีชัย  ด้านชายแดน  การเดินทางข้ามแดน  

การป้องกันและปราบปราม          
การกระท าผิดกฎหมาย  การค้า  
การลงทุน  การท่องเที่ยว  การ
สาธารณสุข  การส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน  การศึกษา  
ศิลปวัฒนธรรม 

28 สิงหาคม 2558 

9 บุรีรัมย์  จังหวัดอุดรมีชัย  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 การท่องเที่ยว และวิชาการ 

25 สิงหาคม 2560 

10 สุรินทร์ จังหวัดกัมปงธม  ด้านชายแดน  การเดินทางข้ามแดน  
การป้องกันและปราบปราม          
การกระท าผิดกฎหมาย  การค้า  
การลงทุน  การท่องเที่ยว   
การสาธารณสุข  การส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน  การศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
 

25 สิงหาคม 2560 
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คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
จ านวนทั้งหมด 5 คู ่

ข้อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2561 

 

************************ 

มาเลเซีย (จ านวน 1 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 
1. สตูล  รัฐเปอร์ลิส การค้า ลงทุน ท่องเที่ยว 

การศึกษา วัฒนธรรม และความ
มั่นคงชายแดน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

เมียนมา (จ านวน 3 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 
1. ตาก  เมืองเมียวดี  ความร่วมมือด้านธุรกิจการค้า 

และการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

2. กาญจนบุรี  จังหวัดทวาย  ส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวตามแนวชายแดน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

3. เชียงราย ท่าข้ีเหล็ก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จ านวน 1 คู)่ 
ที ่ จังหวัดฝ่ายไทย ฝ่ายต่างประเทศ ความร่วมมือ ลงนามวันที่ 
1. เชียงราย แขวงบ่อแก้ว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 


