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คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑล/เมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(สถานะข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562)

= อยู่ระหว่างการดาเนินการ
1. คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่ลงนามแล้วจานวน 34 คู่
2. คู่ความสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจานวน 32 คู่
คู่ความสัมพันธ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชุมพร
เชียงราย

เชียงใหม่

▪ มณฑลเจียงซู (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
▪ เขตปกครองตนเองอี๋เหลี่ยงซาน มณฑลเสฉวน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองไหลปิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ นครซีอาน มณฑลส่านซี (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

มณฑลฝูเจี้ยน (ลงนาม 22 พฤษภาคม 2558)
เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 4 พฤศจิกายน 2547)
เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เขตจี๋โม๋ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เมืองเจียหยาง มณฑลกวางตุ้ง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)

▪ มณฑลเหอหนาน (ลงนาม 22 มิถุนายน 2544)
▪ มณฑลกวางตุ้ง (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

มณฑลยูนนาน (ลงนาม 6 มีนาคม 2543)
เมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง (ลงนาม 30 ตุลาคม 2557)
เมืองคุนหมิง (ลงนาม 7 มิถนุ ายน 2542 : เทศบาลนครเชียงใหม่)
นครเซี่ยงไฮ้ (ลงนาม 2 เมษายน 2543)
นครฉงชิ่ง (ลงนาม 19 กันยายน 2551)
เมืองชิงต่าว (ลงนาม 1 เมษายน 2551)
เมืองฮาร์บิ้น มณฑลเฮย์หลงเจียง (ลงนามา 29 เม.ย. 2551 เทศบาลนครเชียงใหม่)
นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน (ลงนาม 30 มีนาคม 2558 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
มณฑลไห่หนาน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
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คู่ความสัมพันธ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัด

▪ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)

ตรัง
ตาก

▪ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)

นครปฐม

▪

นครราชสีมา
นครสวรรค์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
พะเยา

▪ มณฑลเสฉวน (ลงนาม 8 พฤษภาคม 2560)

ภูเก็ต

มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ระยอง

▪ เขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน (ลงนาม 24 มีนาคม 2552)
เมืองต้าถง มณฑลซ่านซี (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)

▪ เมืองยู่หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 5 กันยายน 2556)
▪ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน (ลงนาม 19 มีนาคม 2558)
▪ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน (ลงนาม 23 พฤศจิกายน 2553)
▪ เขตปกครองตนเองหนิงเซีย่ (ลงนาม 11 กันยายน 2551)
▪ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองหูลู่ต่าว มณฑลเหลียวหนิง (ลงนาม 30 มีนาคม 2544)
▪ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน (ลงนาม 20 สิงหาคม 2553)
▪ เมืองจิ่งหง (เชียงรุ่ง) มณฑลยูนนาน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน (ลงนาม 21 กันยายน 2558)
เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง (ลงนาม 3 พฤศจิกายน 2540)
มณฑลไห่หนาน (ลงนาม 25 กันยายน 2548)
เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจีย้ น (ลงนาม 11 พฤษภาคม 2560)
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (ลงนาม 9 พฤษภาคม 2561)
นครซีอาน มณฑลส่านซี (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เมืองหนิงเซี่ยหุย (ลงนาม 24 ตุลาคม 2557 : ดาเนินการโดย อบจ.)
เมืองสุ้ยหนิง มณฑลเสฉวน (LOI ลงนาม 27 มิถุนายน 2559)
เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง (LOI ลงนาม 27 มิถุนายน 2559)
เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 6 กรกฎาคม 2554)

▪ เมืองกานซู (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 6 กรกฎาคม 2554)
▪ เมืองซู่โจว มณฑลอันฮุย (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)

3
คู่ความสัมพันธ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัด

ลาปาง
สงขลา
สมุทรสาคร
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อุดรธานี

▪
▪
▪
▪
▪
▪

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
มณฑลหูหนาน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
เมืองซินโจว มณฑลซานซี (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)

▪ เมืองซินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 12 มีนาคม 2550)
▪ มณฑลส่านซี (ลงนาม 21 พฤษภาคม 2548)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

มณฑลเสฉวน (ลงนาม 30 มิถุนายน 2553)
เขตปกครองตนเองหนิงเซีย่ (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
มณฑลกุ้ยโจว (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 4 พฤศจิกายน 2547)
เขตปกครองตนเองชนชาติอาป้า มณฑลเสฉวน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง (ลงนาม 25 พฤษภาคม 2551)

▪ นครเฉิงตู (ลงนาม 1 สิงหาคม 2547)
▪ มณฑลเจียงซี (อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ)
▪ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน (ลงนาม 22 เมษายน 2560)
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คู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นของไทยกับเมืองของจีน
(ไม่นับรวมในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบเมืองพี่เมืองน้อง)
คู่ความสัมพันธ์
จังหวัด

สาธารณรัฐประชาชนจีน
▪ เมืองฉู่จิ้ง มณฑลยูนนาน (ลงนาม 11 มกราคม 2562 : โดยเทศบาลนคร

นครปฐม
(เทศบาลนครนครปฐม)

ร้อยเอ็ด
(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

เชียงใหม่
(เทศบาลนครเชียงใหม่)

พิษณุโลก
(เทศบาลนครพิษณุโลก)

นครปฐม)
*** หมายเหตุ คู่ความสัมพันธ์เมืองฉู่จิ้ง มณฑลยูนนาน เป็นการลงนาม
โดยเทศบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
จึงไม่นับรวมในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ***
▪ เมืองฝางเฉิงกั่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ลงนาม 20 ธันวาคม 2561 :
โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
*** หมายเหตุ คู่ความสัมพันธ์เมืองฝางเฉิงกั่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง
เป็นการลงนามโดยเทศบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2561 จึงไม่นับรวมในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ***
▪ เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ลงนาม 20 ตุลาคม 2561 :
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่)
*** หมายเหตุ คู่ความสัมพันธ์เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นการลงนามโดยเทศบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2561 จึงไม่นับรวมในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ***
▪ เมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน (ลงนาม 11 พฤศจิกายน 2554 : โดยเทศบาล
นครพิษณุโลก)
*** หมายเหตุ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว และ
ตั้งแต่มีการลงนาม ทั้งสองฝ่ายไม่เคยมีการเยือน/กิจกรรมระหว่างกัน ***

