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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

“เรื่อง การเตรียมการต้อนรับ
บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ”

บทน�า
 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้มีการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการส่งทูตหรือ

คณะบุคคล เดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์และด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน

และกัน มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการด�าเนินกิจการต่างๆร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูแลผล

ประโยชน์ของประเทศชาติ การรักษาความมั่นคงและเอกราชของประเทศ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันของกระแส

โลกาภิวัตน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท�าให้แต่ละประเทศมีการผูกสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างกันทั้งใกล้และไกล เพื่อให้เกิดความแน่นแฟ้นและอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการแสวงหา ใช้ และ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและเอกราชของ 

แต่ละประเทศ 

 ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีการด�าเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศและประชาชน โดยได้ด�าเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับ

นานาประเทศทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับต่าง

ประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวม

ทัง้กฎบตัรสหประชาชาตแิละปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน พร้อมกบัการสร้างภมูคิุม้กนัและพฒันาเศรษฐกจิ

ไทยทกุสาขาให้ได้รบัประโยชน์จากความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทมีประเทศไทย 

(Team Thailand) เพื่อให้การด�าเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น

 กระทรวงมหาดไทย ซึง่มหีน้าท่ีและภารกจิหลกัในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คงภายใน ได้

มกีารปฏบิตัภิารกจิท่ีให้การสนบัสนนุนโยบายด้านการต่างประเทศของรฐับาล ในเรือ่งการส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบั

นานาประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีใน

ระดับจังหวัดและท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีภารกิจที่ส�าคัญที่จะต้องประสานการด�าเนินงานเพื่อให้การ
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ต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย เยือนกระทรวงมหาดไทยและเยือนจังหวัดต่างๆ 

ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ดงันัน้ การจดัท�าคูม่อื “การเตรยีมการต้อนรบับคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศในภารกิจ

ของกระทรวงมหาดไทย” จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้  

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการด�าเนินงานและแนวปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญ

ชาวต่างประเทศ มคีวามสามารถการปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถกูต้องและเหมาะสม สอดคล้องกบัพธิกีารและแนวทาง

ปฏิบัติตามหลักสากลและที่ได้มีการก�าหนดไว้ ตลอดจนช่วยในการวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น

 การเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบ่งออก

ได้เป็นหลายลักษณะ อาทิ การเป็นหน่วยราชการหลักในการให้การต้อนรับ หน่วยสนับสนุนและประสาน 

การด�าเนินงาน ในที่นี้ขอแบ่งลักษณะของการเตรียมการออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

 1) การประสานเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประมขุ/ ผูน้�า/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ในการ

เยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

 2) การเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูแ้ทนทางการทตู/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ในการเยอืน

ประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวง

 3) การประสานอ�านวยความสะดวกแก่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆ 

 ซึ่งการปฏิบัติของทั้ง 3 กรณีมีแนวทาง วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินการคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตก

ต่างในรายละเอียดและรูปแบบของการอ�านวยความสะดวกและเตรียมการต้อนรับแตกต่างกันไป 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการด�าเนินงานและแนวปฏิบัติในการ 

เตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับพิธีการและแนวทางปฏิบัติ 

ตามหลักสากล (พิธีการทูต) และที่ได้มีการก�าหนดไว้

 3. เพื่อช่วยในการวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ค�าจ�ากัดความ

 บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ หมายถึง ผู้น�าของต่างประเทศ/ บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมา

เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ(State Visit) การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะ 

ส่วนพระองค์ (Visit as Private Guest of Their Majesties the King and Queen) การเยือนอย่างเป็นทางการ

ในฐานะแขกของรฐับาล (Official Visit) การเยอืนเพ่ือเจรจาการท�างาน (Working Visit) การเยอืนในฐานะอาคนัตกุะ

ของรัฐบาล (As Guest of the Government) และอื่นๆ อาทิการประชุมระหว่างประเทศ/ สุดยอด  

(International Meeting/ Summit) เป็นต้น ทั้งที่เดินทางมาบุคคลเดียวหรือเป็นหมู่คณะ ซึ่งรวมถึงบุคคลส�าคัญ

ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ความรับผิดชอบ

  กองการต่างประเทศ สป.มีหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ การติดตามและประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานด้านความช่วยเหลือ และ 

ร่วมมือทางด้านกจิการชายแดน รวมท้ังการจดัประชมุและเจรจาระหว่างประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ปกป้อง 

รักษาและส่งเสริมสถานะ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ การท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

เชิงยทุธศาสตร์ นโยบายกลยทุธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัดแบบบูรณาการ 

ขั้นตอน

 การเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จะมีขั้นตอนและ

วิธีการและแนวทางปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การประสาน/ รวบรวมข้อมูล/ แจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ภารกิจ และพิจารณาหาแนวทาง

 ขั้นตอนที่ 3 การด�าเนินการ

 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผลการด�าเนินการ และ

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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เอกสารอ้างอิง

 6.1  ค�าสัง่ส�านักนายกรฐัมนตรท่ีี 30 /2552 เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบในการรบัเสดจ็/ ต้อนรบั

บุคคลส�าคัญ ที่เสด็จพระราชด�าเนิน/ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงวันที่ 27 มกราคม 2552  

(ภาคผนวก ก)

 6.2 ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 79 /2551เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับ 

บุคคลส�าคัญของต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ลงวันที่  

21 เมษายน 2551 

แบบฟอร์มที่ใช้

 จัดท�าเป็นบันทึกข้อความและหนังสือราชการ โดยมีการสรุปเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในรายละเอียด  

ดังตัวอย่างใน (ภาคผนวก ข)

เอกสารบันทึก

 ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ

การเตรียมการต้อนรับบุคคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ โดย

แบ่งแยกเป็น 2 รายการได้แก่ 

1. แฟ้มอ�านวยความสะดวก

แก่ประมุข/ ผู้น�า/ บุคคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ ใน

การเยือนประเทศไทยใน

ฐานะพระราชอาคันตุกะ 

หรือแขกของรัฐบาล

2. แฟ้มการเข้าเยี่ยมคารวะ

   ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ 

มท. 

กลุ่มงาน

กิจการต่าง

ประเทศ

กลุ่มงานกจิการ

ต่างประเทศ 

กองการต่าง 

ประเทศ สป.

ประมาณ10 

ปี

1. จัดเก็บเป็นหมวดหมู่

แฟ้มในการด�าเนินงาน

แต่ละครั้งและจัดเก็บ 

เข้าตู้แฟ้มเอกสาร

2. รวบรวมข้อมูลสรุปเป็น

รายงานผลการปฏิบัติ

งานในรอบปี (Annual 

report) ของกองต่าง

ประเทศ สป.ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 2

การเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่าง
ประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

 

 การเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

 1) การประสานเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประมขุ/ ผูน้�า/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ในการ

เยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

 2) การเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูแ้ทนทางการทตู/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ในการเยอืน

ประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวง

 3) การประสานอ�านวยความสะดวกแก่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆ 

 2.1 การประสานเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประมขุ/ ผูน้�า/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ 

ในการเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

   รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคัญกับงานด้านการต่างประเทศ มีนโยบายในเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทของ

ไทยในเวทโีลก อนัมผีลให้ผูน้�าของต่างประเทศ/ บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ เดนิทางมาเยอืนไทยอย่างสม�่าเสมอ 

ซึ่งจะมีการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขของรัฐ (State Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) เยือน

เพื่อเจรจาการท�างาน (Working Visit) เยือนโดยส่วนตัว (Private Visit) และอื่นๆ 

   กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานปฏิบัติงานตามค�าสั่งของคณะ

กรรมการรับผิดชอบในการรับเสด็จ/ ต้อนรับบุคคลส�าคัญ ที่เสด็จพระราชด�าเนิน/ เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และคณะกรรมการรับผิดชอบในการเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการในฐานะแขกของรฐับาลของส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีซ่ึงคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมปีลดักระทรวง

มหาดไทยเป็นคณะกรรมการฯ โดยเข้าร่วมเพ่ือพิจารณาและรับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานการ

ปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



6

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

   โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

   2.1.1  การประสาน/ รวบรวมข้อมูล/ แจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    กระทรวงมหาดไทย (โดยกองการต่างประเทศ สป.) จะได้รับหนังสือประสานจากคณะกรรมการร 

ับผิดชอบในการเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญที่เดินทางมาเยือนไทย ที่จะมีการเยือนทั้งอย่างเป็นและไม่เป็น

ทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุม รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

ก�าหนดการเดินทาง วัตถุประสงค์ แนวทางการเตรียมการต้อนรับและอ�านวยความสะดวก และการมอบหมาย

ภารกิจ รวมท้ังการขอทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจมีการแบ่งการ

ประชุมออกเป็น 2 ลักษณะคือด้านพิธีการและด้านสารัตถะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย (ตท.สป.) จะพิจารณาน�าเรียน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาการเข้าร่วมการประชุมฯ หรือแต่งตั้ง / มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมการประชุมฯ 

ดังกล่าว โดยมีการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 

   2.1.2  การวิเคราะห์ภารกิจ และพิจารณาหาแนวทาง 

     กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะวเิคราะห์รายละเอยีดและสาระส�าคญัของ

กรณีตามหลัก (5W1H: Who What When Where Why How) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความส�าคัญและ

เหมาะสม ดังนี้

     1)  ระดับฐานะของบุคคลที่เดินทางมาเยือน

     2)  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่เดินทางมาเยือน/ การเชิญ 

     3)  ห้วงระยะเวลาในการเยือนหรือที่จะต้องด�าเนินการ/ เตรียมการ 

     4)  สถานที่ที่ใช้ในการเตรียมการต้อนรับและอ�านวยความสะดวก

     5) ภารกิจที่เกี่ยวข้องที่อยู ่ในความรับผิดชอบของกระทรวงในการต้อนรับและอ�านวย 

ความสะดวก ซึ่งพิจารณาหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นเกียรติตามความเหมาะสม

แล้วแต่กรณีไป

    2.1.3  การด�าเนินการ

      ในการประชมุเตรยีมการต้อนรบั กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะรบัทราบ

ข้อมูลรายละเอยีด การร่วมชีแ้จงข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและรบัมอบหมายภารกจิ เพือ่กระทรวงมหาดไทยจะได้พจิารณา

ด�าเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดในการรักษาความปลอดภัยและ 

อ�านวยความสะดวก โดยการประสานงานกับกรมและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ใน

ก�ากับดแูล ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัของบคุคลส�าคญัผูม้าเยอืน ซึง่จะมภีารกจิแตกต่างตามสถานการณ์และความจ�าเป็น 

โดยจะมีหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

      2.1.3.1 หน่วยงานระดับกรม

       2.1.3.1.1 กรมการปกครอง ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ได้แก่
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        - การสนับสนุนงานด้านการข่าว การเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆ 

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง

        -  ด�าเนนิการในด้านการขอใบอนญุาตน�าอาวธุปืนเข้ามาในราชอาณาจกัร

แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าตัวผู้น�าประเทศ บุคคลส�าคัญ ในระหว่างที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย

        -  การประสานจงัหวดัทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งการอนญุาตน�าอาวธุปืนเข้ามายงั

ราชอาณาจักร (การออกใบ ป.4 ชั่วคราว) 

       2.1.3.1.2  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ

        - การสนับสนุนการจัดรถดับเพลิง รถอุปกรณ์กู้ภัย รถกระเช้า/ อุปกรณ์

ฉุกเฉิน ตลอดจนแผนการป้องภัยภัย เป็นต้น

       2.1.3.1.3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ

        -  การประสานองค์กรปกครองท้องถิน่สนบัสนนุในการเตรยีมการต้อนรบั

       2.1.3.1.4  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

        - กองการต่างประเทศ ในการประสาน อ�านวยความสะดวก ให้แก่บคุคล

ส�าคัญ

        - ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนด้านการข่าว

        - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่

ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

        -  กองคลัง ในการสนับสนุนด้านการเงิน

        -  กองสารนิเทศ ในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

       2.1.3.1.5  ส�านักงานรัฐมนตรี ในการประสานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการ

และช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

      2.1.3.2  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

       2.1.3.2.1  การไฟฟ้านครหลวง ในการดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในพื้นที่

รับผิดชอบ

       2.1.3.2.2  การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ในการดแูลความเรยีบร้อยของระบบไฟฟ้าในพืน้ที่

รับผิดชอบ

       2.1.3.2.3  การประปานครหลวง ในการดูแลความเรียบร้อยของระบบประปา 

ในพื้นที่รับผิดชอบ

       2.1.3.2.4  การประปาส่วนภูมิภาค ในการดูแลความเรียบร้อยของระบบประปา 

ในพื้นที่รับผิดชอบ
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      2.1.3.3  จังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

       -  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ร่วมพิธีต้อนรับและส่ง ณ สนามบิน/ พื้นที่ต้อนรับ

       - การประสานการรักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวก ตลอดระยะเวลา

ที่พักอยู่ในเขตพื้นที่ 

       - การจัดเตรียมป้ายต้อนรับ การประดับธง เพื่อใช้ประดับ ณ สถานที่ส�าคัญ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเยือนเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะด้วย

       - การอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมาย อาทิ  

ในบางกรณี จังหวัดอาจได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง

      การประสานการด�าเนินงานต่างๆ ดังกล่าว จะมีกองการต่างประเทศ สป.ท�าหน้าที่เป็น 

Focal Point ในการประสานหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจะมีการประสานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เนื่องจากจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด และบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงก�าหนดการเยือนกะทันหัน 

     2.1.4  การติดตามผลการด�าเนินการ 

     เมื่อได้ด�าเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ 1.3 กระทรวงมหาดไทย  

(กองการต่างประเทศ) จะประสานเป็นการภายในเพื่อติดตามผลการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและ 

อ�านวยความสะดวกให้กบับุคคลส�าคญัทีม่าเยอืนว่ามปัีญหา อปุสรรคในการเตรยีมการฯประการใดหรอืไม่ อย่างไร 

เพื่อจะได้ด�าเนินการตามภารกิจได้ส�าเร็จลุล่วงไป โดยกองการต่างประเทศ สป.จะต้องพร้อมเป็นหน่วยประสาน

และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอุปสรรค จะได้น�าเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งการแก้ไขได้ทันท่วงที 

     2.1.5  การประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

     ในการด�าเนินงานในแต่ละครั้ง จะมีการประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ต่อผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การประสานเตรียมการ

ต้อนรับบุคคลส�าคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีใ้นส่วนของกองการต่างประเทศ สป.จะจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานในเรือ่งดงักล่าวไว้ในรายงาน

ประจ�าปีด้วย 

   อนึง่ ส�าหรบัค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ คณะกรรมการเตรียมการต้อนรับฯ จะแจ้งการอนมุติังบประมาณ 

โดยอาจเป็นงบกลาง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงกับส�านักงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงาน

ต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดและกรม) จะต้องด�าเนินการเสนอขอเบิกค่าใช้จ่าย (หากมี) โดยการจัดท�า

และน�าส่งงบประมาณการใช้จ่ายให้กองคลัง สป.โดยเร็ว และน�าส่งเอกสารสรุปการใช้เงินไปยังกองคลัง สป. 

ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการเยือน (ส�าหรับรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายตรงกับส�านักงบประมาณ) 

   จากข้ันตอนต่างๆท่ีกล่าวมาแล้ว จะเป็นการเตรียมการต้อนรับบุคคลส�าคัญที่มาเยือนในกรณีต่างๆ 

ซึ่งจะมีแบบพิธีการที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป สามารถดูรายละเอียดได้จาก สรุปตาราง 

เปรียบเทียบการต้อนรับที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ค
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การด�าเนินการเพื่ออ�านวยความสะดวกประมุข และผู้น�าต่างประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทย

ในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกรัฐบาล

   

การดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกประมุข และผูนําตางประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทย 
ในฐานะพระราชอาคนัตุกะ หรือแขกรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ (ข้ึนอยูกับความเรงดวนของกําหนดการ) 
 1) มท.ใชเวลาในการดําเนินการประสานงานเพื่อส่ังการหนวยงานในสังกัด ประมาณ 2 – 4 วัน 
 2) การดําเนินการเบิกจายเงนิหนวยงานตางๆ จะตองเบิกคาใชจายจากตนสังกัด ท้ังนี ้
     จังหวดัจะตองเบิกจายมายงั กองคลัง สป. โดยจังหวัดตองแจงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงภายใน 15 วัน   

    หลังเสร็จส้ินการเยือน เพือ่ กองคลัง สป.ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 
3) ในสวนการดําเนินการของ กองการตางประเทศ สป. มีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 2 – 7 วัน   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     - แจ้งกําหนดการเบื้องต้น 

     - นัดหมายประชุมหารือและมอบหมายงาน 

หน่วยราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองการต่างประเทศ สป.มท. 
รับมอบหมายงานเพื่อประสานงาน 

หน่วยงานภายในสังกัดพิจารณาดาํเนินการ 

กองคลัง สป.มท. 
เตรียมการเบิกจ่ายตรงจาก สงป. สํานักงบประมาณ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ลงนามเพื่อสั่งการหน่วยงานในสังกัด 

จังหวัด 

 - เตรียมการ
ต้อนรับ 

 - รปภ. 
 - การแพทย์
ฉุกเฉิน 

 - ประดับสถานที่
(ตามแต่กรณี) 

กฟภ. / กปภ. 
 - ดูแลความ
เรียบร้อยของ
สถานที่พัก         
ณ พ้ืนที่
ต่างจงัหวัดและ
สถานที่ท่ีมี
กําหนดการ 
 

สถ. 
 - การประสาน 
อปท. 
สนับสนุน    ใน
การเตรียมการ
ต้อนรับ 

ปค. 
 - การอนุญาตมีอาวุธปืน 

 - การอํานวยความสะดวก
ในการจัดคลื่นความถี่วิทยุ
และอนุญาตให้ใช้เครือข่าย
สื่อสารตลอดการเยือน 
(แล้วแต่กรณี) 

กฟน. / กปน. 
 - ดูแลความ
เรียบร้อยของ
สถานที่พัก   
ณ กทม. และ
สถานที่ท่ีมี
กําหนดการ 
 

ปภ. 
 - สนับสนุน
การจัด
รถดับเพลิง   
รถอุปกรณ์กู้ภัย 
รถกระเช้า/
อุปกรณ์ฉุกเฉิน  
ตลอดจนแผนการ
ป้องกันภัย 

ระยะเวลาด�าเนินการ (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของก�าหนดการ)

 1)  มท.ใช้เวลาในการด�าเนนิการประสานงานเพือ่สัง่การหน่วยงานในสงักดั ประมาณ 2 – 4 วนั

 2)  การด�าเนินการเบิกจ่ายเงินหน่วยงานต่างๆ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้

  จังหวัดจะต้องเบิกจ่ายมายัง กองคลัง สป. โดยจังหวัดต้องแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใน 15 วัน  

  หลังเสร็จสิ้นการเยือน เพื่อ กองคลัง สป.ท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณต่อไป

 3)  ในส่วนการด�าเนินการของ กองการต่างประเทศ สป. มีระยะเวลาการด�าเนินการประมาณ 2 – 7 วัน 



10

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 2.2  การเตรียมการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้แทนทางการทูต/ บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ  

ในการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ

กระทรวง

   การเตรียมการฯ ดังกล่าว เป็นภารกิจของกองการต่างประเทศ สป.ในการด�าเนินการประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นภารกิจท่ีมีความส�าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสที่คณะ/ ผู้แทนจากต่างประเทศ 

จะได้ท�าความรูจ้กักบัผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนัให้ใกล้ชดิ รวมทัง้หารอื

ในประเด็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมความสัมพันธ์กันในอนาคต ทั้งนี้ กระบวนการเข้าเยี่ยมคารวะ 

และการหารือข้อราชการประกอบด้วย การนัดหมาย, การก�าหนดรูปแบบของการหารือ, การจัดที่นั่ง, ประเด็น 

ในการหารือ, การจดบันทึกข้อราชการ, การบันทึกภาพ และการมอบของที่ระลึก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ รูปแบบ  

วิธีการและแนวทางในการด�าเนินการ ดังนี้

   2.2.1  หลักเกณฑ์

     การเยือนของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ อาจเกิดจากกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เชิญ 

หรือฝ่ายต่างประเทศทาบทามขอมาเยือนกระทรวงมหาดไทย จึงต้องมีการเตรียมการวางแผนการต้อนรับและ

ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการไว้โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามลักษณะความส�าคัญของบุคคลและ

วัตถุประสงค์ในการเยือนแต่ละครั้งตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยอาจค�านึงถึงหลักปฏิบัติต่างตอบแทน  

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระดับความสัมพันธ์ ความพร้อมและความสะดวกในการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

   2.2.2  แนวทางในการต้อนรับ

     2.2.2.1  การเยือนอย่างเป็นทางการ 

      -  ในฐานะแขกระดับกระทรวงมหาดไทย จะมีใน 2 กรณีคือในระดับรัฐมนตรีและ

ในระดับปลัดกระทรวง ซึ่งจะมีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านพิธีการ ในเรื่อง

ก�าหนดการ การจัดคณะติดตาม การจัดที่พักที่เหมาะสม การขอใช้ห้องรับรองพิเศษ ผู้ให้การต้อนรับและรับ-ส่ง 

พิธีการต้อนรับ การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติ การเยี่ยมชม

สถานที ่พบปะบคุคลตามความประสงค์ของผู้มาเยอืน การจัดรถยนต์รับรองคณะ การจัดท�าป้ายต้อนรับและตกแต่ง

สถานที่ การจัดหาล่ามแปล การเตรียมการด้านสารัตถะ การรักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้แก่

คณะ รวมถึงการจัดก�าหนดการให้แก่คู่สมรส (หากมี) ส�าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

      -  ในฐานะแขกระดบักรม ซึง่ขึน้อยูก่บัอธบิดขีองแต่ละกรมทีจ่ะเป็นผูใ้ห้การต้อนรบั 

แต่ทั้งนี้ อาจมีการขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี/ ปลัดกระทรวง ได้แล้วแต่กรณี 

     2.2.2.2  การเยอืนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการส่วนตัวหรอืการแวะผ่านไทยในระยะเวลาอนั

สั้น อาจมีการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
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   2.2.3  ขั้นตอนการด�าเนินการ

     2.2.3.1  กองการต่างประเทศ สป.จะด�าเนินการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ/ 

สถานเอกอัครราชทูต /ผู้ประสานงานของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ ในการเชิญหรือที่มีความประสงค์จะเข้า

เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ซึ่งจะได้ประสานแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น

เก่ียวกับวนั เวลาและสถานทีท่ีป่ระสงค์จะให้มกีารเข้าเยีย่มคารวะฯ และประเดน็ข้อหารอืต่างๆ ทีจ่ะหยบิยกขึน้มา

เจรจา 

     2.2.3.2  กองการต่างประเทศ สป.จะด�าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 

รายละเอียดที่จะมีการหารือ และน�าเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อพิจารณา ดังนี้

       -  กรณีเป็นการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี กองการต่างประเทศ 

สป.จะประสานงานภายในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมของรัฐมนตรีผ่านส�านักงานรัฐมนตรี 

ก่อนมีหนังสือน�าเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาน�าเรียนรัฐมนตรีพิจารณาวัน เวลาและสถานที่ 

ที่เหมาะสมในการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 

       -  กรณเีป็นการเข้าเยีย่มและหารือข้อราชการกบัปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศ 

สป.จะประสานงานภายในกบัเลขานกุารฯ เพือ่ตรวจสอบ วนัเวลา และสถานทีก่่อนมหีนงัสอืน�าเรยีนปลดักระทรวง

มหาดไทยเพื่อพิจารณาการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 

     2.2.3.3  เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้มีบัญชาการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 

       -  กรณีให้การต้อนรับด้วยตนเอง กองการต่างประเทศ สป.จะด�าเนินการประสาน

แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ/ สถานเอกอัครราชทูต/หรือผู้ประสานของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศทราบ

ก�าหนดการเข้าเยี่ยมฯ

       -  กรณีมอบหมายผู้แทน กองการต่างประเทศ สป.จะด�าเนินการประสานแจ้งผู้ได้

รับมอบหมายทราบพร้อมทั้งข้อมูลส�าหรับการเยี่ยมและหารือ พร้อมทั้งแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ/ 

สถานเอกอัครราชทูต/ หรือผู้ประสานของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศทราบก�าหนดการเข้าเยี่ยมฯ

     2.2.3.4  กองการต่างประเทศ สป.จะด�าเนินการเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ 

เข้าร่วมการหารือฯ โดยจะมีการด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

       -  ด้านสารตัถะ ได้แก่ 1) จัดเตรียมข้อมลูท่ัวไปเกีย่วกบับคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ

และคณะ ได้แก่ ประวัติของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ จ�านวนคณะผู้ติดตาม วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม 

ภาษาทีใ่ช้ในการหารอื (การจดัล่าม) รายละเอยีดเกีย่วกบัพาหนะทีใ่ช้เดนิทาง ข้อมลูของประเทศ/ องค์กรของบคุคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ ฯลฯ และ2) ประเด็นที่อาจหยิบยกหารือ โดยประสานหารือกับผู้ประสานงาน เพื่อก�าหนด

ประเด็นประกอบการหารือ อาทิ การกล่าวค�าต้อนรับ ประเด็นหลักที่จะหยิบยก ท่าทีของไทยในเรื่องดังกล่าว และ

การกล่าวอ�าลาและยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 



12

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

       - ด้านพิธีการ ได้แก่การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ที่จอดรถ การรักษา 

ความปลอดภัย เครื่องดื่มรับรอง (ประสานกองคลัง สป.) รวมทั้งของที่ระลึก (ที่แสดงความเป็นไทย) ตลอดจน 

การบันทึกภาพ (ประสาน กองสารนิเทศ สป.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ

ต่างๆ 

     2.2.3.5  เมื่อถึงก�าหนดการตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย กองการต่างประเทศ สป. 

จะประสานแจ้งยืนยันหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย รวมท้ังมอบหมายเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้เป็นล่ามและ/หรือจดบันทึกการหารือข้อราชการ ผู้ให้การต้อนรับ/ส่งบุคคล

ส�าคัญฯจากท่ีจอดรถถึงห้องรับรอง ผู ้น�าเรียนผู ้บังคับบัญชาทราบเมื่อคณะมาถึง ผู ้ดูแลความเรียบร้อย 

ด้านเครื่องดื่มและของท่ีระลึกและผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องรับรอง รวมถึงการดูแลจัดระเบียบของ 

ผู้สื่อข่าว 

     2.2.3.6  ภายหลังการเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมและหารือฯ กองการต่างประเทศ สป.จะสรุปผล

การหารือฯ เพื่อน�าเรียนผู้บังคับบัญชารวมถึงน�าส่งผลการหารือให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องทราบและใช้เป็นข้อมลูในการตดิตามความคบืหน้าและขยายผลการด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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การประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกผู้แทนทางการทูต / บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ

ในการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

     กรณีขอเยี่ยมคารวะ รมว.มท.                              กรณีขอเยี่ยมคารวะ ป.มท.

   

การประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกผูแทนทางการทตู / บุคคลสําคญัชาวตางประเทศ 
ในการเขาเยี่ยมคารวะผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 

 
กรณีขอเยีย่มคารวะ รมว.มท.     กรณีขอเยีย่มคารวะ ป.มท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ข้ึนอยูกบัความเรงดวนของกําหนดการ 
 - ในสวนการดําเนินการของ กองการตางประเทศ สป.  มีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 2 – 7 วัน 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 

แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ สป.มท. 
นําเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

กองการต่างประเทศ สป.มท. 
นําเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นําเรียน รมว.มท./รมช.มท. 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 - พิจารณาสั่งการ 

สํานักงานรัฐมนตรี 
นําเรียน รมว.มท. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

- พิจารณาสั่งการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - สนับสนุนข้อมูล 

 - มอบหมายผู้แทน 

   เข้าร่วม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - สนับสนุนข้อมูล 

 - มอบหมายผู้แทน 

   เข้าร่วม 

ระยะเวลาด�าเนินการ

  - ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของก�าหนดการ

  - ในส่วนการด�าเนินการของ กองการต่างประเทศ สป. มีระยะเวลาการด�าเนินการประมาณ 2 – 7 วัน
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การประสานงานเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย

   

การประสานงานเพื่อตอนรบัแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ใชระยะเวลาดําเนินการในทุกขั้นตอน ประมาณ 2 – 3 เดือน 
 - ข้ึนอยูกบัความเรงดวนของกําหนดการ 
 - ในสวนการดําเนินการของ กองการตางประเทศ สป. มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 – 7 วัน 

1) ได้รับการสั่งการจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
      หรือประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ  หรือ 

2) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรียนเชิญผู้แทนต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ สป.มท. 
 - นําเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ กต. 
 - จัดการประชุมเตรียมการเพื่อหารือ 

 - เตรียมการด้านงบประมาณ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- พิจารณาสัง่การหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณาลงนามในหนังสือ 

   ประสานงานหน่วยงานต่างๆ 

   เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดการต้อนรับ  และอํานวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม 

ระยะเวลาด�าเนินการ

  -  ใช้ระยะเวลาด�าเนินการในทุกขั้นตอน ประมาณ 2 – 3 เดือน

  -  ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของก�าหนดการ

  -  ในส่วนการด�าเนินการของ กองการต่างประเทศ สป. มีระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 2 – 7 วัน
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 2.3  การเตรียมการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือน 

จังหวัดต่างๆ 

   ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ อาจมีการเดินทางไปยังพื้นที่

ในจังหวัดต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหน่วยงานต่างๆของไทยที่ให้การต้อนรับ มักมีค�าร้องขอ 

ความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก ตลอดจนการรักษา

ความปลอดภัยในระหว่างการเยือนในต่างจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะด�าเนินการ

ประสานแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัคณะ และก�าหนดการเยอืนต่างๆ เพือ่ให้จงัหวดัทีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาด�าเนนิการ

ตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดสามารถขอรับทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง/  

สถานเอกอัครราชทูตฯ นั้นโดยตรง

   2.3.1  ขั้นตอนการด�าเนินงาน 

    2.3.1.1  การประสาน/ รวบรวมข้อมูล/ แจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งจังหวัด 

ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่ส�าคัญ อาทิ บุคคลส�าคัญที่จะไปเยือน รายชื่อคณะ 

ก�าหนดการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเยือน ตลอดจนการเตรียมการต่างๆ ที่จังหวัดสมควรด�าเนินการ ฯลฯ 

    2.3.1.2  การมอบหมายการด�าเนนิการ เพ่ือให้จังหวดัจัดเตรียมการต้อนรับและอ�านวยความ

สะดวกให้แก่บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศและคณะ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ีรวมถงึการแจ้งผลการด�าเนนิ

การให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

    2.3.1.3  เมือ่จงัหวดัรายงานผลการด�าเนนิการ กองการต่างประเทศ สป.จะได้น�าผลการเยอืน

มาใช้เป็นข้อมลูในการศกึษา วเิคราะห์แนวทางการด�าเนนิการ เพือ่น�าเรยีนผูบ้งัคบับญัชา และพจิารณาใช้ประโยชน์

จากผลการเยอืนจงัหวดัต่างๆ รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ตลอดจนใช้ในการขยายผลเพื่อการเจริญความสัมพันธ์ในระดับกระทรวงและจังหวัดต่อไป 

 

 ส�าหรับการด�าเนินการต่างๆ ตามข้อ 2.1 – 2.3 สามารถดูตัวอย่างการจัดท�าบันทึกข้อความและหนังสือ

สั่งการ ได้จากภาคผนวก ข 
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การประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกผู้แทนทางการทูต / บุคคลส�าคัญ

ชาวต่างประเทศในการเดินทางเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดต่างๆ

   

การประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกผูแทนทางการทตู / บุคคลสําคญั 
ชาวตางประเทศในการเดินทางเยี่ยมศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ข้ึนอยูกบัความเรงดวนของกําหนดการ 
 - ในสวนการดําเนินการของ กองการตางประเทศ สป. มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 – 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการต่างประเทศ หรือ สถานเอกอัครราชทูต 

 - แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

 - รายละเอียดเก่ียวกับกําหนดการเดินทาง ฯ 

กองการต่างประเทศ สป.มท. 
- นําเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 

   ส่ังการหน่วยงานในภูมิภาค 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- พิจารณาสั่งการ 

จังหวัดท่ีมีกําหนดการ 

 - อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม 

 - จัดเตรียมข้อมูลสําหรับหารือ /  
    บรรยายสรุป (แล้วแต่กรณี) 

ระยะเวลาด�าเนินการ

  -  ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของก�าหนดการ

 -  ในส่วนการด�าเนินการของ กองการต่างประเทศ สป. มีระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 2 – 7 วัน
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บทที่ 3

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติด้านต่างๆ
ของกระทรวงมหาดไทย

3.1  แนวปฏิบัติด้านพิธีการ
 

 3.1.1   การต้อนรับ 

   - ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

    - พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

 3.1.2  การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

 3.1.3 งานเลี้ยงอาหาร

 3.1.4  การลงนามความตกลง

3.2  แนวปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน

3.3  แนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย

3.4  การเบิกจ่ายงบประมาณ

3.5  การมอบหมายงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
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3.1 แนวปฏิบัติด้านพิธีการ
  

 กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะมแีนวทางในการด�าเนนิการด้านพธิกีาร โดยอาศยัหลกั

พธิกีารทตูมาเป็นแบบอย่างในประยกุต์ใช้ตามแต่สถานการณ์ตามความเหมาะสม เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการด�าเนนิ

งาน 

 พิธีการทูต คือ ระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ส�าหรับ 

การปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซ่ึงวางไว้หรือยอมรับกัน โดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการ 

ทางความประพฤติ (ไม่ใช่กฎหมาย) ท่ีรัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาลหรือราชการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

เพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่างประเทศ

 นอกจากน้ี พิธีการทูตมีความมุ่งหมายที่จะก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้แต่ละคนที่ท�าหน้าที่ทางการทูตของ

แต่ละประเทศ ได้รับเกียรติได้รับการปฏิบัติอันเหมาะสมและถูกต้องกับฐานะของตนความเป็นมาของพิธีการทูต 

พธิกีารทตู เริม่เกดิข้ึนเมือ่มกีารส่งผูแ้ทนทางการทตูไปยงัอกีประเทศหนึง่ และประเทศผูส่้งกป็ระสงค์จะได้รบัเกยีรติ

และประเทศผู ้รับก็ต้องแสดงไมตรีจิตและต้องการแสดงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่และความมีอารยธรรม  

รวมถึงการมีรสนิยมท่ีสูง จึงเกิดมีพิธีการต่าง ๆ ที่มีความโอ่อ่า เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ มีการจัดงานเลี้ยงรองรับ 

ที่มีอาหารหรูหราฟุ่มเฟือยมีสิ่งประดับหรือแสดงพลังงานอ�านาจของตัวให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และดูน่าเกรงขาม

 ความส�าคัญของพิธีการทูต ได้แก่

 1. เป็นแนวทางการด�าเนินการอย่างมีแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

 2. ประมวลความมีมารยาทระหว่างประเทศเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี

 3. เป็นการวางระเบียบของการสมาคมระหว่างประเทศอย่างผู้เจริญ

 4. สะท้อนภาพลักษณ์ของงาน และ/หรือกลุ่ม

 5. สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

 ขอบข่ายของพธิกีารทตู ระเบียบพธิทีางการทตู ได้ครอบคลมุไปถงึทกุแง่มมุของการตดิต่อระหว่างประเทศ

ซึ่งรวมถึงการให้เกียรติแก่กันและกัน การต้อนรับ การสนทนา การแต่งกาย การพูดจาทักทายตลอดจนการเลี้ยง

รับรอง ซึ่งคล ้าย ๆ กับมารยาทในความสัมพันธ ์ของบุคคลในสังคม แต ่ระเบียบพิธีทางการทูตนั้น  

เป็นระเบียบที่ถือกันอย่างเคร่งครัดและผลของการละเมิดระเบียบทางการทูตอาจจะน�าไปสู่วิกฤติการณ์ใน 

ความสัมพันธ์ได้ เพราะถือว่าเป็นการดูถูก ดูหมิ่นและเหยียบย�่าเกียรติยศกัน ก็ได้ (ปรีชา แก่นสา. 2550: 1-3)
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 มารยาททางการทูต หมายถึง กิริยาวาจาหรือการแสดงออกที่สุภาพเรียบร้อย นุ่มนวล มีความพอดี เป็น

ธรรมชาต ิและสอดคล้องกบัมารยาทสากล ขนบธรรมเนยีมประจ�าชาติและระเบยีบพิธทีางการทตูซ่ึงครอบคลมุถงึ

การให้เกียรติ การต้อนรับ การสนทนา การแต่งกาย การพูดจาทักทาย ตลอดจนการเลี้ยงรับรองซึ่งคล้าย ๆ กับ

มารยาทในความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม แต่มารยาททางการทูตนั้น เป็นระเบียบที่ถือกันอย่างเคร่งครัด และ 

ผลของการละเมดิระเบียบทางการทูตอาจจะน�าไปสูว่กิฤตการณ์ในความสมัพนัธ์ได้ เพราะถอืว่าเป็นการดูถกูดหูมิน่

และเหยียบย�่าเกียรติยศของกันและกัน

 มารยาททางการทตูทีส่�าคญั ได้แก่ มารยาทในการแนะน�าให้รู้จักกนั มารยาทในการแต่งกาย มารยาทใน

การนั่งรถยนต์ มารยาทในการเข้าเยี่ยมคารวะ และการประดับธงชาติในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 1.  มารยาทการแนะน�าให้รู้จักกัน

  1.1 อย่างเป็นทางการ (Formal) มักจะมีรูปแบบที่ก�าหนดไว้แน่นอน มีผู ้ท�าหน้าที่แนะน�า  

และมีล�าดับพิธีที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น การแนะน�าในพิธีต้อนรับที่สนามบิน/ การแนะน�าในพิธีต้อนรับ ณ ท�าเนียบ

รัฐบาล หรือในการรับเสด็จฯ จะมีผู้ท�าหน้าที่เบิกผู้เข้าเฝ้า ฯ ท�าหน้าที่ตามแบบแผนตามที่ก�าหนดไว้

  1.2  อย่างไม่เป็นทางการ (Informal) ในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานสังคม (Social Occasion) 

เช่น ในงานเลี้ยงรับรอง/เลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ควรมีการแนะน�าเพื่อนร่วมงานให้รู้จักกัน โดยมีหลัก 

ในการแนะน�า ดังนี้ 1) ควรแนะน�าให้บุรุษรู้จักสตรีเสมอ โดยเอ่ยชื่อสตรีก่อน 2) ควรแนะน�าผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่

เสมอ โดยเอ่ยชื่อผู้ใหญ่ก่อน 3) หากเป็นเพศเดียวกันต้องแนะน�าผู้อาวุโสน้อยให้รู้จักผู้อาวุโสสูงกว่า โดยเอ่ยชื่อ 

ผู้อาวุโสสูงกว่าก่อน

 2.  การแต่งกาย ควรแต่งกายด ี(ไม่จ�าเป็นต้องแพง) สะอาดถกูต้องตามพธิกีารและกาลเทศะ ทัง้นี ้ในบตัร

เชิญร่วมงาน มักมีการระบุรูปแบบการแต่งกายไว้ด้วย อย่างไรก็ดี การแต่งกายแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

งานพิธีการ เครื่องแบบปกติขาวหรือเต็มยศ หรือ National Dress,White Tie, Black- Tie, Dark Suit  

สุภาพสตรีมักแต่งชุดประจ�าชาติ (National Dress) หรือชุดราตรียาว ชุดกระโปรงสั้นหรือชุดสุภาพหรือสากลนิยม  

งานไม่เป็นพิธีการ ชุดสุภาพหรือสากลนิยม Lounge Suite,Business Attire เป็นต้น

 3. มารยาทการนัง่รถยนต์ ในกรณทีีเ่ป็นรถยนต์รบัรองหรอืรถยนต์ทีม่พีนกังานขบัรถอาคนัตกุะเกยีรตยิศ 

หรือผู้อาวุโสสูงสุดจะนั่งท่ีเบาะหลังด้านตรงข้ามกับพนักงานขับรถ จะเป็นด้านซ้ายหรือขวา ขึ้นอยู่กับระบบการ

จราจรของแต่ละประเทศ ส่วนเบาะหลังอีกด้านหนึ่งจะเป็นที่นั่งส�าหรับผู้อาวุโสต�่าสุดหรือองครักษ์หรือผู้ติดตาม

 4. การประดับธงในโอกาสต่าง ๆ การประดับธงของแต่ละประเทศจะมีข้อก�าหนดที่แตกต่างกันบ้างแต่

ตามหลักสากลแล้ว จะประดับธงชาติของประเทศเจ้าภาพไว้ทางขวามือและธงชาติผู้มาเยือนทางซ้ายมือ ซึ่งหลัก

ในการประดับธงชาติไทย ดูได้จากระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติ และธง

ของต่างประเทศในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2529 ได้แก่ 1. ในที่ประชุมหรือการลงนาม จะประดับธงชาติใหญ่

หรือเล็ก 2 ชาติ (ทวิภาคี) 2. กลุ่มประเทศ (พหุพาคี) จะประดับธงตามอาวุโสหรือล�าดับก่อนหลังที่ตกลงกันไว้
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 5. การเข้าเยี่ยมคารวะ ประดับธงชาติไว ้ด ้านขวา ส่วนธงเล็กประดับตามที่นั่งของแต่ละฝ่าย  

(ที่นั่งของอาคันตุกะจะอยู่ด้านขวาและตั้งธงไว้ขวา) 4. การประดับธงรถยนต์ ธงไทยอยู่ด้านขวามือ (ด้านคนขับ)  

ธงต่างชาติอยู่ด้านซ้าย หากไม่สะดวกก็ให้ประดับเฉพาะธงชาติผู้มาเยือนก็ได้ 5. การเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่

อาคันตุกะต่างประเทศเดินทางมาเยือนหรือนักการทูตเดินทางมารับต�าแหน่งใหม่ จะต้องมีการขอเข้าเยี่ยมคารวะ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยหรอืผูบ้รหิารระดับสูงท่ีมบีทบาทในการประสานความร่วมมอืท่ีใกล้ชดิ ซ่ึงมหีลกั

ปฏิบัติดังนี้

 1. ท�าการนัดหมายก�าหนดวัน เวลา และสถานที่

 2. ก�าหนดจ�านวนผู้ที่จะเข้าร่วม

 3. ให้ผู้เข้าเยี่ยมคารวะนั่งด้านขวามือของเจ้าบ้าน

 4. ธงไทย (ใหญ่) ตั้งด้านขวามือ ถ้าธงเล็กตั้งตามเจ้าของประเทศ (ถ้ามี)

 5. ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ นั่งตามอาคันตุกะเกียรติยศ

 6. ควรมีห้องพักรับรองก่อนการเข้าห้องเยี่ยมคารวะ กรณีอาคันตุกะเดินทางมาถึงก่อนก�าหนด

3.1.1 การต้อนรับ
     

1) การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานพาณิชย์ทั่วไป 

 การเตรียมการรับ-ส่ง ณ สนามบิน

 1. ผู้แทนระดับสูงไปรับ-ส่ง

 2. มอบพวงมาลัยข้อมือหรือช่อดอกไม้

 3. พิธีการต้อนรับ – ส่งอย่างเป็นทางการ

 4. เข้าพักรอ ณ ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP)

 5. การจัดขบวนรถยนต์รับรอง

  1.1 บุคคลที่ไปต้อนรับ

    -  รัฐมนตรีว่าการมอบหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการ/ ปลัดกระทรวง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ

   -  ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ สป.และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ

    -  ผู้มาให้การต้อนรับของฝ่ายบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ 
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  1.2  การแต่งกาย

    ผู้ให้การต้อนรับ

    ข้าราชการ/พลเรือน   ชุดสากลสีเข้ม/ ชุดกลางวันสั้น

    อาคันตุกะ      ชุดประจ�าชาติ/สากลสีเข้ม 

  1.3  การมอบมาลัยข้อมือ/ดอกไม้

    -  ผู้แทนกระทรวงฯ มอบมาลัยข้อมือแก่อาคันตุกะ 

    -  คู่สมรสผู้แทนกระทรวงฯ มอบดอกไม้แด่คู่สมรสอาคันตุกะ 

  1.4  ล�าดับงาน

    - ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ สป.เชิญอาคันตุกะไปยังห้องรับรองพิเศษ 

    - ผู้แทนกระทรวงฯ รอให้การต้อนรับบริเวณห้องรับรองพิเศษ 

    - ผู้แทนกระทรวงฯ มอบมาลัยข้อมือแก่อาคันตุกะ

    - ผู้แทนกระทรวงฯ เชิญอาคันตุกะเข้าห้องรับรอง และนั่งสนทนา

    - เมื่อได้เวลาอันควร ผู้แทนกระทรวงฯ เชิญอาคันตุกะขึ้นรถยนต์รับรอง

    - ผู้แทนกระทรวงฯ ส่งอาคันตุกะ ณ รถยนต์รับรอง

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

หมายเหตุ

 - ล�าดับพิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานอาจปรับตามความเหมาะสมและขึ้นกับก�าหนดการ

 - กรณีอาคันตุกะเดินทางมาพร้อมกับคู่สมรส จะเชิญคู่สมรสของผู้มาต้อนรับเข้าร่วมพิธีด้วย  

 - กรณีต่างจังหวัด ให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมต้อนรับ
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2) พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงมหาดไทย

  ส�าหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัด ณ กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

  2.1  สถานที่จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  2.2  การแต่งกาย ข้าราชการ/พลเรือน : สากลสีเข้ม สุภาพสตรี : สากลนิยม

  2.3  การเชิญบุคคลมาต้อนรับ ในห้องประชุม 1 ได้แก่ 1) รัฐมนตรีว่าการ ช่วยว่าการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี และ 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง 2) คณะของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ และ 3) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

(กรม/ รัฐวิสาหกิจ และกองต่างๆ ใน สป.) 

   ทั้งนี้ หากอาคันตุกะมาเยือนพร้อมคู่สมรส ให้เชิญคู่สมรสของรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ผู้ช่วยรัฐมนตรี และ

ปลัดกระทรวง มาร่วมพิธีต้อนรับ และเชิญคู่สมรสของผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะติดตามเกียรติยศมาร่วมพิธีการด้วย

3) ล�าดับพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงมหาดไทย

  1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ต้อนรับ

   - เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญผู้มีเกียรติเข้าประจ�าจุดยืนต�าแหน่ง ณ บริเวณหน้าห้องโถงตามที่ก�าหนด

   - อาคันตุกะและคณะเดินทางถึงกระทรวงมหาดไทย

   - เมือ่อาคนัตกุะลงจากรถยนต์แล้ว เจ้าหน้าทีพิ่ธกีารเชญิบคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ไปยงัห้องรบัรอง 

   - รัฐมนตรีรอต้อนรับอาคันตุกะที่ห้องรับรองและทักทายและสนทนาในเบื้องต้น 

  2)  การแนะน�าผู้มีเกียรติในห้องประชุม

   - รัฐมนตรีเชิญอาคันตุกะ จากห้องรับรองไปยังห้องประชุม 1

   - รัฐมนตรีแนะน�ารัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวง ส�าหรับผู้มีเกียรติฝ่ายไทยท่านอื่นๆ ที่มารอต้อนรับ

แนะน�าตนเอง 

   - เริ่มพิธีการต่างๆ อาทิ การประชุม (การกล่าวแนะน�าของผู้แทนทั้งสองฝ่าย) การด�าเนินการตาม

ระเบยีบวาระการประชมุ หรอื การหารอืข้อราชการ ต่างๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ก�าหนดการต้อนรับอาจมกีารเปล่ียนแปลง

ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ และความเหน็ชอบของท้ังสองฝ่ายโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีประสานงานพธิกีาร 

 

4) แนวปฏิบัติต่างๆ
  4.1) ก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ กองการต่างประเทศ สป. จะจัดการประชุม/หรือ 

มีหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเด็นความสัมพันธ์ เพ่ือประมวลท่าทีและ 

จัดท�าประเด็นสนทนาหารือของฝ่ายไทย
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  4.2) กองการต่างประเทศ สป.จัดตรียมการด้านสารัตถะและประสานก�าหนดวาระงานเพ่ือให้รัฐมนตร ี

ได้รับทราบการบรรยายสรุปจากกองการต่างประเทศ ทั้งด้านสารัตถะและขั้นตอนทางพิธีการ โดยอาจเชิญ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ทั้งนี้ กองการต่างประเทศจะจัดส่งข้อมูลประกอบการหารือก่อนวันเข้าเยี่ยม

คารวะและหารือข้อราชการ อย่างน้อย 1วัน เพื่อน�าเรียนรัฐมนตรีล่วงหน้า

  4.3)  มีการตกลงเรื่องภาษาที่ใช้ในการสนทนาและหารือข้อราชการ กรณีที่อาคันตุกะไม่ใช้ภาษาอังกฤษ มี

การตกลงเพื่อจัดล่าม

  4.4)  ในการเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ในกรณีทั่วไป มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกของฝ่ายไทยจ�านวน 1 คน 

  4.5)  กองการต่างประเทศเสนอขอความเหมาะสมและขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี กรณีที่อาคันตุกะ

ประสงค์ให้มีการแถลงข่าวร่วมภายหลังการหารือข้อราชการ

  4.6) ในการเยือนอย่างเป็นทางการ กองการต่างประเทศยกร่างค�ากล่าวในงานเลี้ยงอาหารค�่าอย่างเป็น

ทางการ พร้อมค�าแปล โดยเสนอผ่านส�านักงานรัฐมนตรีอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า

3.1.2 การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

 การเข้าเยีย่มคารวะและการหารือข้อราชการ กล่าวได้ว่าภารกจินีถ้อืเป็นภารกจิหลกัทีม่คีวามส�าคญัอย่าง

ทีส่ดุในการเยอืน เพราะเป็นช่วงเวลาทีท่ัง้สองฝ่ายจะได้ท�าความรูจ้กั เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัให้ใกล้ชิด 

และหารือในประเด็นต่างๆ ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะธรรมเนียมทางการทูตในการติดต่อสร้างสัมพันธ์ระหว่าง 

“บุคคลต่อบุคคล” ยังคงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างกันในอนาคต

 การเจรจาจะเป็นโอกาสให้ท้ังสองฝ่ายได้แสดงท่าทขีองตนให้อกีฝ่ายได้รบัทราบในเรือ่งต่างๆ ทัง้ความร่วม

มือ การแสวงหาทางออกในข้อขัดข้องต่างๆ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และหากผลการเจรจาเป็นเรื่องที่สม

ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแล้ว ย่อมจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้น

1) การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย

 จัดให้อาคันตุกะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหารือข้อราชการ ณ ศาลาว่าการ

กระทรวงมหาดไทย โดยจัดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
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 1.1) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี และหารือข้อราชการเต็มคณะ 

   -  กรณีที่คณะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจ�านวนมาก

	 	 	 	 •	 การเข้าเยีย่มคารวะ ณ ห้องรบัรอง เป็นโอกาสทีร่ฐัมนตรจีะได้กล่าวต้อนรบัและสนทนาทกัทาย 

หรือท�าความรู้จักกับอาคันตุกะก่อนที่จะเร่ิมการหารือข้อราชการ กับผู้น�าและผู้บริหารระดับสูงท่ีร่วมคณะ  

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่จะได้หยิบยกประเด็นที่ประสงค์จะสนทนาหารือกันเป็นการเฉพาะ หรือประเด็น 

ที่ไม่ประสงค์จะหยิบยกขึ้นเจรจาในการหารือข้อราชการเต็มคณะ อาจจัดได้ 2 รูปแบบ คือ 

   -  สองต่อสอง (Four eyes) อาจมีผู้จดบันทึกหรือสุดแต่ความเห็นชอบของรัฐมนตรี

   -  หารือกลุ่มเล็ก ผู้เข้าร่วมการสนทนาแต่ละฝ่าย ไม่ควรเกินฝ่ายละ 5 คน หรือสุดแต่ความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรี

	 	 	 	 •	หารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องประชุม 1 

   -  การหารือข้อราชการเต็มคณะระหว่างสองฝ่าย ควรมีการประสานเกี่ยวกับประเด็นที่แต่ละฝ่าย 

จะหยิบยกขึ้นหารือล่วงหน้า

 1.2)  หารือทวิภาคี ณ ห้องรับรอง (Sofa Meeting)

   -  กรณีที่คณะและผู้บริหารระดับสูงมีจ�านวนไม่มาก และไม่มีประเด็นการหารือที่เป็นรายละเอียด 

และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ มากนัก

   กระบวนการเข้าเยีย่มคารวะและการหารือข้อราชการนัน้ ในด้านรูปแบบมกัจะปฏบิติัตามธรรมเนยีม

พิธีการทางการทูตเป็นหลัก การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมนอกจากจะแสดงออกถึงการให้เกียรติกับเจ้าภาพ

แล้วยังแสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นสากลของผู้มาเยือนด้วย กระบวนการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น  

จะประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

    -  การนัดหมาย ประเทศเจ้าภาพจะเป็นผู้ก�าหนดตามที่เห็นเหมาะสม

   -  การแต่งกาย ตามธรรมเนียมสากลคือสูท สีเข้ม กลัดกระดุมเรียบร้อย

   -  สถานที ่เจ้าภาพจะก�าหนด ซึง่โดยนยัทางการเมอืงระหว่างประเทศแล้ว การจดัให้เข้าพบในสถาน

ที่ทีส่�าคญั มปีระวัตคิวามเปน็มายาวนาน อาท ิทีศ่าลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ย่อมแสดงให้เหน็ถงึการใหเ้กยีรติ

อย่างยิ่งต่อผู้มาเยือนกระทรวงมหาดไทย 

    -  รูปแบบของการหารือ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ติดต่อ จะประสานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิด

การผิดพลาด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เกี่ยวโยงไปถึงบรรยากาศและสารัตถะที่จะหารือด้วย รูปแบบการ

หารือโดยทั่วไปจะเป็นการหารือ/เข้าพบแบบเต็มคณะ ส�าหรับกรณี tête – à – tête หรือ four eyes meeting 

นั้น อาจเกิดจากการร้องขอเป็นพิเศษและคู่เจรจาไม่ขัดข้อง การหารือแบบนี้จะเป็นการหารือสองต่อสองระหว่าง

หวัหน้าคณะเท่านัน้ ในห้องทีจ่ดัไว้เป็นพเิศษ โดยผู้ร่วมคณะทีเ่หลือจะพักรอให้อกีสถานทีห่นึง่ จากนัน้เมือ่เสรจ็สิน้

การหารือ หัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่ายจะน�าเข้าสู่การหารือเต็มคณะต่อไป
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    -  การจดัทีน่ัง่ในการหารอื ตามธรรมเนยีมพธิกีารทตูแล้ว ผูม้าเยอืนมกัจะอยูท่างฝ่ังขวาของเจ้าภาพ 

ซึ่งการจัดที่นั่งอาจมีได้หลายรูปแบบ ดังนี้

   

   - สถานที่  เจาภาพจะกําหนด  ซ่ึงโดยนยัทางการเมืองระหวางประเทศแลว  การจดัใหเขาพบใน
สถานที่ท่ีสําคัญ มีประวัติความเปนมายาวนาน อาทิ ท่ีศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ยอมแสดงใหเห็นถึงการให
เกียรติอยางยิ่งตอผูมาเยือนกระทรวงมหาดไทย  
   - รูปแบบของการหารือ  ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ติดตอ จะประสานรวมกันอยางใกลชดิ  เพื่อมิให
เกิดการผิดพลาด เนื่องจากเปนเรื่องที่ละเอียดออน  เกี่ยวโยงไปถึงบรรยากาศและสารัตถะที่จะหารือดวย  รูปแบบ
การหารือโดยทั่วไปจะเปนการหารือ/เขาพบแบบเต็มคณะ  สําหรับกรณี tête – à – tête หรือ four eyes meeting น้ัน 
อาจเกิดจากการรองขอเปนพิเศษและคูเจรจาไมขัดของ  การหารือแบบนี้จะเปนการหารือสองตอสองระหวาง
หัวหนาคณะเทานั้น ในหองที่จัดไวเปนพเิศษ  โดยผูรวมคณะที่เหลือจะพักรอใหอีกสถานที่หนึ่ง   จากนั้นเมื่อเสร็จ
ส้ินการหารือ  หัวหนาคณะของทั้งสองฝายจะนําเขาสูการหารือเต็มคณะตอไป 
   - การจัดทีน่ั่งในการหารือ   ตามธรรมเนียมพิธีการทูตแลว  ผูมาเยือนมักจะอยูทางฝงขวาของ
เจาภาพ  ซ่ึงการจดัที่นั่งอาจมไีดหลายรูปแบบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ภาษาทีใ่ช   เพ่ือใหเกียรตแิละยอมรับในสถานะที่เทาเทียมกัน  ปกตจิะใชภาษาของตนเองผาน
ลาม     หรือมิฉะนั้นอาจใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง  โดยเจาหนาที่ติดตอจะตองหารือรวมกัน  
   - ประเดน็การหารือ   ถือเปนองคประกอบหลักของการเขาเยี่ยมคารวะ   ประเดน็การหารือนี้  จะ
รวบรวมแนวทางการเจรจาในมิติตางๆ   จะกําหนดกรอบของการเจรจาใหตรงกับส่ิงที่ทางการไทยตองการ   
ขณะเดียวกนักจ็ะกําหนดแนวทางการโตตอบหากคูเจรจาหยิบยกเรื่องใดเร่ืองหนึ่งขึ้นหารือ  รวมถึงประเด็น
ละเอียดออนทีค่วรหลีกเลี่ยงและไมควรหยบิยกข้ึนหารือ   เนื่องจากอาจกระทบตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ
หรือกอใหเกิดความเขาใจผดิขึ้นได   

ชาวต่างประเทศ          ไทย     

ตปท. 

ตปท. 

ไทย 

ไทย 

เลขานุการคณะฯ ล่าม 

โต๊ะของที่ระลึก โต๊ะของที่ระลึก 

ตปท. 

ล่าม ล่าม 
ตปท. 
 
 
 
ตปท. 
 

ไทย 
 
 
 

ไทย 
 
 

หน.คณะ 

ล่าม ล่าม 

ไทย 

   - ภาษาที่ใช้ เพื่อให้เกียรติและยอมรับในสถานะที่เท่าเทียมกัน ปกติจะใช้ภาษาของตนเองผ่านล่าม 

หรือมิฉะนั้นอาจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อจะต้องหารือร่วมกัน 

   - ประเดน็การหารอื ถอืเป็นองค์ประกอบหลกัของการเข้าเยีย่มคารวะ ประเดน็การหารอืนี ้จะรวบรวม

แนวทางการเจรจาในมิติต่างๆ จะก�าหนดกรอบของการเจรจาให้ตรงกับสิ่งที่ทางการไทยต้องการ ขณะเดียวกัน 

ก็จะก�าหนดแนวทางการโต้ตอบหากคู่เจรจาหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นหารือ รวมถึงประเด็นละเอียดอ่อน 

ทีค่วรหลกีเลีย่งและไม่ควรหยบิยกขึน้หารอื เนือ่งจากอาจกระทบต่อการด�าเนนินโยบายต่างประเทศหรอืก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดขึ้นได้ 
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  ประเด็นการหารือจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะความรับผิดชอบของคู่เจรจา โดยจะเตรียมจาก

ข้อมูลของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันกับส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงกองการ 

ต่างประเทศ สป. จะท�าการวิเคราะห์และรวบรวมจัดท�าขึ้น ในหลายวาระและโอกาสของการพบปะหารือ 

   - การจดบันทึกข้อราชการ ธรรมเนียมพิธีการทูตจะบันทึกการเจรจาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก่อน

การหารือเจ้าหน้าที่ติดต่อ จะประสานกันเกี่ยวกับการจัดที่นั่ง การจดบันทึก และผู้จดบันทึก เพื่อมิให้เกิด 

การขลกุขลกัในการเข้าประจ�าท่ี จะมกีารจดบนัทกึและน�าไปสรปุผลการประชมุเพือ่รายงานรฐัมนตร/ี ปลดักระทรวง 

รวมถึงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหารือครั้งต่อไป

  - การบันทึกภาพ เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและจังหวะที่เหมาะสม ภาพการเยือนและ

พบปะของผู้บริการระดับสูงไทยกับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ จะเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของกองการต่างประเทศ 

สป.และกองสารนิเทศ สป. เพื่อให้สาธารณะชนได้ 

 - การมอบของที่ระลึก โดยทั่วไปจะเป็นกระบวนการสุดท้ายในการพบปะหารือ ส�าหรับวิธีการมอบหรือ

แลกเปลี่ยนของที่ระลึกนั้น จ�าเป็นต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ติดต่อของฝ่ายต่างประเทศล่วงหน้าให้ชัดเจนเสมอ 

ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดสิ่งที่ไม่ประสงค์ คือ “การเสียหน้า” ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งหมายถึงการที่ผู้มาเยือนมีของมามอบให้

แต่เจ้าบ้านไม่ได้รับแจ้ง ท�าให้มิได้มีการมอบกลับ หรือในทางกลับกันเจ้าบ้านมอบของให้แต่ผู้มาเยือนไม่ได้รับการ

ประสาน ท�าให้มิได้มีการมอบกลับเช่นกัน กรณีเหล่านี้ผู้ประสานงาน ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ติดต่อของอีกฝ่าย

ให้แน่ชัด หากต้องแก้ไขในกรณฉีกุเฉนิเมือ่ฝ่ายใดไม่พร้อม กค็วรงดการมอบของทีร่ะลกึ โดยเปลีย่นมาเป็นการมอบ

ผ่านช่องทางทางการทูตในภายหลังแทน ซึ่งผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับแจ้งเป็นการภายในให้ทราบเรื่อง

นี้ด้วย เพื่อ “รักษาหน้า” ของกันและกัน ส�าหรับการมอบของชิ้นเดียวหรือรายบุคคลนั้น มิได้ก�าหนดแน่ชัดขึ้นอยู่

กับความเหมาะสม ซึ่งกองการต่างประเทศ สป.จะหารืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

ก่อนการมอบ
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3.1.3 การจัดงานเลี้ยง

 การจดังานเลีย้งรบัรอง การเลีย้งรบัรองมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะในการให้การต้อนรบั

การเยือนของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและประณีต  

พถิพีถินัในการเตรยีมการและการปฏบิตัติวั ความส�าคญัของงานเล้ียงรับรองนัน้ เป็นเคร่ืองช่วยสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีต่อกัน แสดงถึงการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นส่วนเสริมการทูตแบบส่วนตัว(Personal Diplomacy) 

อีกทั้งเป็นเครื่องช่วยลดความตึงเครียด และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยความในใจ และแม้แต่ 

การหาข่าวจากทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย

 ประเภทของงานเลี้ยงรับรอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 

 1. งานเลี้ยงรับรองทั่วไป (Reception) เป็นงานเล้ียงท่ีสามารถเชิญแขกได้เป็นจ�านวนมาก และไม่ต้อง 

ยุ่งยากนักในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเพียงแต่มีเครื่องดื่มไว้ให้พอเพียงกับอาหารที่จะรับประทานกับ 

เครื่องดื่ม บางครั้งเรียกว่างาน Cocktail หรือ Vin d’Honneur ขึ้นอยู่กับขนาดจ�านวนแขกที่เชิญหรือช่วงเวลาที่

จัดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางวัน เช่น งานวันชาติของประเทศต่างๆ หรือช่วงเย็นระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น.

 2. การเลี้ยงอาหารกลางวัน (Lunch) งานอาหารกลางวันจะเป็นทางการมากขึ้นมีพิธีรีตองมากกว่างาน 

Reception แต่น้อยกว่างาน Dinner แขกผู้มาร่วมงานมักจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีด�า น�้าเงินแก่ หรือชุดสากลที่

มี สีเข้มซึ่งดูสุภาพดีและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

 3. การเลี้ยงอาหารค�่า (Dinner) ถือว่าเป็นงานที่เป็นทางการและมีพิธีรีตองมากจะต้องดูแลให้มากในด้าน

การจัดโต๊ะ การจัดเตรียมอาหาร ด้านพิธีการอื่น ๆ การแต่งกายในงานนี้โดยมากจะแต่งกายในชุดราตรีสโมสรที่

เรียกว่า Black-tie หรือชุดสากลสีเข้มแล้วแต่ความส�าคัญและลักษณะของงาน

 การเรียนเชิญแขกเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรอง มีความส�าคัญและควรเตรียมการวางแผนในล�าดับแรก  

ซึ่งจะต้องมีการก�าหนดประเภทงานเลี้ยง/ สถานที่จัดงาน การเตรียมรายชื่อแขกที่จะเชิญร่วมงานเลี้ยง  

การเตรียม บัตรเชิญ/ บัตรวางโต๊ะ การเลือกรายการอาหาร (เมนูอาหาร) การจัดผังที่นั่งส�าหรับงานเลี้ยง  

ส�าหรับการเลี้ยงอย่างเป็นทางการและการจัดและประดับโต๊ะอาหารให้ดูดีและเหมาะสม 

 การออกบัตรเชิญ (Invitation Card) บัตรเชิญจะต้องมีรายละเอียดส�าคัญ ได้แก่ งานเลี้ยงในโอกาส

ต่างๆ อาทิงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติ อ�าลา การประชุม หรือเฉลิมฉลอง การระบุชื่อเจ้าภาพ / ชื่อแขกรับเชิญ  

สถานที่ วัน เวลา ลักษณะการแต่งกาย Lounge Suit, Dark Suit, Short Dress เป็นต้น รวมถึงการเชิญเดี่ยว 

หรือเชิญคู่ และควรมีข้อความเพื่อแสดงการตอบรับส�าหรับในกรณีต้องการได้รับค�าตอบยืนยันล่วงหน้า R.S.V.P. 

เป็นต้น 
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 การจัดผังที่นั่ง (Seating Plan) การจัดผังท่ีนั่งของแขกท่ีได้รับเชิญถือว่ามีความส�าคัญ เนื่องจากเป็น 

การแสดงถึงการให้เกียรติแก่แขก หากจัดที่นั่งไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกัน ซึ่งอาจน�าไปสู่

ความขุ่นเคืองใจได้ อย่างไรก็ตาม ในการจัดที่นั่งให้แก่แขกที่รับเชิญนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของงานเลี้ยงว่าเป็นพิธีการ

หรอืไม่เป็นพธิกีารและจ�านวนแขกทีเ่ชญิมาร่วมงาน ซ่ึงหลักการส�าคญัส�าหรับการจัดทีน่ัง่ให้กบัแขกรับเชญิโดยทัว่ไป

น้ันมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบ คือ การให้เกียรติแก่แขกเกียรติยศ การดูความอาวุโสของแขก และ 

การจัดสลับเพศ (ดังภาพประกอบ )

 การจัดเตรียมเมนูอาหาร (Menu) ซึ่งในการเลือกเมนูอาหารควรมีข้อค�านึงถึง 

 1) ข้อจ�ากัดด้านอาหารของแขกที่ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ ได้แก่ ด้านศาสนา สุขภาพและความนิยม

ชมชอบอาหารอาหารประเภทใดเป็นพิเศษ เป็นต้น เช่น ผู้เดินทางมาจากประเทศมุสลิมควรจัดอาหารอิสลาม  

ไม่มีหมู น�้ามันหมู หากเป็นผู้ที่เคร่งศาสนามาก อาจต้องจัดเป็นอาหาร Halal Food ชาวยิวไม่ทานหมู ชาวฮินดู 

ไม่ทานเนื้อวัว ผู้มาเยือนทานอาหารมังสวิรัติ กินเจ ผัก ธัญพืช เต้าหู้ ผลไม้ หรือมีอาการแพ้อาหารประเภทใดบ้าง

หรือไม่ เช่นการแพ้อาหารทะเล หรือแพ้ผงชูรส เป็นต้น และ 

 2) ประเภทของงานเลี้ยง โดยค�านึงว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงแบบใด แขกเกียรติยศชอบอาหารประเภทใด 

เช่น อาหารไทย อาหารสากล อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น ฯลฯ โดยค�านึงถึงข้อมูลด้านข้อจ�ากัดด้านอาหารของแขก 

และควรเสนอรายการอาหารให้เจ้าภาพเป็นผู้เลือกหรือให้ความเห็นชอบก่อน

  

1. สถานที่จัดงาน กระทรวงมหาดไทย หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

2. รูปแบบของงานเลี้ยง

 -  รูปแบบและขนาดของงานเลี้ยงตามความเหมาะสม

 -  อาจมีการพบปะก่อนรับประทานอาหาร

 -  มีการกล่าวอวยพรแก่กัน

3. การเชิญผู้ร่วมงาน

 แขกฝ่ายไทย

  - ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

  - ผู้เข้าร่วมในการเข้าเยี่ยมคารวะ

  - บุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 แขกฝ่ายอาคันตุกะ

  - ผู้ที่ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี/ปลัดกระทรวงและอื่นๆ ตามความเหมาะสมหรือที่ได้ตกลงกัน
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4. การแต่งกาย

 - ชุดสากลสีเข้ม/สากลนิยม

 - ชุดประจ�าชาติ

5. ล�าดับงาน

 - รัฐมนตรีรอต้อนรับด้านหน้าบริเวณพิธีการสถานที่จัดงานเลี้ยง

 - อาคันตุกะเดินทางถึงสถานที่จัดเลี้ยง

 - อาคันตุกะทักทายผู้ได้รับเชิญ

 - ผู้รับเชิญประจ�าที่ในห้องจัดเลี้ยง

 - รัฐมนตรี พร้อมด้วยอาคันตุกะเข้าประจ�าที่นั่ง

 - เริ่มงานเลี้ยงอาหาร

 * ในกรณทีีง่านเลีย้งต่อเนือ่งจากการหารือข้อราชการ รัฐมนตรีจะเป็นผู้เชญิอาคนัตุกะออกจากห้องหารอื 

มายังห้องจัดเลี้ยง

6. ของที่ระลึก   มอบภายหลังจากการกล่าวต้อนรับหรือตามที่ได้มีการตกลงกัน
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ภาพประกอบ : การจัดแผนผังที่นั่ง

ที่มา : อิศร ปกมนตรี, หลักการร่างหนังสือโต้ตอบราชการ พิธีการทูต เทคนิคการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที ่

 การทูต2552 : 18

ภาพประกอบ 7 : การจัดโต๊ะรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา :  ปรีชา แก่นสา. แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตส�าหรับงานด้านพิธีการและการเลี้ยงรับรอง.2550 : 29
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3.1.4 การลงนามความตกลง

1. ระยะเวลา  ควรมีการเจรจาทาบทามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเยือน

2. การจัดเตรียมสถานที่

 -  โต๊ะลงนาม พร้อมอุปกรณ์

 -  เก้าอี้ส�าหรับประธานสักขีพยาน และเก้าอี้ส�าหรับผู้ลงนาม

 - ธงเล็กตั้งโต๊ะสองฝ่าย (ตั้งตามที่นั่งของผู้ลงนาม)

 -  ธงชาติสองฝ่าย ตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาต ิ

  และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ;

  ข้อ 18  “…การใช้ธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซ่ึงมีแท่นหรือที่ส�าหรับประธานให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวา  

   และธงอื่นอยู่ด้านซ้าย”

  ข้อ 19  “… (1)  เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจ�านวนคี่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลาง

     (2)  เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจ�านวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา”

 

3. ล�าดับพิธีลงนาม

 -  เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญผู้ลงนาม สักขีพยาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี เข้าประจ�าที่ ณ ห้องลงนาม

 -  ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศเรียนเชิญรัฐมนตรีและอาคันตุกะ ไปยังห้องลงนามและนั่งในที่นั่ง 

  ประธาน ณ โต๊ะลงนาม

 -  พิธีกรประกาศเริ่มพิธีลงนาม

 -  เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายเข้าประจ�าที่ ณ โต๊ะลงนาม

 -  พิธีกรประกาศการลงนาม

 -  ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนาม และแลกเปลี่ยนความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ

 -  ประธานสัมผัสมือแสดงความยินดีกับผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย

 -  ประธานในพิธี ผู้ลงนาม และสักขีพยานดื่มแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน

 -  เสร็จพิธี

 *  กรณีประเทศมุสลิมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

**************************
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ภาพประกอบ : การจัดแผนผังพิธีการลงนาม

ที่มา :  ปรีชา แก่นสา. แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตส�าหรับงานด้านพิธีการและการเลี้ยงรับรอง.2550 : 20

ภาพประกอบ : การจัดสถานที่ส�าหรับการลงนาม

ที่มา : อิศร ปกมนตรี, หลักการร่างหนังสือโต้ตอบราชการ พิธีการทูต เทคนิคการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที ่

 การทูต2552 : 13
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3.2 การประชาสัมพันธ์และการอ�านวยความสะดวกสื่อมวลชน

 1. การประกาศการเยือน

  กองการต่างประเทศ สป. จะประสานกองสารนิเทศ สป.ถึงก�าหนดการเดินทางของบุคคลส�าคัญ 

ชาวต่างประเทศ ท่ีจะมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ซ่ึงกองสารนิเทศ สป.จะพิจารณาตามความ 

เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งจะมีสาระส�าคัญของเรื่องประกอบด้วย ชื่อและต�าแหน่งของบุคคลส�าคัญ 

ชาวต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

 2. การแถลงข่าวผลการหารือข้อราชการระหว่างผู้น�าทั้งสองประเทศ

  ภายหลังจากการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรี/ ปลัดกระทรวงเสร็จสิ้น รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย อาทิโฆษกประจ�ากระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการหารือข้อราชการ โดยกองสารนิเทศ สป. 

จะประชาสัมพันธ์ขยายผลการหารือดังกล่าว โดยจัดท�าเป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์แจกจ่าย

 3.  การแถลงข่าวร่วม

  ในกรณีที่ผู้มาเยือนขอแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรี กองการต่างประเทศ สป.จะเสนอขอความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรี โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ฝ่ายไทยจะได้รับและความสะดวกของรัฐมนตรีเป็นส�าคัญ 

 4.  การจัดระเบียบสื่อมวลชนในการหารือข้อราชการและพิธีการต่างๆ

  กองสารนิเทศ สป.ก�าหนดจ�านวนช่างภาพเข้าถ่ายภาพ เพื่อท�าข่าวพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ  

การหารือข้อราชการ งานเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติ ฯลฯ โดยการแต่งกายชุดสุภาพ 

 

 5.  การบันทึกภาพภารกิจระหว่างการเยือน

  กองสารนิเทศ สป.จัดส่งช่างภาพทางการติดตามคณะท่ีมาเยือนเพ่ือบันทึกภาพภารกิจต่างๆ  

ตามก�าหนดการ และส่งภาพให้กับกองการต่างประเทศ สป.เพื่อมอบให้แก่แขกของกระทรวงต่อไป

**************************
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3.3 แนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
 

 มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) การด�าเนินการด้านการข่าว 2) การอ�านวย 

ความสะดวกด้านพิธีการการเข้าเมือง 3) การจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ�าตัวบุคคล 4) การรักษา 

ความปลอดภัยสถานที่ เช่น สถานที่พัก สถานที่ประชุม สถานที่จัดเลี้ยง สถานที่อื่น ๆ ที่มีก�าหนดการเดินทางไป

เยือนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 5) การจัดระเบียบช่างภาพและสื่อมวลชน 6) การรักษาความปลอดภัย 

ขบวนรถ 7) การตรวจทางเทคนิค 8) การอ�านวยความสะดวกการจราจร 9) การจัดท�าแผนด้านการแพทย์  

10) การจัดท�าแผนฉกุเฉนิ โดยให้ครอบคลมุถงึการเปลีย่นแปลงเส้นทางขบวนรถ และ 11) การอ�านวยความสะดวก

อื่นๆ 

 

 1.  แนวทางในการรักษาความปลอดภัย

  กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะประสานส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการวางแผน

และปฏิบัติ ดังนี้

  1.1  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะประสานส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อาทิ กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาลในการวางแผนและปฏิบัติสนับสนุนด้านการจราจร ส�านักงานต�ารวจสันติบาลด้านชุดคุ้มครอง 

บุคคลส�าคัญเป็นต้น

  1.2  ในพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะประสานจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมกับ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในการวางแผนและปฏิบัติสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยและ 

การจราจร 

 

 2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ

  หลังจากกระทรวงมหาดไทยตอบรับการเยือนของบุคคลส�าคัญต่างประเทศแล้ว จะมีการประชุม 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยต่างๆ รับไปด�าเนินการ ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน 

ที่ไม่อาจจัดประชุมได้ กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะน�าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาก�าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดการรักษาความปลอดภัย

บุคคลส�าคัญต่างประเทศ จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของประเทศที่มาเยือน  

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประมาณสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันก่อนการเยือน และประสาน

การปฏิบัติระหว่างการเยือนอย่างใกล้ชิด

**************************
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3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ

1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลส�าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของ
กระทรวงมหาดไทย สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่ารบัรองชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. 2536 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 (ภาคผนวก ง) และระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 
ในข้อ 6 (5) ค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ ที่จะต้องเบิกจ่ายตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ และข้อ 11 (9) ค่าของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราวหรือกรณีท่ีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ที่ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณใช้ดลุยพนิจิเบกิจ่ายเงนิได้ตามความเหมาะสมจ�าเป็น เท่าทีจ่่ายจรงิ (อาจเปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2547) 
 ส�าหรบัหน่วยงานทีเ่บิกค่าใช้จ่ายจะต้องรวบรวมเอกสารการเบกิจ่ายใบส�าคญัค่าใช้จ่ายส่งให้กองคลงั สป. 
ภายในก�าหนด 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการเยือน/ หรือตามก�าหนดของสัญญายืมเงินของ กองคลัง สป.

2. แนวปฏิบัติในเรื่องค่าใช้จ่าย

 2.1  ค่าที่พัก กระทรวงรับผิดชอบค่าห้องพัก และภาษีเท่าที่จ่ายจริง ของหัวหน้าคณะและบุคคล 
ที่รับเป็นแขกของกระทรวง (ตามความเหมาะสมโดยค�านึงถึงหลักต่างตอบแทน) ค่าอาหารและเครื่องดื่มในห้อง  
(ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์) และค่าซักรีดเสื้อผ้าเฉพาะหัวหน้าคณะ ให้ผู้มาเยือนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในบริการอื่นๆ ของโรงแรมนอกเหนือจากที่ก�าหนดข้างต้น เช่น ค่าโทรศัพท์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
ค่าอาหารที่เลี้ยงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แขกของกระทรวง ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ บริการรถยนต์เช่าของโรงแรม 
และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น

 2.2  ค่าเลีย้งรบัรอง ซึง่กระทรวงเป็นเจ้าภาพ กระทรวงจะรบัผดิชอบค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าเครือ่งใช้งาน
เลีย้ง ค่าบรกิาร ภาษ ีและสถานท่ีเท่าท่ีจ่ายจรงิ ตลอดระยะเวลาการเป็นแขกของกระทรวง ส�าหรบักรณทีีม่จีงัหวดั/ 
เจ้าภาพอื่น ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมในแต่ละโอกาส หรือตามที่ได้ตกลงกัน 

 2.3  ค่ายานพาหนะ กระทรวงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดรถรับรองส�าหรับบุคคลที่รับเป็นแขก 
ของกระทรวง รถต�ารวจน�า และรถปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ (รวมทั้งค่าน�้ามันเชื้อเพลิง เท่าที่จ่ายจริง)

 2.4 ค่าจัดการแสดง/ค่าเข้าชมการแสดงเพ่ือเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม ส�าหรับการรับรอง 
หัวหน้าคณะและบุคคลที่รับเป็นแขกของกระทรวง สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

 2.5  ค่าของขวัญ ส�าหรับหัวหน้าคณะและคู่สมรสให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เรื่องการจ่ายเงินค่าของขวัญให้แก่บุคคลชาวต่างประเทศ 

 2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรอง เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เรื่องการจ่ายเงินค่าของขวัญให้แก่บุคคลชาวต่างประเทศ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ ์
และสิ่งก่อสร้าง 

**************************
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3.5 การมอบหมายงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

 1) การประสานเตรียมการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประมุข/ ผู้น�า/ บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ  

ในการเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

  ส�านักนายกรัฐมนตรี ก�าลังจัดท�าร่างคู่มือการเตรียมก™ารต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ  

โดยก�าหนดภารกิจให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ ซึ่งมีภารกิจในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

หน่วยงาน / ภารกิจ ประเภทการเยือน

อย่างเป็น

ทางการ

เพื่อเจรจา

ท�างาน

แขกของ

รัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ประสานการจัดมาตรการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ในพื้นที่ต่างจังหวัด ในกรณีที่อาคันตุกะและคณะจะเดินทาง

ไปเยือน 

√ √ √

- อ�านวยความสะดวก และประสานการรักษาความปลอดภัย

ส�าหรับอาคันตุกะและคณะในระหว่างการพ�านักอยู่ใน

ประเทศไทย

√ √ √

กรมการปกครอง

- อ�านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการอนุญาตน�า

อาวุธปืนเข้าและพกพาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคันตุกะ

√ √ √

จังหวัดสมุทรปราการ

- จัดสุภาพสตรีแต่งกายชุดประจ�าชาติ ต้อนรับ ณ ท่า

อากาศยาน

√

- อ�านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการอนุญาต

การน�าอาวุธปืนเข้าและพกพาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคันตุกะ

√ √ √
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หน่วยงาน / ภารกิจ ประเภทการเยือน

อย่างเป็น

ทางการ

เพื่อเจรจา

ท�างาน

แขกของ

รัฐบาล

ทุกจังหวัด

- ในกรณีเยือนต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปต้อนรับและ

ส่ง อาคันตุกะ พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยาน

√ √

- เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดไปรับและส่งอาคันตุกะ √ √

- ก�าหนดมาตรการและรับผิดชอบร่วมกับคณะอนุกรรมการ

รักษาความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัย แก่

อาคันตุกะ และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด 

√ √

- จัดเตรียมโรงพยาบาลส�าหรับอาคันตุกะ พร้อมคณะในกรณี

ฉุกเฉิน โดยประสานกับกองทัพบกผู้รับผิดชอบการก�าหนด

แผนการแพทย์

√ √

- จัดงานเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ เพื่อเป็นเกียรติแด่อาคันตุกะ รวม

ทั้งจัดเตรียมรายชื่อแขกที่จะร่วมงานเลี้ยงและส่งบัตรเชิญโดย

ประสานกับกรมพิธีการทูต

√ √

การไฟฟ้านครหลวง

- รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในที่พัก และ

สถานที่ต่างๆ ซึ่งอาคันตุกะ พร้อมคณะจะเดินทางไปตาม

ก�าหนดการในกรุงเทพฯ ตลอดจนสถานที่ซึ่งรัฐมนตรีในคณะ

ทางการ จะเดินทางไปตามก�าหนดการแยก (หากมี)

√ √ √

- รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า ณ ท�าเนียบ

รัฐบาล ในวันเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ

√ √ √

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าตามสถานที่ที่

อาคันตุกะ พร้อมคณะจะเดินทางไปตามก�าหนดการ

√ √ √

- ดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า √ √ √
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หน่วยงาน / ภารกิจ ประเภทการเยือน

อย่างเป็น

ทางการ

เพื่อเจรจา

ท�างาน

แขกของ

รัฐบาล

การประปานครหลวง

- รับผิดชอบความเรียบร้อยของระบบการประปาในที่พัก และ

สถานที่ต่างๆ ซึ่งอาคันตุกะ พร้อมคณะจะเดินทางไปตาม

ก�าหนดการในกรุงเทพฯ ตลอดจนสถานที่ซึ่งรัฐมนตรีในคณะ

ทางการจะเดินทางไปตามก�าหนดการแยก

√ √ √

- ดูแลความปลอดภัยของระบบน�้าประปา √ √ √

การประปาส่วนภูมิภาค

- รับผิดชอบความเรียบร้อยของระบบการประปาในส่วนภูมิภาค 

ณ ที่พัก และสถานที่ที่จะเดินทางไปตามก�าหนดการ

√ √ √

- ดูแลความปลอดภัยของระบบน�้าประปา √ √ √

 2)  การเตรียมการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้แทนทางการทูต/ บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ  

ในการเยอืนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถงึการเข้าเยีย่มคารวะผูบ้งัคบับญัชาระดับสงูของกระทรวง

  การมอบหมายงานให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติในระหว่างการเยือนประเทศไทยของ 

บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ 

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  1.1  กองการต่างประเทศ สป

    - ท�าหนังสือเชิญ บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ เยือนประเทศไทย

   - ขอความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ/เอกชน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การเยือน เพื่อให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   - ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานต้อนรับในการจัดท�าก�าหนดการเยือน 

ให้สอดคล้องกับความประสงค์ของรัฐมนตรี เพื่อให้การเยือนด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

    - จัดท�าก�าหนดการต้อนรับและแจกจ่ายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

    - จัดของที่ระลึกส�าหรับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบแด่บุคคลส�าคัญ 

ชาวต่างประเทศในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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   - จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าตลอดการเยือนเพ่ือประสานงานและอ�านวยความสะดวกทุกด้าน 

เพื่อให้การเยือนลุล่วงไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย

   - รับผิดชอบการเจรจาและติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ เพื่อเตรียม

การทุกส่วนที่เกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศและคณะ

   - ประสานงานกับโรงแรมที่พัก เพ่ือส�ารองห้องพักแก่คณะผู้มาเยือน และแจ้งข้อประสงค์ต่างๆ 

ตามที่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศร้องขอ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกด้านที่พักให้แก่คณะ

    - จองตั๋วเครื่องบินให้กับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ และคณะในการเดินทางไปจังหวัดต่างๆ 

   - แจ้งขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรและส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดเจ้าหน้าที่ไปอ�านวย

ความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร และพิธีการเข้าเมืองในวันเดินทางถึง และกลับออกจากประเทศไทยของบุคคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ พร้อมคณะผู้ติดตาม

   - จัดรถยนต์รับรองให้แก่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศคณะผู้ติดตามฝ่ายบุคคลส�าคัญชาว 

ต่างประเทศที่รับเป็นแขกของกระทรวง และคณะผู้ติดตาม

   -  แจ้งขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางด่วน และทางยกระดับโทลเวย์ - ดอนเมืองส�าหรับ 

ขบวนรถยนต์ทางการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ขบวนรถยนต์ของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศและคณะขบวนแยก  

ยานพาหนะขนสมัภาระ และยานพาหนะเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน และขอยกเว้นค่าธรรมเนยีมการใช้สนามบนิ แก่บคุคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศพร้อมคณะ

  1.2  กองสารนิเทศ สป.

    - ประสานกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์จัดท�าแผน เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และการดแูลควบคมุ อ�านวยความสะดวกแก่สือ่มวลชน ในการรายงานข่าว / ถ่ายภาพการเยอืนไทย

ของบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ

   - จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าตลอดการเยือนในการถ่ายภาพ

  1.3  กองคลัง สป.

   - ประสานส�านกังบประมาณเกีย่วกบัการเบกิค่าใช้จ่ายในการต้อนรบับคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ

   - จัดสถานที่และอาหารว่างในการประชุมและหารือข้อราชการ 

2. กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการเยือนและเข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ 

 - จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าตลอดการเยือนเพื่อประสานงานและอ�านวยความสะดวกทุกด้านเพื่อให้การเยือน

ลุล่วงไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย
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3. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง

  -  เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนให้การต้อนรับระหว่างอยู่ในพื้นที่

 -  จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานต้อนรับและอ�านวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาที่บุคคลส�าคัญชาวต่าง

ประเทศ และคณะอยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบโดยประสานงานกบักองการต่างประเทศ ส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 -  ก�าหนดมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั แก่บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศตามความเหมาะสมตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด 

 -  จัดเตรียมโรงพยาบาลส�าหรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศพร้อมคณะในกรณีฉุกเฉิน 

  -  จัดเลี้ยงอาหารค�่า 1 มื้อ ให้กบับุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศพร้อมคณะ 

4. รฐัวสิาหกิจในสังกดักระทรวงมหาดไทย

 -  การไฟฟ้านครหลวง รบัผดิชอบดแูลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในทีพั่ก และสถานทีต่่างๆ ซ่ึงบุคคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ พร้อมคณะจะเดินทางไปตามก�าหนดการในกรุงเทพฯ 

 -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าตามสถานที่ ที่บุคคลส�าคัญ 

ชาวต่างประเทศพร้อมคณะจะเดินทางไปตามก�าหนดการ ณ จังหวัดต่างๆ

 -  การประปานครหลวง รบัผดิชอบความเรียบร้อยของระบบการประปาในทีพั่กและสถานทีต่่างๆ ซ่ึงบคุคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศ พร้อมคณะ จะเดินทางไปตามก�าหนดการในกรุงเทพฯ 

 -  การประปาส่วนภมูภิาค รบัผดิชอบความเรยีบร้อยของระบบการประปาในสถานทีต่่างๆ ซ่ึงบคุคลส�าคญั

ชาวต่างประเทศพร้อมคณะ จะเดินทางไปตามก�าหนดการจังหวัดต่างๆ 

  ทัง้นี ้ให้ทกุส่วนราชการ/ รฐัวสิาหกจิท่ีรับผิดชอบด้านพิธกีารและการต้อนรับบคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศ

และคณะ ในด้านต่างๆ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ทั้งหมายเลขติดต่อ

ปกตแิละหมายเลขตดิต่อกรณฉีกุเฉนิ) ให้กบักองการต่างประเทศ สป. หมายเลข โทร 022246190 หรือ 022260721 

(Hotline 50415 หรือ 50418) โทรสาร 022246190 ทราบในโอกาสแรก เพื่อประโยชน์ในการประสานราชการ 

ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน สามารถดูได้จากภาคผนวก จ 

 3)  การเตรยีมการเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่บคุคลส�าคญัชาวต่างประเทศทีเ่ดินทางไปเยอืนจงัหวดัต่างๆ 

การมอบหมายภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงขอความอนุเคราะห์ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคคลส�าคัญ

ชาวต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและจ�าเป็นโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่ร้องขอโดยตรง 
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ตัวอย่าง การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) 

กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย (นายเอริค จี จอห์น) เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง การจัดงานเลี้ยง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

เพื่อเป็นเกียรติแก่ เชค คอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552
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บรรณานุกรม

1. กองการต่างประเทศ (2551), รายงานประจ�าปี 2551 ของกองการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวง 

   มหาดไทย

2. ชินวุฒิ ขาวส�าลี (2545),  แบบขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งส�าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี 

   ประสบการณ์ ระดับ 7 ว 

3. ฐิติพร อุนรัตน์ (2550),  ผลงาน: เร่ืองงานที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือแต่งตั้งให ้

   ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว 

4. ปรีชา แก่นสา (2550),  แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตส�าหรับงานด้านพิธีการและการเลี้ยงรับรอง.2550 

5. ปัทมาพร ปานฉาย (2549),  รายละเอียดผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 6 ว 

6. พรรณวิภา อึ๊งภากรณ์ (2545),  แบบขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งส�าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี 

   ประสบการณ์ ระดับ 6 ว 

7. สมพงษ์ วรรธนภาคย์ (2550),  คู่มือการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

8. อิศร ปกมนตรี (2552),  หลักการร่างหนังสือโต้ตอบราชการ พิธีการทูต เทคนิคการปฏิบัติตนของ

   เจ้าหน้าที่การทูต



43

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ภาคผนวก ก



44

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



45

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



46

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



47

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



48

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



49

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



50

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)



51

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ภาคผนวก ข
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สรุปตารางเปรียบเทียบการต้อนรับ

Official Visit Working Visit
As Guest of the 

Government

๑. บุคคลในข่าย พระประมุข/ ประมุขรัฐ 

พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล  

ผู้น�าองค์การระหว่างประเทศ

ที่มีต�าแหน่งเทียบเท่า*

ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล  

ผู้น�าองค์การระหว่างประเทศ 

ที่มีต�าแหน่งเทียบเท่า

- พระราชวงศ์

- ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล

- ผู้น�าองค์กรระหว่างประเทศ 

และ บุคคลส�าคัญอื่นๆ ที่มี

ต�าแหน่งเทียบเท่า

๒. เงื่อนไข เป็นการเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการเป็นครั้งแรกของ การ

ด�ารงต�าแหน่งนั้น

- -

๓. จ�านวนครั้งต่อปี ๖ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ไม่ก�าหนด

๔. ทาบทามล่วงหน้า ๒ เดือน ๑ เดือน ๑ เดือน

๕. จ�านวนรับเป็นแขก ไม่เกิน ๑๐ คน ไม่เกิน ๖ คน เฉพาะหัวหน้าและคู่สมรส

๖. ช่วงเวลารับเป็นแขก ไม่เกิน ๔ วัน ๓ คืน ไม่เกิน ๓ วัน ๒ คืน ไม่เกิน ๓ วัน ๒ คืน

๗. การประชุมเตรียมการ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน

๘. การประกาศการเยือน ประกาศตามความเหมาะ

สมของสองฝ่าย ประมาณ ๑ 

สัปดาห์ก่อนการเยือน

ไม่มีการประกาศการเยือน  

แต่มีการประชาสัมพันธ ์

การเยือน

-

๙. ผู้รับ-ส่ง ระดับประมุข นายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้

รับมอบหมายระดับหัวหน้า

รัฐบาล นายกรัฐมนตรีมอบ

หมาย 

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

รองนายกรัฐมนตรี หรือ 

รัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรี

๑๐. พิธีต้อนรับ มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ  

ณ ท�าเนียบรัฐบาล

- -

๑๑. คณะติดตาม

 เกียรติยศ

รัฐมนตรีเกียรติยศ

และคณะติดตามเกียรติยศ

ผู้ประจ�า (ข้าราชการระดับสูง) ผู้ประจ�า (ข้าราชการระดับสูง)

แล้วแต่กรณี

๑๒. รถยนต์รับรอง จัดให้ส�าหรับผู้ที่เป็นแขก จัดให้ส�าหรับผู้ที่เป็นแขก จัดให้ส�าหรับผู้ที่เป็นแขก

๑๓. จักรยานยนต์เกียรติยศ จัดให้จ�านวน ๕ คัน - -

๑๔. ธงและป้ายต้อนรับ - ประดับธงตามสถานที่ส�าคัญ

ตามก�าหนดการ

- จัดท�าป้ายต้อนรับ ณ 

ท�าเนียบรัฐบาล และสถานที่

ส�าคัญตามก�าหนดการ

ประดับธงและป้ายต้อนรับ

เฉพาะที่ท่าอากาศยานและ

ท�าเนียบรัฐบาล

-



67

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

Official Visit Working Visit
As Guest of the 

Government

๑๕. การเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราช 
วโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อม
คู่สมรส (หากมี) โดยนายก 
รัฐมนตรี (และคู่สมรส) 
เป็นผู้น�าเข้าเฝ้าฯ

พิจารณาขอพระราชทานฯ  
ตามความประสงค์ของแขก  
และไม่เป็นการรบกวน 
เบื้องพระยุคลบาท

พิจารณาค�าขอของแขก
เป็นรายกรณี

๑๖. การหารือข้อราชการ จัดการหารือข้อราชการ 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล ได้ 
๒ รูปแบบ
๑) เข้าเยี่ยมคารวะนายก

รัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง 
และหารือข้อราชการเต็ม
คณะ ณ ห้องสีเขียว หรือ

๒) หารือทวิภาคี ณ ห้อง
สีงาช้าง กรณีที่คณะ
จ�านวนไม่มาก

จัดหารือข้อราชการโดย
พิจารณาปรับรูปแบบตาม
วัตถุประสงค์การเยือนความ
เหมาะสม และประเด็นการ
เจรจาหารือดังนี้
๑) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ 

ข้อราชการ
๒) เฉพาะหารือข้อราชการ
๓) เฉพาะเข้าเยี่ยมคารวะ

- จัดให้เข้าเยี่ยมคารวะนายก 
รัฐมนตรีตามความประสงค์

- อาจจัดให้บุคคลในคณะ
หารือข้อราชการกับบุคคล
ในระดับเดียวกันของฝ่าย
ไทย

๑๗. สุนทรพจน์/
 ค�ากล่าว

- นายกรัฐมนตรีกล่าว
สุนทรพจน์ในงานเลี้ยง
อาหารอย่างเป็นทางการ 
(กล่าวก่อนเริ่มบริการ
อาหาร)

นายกรัฐมนตรีมีค�ากล่าว
ต้อนรับ (short remarks) 
ในงานเลี้ยงอาหาร (กล่าว
ก่อนเริ่มบริการอาหาร)

ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์ 
และค�ากล่าว

๑๘. แถลงข่าว พิจารณาจัดการแถลงข่าว
ร่วมหากทั้งสองฝ่ายเห็น
สมควร

โฆษกรัฐบาลแถลงผลการ
หารือข้อราชการ

-

๑๙. การมอบเครื่อง
 ราชอิสริยาภรณ์

ต้องมีการทาบทามล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- -

๒๐. การมอบปริญญา
 กิตติมศักดิ์

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
รัฐบาลไทยก่อน

- -

๒๑. การลงนาม
 ความตกลง

หากมี ต้องมีการเจรจาล่วงหน้า
มาก่อนแล้ว และไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน ก่อนการเยือน

หากมี ควรก�าหนดล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนการเยือน

แล้วแต่กรณี

๒๒. การพิมพ์
 ก�าหนดการ

จัดพิมพ์ก�าหนดการรูปเล่ม 
พร้อมรายละเอียดด้าน
พิธีการ

จัดพิมพ์ก�าหนดรูปเล่ม จัดท�าก�าหนดการ

หมายเหต ุ - สมเด็จพระสันตปาปา และผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ของประเทศในเครือจักรภพ เทียบเท่าประมุขรัฐ

   - เลขาธิการสหประชาชาติ และประธานกรรมาธิการยุโรป มีต�าแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ารัฐบาล
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ภาคผนวก ง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ

พ.ศ. 2536

 โดยทีเ่ป็นการเหน็สมควรปรบัปรงุระเบยีบการจ่ายเงนิค่ารบัรองชวาต่างประเทศ พ.ศ. 2532 ให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ  

พ.ศ. 2536”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2532 

     บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

 “ค่ารับรอง” หมายความว่า ค่าเล้ียงรับรอง ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดการแสดง หรือค่าเข้าชม 

การแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองชาวต่างประเทศ

 “ค่าเลี้ยงรับรอง” หมายความว่า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์  

ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และรวมถึงค่าบริการ ค่าภาษี และค่าสถานที่ (ถ้ามี) 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลกูจ้างของทางราชการหรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ปฏบิตัหิน้าที่

เกี่ยวกับการรับรองชาวต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงต�ารวจรักษาการณ์ด้วย

 ข้อ 5. ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตามความจ�าเป็นและ

เหมาะสม

   (2) แขกเมืองของกระทรวงการต่างประเทศ

   (3) หัวหน้าคณะระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 ข้อ 6.  ค่ารบัรองชาวต่างประเทศในกรณต่ีอไปนี ้ให้ส่วนราชการเบกิจ่ายได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

   (1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา  

รองประธานศาลฎีกา เป็นเจ้าภาพ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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   (2)  แขกของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้รับรอง

   (3)  แขกของกระทรวง หรอืทบวง โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกดั เป็นผู้เชญิและก�าหนดระยะเวลาแน่นอน 

 ข้อ 7.  การรับรองชาวต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ ให้ส่วนราชการจัดได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

โดยจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินตาม อัตราในบัญชี แนบท้ายระเบียบ

   (1) แขกของกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยหัวหน้าส่วน

ราชการเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เชิญและมีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน

   (2) กรณีเดินทางเพื่อเตรียมการหรือจัดฝึกร่วม หรือฝึกผสม หรือประชุมหารือ พิจารณาให้ 

ความช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าบรรยายในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์

แก่การปฏิบัติราชการ ดูงาน หรือ “เดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงกับ ประเทศไทย”

 ข้อ 8.  ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศกรณีอื่นนอกจาก ข้อ5 ข้อ6 และข้อ7 ให้ส่วนราชการจัดได ้

ตามความจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเลี้ยงรับรองตาม

บัญชี แนบท้ายระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

   (1) หนึ่งครั้ง (หนึ่งมื้อ) ในโอกาสแรกที่ชาวต่างประเทศมาเยี่ยมหรือดูงานส่วนราชการนั้น 

                (2)  หนึ่งครั้ง (หนึ่งมื้อ) ในโอกาสเริ่มมาประจ�าปฏิบัติงาน ในส่วนราชการนั้น และอีกครั้ง  

(หนึง่มือ้) ในโอกาสเดนิทางกลบัประเทศเมือ่ปฏบิติังานครบวาระแล้วส�าหรับการมาประจ�าปฏบิติังานในส่วนราชการ 

ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน

   หนึ่งครั้ง (หนึ่งมื้อ) ในโอกาสมาประจ�าปฏิบัติงานในส่วนราชการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

                (3) กรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและหรือภาคเอกชน นักธุรกิจ 

ชาวต่างประเทศที่อยู่หรือเดินทางมาประเทศไทย หรือกรณีที่ชาวต่างประเทศให้ความช่วยเหลือ หรือติดตาม 

ความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือ หรือกรณีเข้าร่วมประชุม หรือให้ค�าแนะน�า หรือบรรยายในด้านต่าง ๆ  

ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ หรือเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงกับ 

“ประเทศไทย ให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละโอกาสหนึ่งครั้ง (หนึ่งมื้อ)”

 ข้อ 9. ผู้มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศครั้งหนึ่งๆ

   (1)  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าวงเงินไม่เกิน   50,000 บาท

   (2)  ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ 

ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  และผู้บัญชาการทหารอากาศ วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกินวงเงิน   

   (3)  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด วงเงินเกินกว่า  100,000 บาท

 ข้อ 10.  การเชญิผูเ้ข้าร่วมในการเลีย้งรบัรองชาวต่างประเทศ ให้ส่วนราชการพจิารณาเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงเท่าที่จ�าเป็น

 ข้อ 11.  การเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราแห่ง 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเว้นแต่
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                (1) เจ้าหน้าทีซ่ึง่จ�าเป็นต้องเข้าร่วมในการเล้ียงรับรองชาวต่างประเทศให้เบกิจ่ายค่าเล้ียงรบัรอง 

ตามระเบียบนี้ได้

   (2) กรณีเจ้าหน้าที่ตาม (1) มีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จะเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองได้ เมื่องดเบิก

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

 ข้อ 12.  การจ่ายค่ารับรองชาวต่างประเทศนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอท�าความตกลง

กับกระทรวงการคลัง

 ข้อ 13.  กรณีส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศตาม หลักเกณฑ์และอัตราของ

ระเบยีบเดมิ และหรอืตามท่ีได้รบัอนุมตัหิลกัการจากกระทรวงการคลงัการจ่ายค่ารบัรองชาวต่างประเทศนอกเหนอื

จากที่ก�าหนดไว้ใน ระเบียบนี้ ให้ขอท�าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ที่ระยะเวลาคาบเกี่ยวถึงวันที่ระเบียบนี้มี

ผลใช้บงัคบั ให้ถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ และอตัราของระเบยีบเดมิ และหรอืตามทีไ่ด้รบัอนมุตัหิลกัการจากกระทรวง

การคลังต่อไปจนเสร็จสิ้นการรับรองครั้งนั้น

 ข้อ 14. ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

 

 

 (นายธารินทร์ นิมมานเหมินห์)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 

 โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินค่ารับรองชวาต่างประเทศ พ.ศ. 2536 ให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ข้อ 3.  ให้ยกเลกิความในข้อ 7 แห่งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายเงนิค่ารบัรองชาวต่างประเทศ 

พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 7  การรับรองชาวต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ ให้ส่วนราชการจัดให้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

โดยจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินตามอัตราในบัญชี แนบท้ายระเบียบ

   (1)  แขกของกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมโดยหัวหน้าส่วน

ราชการเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เชิญและมีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

                  (2) กรณีเดนทางมาประเทศไทยเพ่ือเตรียมการหรือจัดฝึกร่วม หรือฝึกผสม หรือประชุมหารือ 

พจิารณาให้ความช่วยเหลอื ตดิตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลอื ให้ค�าแนะน�าบรรยายในด้านต่าง ๆ  เพือ่

ประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ ดูงาน หรือเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงกับประเทศไทย”

 ข้อ 4.  ให้ยกเลกิความในข้อ 9 แห่งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายเงนิค่ารบัรองชาวต่างประเทศ 

พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 9  การพจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิค่ารบัรองชาวต่างประเทศครัง้หนึง่ ๆ  ให้อยูใ่นดลุพนิจิของหวัหน้า

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการ

ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาตามความจ�าเป็นเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ”
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 ข้อ 5.  ให้ยกเลกิความในข้อ 11 แห่งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่าย เงนิค่ารบัรองชาวต่างประเทศ 

พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 11  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าท่ี ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ 

อัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เว้นแต่

                      (1)  เจ้าหน้าท่ีซึง่จ�าเป็นต้องเข้าร่วมในการเลีย้งรบัรองชาวต่างประเทศ ให้เบกิจ่ายค่าเลีย้งรบัรอง

ตามระเบียบนี้ได้

    (2)  กรณีเจ้าหน้าที่ตาม (1) มีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ปฏิบัติดังนี้

      (2.1)  กรณีเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองครบทุกมื้อ ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

                    (2.2)  กรณเีข้าร่วมในการเล้ียงรับรอง 2 มือ้ ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของอตัราเบีย้เลีย้ง

เดินทาง และกรณีเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

 ข้อ 6. กรณีส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และอัตราของ

ระเบียบเดิม หรือตามที่ได้รับอนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลัง และมีระยะเวลาคาบเกี่ยวถึงวันท่ี ระเบียบนี้ 

มีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบเดิม หรือตามที่ได้รับอนุมัติหลักการจาก 

กระทรวงการคลังต่อไปจนเสร็จสิ้นการรับรองชาวต่างประเทศครั้งนั้น

 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 (นายวราเทพ รัตนากร)

 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราการจ่ายค่ารับรองชาวต่างประเทศ

1.  ค่าเลี้ยงรับรอง ภายในวงเงินคนละ : บาท

 1.1 อาหารเช้า 200

 1.2  อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 120

 1.3  อาหารกลางวัน (รวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์)  500

 1.4  คอคเทล 250

 1.5  อาหารค�่า (รวมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์)  800

2.  ค่าที่พัก 

 2.1 หัวหน้าคณะด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 

  ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ห้องละวันละ 8,000

 2.2 หัวหน้าคณะด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการ 

  ระดับกรมหรือเทียบเท่า ห้องละวันละ 4,000

3.  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็นในระหว่างการเดินทางภายใน 

    ประเทศเพื่อการรับรองชาวต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  

    3.1  ค่าพาหนะ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายในประเทศ ฯลฯ

    3.2  ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าบริการจอดรถ

4.  ค่าบัตรเข้าชมการแสดงหรือสถานที่ส�าคัญเพื่อเผยแพร่ส่งเสริม 

    เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  

5.  ค่าของขวัญ 

 5.1 หัวหน้าคณะด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ  

            เทียบเท่าขึ้นไป ไม่เกินคนละ  2,500

            ส�าหรับคู่สมรสให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราดังก่าว  

     5.2 หัวหน้าคณะด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการ  

            ระดับกรมหรือเทียบเท่า ไม่เกินคนละ  1,000

6.  ค่าการแสดง การแสดงที่เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

    6.1  ค่าการแสดงนาฏศิลป์ จ�านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 6,000

    6.2  ค่าดนตรีและนักร้อง จ�านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 5,000

    6.3  ค่าดุริยางค์ จ�านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 3,000

7.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา กรณีชาวต่างประเทศด�ารงต�าแหน่งรองหัว 

    หน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 20,000
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คณะผู้จัดท�า

บรรณาธิการบริหาร

 นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 นายอภิชัย ชัยชมภู   ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณาธิการ

 นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์  นางณิรมล เกิดแก้ว 

 นางกาญจนา แจ่มมินทร์   น.ส.สุพัตรา บุญถึง   

ศิลปกรรม/จัดท�ารูปเล่ม

 นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ารงราชานุภาพ

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.

เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สถาบันด�ารงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”



พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำากัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2556 

E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th
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