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หลักพิธีการทูต 

๑. การเตรียมการต้อนรับบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้มีการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการส่งทูตหรือ
คณะบุคคลเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการดําเนินกิจการต่างๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก           
เพ่ือการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ การรักษาความมั่นคงและเอกราชของประเทศ โดยเฉพาะในโลก
ปัจจุบันของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้แต่ละประเทศ     
มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งใกล้และไกล เพ่ือให้เกิดความแน่นแฟ้นและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน    
ในการแสวงหา ใช้ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรและเอกราชของแต่ละประเทศ 
 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีการดําเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศและประชาชน โดยได้ดําเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับ
ต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
เศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีเอกภาพมากยิ่งข้ึน 
 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน ได้มีการปฏิบัติภารกิจที่ให้การสนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับจังหวัดและท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงมีภารกิจสําคัญที่จะต้องประสาน     
การดําเนินงานเ พ่ือให้การต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ ที่ ได้มาเยือนประเทศไทย เยือน
กระทรวงมหาดไทยและเยือนจังหวัดต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 การเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบ่ง
ออกได้เป็นหลายลักษณะ อาทิ การเป็นหน่วยงานราชการหลักในการให้การต้อนรับหรือการเป็นหน่วย
สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน ในที่นี้ขอแบ่งลักษณะของการเตรียมการออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 

๑. การประสานเตรียมการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประมุข/ ผู้นํา/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ 
ในการเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล 

๒. การเตรียมการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนทางการทูต/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ      
ในการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกระทรวง 

๓. การประสานอํานวยความสะดวกแก่บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆ 
ซึ่งการปฏิบัติของทั้ง ๓ กรณี มีแนวทาง วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการคล้ายคลึงกัน แต่มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดและมีรูปแบบของการอํานวยความสะดวกและการเตรียม      
การต้อนรับแตกต่างกันออกไป 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการดําเนินงานและแนวปฏิบัติ   

ในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับพิธีการและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักสากล (พิธีการทูต) ที่ได้มีการกําหนดไว้ 

๓. เพ่ือช่วยในการวางแผน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ค าจ ากัดความ 
บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ หมายถึง ผู้นําของต่างประเทศ/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ ที่เดินทาง

มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ (State Visit) การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ส่วนพระองค์ (Visit as Private Guest of Their Majesties the King and Queen) การเยือนอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) การเยือนเพ่ือเจรจาการทํางาน (Working Visit) การเยือน  
ในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาล (As Guest of the Government) และอ่ืนๆ อาทิ การประชุมระหว่าง
ประเทศ/การประชุมสุดยอด (International Meeting/ Summit) เป็นต้น ทั้งที่เดินทางมาบุคคลเดียวหรือ
เป็นหมู่คณะ ซึ่งรวมถึงบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ขั้นตอน     
 การเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย มีขั้นตอน 
วิธีการและแนวทางปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้    

 

เอกสารอ้างอิง     

 ๑. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐ /๒๕๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการรับเสด็จ/ 
ต้อนรับบุคคลสําคัญ ที่เสด็จพระราชดําเนิน/ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ        

ขั้นตอนที่ ๑ การประสาน/ รวบรวมข้อมูล/ 
แจ้งจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ และ
พิจารณาหาแนวทาง 

ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี ๔ การติดตามผลการด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินผลและ        
การรายงานผลปฏิบัติงาน 
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พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงวันที่    
๒๗ มกราคม ๒๕๕๒  

 ๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๗๙/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับบุคคล
สําคัญของต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ลงวันที่      
๒๑ เมษายน ๒๕๕๑  

๒. การเตรียมการต้อนรับบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 

การเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้ 

๑. การประสานเตรียมการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประมุข/ ผู้นํา/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ 
ในการเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล 

๒. การเตรียมการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนทางการทูต/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ ใน
การเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กระทรวง 

๓. การประสานอํานวยความสะดวกแก่บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆ 

๒.๒.๑ การประสานเตรียมการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประมุข/ ผู้น า/ บุคคลส าคัญชาว
ต่างประเทศ ในการเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล 

รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับงานด้านการต่างประเทศ มีนโยบายในเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทของไทย
ในเวทีโลกอันมีผลทําให้ผู้นําของต่างประเทศ/ บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม    
ราชินีนาถ และคณะกรรมการรับผิดชอบในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกรัฐบาลของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นคณะกรรมการฯ โดยเข้าร่วมเพ่ือพิจารณาและรับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสาน 
การปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. การประสาน/ รวบรวมข้อมูล/ แจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงมหาดไทย (โดยกองการต่างประเทศ) จะได้รับหนังสือประสานจากคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางมาเยือนไทย ที่จะมีการเยือนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล เพ่ือเข้าร่วมการประชุม รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
กําหนดการเดินทาง วัตถุประสงค ์แนวทางการเตรียมการต้อนรับและอํานวยความสะดวก และการมอบหมาย
ภารกิจ รวมทั้งการขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ อาจมีการแบ่งการประชุม
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ด้านพิธีการและด้านสารัตถะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะนําเรียนปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมการประชุมฯ หรือแต่งตั้ง/ มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว 
โดยมีการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 
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๒. การวิเคราะห์ภารกิจ และพิจารณาหาแนวทาง 

กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ สป.) จะวิเคราะห์รายละเอียดและสาระสําคัญของกรณี 
ตามหลัก (5W1H : Who What When Where Why How) เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความสําคัญและ
เหมาะสม ดังนี้ 

๑. ระดับฐานะของบุคคลที่เดินทางมาเยือน 
๒. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักท่ีเดินทางมาเยือน/ การเชิญ 
๓. ห้วงระยะเวลาในการเยือนหรือห้วงระยะเวลาที่จะต้องดําเนินการ/ เตรียมการ 
๔. สถานที่ใช้ในการเตรียมการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
๕. ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงในการต้อนรับและอํานวยความสะดวกซึ่งพิจารณา

หาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วแต่กรณีไป 

๓. การด าเนินการ 

ในการประชุมเตรียมการต้อนรับ กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ) จะรับทราบข้อมูล
รายละเอียดการร่วมชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดในการรักษาความปลอดภัยและอํานวย 
ความสะดวก โดยการประสานงานกับกรมและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกํากับ
ดูแล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของบุคคลสําคัญผู้มาเยือน ซึ่งจะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และ   
ความจําเป็น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 หน่วยงานระดับกรม 
          ๑) กรมการปกครอง มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ 
 - การสนับสนุนด้านการข่าว การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและ

ใกล้เคียง 
 - ดําเนินการในด้านการขอใบอนุญาตนําอาวุธปนนเข้ามายังราชอาณาจักรสําหรับเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยประจําตัวผู้นําประเทศ บุคคลสําคัญ ในระหว่างที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 - การประสานจังหวัดที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอนุญาตนําอาวุธปนนเข้ ามายังราชอาณาจักร  

(การออกใบ ป.๔ ชั่วคราว) 
 ๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับ 
 - การสนับสนุนการจัดรถดับเพลิง รถอุปกรณ์กู้ภัย รถกระเช้า/ อุปกรณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน

แผนการป้องกันภัย เป็นต้น 
 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มภีารกิจที่เก่ียวข้องกับ 
 - การประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นสนับสนุนในการเตรียมการต้อนรับ 
 ๔) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - กองการต่างประเทศ มีหน้าที่ประสานข้อมูลกลาง แปลภาษา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ต่างชาติและองค์กรต่างๆ ในการอํานวยความสะดวก ให้แก่บุคคลสําคัญ 
 - ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าทีส่นับสนุนด้านการข่าว 
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 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

 - กองคลัง มีหน้าทีส่นับสนุนด้านการเงิน 
 - กองสารนิเทศ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ 
 ๕) การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๗) การประปานครหลวง มีหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยของระบบประปาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๘) การประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยของระบบประปาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๙) จังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ร่วมพิธีต้อนรับและส่ง ณ สนามบิน/ พื้นที่ต้อนรับ 
 - ประสานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ใน  

เขตพ้ืนที ่
 - จัดเตรียมป้ายต้อนรับ ประดับธง ณ สถานที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเยือนเพ่ือเป็นเกียรติ

แก่คณะ 
 - อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมาย อาทิ ในบางกรณี 

จังหวัดอาจได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง 
การประสานการดําเนินงานต่างๆ ดังกล่าว จะมีกองการต่างประเทศ ทําหน้าที่เป็น Focal Point ใน

การประสานหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจะมีการประสานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 

๔. การติดตามผลการด าเนินการ 

 เมื่อได้ดําเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ)   
จะประสานเป็นการภายในเพ่ือติดตามผลการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้กับ
บุคคลสําคัญท่ีมาเยือนว่ามีปัญหา อุปสรรคในการเตรียมการฯ ประการใดหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ดําเนินการ
ตามภารกิจได้สําเร็จลุล่วงไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาอุปสรรค จะได้นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาสั่งการแก้ไขได้ทันท่วงที 

๕. การประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ในการดําเนินงานในแต่ละครั้ง จะมีการประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การประสานเตรียม  
การต้อนรับบุคคลสําคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของกองการต่างประเทศ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว
ไว้ในรายงานผลการดําเนินงานประจําปีด้วย 

 อนึ่ง สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการเตรียมการต้อนรับฯ จะแจ้งการอนุมัติ
งบประมาณ โดยอาจตั้งเป็นงบกลาง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงกับสํานักงบประมาณ 
ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดและกรม) จะต้องดําเนินการเสนอขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
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(หากมี) โดยการจัดทําและนําส่งงบประมาณการใช้จ่ายให้กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเร็ว 
และนําส่งเอกสารสรุปการใช้เงินไปยังกองคลัง ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการเยือน (สําหรับรัฐวิสาหกิจ
เบิกจ่ายตรงกับสํานักงบประมาณ) 

การด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกประมุข และผู้น าต่างประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะ หรือแขกรัฐบาล 
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

- แจ้งกําหนดการเบื้องต้น 

- นัดหมายประชุมหารือและมอบหมายงาน 

หน่วยราชการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รับมอบหมายงานเพื่อประสานงานหน่วยงานภายในสังกัดพิจารณาดําเนินการ 

กองคลงั   
เตรียมการเบิกจ่ายตรงจาก 

สงป.

สํานักงบประมาณ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามเพือ่สั่งการ
หน่วยงานในสังกัด 

จังหวัด 

- เตรียมการ
ต้อนรับ 

- รปภ. 
- การแพทย์ฉุกเฉิน 

- ตกแต่งสถานท่ี 
(ตามแต่กรณี) 

กฟน./ กปน. 
- ดูแลความ
เรียบร้อยของ
สถานท่ีพัก ณ 
กทม. และ
สถานท่ีใน
กําหนดการ 

กฟภ./ กปภ. 
- ดูแลความ
เรียบร้อยของ
สถานท่ีพัก ณ 
พื้นที่ต่างจังหวัด 
และสถานท่ีใน
กําหนดการ 

สถ. 
- การประสาน 
อปท. สนับสนุน
ในการ
เตรียมการ
ต้อนรับ 
 

ปภ. 
- สนับสนุนการ
จัดรถดับเพลิง 
รถอุปกรณ์กูภ้ัย 
รถกระเช้า 
อุปกรณ์ฉุกเฉิน
ตลอดจนแผน
ป้องกันภัย 

ปค. 
-การอนุญาตมี
อาวุธปนน 
-การอํานวย
ความสะดวกใน
การจัดคลื่น
ความถี่วิทยุและ
อนุญาตให้ใช้
เครือข่ายสื่อสาร
ตลอดการเยือน 
(แล้วแต่กรณี) 
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ระยะเวลาด าเนินการ (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของก าหนดการ) 
๑) มท. ใช้เวลาในการดําเนินการประสานงานเพื่อสั่งการหน่วยงานในสังกัด ประมาณ ๒-๔ วัน 
๒) การดําเนินการเบิกจ่ายเงินหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ จังหวัดจะต้อง

เบิกจ่ายมายัง กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดต้องแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใน 
๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการเยือน เพ่ือกองคลัง ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป  

๓) ในส่วนการดําเนินการของกองการต่างประเทศ จะใช้ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๒-๗ วัน 
๒.๒.๒ การเตรียมการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้แทนทางการทูต/บุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ 

ในการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กระทรวง 

การเตรียมการฯ ดังกล่าว เป็นภารกิจของกองการต่างประเทศ ในการดําเนินการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นภารกิจที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสที่คณะ/ ผู้แทนจากต่างประเทศจะ
ได้ทําความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ใกล้ชิด รวมทั้ง
หารือในประเด็นต่างๆ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมความสัมพันธ์กันในอนาคต ทั้งนี้ กระบวนการเข้าเยี่ยม
คารวะและการหารือข้อราชการประกอบด้วย การนัดหมาย การกําหนดรูปแบบของการหารือ การจัดที่นั่ง 
ประเด็นในการหารือ การจดบันทึกข้อราชการ การบันทึกภาพ และการมอบของที่ระลึก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
รูปแบบ วิธีการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ 

  การเยือนของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ อาจเกิดจากกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เชิญ หรือ
ฝ่ายต่างประเทศทาบทามขอมาเยือนกระทรวงมหาดไทย จึงต้องมีการเตรียมการวางแผนการต้อนรับและ
กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามลักษณะความสําคัญของบุคคล และ
วัตถุประสงค์ในการเยือนแต่ละครั้งตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยอาจคํานึงถึงหลักปฏิบัติต่างตอบแทน 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระดับความสัมพันธ์ ความพร้อมและความสะดวกในการต้อนรับ และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้

 แนวทางในการต้อนรับ 
 กรณกีารเยือนอย่างเป็นทางการ 

  - ในฐานะแขกระดับกระทรวงมหาดไทย จะมีใน ๒ กรณี คือ ในระดับรัฐมนตรี และในระดับ
ปลัดกระทรวง ซึ่งจะมีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านพิธีการในเรื่องกําหนดการ 
การจัดคณะติดตาม การจัดที่พักที่เหมาะสม การขอใช้ห้องรับรองพิเศษ การจัดพิธีการต้อนรับ การเข้าเยี่ยม
คารวะและหารือข้อราชการ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพ่ือเป็นเกียรติ การเยี่ยมชมสถานที่ พบปะบุคคลตาม
ความประสงค์ของผู้มาเยือน การจัดรถยนต์รับรองคณะ การจัดทําป้ายต้อนรับและตกแต่งสถานที่ การจัดหา
ล่ามแปล การเตรียมการด้านสารัตถะ การรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่คณะ รวมถึงการ
จัดกําหนดการให้แก่คู่สมรส (หากมี) สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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  - ในฐานะแขกระดับกรม ซึ่งขึ้นอยู่กับอธิบดีของแต่ละกรมที่จะเป็นผู้ให้การต้อนรับ แต่ทั้งนี้ 
อาจมีการขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี/ ปลัดกระทรวง ได้แล้วแต่กรณี  

 การเยือนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านไทยในระยะเวลาอันสั้น 
อาจมีการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 

 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

  ๑) กองการต่างประเทศ จะดําเนินการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ /       
สถานเอกราชอัครทูต/ ผู้ประสานของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ ในการเชิญหรือที่มีความประสงค์จะเข้า
เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ซึ่งจะได้ประสานแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่ประสงค์จะให้มีการเข้าเยี่ยมคารวะฯ และประเด็นข้อหารือต่างๆ  ที่จะ       
หยิบยกข้ึนมาเจรจา 
  ๒) กองการต่างประเทศ จะดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องรายละเอียด     
ที่จะมีการหารือ และนําเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   - กรณีเป็นการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี กองการต่างประเทศ      
จะประสานงานในเบื้องต้นเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมของรัฐมนตรีผ่านสํานักงานรัฐมนตรี ก่อนมี
หนังสือนําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือโปรดพิจารณานําเรียนรัฐมนตรีพิจารณาวัน เวลาและสถานที่ที่
เหมาะสมในการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 
   - กรณีเป็นการเข้าเยี่ ยมและหารือข้อราชการกับปลัดกระทรวงมหาดไทย          
กองการต่างประเทศ จะประสานงานภายในกับเลขานุการฯ เพ่ือตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ก่อนมีหนังสือ
นําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 
  ๓) เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีบัญชาให้เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ 
   - กรณีให้การต้อนรับด้วยตนเอง กองการต่างประเทศ จะดําเนินการประสานแจ้ง
กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานเอกอัครราชทูต/ ผู้ประสานของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศทราบ
กําหนดการเข้าเยี่ยมฯ 
   - กรณีมอบหมายผู้แทน กองการต่างประเทศ จะดําเนินการประสานแจ้งผู้ได้รับ
มอบหมายทราบพร้อมทั้งข้อมูลสําหรับการเยี่ยมและหารือ พร้อมทั้งแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ/     
สถานเอกอัครราชทูต/ หรือผู้ประสานของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศทราบกําหนดการเข้าเยี่ยมฯ 
  ๔) กองการต่างประเทศ จะดําเนินการเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ เข้าร่วมการ
หารือฯ โดยจะมีการดําเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   - ด้านสารัตถะ ได้แก่  

๑) จัดเตรียมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศและคณะ ได้แก่
ประวัติของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ จํานวนคณะผู้ติดตาม วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม ภาษาที่ใช้ใน  
การหารือ (การจัดล่าม) รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้เดินทาง ข้อมูลของประเทศ/ องค์กรของบุคคลสําคัญ  
ชาวต่างประเทศ จํานวนคณะผู้ติดตาม วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม ภาษาที่ใช้ในการหารือ (การจัดล่าม) 
รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้เดินทาง ข้อมูลของประเทศ/ องค์กรของบุคคลสําคัญ ชาวต่างประเทศ ฯลฯ  
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๒) ประเด็นที่อาจหยิบยกหารือ โดยจะประสานกับผู้ประสานงาน เพ่ือกําหนด
ประเด็นประกอบการหารือ อาทิ การกล่าวคําต้อนรับ ประเด็นหลักที่จะหยิบยก ท่าทีของไทยในเรื่องดังกล่าว 
และการกล่าวอําลา และยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
   - ด้านพิธีการ ได้แก่ การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  ที่จอดรถ การรักษา      
ความปลอดภัย เครื่องดื่มรับรอง รวมทั้งของที่ระลึก (ที่แสดงความเป็นไทย) ตลอดจนการบันทึกภาพ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการต่างๆ  
  ๕) เมื่อถึงกําหนดการตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย กองการต่างประเทศ จะประสาน
แจ้งยืนยันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เป็นล่าม และ/หรือผู้จดบันทึกการหารือข้อราชการ ผู้ให้การต้อนรับ/ ส่งบุคคล
สําคัญฯ จากที่จอดรถถึงห้องรับรอง ผู้นําเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อคณะมาถึง จึงจัดให้มีการดูแล      
ความเรียบร้อยด้านเครื่องดื่มและของที่ระลึกและดูแลความเรียบร้อยของห้องรับรอง รวมถึงการดูแล         
จัดระเบียบผู้สื่อข่าว 
  ๖) ภายหลังการเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมและหารือฯ กองการต่างประเทศ จะสรุปผลการหารือฯ 
เพ่ือนําเรียนผู้บังคับบัญชา รวมถึงนําส่งผลการหารือให้กระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความคืบหน้า และขยายผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกผู้แทนทางการทูต บุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ                        
ในการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 

กรณีเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของกําหนดการ 
 - ในส่วนการดําเนินการของกองการต่างประเทศ มีระยะเวลาดําเนนิการประมาณ ๒-๗ วัน  

กระทรวงการต่างประเทศ 

แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ 

น าเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยน าเรียน      
รมว.มท./ รมช.มท. 

ส านักงานรัฐมนตรี น าเรียน รมว.มท. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

- พิจารณาสั่งการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-สนับสนุนข้อมลู 

-มอบหมายผู้แทนเข้าร่วม 
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กรณีเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

- ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของกําหนดการ 

- ในส่วนการดําเนินการของกองการต่างประเทศ มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๒-๗ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ 

แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ 

 น าเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-สนับสนุนข้อมลู 

-มอบหมายผู้แทนเข้าร่วม 
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การประสานงานเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

- ใช้ระยะเวลาดําเนินการในทุกขั้นตอน ประมาณ ๑-๒ เดือน 
- ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของกําหนดการ 
- ในส่วนการดําเนินการของกองการต่างประเทศ มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๒-๗ วัน  
 

 

 

 

 

๑) ได้รับการสั่งการจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ
ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ 

๒) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรียนเชิญผู้แทนต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ  

- น าเรียนผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ 

- จัดการประชุมเตรียมการ และเตรียมการด้านงบประมาณ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

- พิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พิจารณาลงนามในหนังสือประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ         
เพ่ือขอความอนุเคราะห ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
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๒.๒.๓ การเตรียมการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลส าคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางไปเยือน
จังหวัดต่าง ๆ 

ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ อาจมีการเดินทางไปยังพ้ืนที่   
ในจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยที่ให้การต้อนรับ มักมีคําร้อง
ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังจังหวัด เพ่ืออํานวยความสะดวก ตลอดจนการรักษา
ความปลอดภัยในระหว่างการเยือนในต่างจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จะดําเนินการประสานแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับคณะ และกําหนดการเยือนต่าง ๆ เพ่ือให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
ซึ่งจังหวัดสามารถขอรับทราบข้อมูล รายละเอียดเพ่ิมเติม  ได้จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง / สถาน
เอกอัครราชทูตฯ นั้นโดยตรง  

 ขั้นตอนการดําเนินงาน ปรากฏตามแผนภาพดังนี้ 

 
 

๑. การประสาน รวบรวมข้อมูล และการได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งให้
จังหวัดทราบ โดยจะทําการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่สําคัญ อาทิ บุคคลสําคัญที่จะไปเยือน รายชื่อ
คณะ กําหนดการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเยือน ตลอดจนการเตรียมการต่าง ๆ ที่จังหวัดสมควรดําเนินการ ฯลฯ  

๒. การมอบหมายการดําเนินการ เพ่ือให้จังหวัดจัดเตรียมการต้อนรับและอํานวย   
ความสะดวกให้แก่บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศและคณะ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี รวมถึงการแจ้งผล     
การดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย  

๓. เมื่อจังหวัดรายงานผลการดําเนินการ กองการต่างประเทศ จะได้นําผลการเยือน  
มาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการดําเนินการ เพ่ือนําเรียนผู้บังคับบัญชา และพิจารณา       
ใช้ประโยชน์จากผลการเยือนจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนใช้ในการขยายผลเพ่ือการเจริญความสัมพันธ์ในระดับกระทรวงและ
จังหวัดต่อไป  

กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต 

- แจ้งความประสงค์ของผู้แทนต่างประเทศ 

- รายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการเดินทางฯ  

กองการต่างประเทศ  

- น าเรียนผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา สั่งการหน่วยงานในภูมิภาค 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ 

จังหวัดอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม และจัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับการหารือ/บรรยายสรุป (ถ้ามี) 



~ ๑๓ ~ 
 

๓. แนวปฏิบัติในการเดินทางเยือนต่างประเทศ 

กระบวนการเยือนต่างประเทศจะเกิดขึ้นใน ๒ กรณี คือประเทศเจ้าภาพจะมีหนังสือเชิญหน่วยราชการ   
ให้เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการ หรือหน่วยราชการมีหนังสือทาบทามเพ่ือขอไปเยือนเอง ซึ่งเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายเห็นสอดคล้องกันในหลักการแล้ว กระบวนการติดต่อประสานงานในเรื่ององค์ประกอบของการเดินทาง  
ซึ่งจะประกอบด้วย คณะเดินทาง กําหนดการเยือน สารัตถะ และเงื่อนไขต่างๆ จึงจะเกิดขึ้นเพ่ือความชัดเจน
และสะดวกต่อการศึกษา จะแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ  

 ขั้นเตรียมการเดินทาง 
 ขั้นเดินทาง 
 ขั้นเสร็จสิ้นการเดินทาง 

๑. ขั้นเตรียมการเดินทาง  จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  ๑.๑ การขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  ๑.๒ การจัดทําประมาณการและขออนุมัติงบประมาณ  
  ๑.๓ การตรวจสอบเอกสารเพ่ือเดินทางออกนอกประเทศ 
  ๑.๔ การประสานหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย  

- บริษัทการบินไทย จํากัด สําหรับการจองตั๋วเครื่องบิน จัดที่นั่ง และการจัด 
   เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง 
   - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สําหรับการจัดเตรียมห้องรับรองพิเศษในวัน
   เดินทางไป – กลับ 
   - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สําหรับการอํานวยความสะดวกในกระบวนการ      
   ผ่านเข้า – ออก เมือง  
   - สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ประจําประเทศไทย  
   - กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเพ่ือ 
   เตรียมการอํานวยความสะดวกให้คณะตามความเหมาะสม 
   - หน่วยงานด้านความม่ันคงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลการหารือข้อราชการ 

๑.๕ การเตรียมข้อมูล/คู่มือการเยือน 
๑.๖ การจัดเตรียมของที่ระลึก 

๒. ขั้นเดินทาง 
  ๒.๑ การปฏิบัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบด้วย ๒ 
กิจกรรม ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก   
    - การออกบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) 
    - การรวบรวมสัมภาระ 
    - การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    ๒.๑.๒ ที่อาคารห้องรับรอบพิเศษ 
    - การเปิดห้องรับรองพิเศษ 
    - การเดินทางข้ึนเครื่อง 
   ๒.๒ การดําเนินการก่อนเครื่องบินถึงท่ีหมาย 



~ ๑๔ ~ 
 

   ๒.๓ การดําเนินการเมื่อเข้าสู่กําหนดการเยือนอย่างเป็นทางการ 
    ๒.๓.๑ การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการต้อนรับ 
    ๒.๓.๒ การรวบรวมสัมภาระ 
    ๒.๓.๓ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของฝ่ายต่างประเทศ 
    ๒.๓.๔ ยานพาหนะ 
    ๒.๓.๕ ที่พัก 
    ๒.๓.๖ การเข้าเยี่ยมคารวะและการหารือข้อราชการ 
     - การนัดหมาย 
     - การแต่งกาย 
     - สถานที ่
     - รูปแบบการหารือ 
     - การจัดที่นั่งในการหารือ 
     - ภาษาท่ีใช้ 
     - ประเด็นการหารือ 
     - การจดบันทึกข้อราชการ 
     - การบันทึกภาพ 
     - การมอบของที่ระลึก 
    ๒.๓.๗ การร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
    ๒.๓.๘ การเดินทางเปลี่ยนเมือง 
     - การรวบรวมสัมภาระ 
     - การคืนห้องพัก 
     - กระบวนการเดินทางเยือนเมืองต่างๆ 
    ๒.๓.๙ การเดินกลับ 
     - การรวบรวมสัมภาระ 
     - การดําเนินการก่อนถึงท่ีหมาย 
     - กระบวนการเข้าเมือง 
  ๓. ขั้นเสร็จสิ้นการเดินทาง 
   ๓.๑ การสรุปผลการเยือน 
   ๓.๒ การส่งรายงานการเดินทางและคืนเงินงบประมาณ 
   ๓.๓ การขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
   ๓.๔ ข้อมูล/แนะนําบางประการ 
 

 

  



~ ๑๕ ~ 
 

ขั้นเตรียมการเดินทาง 
  การขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  ในทางปฏิบัติแล้ว ขั้นตอนแรกของการเดินทางคือการคัดเลือกคณะเดินทาง ขั้นตอนถัดมา  
คือ การแจ้งให้หัวหน้าคณะและผู้มีรายชื่อเดินทางทราบ พร้อมทั้งกําหนดตัวเลขานุการคณะ จากนั้นจึงทําเรื่อง
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับคณะ โดยกองการต่างประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยดําเนินการ 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติในขั้นนี้คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๓ (๓) ที่กําหนดให้
การอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างทุกตําแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง 
เป็นอํานาจของปลัดกระทรวง 

 ขั้นเดินทาง 
 การปฏิบัติที่ท่าอากาศยาน ในวันเดินทาง ที่ท่าอากาศยานจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในสถานที่ ๒ 

แห่งคือ อาคารผู้โดยสารขาออกและอาคารห้องรับรองพิเศษ 
การด าเนินการก่อนเครื่องบินถึงที่หมาย ในระหว่างการเดินทางก่อนถึงที่หมาย พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินจะทําการแจกเอกสารเข้า - ออกเมือง ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรให้กับผู้โดยสารทุกคน
กรอกให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพ่ือยื่นให้เจ้าหน้าที่เมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง  

การด าเนินการเม่ือเข้าสู่ก าหนดการเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อเครื่องบินถึงที่หมายและ
เข้าสู่กําหนดการเยือนอย่างเป็นทางการแล้ว  คณะเดินทางจะอยู่ ในฐานะ “ผู้แทนไทยในนามของ
กระทรวงมหาดไทย”  

๔. แนวปฏิบัติด้านพิธีการ 
 

พิธีการทูต : นิยามความหมาย 
 พิธีการทูต คือ ระเบียบแบบอย่าง หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์สําหรับการ
ปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีความเป็นสากล และยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์ด้าน    
พิธีการทางความประพฤติที่รัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาล หรือราชการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือ   
ความเหมาะสมและถูกต้อง 
 นอกจากนี้ พิธีการทูตมีความมุ่งหมายที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติให้แต่ละคนที่ทําหน้าที่ทางการทูต
ของแต่ละประเทศ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและถูกต้องสมกับฐานะของตน ความเป็นมาของพิธีการทูต
เริ่มเกิดข้ึนเมื่อมีการส่งผู้แทนทางการทูตไปยังอีกประเทศหนึ่ง และประเทศผู้ส่งก็ประสงค์จะได้รับเกียรติ และ
ประเทศผู้รับจะต้องแสดงไมตรีจิต และแสดงถึงความมีอารยธรรม วัฒนธรรมและรสนิยม จึง จําเป็นต้องมี    
พิธีการต่างๆ   
  
 



~ ๑๖ ~ 
 

 ความส าคัญของพิธีการทูต คือ 
๑. เป็นแนวทางการดําเนินการอย่างมีแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ 
๒. เป็นการแสดงความมีมารยาทและแสดงถึงอัธยาศัยไมตรี 
๓. เป็นการวางระเบียบในการสมาคมระหว่างประเทศผู้เจริญ 
๔. สะท้อนภาพลักษณ์ของงาน หรือของกลุ่ม 
๕. สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ  

ขอบข่ายของพิธีการทูต ระเบียบพิธีการทูต ได้ครอบคลุมไปถึงทุกแง่มุมของการติดต่อระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการให้เกียรติแก่กันและกัน การต้อนรับ การสนทนา การแต่งกาย การพูดจาทักทาย
ตลอดจนการเลี้ยงรับรอง ซึ่งคล้ายๆ กับมารยาทในความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม แต่ระเบียบพิธีทางการทูต
นั้น เป็นระเบียบที่ถือกันอย่างเคร่งครัด และผลของการละเมิดระเบียบทางการทูตอาจจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ใน
ความสัมพันธ์ได้ เพราะถือว่าเป็นการดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติยศ (ปรีชา แก่นสา, ๒๕๕๐: ๑-๓)  

มารยาททางการทูต หมายถึง กริยาวาจาหรือการแสดงออกที่สุภาพเรียบร้อย นุ่มนวล มีความพอดี 
เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับมารยาทสากล ขนบธรรมเนียมประจําชาติและระเบียบพิธีการทูตซึ่งครอบคุลม
ถึงการให้เกียรติ การต้อนรับ การสนทนา การแต่งกาย การพูดจาทักทาย ตลอดจนการเลี้ยงรับรอง อย่างไรก็ดี 
มารยาททางการทูต เป็นระเบียบที่ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด และผลของการละเมิดระเบียบทางการทูตอาจ
นําไปสู่วิกฤตการณ์ในความสัมพันธ์ได้ เพราะถือว่าเป็นการดูหมิ่นและเหยียบย่ําเกียรติยศซึ่งกันและกัน  

 มารยาททางการทูตท่ีสําคัญ สรุปได้ดังนี้  

 ๑. มารยาทในการแนะนําให้รู้จักกัน แบ่งเป็น  
 ๑.๑ การแนะนําให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ (Formal) มักมีรูปแบบที่กําหนดไว้แน่นอน     

มีผู้ทําหน้าที่แนะนํา และมีลําดับพิธีที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น การแนะนําในพิธีต้อนรับที่สนามบิน การแนะนํา    
ในพิธีต้อนรับที่ทําเนียบรัฐบาล หรือในการรับเสด็จฯ จะมีผู้ทําหน้าที่เบิกผู้เข้าเฝ้าฯ โดยจะทําหน้าที่ตามแบบแผน
ที่กําหนดไว้ 

 ๑.๒ การแนะนําให้รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการ (Informal) ในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
งานสังคม เช่น ในงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ควรมีการแนะนําเพ่ือนร่วมงานให้รู้จักกัน   
โดยมีหลักในการแนะนําดังนี้  

 ควรแนะนําให้บุรุษรู้จักสตรีเสมอ โดยเอ่ยชื่อสตรีก่อน  
 ควรแนะนําผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่เสมอ โดยเอ่ยชื่อผู้ใหญ่ก่อน  
 หากเป็นเพศเดียวกันต้องแนะนําผู้อาวุโสน้อยให้รู้จักผู้อาวุโสสูงกว่า โดยเอ่ยชื่อผู้อาวุโสสูง

กว่าก่อน 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

๒. การแต่งกาย ควรแต่งกายดี ดูสะอาดถูกต้องตามพิธีการและกาลเทศะ ทั้งนี้ ในบัตรเชิญร่วมงาน 
มักมีการระบุรูปแบบการแต่งกายไว้ด้วย อย่างไรก็ดี  การแต่งกายแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานพิธี
การเครื่องแบบปกติขาวหรือเต็มยศ หรือ National Dress, White tie, Black tie, Dark Suit สุภาพสตรีมัก
แต่งชุดประจําชาติ (National Dress) หรือชุดราตรียาว ชุดกระโปรงสั้น หรือชุดสุภาพแบบสากลนิยม ส่วน
งานไม่เป็นพิธีการ มักแต่งชุดสุภาพหรือสากลนิยมประเภท Lounge Suite, Business Attire เป็นต้น  

 

 

 

 

  
 
๓. มารยาทการนั่งรถยนต์ ในกรณีที่เป็นรถยนต์รับรองหรือรถยนต์ที่มีพนักงานขับรถ อาคันตุกะ

เกียรติยศ หรือผู้อาวุโสสูงสุดจะนั่งที่เบาะหลังด้านตรงข้ามกับพนักงานขับรถ จะเป็นด้านซ้ายหรือขวา ขึ้นอยู่
กับระบบการจราจรของแต่ละประเทศ ส่วนเบาะหลังอีกด้านหนึ่งจะเป็นที่นั่งสําหรับผู้อาวุโสต่ําสุดหรือ
องครักษ์ หรือผู้ติดตาม  



~ ๑๘ ~ 
 

 ๔. การประดับธงในโอกาสต่างๆ การประดับธงของแต่ละประเทศจะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันบ้าง  
แต่ตามหลักสากลจะประดับธงชาติของประเทศเจ้าภาพไว้ทางขวามือและธงชาติผู้มาเยือนทางซ้ายมือ ซึ่งหลัก
ในการประดับธงชาติไทย ดูได้จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ธงชาติ การชักธงชาติ หรือการ
แสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แก่  
  ๑) ในที่ประชุมหรือการลงนาม จะประดับธงชาติใหญ่ หรือเล็ก ๒ ชาติ (ทวิภาคี)  
  ๒) กลุ่มประเทศ (พหุภาคี) จะประดับธงตามอาวุโสหรือลําดับก่อนหลังที่ตกลงกันไว้  
  ๓) การเข้าเยี่ยมคารวะ ประดับธงชาติไว้ด้านขวา ส่วนธงเล็กประดับตามที่นั่งของแต่ละฝ่าย 
(ท่ีนั่งของอาคันตุกะจะอยู่ด้านขวาและตั้งธงไว้ทางขวา)  
  ๔) การประดับธงรถยนต์ ธงชาติไทยอยู่ด้านขวามือ (ด้านคนขับ) ธงต่างชาติอยู่ด้านซ้าย หาก
ไม่สะดวกให้ประดับเฉพาะธงชาติผู้มาเยือน  
  ๕) การเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่อาคันตุกะต่างประเทศเดินทางมาเยือน  หรือนักการทูต
เดินทางมารับตําแหน่งใหม่ จะต้องมีการขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือที่ใกล้ชิด ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้  

 ทําการนัดหมาย กําหนดวัน เวลา และสถานที ่
 กําหนดจํานวนผู้ที่จะเข้าร่วม 
 ให้ผู้เข้าเยี่ยมคารวะนั่งด้านขวามือของเจ้าบ้าน 
 ธงไทย (ใหญ่) ตั้งด้านขวามือ ถ้าธงเล็กตั้งตามเจ้าของประเทศ(ถ้ามี) 
 ผู้เข้าร่วมอ่ืนๆ นั่งตามอาคันตุกะเกียรติยศ 
 ควรมีห้องพักรับรองก่อนการเข้าห้องเยี่ยมคารวะ กรณีอาคันตุกะเดินทาง

มาถึงก่อนกําหนด  

๕. การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ 
 

 การเข้าเยี่ยมคารวะและการหารือข้อราชการ กล่าวได้ว่าภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจหลักที่มีความสําคัญ
อย่างที่สุดในการเยือน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายได้ทําความรู้จัก เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างใกล้ชิด และหารือในประเด็นต่างๆ ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะธรรมเนียมทางการทูตในการติดต่อ     
สร้างสัมพันธ์ระหว่าง “บุคคลต่อบุคคล” ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันในอนาคต 
 การเจรจาจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงท่าทีของตนให้อีกฝ่ายได้รับทราบในเรื่องต่างๆ ทั้ง   
ความร่วมมือ การแสวงหาทางออกในข้อขัดข้องต่างๆ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และหากผลเจรจาเป็น
เรื่องท่ีสมประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่ายแล้ว ย่อมจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

๑) การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย 
 จัดให้อาคันตุกะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหารือข้อราชการ ณ ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 ๑.๑) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี และหารือข้อราชการเต็มคณะ 
  - กรณีท่ีคณะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจํานวนมาก 



~ ๑๙ ~ 
 

 การเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง เป็นโอกาสที่รัฐมนตรีจะได้กล่าวต้อนรับและ
สนทนาทักทาย หรือทําความรู้จักกับอาคันตุกะก่อนที่จะเริ่มการหารือข้อราชการกับ
ผู้นําและผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมคณะ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่จะได้หยิบยก
ประเด็นที่ประสงค์จะสนทนาหารือกันเป็นการเฉพาะ หรือประเด็นที่ไม่ประสงค์จะ
หยิบยกข้ึนเจรจาในการหารือข้อราชการเต็มคณะ อาจจัดได้ ๒ รูปแบบ คือ 
 - สองต่อสอง (Four eyes) อาจมีผู้จดบันทึกหรือสุดแต่ความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 
 - หารือกลุ่มเล็ก ผู้เข้าร่วมการสนทนาแต่ละฝ่าย ไม่ควรเกินฝ่ายละ ๕ คน 
หรือสุดแต่ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 หารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องประชุม 
- การหารือข้อราชการเต็มคณะระหว่างสองฝ่าย ควรมีการประสานเกี่ยวกับประเด็น

ที่แต่ละฝ่ายจะหยิบยกขึ้นหารือล่วงหน้า 

ภาพ : การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของเอกอัครราชทูต /บุคคลส าคัญต่างชาติ 

  

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 
๑.๒) การหารือทวิภาคี ณ ห้องรับรอง (Sofa Meeting) 

  - กรณีที่คณะและผู้บริหารระดับสูงมีจํานวนไม่มาก และไม่มีประเด็นการหารือที่เป็น
รายละเอียดและเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ มากนัก 
 

  
 
  กระบวนการเข้าเยี่ยมคารวะและการหารือข้อราชการนั้น ในด้านรูปแบบมักจะปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมพิธีการทางการทูตเป็นหลัก การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมนอกจากจะแสดงออกถึงการให้เกียรติ
กับเจ้าภาพแล้วยังแสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นสากลของผู้มาเยือนด้วย กระบวนการดังกล่าวตั้งแต่เริ่ม     
จนเสร็จสิ้น จะประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   -  การนัดหมาย  ประเทศเจ้าภาพจะเป็นผู้กําหนดตามท่ีเห็นเหมาะสม 
   -  การแต่งกาย  ตามธรรมเนียมสากลคือ สูท สีเข้ม กลัดกระดุมเรียบร้อย 
   -  สถานที่ เจ้าภาพจะกําหนด ซึ่งโดยนัยทางการเมืองระหว่างประเทศแล้ว การจัด
ให้เข้าพบในสถานที่ที่สําคัญมีประวัติความเป็นมายาวนาน อาทิ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ย่อมแสดง   
ให้เห็นถึงการให้เกียรติอย่างยิ่งต่อผู้มาเยือนกระทรวงมหาดไทย  
   -  รูปแบบของการหารือ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะประสานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือมิให้เกิดการผิดพลาด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวโยงไปถึงบรรยากาศและสารัตถะที่จะหารือ
รูปแบบการหารือ โดยทั่วไปจะเป็นการหารือ/เข้าพบแบบเต็มคณะ สําหรับกรณี tête – à – tête หรือ four 
eyes meeting นั้น อาจเกิดจากการร้องขอเป็นพิเศษและคู่เจรจาไม่ขัดข้อง การหารือแบบนี้จะเป็นการหารือ
สองต่อสองระหว่างหัวหน้าคณะเท่านั้น ในห้องที่จัดไว้เป็นพิเศษ โดยผู้เข้าร่วมคณะที่เหลือจะพักรอในอีก
สถานที่หนึ่ง จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการหารือ หัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่ายจะนําเข้าสู่การหารือเต็มคณะต่อไป 
    -  การจัดที่นั่งในการหารือ ตามธรรมเนียมพิธีการทูตแล้ว ผู้มาเยือนมักจะอยู่ทางฝั่ง
ขวาของเจ้าภาพ ซึ่งการจัดที่นั่งอาจมีได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

เลขานุการคณะฯ                   ล่าม 

 

ล่าม                  ล่าม 

ล่าม ฝ่ายต่างประเทศ                               ล่าม ฝ่ายไทย 

หน. คณะ 

ธง ตปท.           ธงไทย 

หน.คณะฯ                 หน.คณะฯ 

ธง ตปท.                               ธงไทย 

ธง ตปท.   ธงไทย 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 

-  ภาษาที่ใช้ เพ่ือให้เกียรติและยอมรับในสถานะที่เท่าเทียมกัน ปกติจะใช้ภาษา
ตนเองผ่านล่าม หรืออาจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางโดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจะต้องหารือร่วมกัน 
   -  ประเด็นการหารือ ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการเข้าเยี่ยมคารวะ ประเด็นการ
หารือนี้จะรวบรวมแนวทางการเจรจาในมิติต่างๆ จะกําหนดกรอบของการเจรจาให้ตรงกับสิ่งที่ทางการไทย
ต้องการ ขณะเดียวกันจะกําหนดแนวทางการโต้ตอบหากคู่เจรจาหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นหารือ รวมถึง
ประเด็นละเอียดอ่อนที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรหยิบยกขึ้นหารือ เนื่องจากอาจกระทบต่อการดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ 
   ประเด็นการหารือจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะความรับผิดชอบของคู่เจรจา 
โดยจะเตรียมจากข้อมูลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันกับสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งกองการต่างประเทศ จะทําการวิเคราะห์และรวบรวมจัดทําขึ้นในหลายวาระและโอกาส
ของการพบปะหารือ 
   -  การจดบันทึกข้อราชการ ธรรมเนียมพิธีการทูตจะบันทึกการเจรจาเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยก่อนการหารือเจ้าหน้าที่ติดต่อ จะประสานกันเกี่ยวกับการจัดที่นั่ง การจดบันทึก และผู้จดบันทึก 
เพ่ือมิให้เกิดการขลุกขลักในการเข้านั่งประจําที่ และจะนําบันทึกไปสรุปผลการประชุมเพ่ือรายงานรัฐมนตรี/ 
ปลัดกระทรวง รวมถึงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการหารือครั้งต่อไป 
   -  การบันทึกภาพ เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและจังหวะที่เหมาะสม 
ภาพการเยือนและการพบปะของผู้บริหารระดับสูงของไทยกับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศจะเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ และกองสารนิเทศ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

ผู้เข้าร่วม 

ฝ่าย ตปท. ฝ่าย ตปท. ฝ่ายไทย 

ผู้เข้าร่วม     
ฝ่ายไทย 

ตปท
. 

ไทย 

ตปท. 

 

ตปท. 

ไทย 

 

ไทย 

หน.คณะฯ                หน.คณะฯ 
ฝ่ายต่างประเทศ                ฝ่ายไทย 

หรือ 

โต๊ะของที่ระลึก โต๊ะของที่ระลึก 
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   -  การมอบของที่ระลึก โดยทั่วไปจะเป็นกระบวนการสุดท้ายในการพบปะหารือ 
สําหรับวิธีการมอบหรือแลกเปลี่ยนของที่ระลึกนั้น จําเป็นต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ติดต่อของฝ่ายต่างประเทศ
ล่วงหน้าให้ชัดเจนเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดสิ่งที่ไม่ประสงค์ คือ “การเสียหน้า” ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งหมายถึง  
การที่ผู้มาเยือนมีของมามอบให้แต่เจ้าบ้านไม่ได้รับแจ้ง ทําให้มีการไม่ได้มอบกลับ หรือในทางกลับกัน เจ้าบ้าน
มอบของให้แต่ผู้มาเยือนไม่ได้รับการประสาน ทําให้มีการไม่ได้มอบกลับเช่นกัน กรณีเหล่านี้ผู้ประสานงานต้อง
ประสานกับเจ้าหน้าที่ติดต่อของอีกฝ่ายให้แน่ชัด หากต้องแก้ไขในกรณีฉุกเฉินเมื่อฝ่ายใดไม่พร้อมก็ควรงด   
การให้ของที่ระลึก โดยเปลี่ยนมาเป็นการมอบผ่านช่องทางการทูตในภายหลังแทน ซึ่งผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย
จะต้องได้รับแจ้งเป็นการภายในให้ทราบเรื่องนี้ด้วย เพ่ือ “รักษาหน้า” ของกันและกัน สําหรับการมอบของ  
ชิ้นเดียวหรือรายบุคคลนั้น มิได้กําหนดแน่ชัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งกองการต่างประเทศ จะหารืออย่าง
ใกล้ชิดกับฝ่ายต่างประเทศเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันก่อนการมอบ 
 

 
ภาพ : อะศิม อิฟติคัร อะห์หมัด (Asim Iftikar Ahmad) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 

ภาพ : ลง วิสาโล (Long Visalo) เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๖. การจัดงานเลี้ยง 
 

 การจัดงานเลี้ยงรับรอง  การเลี้ยงรับรองมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการให้การ
ต้อนรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและประณีต พิถีพิถันใน
การเตรียมการและปฏิบัติตัว ความสําคัญของงานเลี้ยงรับรองนั้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  แสดงถึง
การยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นส่วนเสริมการทูตแบบส่วนตัว (Personal Diplomacy) อีกทั้งเป็น
เครื่องช่วยลดความตึงเครียด และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยความในใจ และแม้แต่การหาฝ่าย
พันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย 
  

ประเภทของงานเลี้ยงรับรอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 

 ๑. งานเลี้ยงรับรองทั่วไป (Reception) เป็นงานเลี้ยงที่สามารถเชิญแขกได้เป็นจํานวนมาก และไม่
ต้องยุ่งยากนักในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเพียงแต่มีเครื่องดื่มที่พอเพียงกับอาหารที่จะรับประทาน   
กับเครื่องดื่ม บางครั้งเรียกว่างาน Cocktail หรือ Vin d’Honneur ขึ้นอยู่กับขนาดจํานวนแขกที่เชิญหรือ
ช่วงเวลาที่จัดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางวัน เช่น งานวันชาติของประเทศต่างๆ หรือช่วงเย็นระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  
 ๒. การเลี้ยงอาหารกลางวัน (Lunch) งานอาหารกลางวันจะเป็นทางการมากขึ้น มีพิธีรีตองมากกว่า
งาน Reception แต่น้อยกว่างาน Dinner แขกผู้มาร่วมงานมักจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีดํา น้ําเงินแก่      
หรือชุดสากลที่มีสีเข้ม ซึ่งดูสุภาพดี และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
 ๓. การเลี้ยงอาหารค่ํา (Dinner) ถือว่าเป็นงานที่เป็นทางการและมีพิธีรีตองมาก จะต้องดูแลเรื่อง     
การจัดโต๊ะ การจัดเตรียมอาหาร ด้านพิธีการต่างๆ การแต่งกายในงานนี้โดยมากจะแต่งกายในชุดราตรีสโมสรที่
เรียกว่า Black-tie หรือชุดสากลที่มีสีเข้มแล้วแต่ความสําคัญและลักษณะของงาน 
 การเรียนเชิญแขกเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรอง มีความสําคัญและควรเตรียมการวางแผนในลําดับแรก 
ซึ่งจะต้องมีการกําหนดประเภทงานเลี้ยง/สถานที่จัดงาน การเตรียมรายชื่อแขกที่จะเชิญร่วมงานเลี้ยง       
การเตรียมบัตรเชิญ/บัตรวางโต๊ะ การเลือกรายการอาหาร (เมนูอาหาร) การจัดผังที่นั่งสําหรับงานเลี้ยงอย่าง
เป็นทางการและการจัดและประดับโต๊ะอาหารให้ดูดีและเหมาะสม 
 การออกบัตรเชิญ (Invitation Card) บัตรเชิญจะต้องมีรายละเอียดสําคัญ ได้แก่ งานเลี้ยงในโอกาส
ต่างๆ อาทิ งานเลี้ยงเพ่ือเป็นเกียรติ อําลา การประชุม หรือเฉลิมฉลอง การระบุชื่อเจ้าภาพ/ชื่อแขกรับเชิญ 
สถานที่ วัน เวลา ลักษณะการแต่งกาย Lounge Suit, Dark Suit, Short Dress เป็นต้น รวมถึงการเชิญเดี่ยว
กับเชิญคู่ และควรมีข้อความเพ่ือแสดงการตอบรับสําหรับในกรณีต้องการได้รับคําตอบยืนยันล่วงหน้า R.S.V.P. 
เป็นต้น 
 การจัดผังที่นั่ง (Seating Plan) การจัดผังที่นั่งของแขกท่ีได้รับเชิญถือว่ามีความสําคัญ เนื่องจากเป็น
การแสดงถึงการให้เกียรติแก่แขก หากจัดที่นั่งไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกัน ซึ่งอาจ
นําไปสู่ความขุ่นเคืองใจได้ อย่างไรก็ตาม ในการจัดที่นั่งให้กับแขกที่รับเชิญนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของงานเลี้ยงว่า
เป็นพิธีการหรือไม่เป็นพิธีการและจํานวนแขกที่เชิญมาร่วมงาน ซึ่งหลักการสําคัญสําหรับการจัดที่นั่งให้แขกรับ
เชิญโดยทั่วไปนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบคือ การให้เกียรติแก่แขกเกียรติยศ การดูความอาวุโส
ของแขกและการจัดสลับเพศ (ดังภาพประกอบ) 
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การจัดเตรียมเมนูอาหาร (Menu) ซึ่งในการเลือกเมนูอาหารควรมีข้อคํานึงถึง 
  ๑) ข้อจํากัดด้านอาหารของแขกที่ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ ได้แก่ ด้านศาสนา สุขภาพ
และความนิยมชมชอบอาหารประเภทใดเป็นพิเศษ เป็นต้น เช่น ผู้เดินทางมาจากประเทศมุสลิมควรจัดอาหาร
ฮาลาล ชาวยิวไม่ทานหมู ชาวฮินดูไม่ทานเนื้อวัว ผู้มาเยือนทานอาหารมังสวิรัติ กินเจ ผัก ธัญพืช เต้าหู้ ผลไม้ 
หรือมีอาการแพ้อาหารประเภทใดบ้างหรือไม่ เช่น การแพ้อาหารทะเล หรือผงชูรส เป็นต้น  
  ๒) คํานึงว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงแบบใด แขกเกียรติยศชอบอาหารประเภทใดเป็นพิเศษ เช่น 
อาหารไทย อาหารยุโรป อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น ฯลฯ โดยคํานึงถึงข้อมูลด้านข้อจํากัดด้านอาหารของแขก 
และควรเสนอรายการอาหารให้เจ้าภาพเป็นผู้เลือกหรือให้ความเห็นชอบก่อน 
 

๑. สถานที่จัดงาน  ห้องประชุมในสถานที่ราชการ โรงแรม หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
 

๒. รูปแบบของงานเลี้ยง 
 - รูปแบบและขนาดของงานเลี้ยงตามความเหมาะสม 
 - อาจมีการพบปะก่อนรับประทานอาหาร 
 - มีการกล่าวอวยพรแก่กัน 
 
๓. การเชิญผู้ร่วมงาน 
 แขกฝ่ายไทย 
 - ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 
 - ผู้เข้าร่วมในการเข้าเยี่ยมคารวะ 
 - บุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 แขกฝ่ายอาคันตุกะ 
 - ผู้ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี/ปลัดกระทรวงและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมหรือที่ได้ตกลงกัน 
๔. การแต่งกาย 
 - ชุดสากลสีเข้ม/สากลนิยม 
 - ชุดประจําชาติ 
๕. ล าดับงาน 
 - รัฐมนตรีรอต้อนรับด้านหน้าบริเวณสถานที่จัดงานเลี้ยง 
 - อาคันตุกะเดินทางถึงสถานที่จัดเลี้ยง 
 - อาคันตุกะทักทายผู้ได้รับเชิญ 
 - ผู้รับเชิญประจําที่ในห้องจัดเลี้ยง 
 - รัฐมนตรี พร้อมด้วยอาคันตุกะเข้าประจําที่นั่ง แล้วจึงเริ่มงานเลี้ยงอาหาร 
    * ในกรณีที่งานเลี้ยงต่อเนื่องจากการหารือข้อราชการ รัฐมนตรีจะเป็นผู้เชิญอาคันตุกะออกจากห้อง
หารือ มายังห้องจัดเลี้ยง 
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ภาพ : งานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ครั้งที่ ๕            
ณ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : งานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐ 
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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Guest 3 

๖. ของที่ระลึก  มอบภายหลังจากการกล่าวต้อนรับหรือตามที่ได้มีการตกลงกัน 
ภาพประกอบ : ตัวอย่างการจัดแผนผังที่นั่ง 

 
 
 
 
 

 

 

 

                   
      
 
กรณีมีผู้เข้าร่วม 12 ราย                                                                        
   (ฝ่ายละ 6 ราย)                                                     

 
หมายเหตุ :             = Host (ฝ่ายเจ้าภาพ) โดยเรียงลาํดับความสําคญัจากมาก(ลําดับที่ 1) ไปนอ้ย (ลําดับท่ี6) 

 
 
 

 

หน้าต่าง 

ประตู 

 

 

 

H 

G = Guest (ฝ่ายแขกผูม้าเยือน)โดยเรียงลําดับความสําคญัจากมาก (ลาํดับที่ 1) ไปน้อย (ลําดับที่6) 

     H1 
G2 

G6 

G4 

G5 

G1 

G3 

H5 

H6 

H2 H3 

H4 
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ภาพประกอบ : การจัดโต๊ะรปูแบบต่างๆ 
 

 

 โต๊ะรูปตวั U 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : การจัดสถานที่จัดเลี้ยง 

 

 

 

 

 

  

โต๊ะยาว 

โต๊ะรูปตวั T 

โต๊ะรูปตวั E 

โต๊ะกลม 

โต๊ะรูปหวี 

โต๊ะรูปเกือกม้า 
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การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ 

           ข้อตกลงระหว่างประเทศ หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ และ มีชื่อที่เรียก
ต่างๆ กันตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หมายถึงความตกลงระหว่าง
ประเทศที่กระท าขึ้นระหว่างรัฐเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่า
จะกระท าขึ้นเป็นตราสารฉบับเดียวหรือ สองฉบับ หรือว่า หลายฉบับที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและไม่ว่า
จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอย่างไร เช่น ข้อตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) กรอบความร่วมมือ (Framework Of Cooperation) เป็นต้น  

 การริเริ่มกระบวนการจัดท าสนธิสัญญาหรือความตกลง 
การริเริ่มกระบวนการจัดท าสนธิสัญญาแบ่งเป็น 2 กรณี คือรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทาม และ 

รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายทาบทาม 
          1. กรณีรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทาม รัฐบาลไทยมักเป็นฝ่ายถูกทาบทามให้ท าสนธิสัญญาอาจเป็น
เพราะในอดีตประเทศไทยด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบตั้งรับ และเป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะเริ่มเป็นฝ่ายทาบทาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือประเทศท่ีไทยมีประโยชน์ร่วมกับประเทศเหล่านั้น เป็นต้น 
          2. กรณีรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายทาบทาม  เมื่อประเทศไทยพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเป็น
ฝ่ายทาบทามขอท าความตกลงกับประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

การทาบทาม  
1. การทาบทามผ่านช่องทางการทูต การทาบทามผ่านช่องทางการทูตเป็นแนวปฏิบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิม 

ซึ่งหมายถึงการติดต่อผ่านสถานทูต หรือ สถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานกลาง 

2.การทาบทามโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆสามารถติดต่อกันได้
โดยตรงอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีการทาบทามผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงโดยอาจใช้ช่อง
ทางการทูตเป็นมาตรการเสริมหรืออาจ อาจใช้ช่องทางที่ตัวแทนการทูตหรือการกงสุล ติดต่อกับหน่วยงาน
โดยตรงในการทาบทาม อาจใช้โอกาสที่มีการเยือนของคณะผู้แทนในระดับสูงเพ่ือทาบทามในหลักการ          
ในลักษณะน าร่องโดยอาจมีการระบุไว้ในแถลงการณ์หรือการแถลงข่าวร่วมกัน ว่าจะร่วมมือกันในด้านใด แล้ว
มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติด าเนินการเจรจาท าความตกลงกันต่อไป  

การเสนอร่างความตกลงมาตรฐาน 
          โดยที่การจัดท าความตกลงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และ ต้องอาศัยทักษะในการเจรจาสูง จึง
อาจมีความหวาดระแวงในคู่เจรจาในเรื่องการยกร่างความตกลง และการใช้ถ้อยค า ดังนั้นเพ่ือให้คู่เจรจามี
ความสบายใจ จึงมีการจัดท าร่างความตกลงมาตรฐาน (Standard text) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว 



~ ๒๙ ~ 
 

              อย่างไรก็ดี เพ่ือขจัดความหวาดระแวงดังกล่ าว จึงมีความพยายามขององค์กรกลาง เช่น 
สหประชาชาติ สถาบันระหว่างประเทศ เพ่ือจัดท าร่างมาตรฐานขึ้น ให้คู่เจรจาพิจารณาใช้เพ่ีอไม่ให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก โดยให้คู่เจรจาไปเจรจาในรายละเอียดตามความต้องการของแต่ละฝ่าย  
              มีข้อสังเกตว่า ร่างมาตรฐานข้างต้นนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเป็นประจ าและทั่วไปอยู่แล้ว แต่ในบาง
กรณีที่มีความเร่งด่วน อาจต้องอาศัยการยกร่าง โดยฝ่ายผู้เสนอเอง แล้วด าเนินการเจรจาจัดท าให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ซึ่งในกรณีนี้จ าเป็นต้องอาศัยนักเจรจาที่มีความสามารถ และ มีความรู้ด้านนโยบายและ กฎหมายเป็น
อย่างดีเป็นที่ปรึกษา  
 

การพิจารณาร่างความตกลง  
              ในการพิจารณาร่างความตกลง สามารถประมวลแนวทางการปฏิบัติของประเทศไทย ออกเป็น 2 
ส่วนคือ  การพิจารณาในระดับนโยบายว่าสมควรจะท าความตกลงหรือไม่ ซึ่งตามทางปฏิบัติในปัจจุบัน มักจะ
ผ่านขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากการท าความตกลงส่วนใหญ่มุ่งเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหลัก 
และ หลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น เรื่องความมั่นคง การทหาร หรือ ประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การท าความตกลงกับไต้หวัน ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับ
นโยบายจีนเดียว  ดังนั้น ส่วนใหญ่การท าความตกลงจึงมักข้ามขั้นตอนการพิจารณาระดับนโยบายของรัฐบาล 
โดยข้ามไปพิจารณาในระดับกระทรวง หรือ หน่วยงาน นั้นโดยตรง โดยต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  
 

แนวทางการพิจารณาร่างความตกลง  
            แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการไทยในการพิจารณาร่างความตกลง สรุปได้ 2 แนวทาง คือ 
การพิจารณาโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งในลักษณะถาวร และ การพิจารณาโดยคณะท างาน หรือ โดยที่ประชุม
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นรายความตกลง  
           ในกรณีการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งในลักษณะถาวร จะเป็นการจัดท าความตกลงที่มี
ลักษณะเป็นประจ า เป็นเรื่องที่มีลักษณะเทคนิค เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การท าความตกลง
ด้านการบิน การขนส่ง การยกเว้นภาษี เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาโดยมติคณะรัฐมนตรี  
               ในทางกลับกัน กรณีท่ีเป็นการท าความตกลงที่มีลักษณะไม่ประจ า หน่วยราชการเจ้าของเรื่องอาจ
พิจารณาจัดตั้งคณะท างาน หรือ เรียกประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาในลักษณะที่เป็นกรณีๆไป 
 

 

 

 

 

 



~ ๓๐ ~ 
 

ข้อพิจารณาในการศึกษาข้อบทตกลง  
             โดยทั่วไป ความตกลงจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง ที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นอารัมภบท 
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติทั่วไป และ ส่วนที่เป็นบทลงท้ายสนธิสัญญา  
             ส่วนที่เป็นอารัมภบทจะเป็นตอนต้นของความตกลง มักจะเป็นการบรรยายความเป็นมา มูลเหตุ         
ที่ท าความตกลง ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ ในการท าความตกลง ซึ่งในแง่หลักกฎหมาย อารัมภบทจะมีส่วน
ในการช่วยตีความความตกลงเมื่อมีความไม่ชัดเจน 
             ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เช่น การแก้ไข การยกเลิก หรือ การระงับข้อขัดแย้ง ส่วนนี้มีลักษณะที่เป็น
แบบมาตรฐาน  

ส่วนที่เป็นบทลงท้ายสนธิสัญญา ซึ่งจะระบุวันเวลา สถานที่ และ ภาษาที่ใช้ในการจัดท าสนธิสัญญา 
หรือ ข้อตกลง และ ผู้ลงนาม ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นแบบมาตรฐานเช่นกัน 

การจัดท าร่างโต้ตอบ  
            การจัดท าร่างโต้ตอบส่วนใหญ่จะด าเนินการเมื่อรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทามโดยได้รับ           
ร่างความตกลงจากคู่เจรจา การจัดท าร่างโต้ตอบขึ้นอยู่กับว่า หน่วยงานราชการเจ้าของเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติ         
ความตกลงเพียงหน่วยเดียว หรือ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
            หากเกี่ยวกับหน่วยราชการเจ้าของเรื่องเพียงหน่วยเดียว การพิจารณาก็จะไม่ยุ่งยากนัก เพราะ
สามารถพิจารณาความได้เปรียบเสียเปรียบ และประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึง การด าเนินการปรับแก้ร่าง              
ความตกลงให้สอดคล้องกับประโยชน์ของหน่วยงาน หากเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการอ่ืน ด้วยก็ควรจะค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานอื่นๆในภาพรวมด้วย   
            ในกรณีที่รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายทาบทามและมีการยื่นร่างความตกลงให้คู่เจรจาแล้ว และ คู่เจรจาได้
จัดท าร่างโต้ตอบให้ฝ่ายไทยพิจารณา หน่วยราชการเจ้าของเรื่องก็อาจด าเนินการในท านองเดียวกัน และ 
จัดท าร่างโต้ตอบอีกครั้งหนึ่งก่อนการเจรจา  
 
การเจรจา  
            เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนร่างความตกลงระหว่างคู่เจรจาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดให้มีการ
เจรจา โดยปกติ จะท า ณ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะผู้แทนของรัฐบาลโดยกระทรวง
เจ้าของเรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนของหน่วยงายราชการเจ้าของเรื่องเป็นหัวหน้าคณะ ส่วนผู้แทนที่เหลือ
จะประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เจรจา และเนื้อหาความตกลงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง
แล้วแจ้งให้อีกฝ่ายทราบและขอทราบองค์ประกอบของผู้แทนอีกฝ่ายหนึ่งด้วย  
            ในขั้นการเจรจาเป็นเรื่องของความสามารถในการเจรจา ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ ความช านาญของผู้
เจรจา ระยะเวลาในการเจรจาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความสลับซับซ้อนของเรื่องและความตกลงที่เจรจา
รอบเดียว บางความตกลงใช้เวลานานหลายปี ส่วนใหญ่มักจะมีการเจรจาหลายรอบ โดยประเทศคู่เจรจา
สลับกันเป็นเจ้าภาพ  
             โดยปกติเมื่อการเจรจาในแต่ละรอบส าเร็จเสร็จสิ้น จะมีการจัดท าบันทึกการเจรจา (Agreement 
Minutes) ระบุผลส าเร็จ หรือ ความคืบหน้าในการเจรจา และลงนามย่อ (Initial Sign) โดยหัวหน้าคณะผู้แทน
ของทั้งสองฝ่าย พร้อมกับแนบร่างความตกลงที่เป็นผลมาจากการเจรจา หากมีข้อบทใดที่ยังไม่สามารถหาข้อ
ยุติได้ก็ใส่วงเล็บไว้ หรือ ระบุข้อเสนอของแต่ละฝ่ายไว้ต่างหากโดยแยกว่าเป็นข้อเสนอของฝ่ายใด 
 



~ ๓๑ ~ 
 

ความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศ 
             ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย หรือ ระเบียบในการท าสนธิสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ดังนั้นจึงต้องอาศัยทางปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สนธิสัญญา ค.ศ.1969 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องบเป็นพื้นฐาน โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานกลางในการให้ค าปรึกษาในเรื่องขั้นตอนการท าสนธิสัญญา ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีหนังสือขอความเห็นกระทรวงการต่างประเทศก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

 การลงนามประเภทต่างๆ  

1.การลงนามย่อ  
           ในกรณีที่คู่เจรจาสามารถตกลงในทุกข้อบทของร่างความตกลง  ก็จะมีการลงนามย่อ (Initial)             
ที่มุมด้านล่างของทุกหน้าของร่างความตกลง โดยมีการระบุไว้ในบันทึกการเจรจาว่า คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะ
น าข้อตกลงดังกล่าว ไปเสนอความเห็นชอบจากรัฐบาลแต่ละฝ่ายเพ่ือลงนาม แล้วจะมีการก าหนด วันและ
สถานที่ในการลงนามที่เหมาะสมต่อไปผ่านช่องทางการทูต  
            การลงนามย่อยังไม่มีผลผูกผันทางกฎหมาย แต่ในแง่หลักกฎหมายระหว่างประเทศการลงนามย่อ
เป็นการยอมรับตัวบทที่ตกลงกันในระดับคณะเจรจา ดังนั้น เมื่อ มีการน าร่างความตกลงเสนอขอความ 
เห็นชอบจากรัฐบาล หากไม่มีข้อพิจารณาด้านนโยบายที่ส าคัญเป็นอย่างอ่ืน โดยปกติรัฐบาลมักจะให้ความ
เห็นชอบ แต่อาจจะมีการแก้ไขบ้าง แต่ไม่ใช่การแก้ไขในสาระส าคัญ  

2.การลงนามโดยมีเงื่อนว่าจะต้องมีการน ากลับไปพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง (Signature and Referendum)  
            ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งท าให้ไม่สามารถได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี หรือ ทั้งคณะรัฐมนตรีและ รัฐสภาได้ทัน เช่น ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุข
ของรัฐ ในทางปฏิบัติอาจใช้วิธีการลงนามโดยมีเงื่อนไงว่าต้องน ากลับไปพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า 
หากทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนายินยอมเข้าผูกพันตามสนธิสัญญา และ มีผลย้อนหลังตั้งแต่เมื่อมีการลงนาม  

3. การลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง (Signature Subject to ratification) 
          ในกรณีที่เนื้อหาของสนธิสัญญาเป็นเรื่อที่มีความส าคัญกับทั้งสอฝ่ายหรือจ าเป็นจะต้องได้รับการ
พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบเช่น สนธิสัญญาเขตแดน รวมทั้งสนธิสัญญาพหุภาคีที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายในทะเล ค. ศ.1982 แต่ก็
จ าเป็นต้องลงนามเพ่ือมิให้เปิดประเด็นการเจรจาเนิ่นนานโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะมีผลผูกพันรัฐที่เป็นฝ่ายในการเจรจา แม้การลงนามประเภทนี้จะยังไม่มีผลเป็นการยินยอมเข้าผูกพันตาม
สนธิสัญญา แต่รัฐผู้ลงนามต่างก็มีพันธะที่จะต้องละเว้นการะกระท าใดๆที่  ขัดขวางหรือท าความมุ่งประสงค์
ของสนธิสัญญาเสื่อมเสียไป 
          ส าหรับสนธิสัญญาทวิภาคีในทางปฏิบัติของไทยมักจะมีการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการ
ให้สัตยาบันควบคู่ไปกับการขอความเห็นชอบในการลงนาม แต่ส าหรับสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งจ าเป็ นจะต้องมี
การออกกฎหมายอนุวัติการเพ่ือรับรองพันธกรณีในสนธิสัญญาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนานจึงอาจจะ
มีการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามก่อนและขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบัน
สนธิสัญญาจากรัฐสภาในภายหลัง  
 



~ ๓๒ ~ 
 

ผู้ลงนาม 
 
            ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา เมื่อรัฐหรือ รัฐบาลได้ให้ความยินยอมที่จะ
ผูกพัน (Consent to be bound) ตามข้อผูกพันที่ก าหนดในความตกลง หรือ การลงนามและให้สัตยาบัน 
ทั้งนี้ บุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของตน ซึ่งตามขั้นตอนใน
กฎหมายไทยจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สามารถลงนามความตกลงได้ และ หากผู้        
ลงนามไม่ใช่ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะต้องได้รับหนังสือ     
มอบอํานาจ (Full Powers) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วย  

ผู้ที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
(๑) ประมุขแห่งรัฐ (Head of State) 
(๒) หัวหน้ารัฐบาล (Head of Government) 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Minister of Foreign Affairs) 
(๔) บุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบอํานาจเต็ม 

ที่มา : อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ข้อ 7 

            ส าหรับประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้ที่สามารถลงนามความตกลงโดยไม่ต้องแสดง
หนังสือมอบอ านาจ คือ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  
           ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 ก าหนดเป็นหลักการ
ว่า หากไม่ใช่บุคคลตามวรรคข้างต้นเป็นผู้ลงนาม หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องขอให้กระทรวงต่างประเทศ
ออกหนังสือมอบอ านาจ (Full Powers) ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนาม 
          ในกรณีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อมีการให้สัตยาบัน หรือ หลังจากนั้นเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้
ในสนธิสัญญาจะต้องมีการลงนามก่อนต่อจากนั้นจะมีการจัดท าสัตยาบันสาร (Instrument of ratification) 
แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ จะมีการจัดท าพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารและให้ผู้แลกเปลี่ยน
สัตยาบันสารลงนามในเอกสารที่ระบุวันเวลาและสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเพ่ือประโยชน์การนับ
วันที่ความตกลงนั้นจะมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาซึ่งเอกสารนี้เรียกว่า Protocol of Exchange หรือ 
Process-Verbal 
        ปัจจุบันมีทางปฏิบัติที่สามารถลดพิธีรีตองในการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารระหว่างกัน โดยมีข้อก าหนดใน
ความตกลง ให้ความตกลงมีผลเมื่อมีการแจ้งซึ่งกันและกันว่า แต่ละฝ่ายจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายภายใน เพ่ือการมีผลบังคับครบถ้วนแล้ว วันที่มีการแจ้งครั้งหลังคือวันที่มีผลบังคับ
ใช้ ซึ่งในกรณีนี้มีผลทางกฎหมายเท่าเทียมกับการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
 
 
 
 
 
 
  



~ ๓๓ ~ 
 

การแบ่งแยกระหว่างความตกลงที่ถือเป็นและไม่ถือเป็นสนธิสัญญา  

             เหตุผลประการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็น
กรณีการท าความตกลงในระดับหน่วยงาน คือ อาจมีบางกรณีที่หน่วยงานราชการเจ้าของเรื่องเข้าใจว่ า        
ความตกลงที่จะท ากับต่างประเทศไม่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือประเทศไทยเพราะเป็นการท าระหว่าง
หน่วยงานเท่านั้น แต่ในความจริงอาจถือเป็นสนธิสัญญา (ซึ่งน่าจะมีกรณีเช่นนี้น้อย) ดังนั้น การกระท าจึงอาจ
ถือเป็นการกระท าในนามรัฐบาลได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์เพ่ือ
แยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่าง ซึ่งอาจประมวลได้ดังนี้ 
 

1. มีบทบัญญัติใดที่ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีในระดับประเทศหรือรัฐบาลหรือ ไม่ 
     หากความตกลงมีข้อบทให้หน่วยงานที่ท าความตกลงสามารถใช้อ านาจในการด าเนินการ   เช่น 

การเปิด-ปิด จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ผู้ถือบัตรผ่านแดนเพ่ือเข้ามาในดินแดนของอีกฝ่าย          
จะมีการก าหนดไว้ในความตกลงระดับรัฐบาลกับรัฐบาล กรณีเช่นนี้ ถือเป็นสนธิสัญญา (Agreement) เพราะมี
ผลผูกพันให้ต่างประเทศสามารถใช้โต้แย้งกับรัฐบาลไทยหากฝ่ายไทยไม่สามารถปฏิบัติได้  

 
2. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดท าความตกลงนั้นๆ 

  หน่วยงานที่ เป็นผู้จัดท าความตกลงต้องมีอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย หรือ 
พระราชบัญญัติให้ด าเนินการจัดท าความตกลงได้  

ทั้งนี้ เมื่อสามารถแยกแยะว่า ประเภทใดถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศ อย่างไรถือเป็น
ความตกลงระหว่างหน่วยงานโดยแท้แล้ว หากถือเป็นสนธิสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการท าสนธิสัญญา  
แต่หากไม่ถือเป็นสนธิสัญญา หน่วยงานเจ้าของเรื่องจ าเป็นต้องศึกษาขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  
ในการท าความตกลง ดังนั้น ประการแรก ควรศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานนั้นว่า ก าหนดให้มีอ านาจ
หน้าที่อย่างไรบ้าง เช่น มีข้อห้ามเกี่ยวกับการติดต่อกับต่างประเทศหรือไม่ มีสถานะทางกฎหมายของ
หน่วยงานหรือ ไม่ และ  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง บุคคลใดจะเป็นผู้ลงนาม 
ผู้ลงนามสามารถลงนามได้ด้วยตนเอง หรือจะต้องขออนุมัติจากหน่วยงาน เป็นต้น  

              การจัดเก็บต้นฉบับสนธิสัญญา  
              ต้นฉบับความตกลงระหว่างประเทศทั้งที่กระท าระหว่างรัฐกับรัฐ หรือ รัฐบาลกับรัฐบาล หรือ 
องค์การระหว่างประเทศ จะต้องส่งมาเก็บไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่งในทางปฏิบัติจะรวมถึงตราสารทางกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
สัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร สารให้การยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หนังสือมอบอ านาจเต็ม หนังสือการทูต
แจ้งการบังคับใช้ต่ออายุ หรือ บอกเลิกสนธิสัญญา รวมทั้งต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสนธิสัญญา เช่น วัน
บังคับใช้และ วันที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวด้วย  
 
 
 
  



~ ๓๔ ~ 
 

การจัดพิธีลงนาม 
๑. ระยะเวลา  ควรมีการเจรจาทาบทามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนการเยือน 
๒. การจัดเตรียมสถานที่ 
 - โต๊ะลงนาม พร้อมอุปกรณ์ 
 - เก้าอ้ีสําหรับประธานสักขีพยาน และเก้าอ้ีสําหรับผู้ลงนาม 
 - ธงเล็กตั้งโต๊ะสองฝ่าย (ตั้งตามที่นั่งของผู้ลงนาม) 
 - ธงชาติสองฝ่าย ตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ข้อ ๑๘ “…การใช้ธงชาติคู่กับคนอ่ืนในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือที่สําหรับประธานให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวา
  และธงอ่ืนอยู่ด้านซ้าย” 
 ข้อ ๑๙ “…(๑) เมื่อรวมธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลาง 
              (๒) เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา” 
๓. ล าดับพิธีลงนาม 
 - เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญผู้ลงนาม สักขีพยาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี เข้าประจําที่ ณ ห้องลงนาม 
 - เรียนเชิญรัฐมนตรีและอาคันตุกะ ไปยังห้องลงนามและนั่งในที่นั่งประธาน ณ โต๊ะลงนาม 
 - พิธีกรประกาศเริ่มพิธีลงนาม 
 - เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายเข้าประจําที่ ณ โต๊ะลงนาม และพิธีกรประกาศการลงนาม 
 - ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนาม และแลกเปลี่ยนความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ 
 - ประธานสัมผัสมือแสดงความยินดีกับผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย 
 - ประธานพิธี ผู้ลงนามและสักขีพยานดื่มแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นการเสร็จพิธี 
 * กรณีประเทศมุสลิมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 
 

 

 

ภาพ : การลงนามย่อในบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐
ระหว่างประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วม ไทย-ลาว  

ภาพ : การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ 
แห่งราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดอุดรมีชัย แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างการประชุมคณะผู้ว่าราชการ
จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6  
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ประดบัธงเล็ก 

ธงฝ่ายเจ้าภาพ ธงฝ่ายแขก 

สักขีพยานฝ่ายแขก สักขีพยานฝ่ายเจา้ภาพ 

แขก เจ้าภาพ 

ทางเข้า 

ที่นั่งผู้เข้าร่วมงาน 

ภาพประกอบ : การจัดแผนผังพิธีลงนาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ : การจัดสถานที่ส าหรับการลงนาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดแผนผังพิธีการลงนาม 

ประดบัธงใหญ ่

ผู้มาเยือน 
เจ้าภาพ (ไทย) 

โต๊ะส าหรับลงนามความตกลง 

 

 

              ธงฝ่ายแขก                 ธงฝ่ายเจ้าภาพ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทูต1 

๑.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะทูต  คณะกงสุล  และคณะผู้แทนถาวรประจําองค์การระหว่างประเทศ 
 ๑.๑  สํานักงานประเภทต่าง ๆ 
  -  สถานเอกอัครราชทูต (Embassy) 
  -  สถานเอกอัครสมณทูต (Apostolic Nunciature) 
  -  สํานักงานข้าหลวงใหญ่ (High Commission) 
  -  คณะทูตถาวรประจําองค์การระหว่างประเทศ (Permanent Mission) 
  -  สถานกงสุลใหญ่ (Consulate General) 
  -  สถานกงสุล (Consulate) 
 ๑.๒  ตําแหน่งในสํานักงานประเภทต่าง ๆ 
  * หัวหน้าสํานักงาน (Head of Mission) 
   -  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม (Ambassador Extraordinary and 
      Plenipotentiary) ระดับ ๑๐ 
   -  เอกอัครสมณทูต (Apostolic Nuncio) ระดับ ๑๐ 
   -  ข้าหลวงใหญ่ (High Commissioner) ระดับ ๑๐ 
   -  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร (Ambassador and Permanent Representative) 
      ระดับ ๑๐ 
   -  กงสุลใหญ่ (Consul General) ระดับ ๙ หรือ ๘ 
   -  กงสุล (Consul) ระดับ ๖ 
  คํานําหน้านาม (Prefix) ฯพณฯ (His/Her Excellency) ใช้เฉพาะกับเอกอัครราชทูตฯ 
ข้าหลวงใหญ่ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร เอกอัครสมณทูต ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งมีสิทธิใช้คํานําหน้า
นามประเภทอ่ืน อาทิ ในกรณีที่เป็นเจ้าชายก็จะใช้คํานําหน้านาม His Royal Highness โดยไม่ต้องมีคํา
นําหน้านาม His Excellency ประกอบอยู่ด้วย สําหรับกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งมีบรรดาศักดิ์เป็น ขุนนาง 
สามารถใช้คํานําหน้านาม ฯพณฯ ประกอบกับบรรดาศักดิ์ได้ อาทิ His Excellency Sir …… 
  * รองหัวหน้าสํานักงาน (ระดับตามตําแหน่งที่ครอง)  
   -  รองหัวหน้าสํานักงาน (Deputy Chief of Mission) 
   -  รองผู้แทนถาวร (Deputy Permanent Representative) 
  * ผู้รักษาการ (ระดับตามตําแหน่งที่ครอง) 
   -  อุปทูต (Charge d’Affaires) 
   -  อุปทูตรักษาสถานเอกอัครราชทูต (Charge d’Affaires Ad Interim) 
   -  อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต (Pro Nuncio) 
   -  ผู้รักษาการกงสุลใหญ่ (Acting Consul General) 

                                                           
๑
 เอกสารประกอบคําบรรยาย โดย นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ในการสัมมนาตาม

โครงการมหาดไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน: การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจําปี 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 
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      การแต่งตั้งอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตกระทําโดยเอกอัครราชทูตฯ   
ก่อนเดินทางออกนอกเขตอาณา หรือโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่ง ในกรณีที่
เอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  *  ตําแหน่งอื่นในสถานเอกอัครราชทูต สถานอัครสมณทูต และคณะทูตถาวรประจํา 
     องค์การระหว่างประเทศ (สายพลเรือน) 
   -  อัครราชทูต (Minister)    ระดับ ๙ 
   -  อัครราชทูตที่ปรึกษา (Minister Counsellor) ระดับ ๘ 
   -  ที่ปรึกษา (Counsellor)   ระดับ ๗ 
   -  เลขานุการเอก (First Secretary)  ระดับ ๖ 
   -  เลขานุการโท (Second Secretary)  ระดับ ๕ 
   -  เลขานุการตรี (Third Secretary)  ระดับ ๔ 
   -  ผู้ช่วยเลขานุการ (Attaché)   ระดับ ๓ 
  *  ตําแหน่งอื่นในสถานเอกอัครราชทูต (สายทหาร) 
   -  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (Defense Attaché) 
   -  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก (Army Attaché) 
   -  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ (Naval Attaché) 
   -  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ (Air Attaché) 
  *  ตําแหน่งอื่นในสถานกงสุลใหญ่ 
   -  รองกงสุลใหญ่ (Deputy Consul General) ระดับ ๘ หรือ ๗ 
   -  กงสุล (Consul)    ระดับ ๖ หรือ ๕ 
   -  รองกงสุล (Vice Consul)   ระดับ ๕ หรือ ๔ 
   -  นายเวร (Chancellor)    ระดับ ๓ 
 ๑.๓  การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม   
  -  การขอความเห็นชอบ (Agrément) จากรัฐผู้รับ 
  -  การออกพระราชสาสน์ตราตั้งหรืออักษรสาสน์ตราตั้ง (Letter of Credence) โดยรัฐผู้ส่ง 
  -  การออกพระราชสาสน์ถอนหรือหนังสือถอน (Letter of Recall) โดยรัฐผู้รับ 
  -  การถวายหรือยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งหรืออักษรสาสน์ตราตั้ง (Presentation of Letter 
     of Credence) ต่อประมุขของรัฐผู้รับ 
  -  การเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูต 
 ๑.๔  การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่กงสุล 
  -  การออกสัญญาบัตร (Commission) โดยรัฐผู้ส่ง 
  -  การออกอนุมัติบัตร (Exequatur) โดยรัฐผู้รับ 
 ๑.๕  การแต่งตั้งคณบดีคณะทูต (Dean of the Diplomatic Corp) 
  -  ตามลําดับอาวุโสของเอกอัครราชทูตฯ ทั้งหมด (เฉพาะที่มีถ่ินพํานักในรัฐผู้รับ) 
  -  ธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศคาทอลิค 
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 ๑.๖  การจัดลําดับอาวุโสในคณะทูตและคณะกงสุล (Ranking) 
  -  ตามระดับของตําแหน่ง 
  -  ตามลําดับก่อนหลังของการรับตําแหน่งในกรณีท่ีดํารงตําแหน่งเท่ากัน 
  -  การจัดทําบัญชีรายชื่อคณะทูตและคณะกงสุล (Diplomatic and Consular List) 
 ๑.๗  เอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต (Diplomatic Privileges and Immunities) 
  -  เอกสิทธิ (privileges) ตามหลักต่างตอบแทน (reciprocity) 
  -  ความคุ้มกัน (immunity) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
  -  เอกสิทธิและความคุ้มกันปกติให้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง คู่สมรส และบุตรธิดา ที่ยังไม่บรรลุ
     นิติภาวะ 
  -  การสละความคุ้มกัน 
  -  บุคคลไม่พึงปรารถนา (persona non grata) 
 ๑.๘  ผู้แทนทางการกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consular Representatives) 
  -  กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Honorary Consul General) 
  -  กงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul) 
  -  รองกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Vice Consul) 
๒.  ธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต (Diplomatic Practice) 
 ๒.๑  หน้าที่พื้นฐานของผู้แทนทางการทูตและการกงสุล  
  -  เป็นผู้แทนของประมุขของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ และในเขตอาณา (เฉพาะหัวหน้าคณะทูต) 
  -  เป็นผู้แทนของรัฐบาลของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ และในเขตอาณา 
  -  เป็นผู้รักษาความสัมพันธ์กับระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ และรัฐในเขตอาณา 
  -  เป็นผู้ติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับในเขตอาณา 
  -  เป็นผู้คุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ และรัฐในเขตอาณา 
  -  เป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีสํานักงานในรัฐผู้รับ 
  -  เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของประเทศท่ีสาม ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ (Interest Section) 
 ๒.๒  มารยาททางการทูต 
  -  ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐผู้รับและรัฐในเขตอาณา 
  -  ไม่ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอ่ืน (ยกเว้นในกรณีของคู่สมรสที่ได้รับอนุญาต 
     ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต) 
  -  เคารพกฎระเบียบของรัฐผู้รับที่อยู่นอกเหนือเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
  -  ให้ความร่วมมือกับรัฐผู้รับและในเขตอาณาเท่าที่สามารถกระทําได้ 
  -  ไม่ดําเนินการในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศที่สาม หรือผู้แทนทางการทูต 
     ของประเทศท่ีสาม 
 ๒.๓  การติดต่อผ่านช่องทางการทูต (Diplomatic Channel)  
  -  การติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Communication) 
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  -  การติดต่อด้วยวาจา (Oral Communication) 
  -  ช่องทางของการติดต่อท่ีเหมาะสม (Appropriate Channel of Communication) 
 ๒.๔  การพบปะและการเจรจาทางการทูตในระดับต่าง ๆ  
  -  การเยี่ยมคารวะ  (Courtesy Call) 
  -  การหารือข้อราชการ (Consultation หรือ Discussion) 
  -  การเจรจา (Negotiation) 
  -  การประท้วง (Protest หรือ Demarche) 
  -  การร้องเรียน  (Complain) 
  -  การทาบทาม  (Broach) 
๓.  การวางตนในวงการทูต 
 ๓.๑  การแต่งกาย 
  -  สุภาพบุรุษ        
   -  ชุดสากลสีเข้ม     
   -  ชุดสากล     
   -  ชุดสุภาพ     
   -  ชุดประจําชาติ 
   -  เครื่องแบบราชการ 
  -  สุภาพสตรี 
   -  ชุดกลางวัน 
   -  ชุดไทย 
   -  อุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 ๓.๒  การเลี้ยงรับรองทางการทูตประเภทต่าง ๆ 
  -  การเลี้ยงอาหารเช้า 
  -  การเลี้ยงรับรองในช่วงเช้า (Vin d’ honour) 
  -  การเลี้ยงอาหารกลางวัน 
  -  การเลี้ยงน้ําชาในช่วงบ่าย (Afternoon Tea) 
  -  การเลี้ยงรับรองในช่วงค่ํา (Reception) 
  -  การเลี้ยงอาหารค่ํา 
  -  การเลี้ยงอาหารว่างในช่วงดึก (Supper) 
 ๓.๓  ขั้นตอนในการเข้าร่วมการเลี้ยงรับรองทางการทูต 
  -  การตอบรับคําเชิญ  
  -  การแจ้งข้อจํากัดด้านโภชนาการ 
  -  การแต่งกาย 
  -  การเดินทางถึงที่หมาย 
  -  การทักทายกับเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงาน 
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  -  การดื่มก่อนอาหาร 
  -  การศึกษาผังที่นั่ง 
  -  การเข้าสู่ที่นั่ง 
  -  การดูแลผู้ร่วมโต๊ะ 
  -  การศึกษาเมนูอาหาร 
  -  การวางและใช้ผ้าเช็ดปาก 
  -  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในการเลี้ยง 
  -  การปฏิเสธอาหารและเครื่องดื่ม 
  -  การสนทนาระหว่างการเลี้ยง 
  -  การดื่มอํานวยพร 
  -  การดื่มหลังอาหาร 
  -  การเดินทางกลับ และการขอบคุณเจ้าภาพ 
  -  การนําอาหาร เครื่องปรุง และเครื่องดื่มไปเอง 
 

การเยือนประเภทต่าง ๆ  

การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ (State Visit) 

๑. พระราชอาคันตุกะ    - ประมุขของรัฐ (กษัตริย์หรือประธานาธิบดี) 

๒. องค์เจ้าภาพฝ่ายไทย    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ 

                                                                            นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๓. จํานวนครั้งต่อราย    - ๑ ครั้ง (มีข้อยกเว้น) 

๔. จํานวนครั้งต่อปี    - ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี 

๕. พระราชสาส์นเชิญ    - พระราชสาสน์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๖. ผู้ติดตามเกียรติยศ    - ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประจําพระ
ราช 

                                                                           อาคันตุกะ 

๗. การต้อนรับที่จุดเดินทางถึง   - เสด็จพระราชดําเนินไปรับ หรือทรงพระกรุณา 

                                              โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ 

      - พระราชวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี คณะทูต  

                                              ข้าราชการทหารและพลเรือน ร่วมการต้อนรับ 

      - การยิงสลุต ๒๑ นัด และตรวจแถวกองเกียรติยศ 

๘. การรับรองของกรุงเทพมหานคร  - การประดบัธงของทั้งสองประเทศในสถานที่ 

                                              อันควร พร้อมป้ายแสดงความยินดีต้อนรับ 
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      - เชิญชวนประชาชนโบกธงต้อนรับ 

      - พิธีต้อนรับที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

๙. ขบวนรถ     - รถยนต์พระที่นั่ง มีตํารวจสันติบาลอารักขา  
       รถขบวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

       (ยกเว้นกรณีของสหรัฐฯ) 

๑๐. ที่พํานัก     - พระท่ีนั่งบรมพิมาน และโรงแรมใกล้เคียง 

๑๑. การเข้าเฝ้าฯ ตอบ    - เข้าเฝ้าฯ ที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

       ภายหลังจากท่ีพักผ่อนตามสมควรแล้ว 

๑๒. การพระราชทานเลี้ยง   - พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ํา ณ พระที่นั่งจักรี  

       มหาปราสาท มีพระราชดํารัส ดื่มอํานวยพร     
       มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ 

๑๓. การถวายพระกระยาหาร   - แล้วแต่พระราชอาคันตุกะ 

๑๔. การเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาล   - เลี้ยงรับรองที่ตึกสันติไมตรี มีการดื่มอํานวยพร 
       มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ (มีข้อยกเว้น) 

๑๕. กิจกรรมอ่ืน ๆ    - การหารือข้อราชการในกรณีที่พระราช 
       อาคันตุกะดํารงตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาล 

      - การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทางทหาร 

      - การชมสถานที่สําคัญ 

      - การร่วมกิจกรรมของภาคเอกชน 

๑๖. การเยือนต่างจังหวัด    - แล้วแต่พระราชอาคันตุกะ 

๑๗. การอําลาของกรุงเทพมหานคร  - พิธีอําลาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

๑๘. การเข้าเฝ้าฯ ทูลลา    - เข้าเฝ้าฯ ที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน จากนั้น 

       เสด็จฯ ไปส่งยังจุดเดินทางออก หรือทรงพระ 

       กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทน 
       พระองค ์

๑๙. การส่งที่จุดเดินทางออก   - พระราชวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี คณะทูต  
       ข้าราชการทหาร และพลเรือนร่วมการส่ง 

      - การตรวจแถวกองเกียรติยศ ไม่มีการยิงสลุต 

๒๐. การแต่งกาย     - ในกรุงเทพฯ ข้าราชการทหารและพลเรือน 
       เครื่องแบบปกติขาว 
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      - พระราชทานเลี้ยงเครื่องแบบเต็มยศ ในกรณีที่
       พระราชอาคันตุกะแต่งชุดราตรีสโมสร และ 
       ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบ     
       ปกติขาว ในกรณีที่พระราชอาคันตุกะแต่งชุด
       ราตรีสโมสรแต่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

      - ต่างจังหวัด ข้าราชการทหารและพลเรือน กากี
       คอแบะ 

๒๑. การแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  - แล้วแต่พระราชอาคันตุกะ สัดส่วนคือ ๓ ต่อ ๑ 

๒๒. สื่อมวลชน     - อํ านวยความสะดวกตามแนวปฏิบั ติ ขอ ง      
       กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 

๑. ผู้มาเยือน     - ประมุขของรัฐที่ควบตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาล 
       นายกรัฐมนตรี หรือผู้นําระดับสูง 

๒. เจ้าภาพฝ่ายไทย    - นายกรัฐมนตรี 

๓. จํานวนครั้งต่อราย    - ไม่จํากัด 

๔. จํานวนครั้งต่อปี    - ไม่จํากัด 

๕. หนังสือเชิญ     - สารจากนายกรัฐมนตรี 

๖. ผู้ติดตามเกียรติยศ    - รัฐมนตรี เอกอัครราชทูตประจําประเทศของ
       ผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต นายทหาร 
                 ประจํา และนายตํารวจหญิงประจําคู่สมรส 

๗. การต้อนรับที่จุดเดินทางถึง   - ประธานคณะกรรมการต้อนรับและคณะ 
       ผู้ติดตามเกียรติยศ รอรับ แล้วนําขึ้นรถยนต์     
       ไปยังที่พัก 

๘. การต้อนรับของกรุงเทพมหานคร  - ประดับธงของทั้งสองประเทศในสถานที่อันควร 
       พร้อมป้ายแสดงความยินดี 

      - เชิญชวนประชาชนโบกธงต้อนรับ 

๙. ขบวนรถ     - รถยนต์ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
                 มีตํารวจสันติบาลอารักขา 

๑๐. ที่พํานัก     - โรงแรมที่รัฐบาลจัดให้ 

๑๑. การต้อนรับที่ทําเนียบรัฐบาล   - การตรวจแถวกองเกียรติยศ ไม่มีสลุต 

      - รัฐมนตรี คณะทูต ข้าราชการทหารและพลเรือน 
       ร่วมพิธีต้อนรับ 
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๑๒. การหารือข้อราชการ    - การเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ตามด้วยการ 
       หารือข้อราชการเต็มคณะ 

๑๓. การเข้าเฝ้าฯ     - นายกรัฐมนตรีนําเข้าเฝ้าฯ ณ ที่ประทับ 

๑๔. การเลี้ยงอาหาร    - นายกรัฐมนตรีเลี้ยงอาหารค่ํา หรืออาหาร 
       กลางวัน มีการกล่าวสุนทรพจน์ ดื่มอํานวยพร
       และแลกเปลี่ยนของขวัญ ไม่มีการเลี้ยงตอบ 

๑๕. กิจกรรมอ่ืน ๆ    - การฟังการบรรยายสรุปโดยหน่วยงานอื่น ๆ 

      - การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทางทหาร 

      - การชมสถานที่สําคัญ 

      - การร่วมกิจกรรมของภาคเอกชน 

๑๖. การเยือนต่างจังหวัด    - แล้วแต่แขกผู้มาเยือน 

๑๗. การส่งที่จุดเดินทางออก   - คณะผู้ติดตามเกียรติยศ นําไปส่ง ประธาน 
       คณะกรรมการต้อนรับรอส่ง 

๑๘. การแต่งกาย     - ชุดสากล 

๑๙. สื่อมวลชน     - อํานวยความสะดวกตามแนวทางปฏิบัติของกรม
       สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

การเยือนเพื่อปฏิบัติราชการในฐานะแขกของรัฐบาล (Working Visit) 

๑. ผู้มาเยือน     - ประมุขของรัฐที่ควบตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาลหรือ
       นายกรัฐมนตรี 

๒. เจ้าภาพฝ่ายไทย    - นายกรัฐมนตรี 

๓. จํานวนครั้งต่อราย    - ไม่จํากัด 

๔. จํานวนครั้งต่อปี    - ไม่จํากัด 

๕. หนังสือเชิญ     - สารจากนายกรัฐมนตรี 

๖. ผู้ติดตามฝ่ายไทย    - เอกอัครราชทูตประจําประเทศของผู้มาเยือน
       อธิบดีกรมพิธีการทูต นายทหารประจํา 

๗. การต้อนรับที่จุดเดินทางถึง   - รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและคณะผู้ติดตาม
       ฝ่ายไทยรอรับแล้วนําขึ้นรถยนต์ไปยังท่ีพัก 

๘. การต้อนรับของกรุงเทพมหานคร  - - 

๙. ขบวนรถ     - รถยนต์ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มี
       รถตํารวจจราจรนํารถขบวนของสํานักเลขาธิการ
       นายกรัฐมนตรี 
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๑๐. ที่พํานัก     - โรงแรมที่รัฐบาลจัดให้ 

๑๑. การต้อนรับที่ทําเนียบรัฐบาล   - - 

๑๒. การหารือข้อราชการ    - การเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ตามด้วยการ 
       หารือเต็มคณะ 

๑๓. การเลี้ยงอาหาร    - นายกรัฐมนตรีเลี้ยงอาหารกลางวัน มีการกล่าว
       สุนทรพจน์ ดื่มอวยพร และแลกเปลี่ยนของขวัญ 

๑๔. กิจกรรมอื่น ๆ    - การฟังบรรยายสรุปโดยหน่วยงานอื่น ๆ 

      - การร่วมกิจกรรมของภาคเอกชน 

      - การร่วมกิจกรรมของคนชาติของประเทศ 

       ผู้มาเยือน 

๑๕. การเยือนต่างจังหวัด    - แล้วแต่แขกผู้มาเยือน 

๑๖. การส่งที่จุดเดินทางออก   - คณะผู้ติดตามฝ่ายไทย นําไปส่งรัฐมนตรีที่ได้รับ
       มอบหมายรอส่ง 

๑๗. การแต่งกาย     - ชุดสากล 

๑๘. สื่อมวลชน     - อํ านวยความสะดวกตามแนวปฏิบั ติ ขอ ง       
       กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ (Private Guest of Their Majesties) 

๑. พระราชอาคันตุกะ    - พระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือผู้นําต่างประเทศ 
       ที่ทรงคุ้นเคย 

๒. องค์เจ้าภาพฝ่ายไทย    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จ     
       พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๓. จํานวนครั้งต่อราย    - ไม่จํากัด 

๔. จํานวนครั้งต่อปี    - ไม่จํากัด 

๕. พระราชสาสน์เชิญ    - พระราชสาสน์ส่วนพระองค์ 

๖. ผู้ติดตามเกียรติยศ    - ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประจําพระ
ราช       อาคันตุกะ ราชองครักษ์ นายตํารวจราชสํานัก
       และนายทหารรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

๗. การต้อนรับที่จุดเดินทางถึง   - เสด็จพระราชดําเนินไปรับ หรือทรงพระกรุณา
       โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ 
      - อธิบดีกรมพิธีการทูต ผู้แทนกองทัพอากาศและ
       ผู้ติดตามเกียรติยศ ร่วมการต้อนรับ 
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      - หากเป็นการเสด็จพระราชดําเนิน คณะรัฐมนตรี
       จัดเวรเฝ้าฯ และกองทัพจัดกองเกียรติยศถวาย
       ความเคารพ 

๘. การต้อนรับของกรุงเทพมหานคร  - - 

๙. ขบวนรถ     - รถยนต์พระที่นั่ง มีรถตํารวจจราจรนํารถขบวน
       ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๐. ที่พํานัก     - พระท่ีนั่งบรมพิมานหรือโรงแรมที่ทรงพระกรุณา
       โปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็นที่พัก 

๑๑. การเข้าเฝ้าฯ     - เข้าเฝ้าฯ ณ ที่ประทับ 

๑๒. การพระราชทานเลี้ยง   - พระราชทานเลี้ ย งอาหารค่ํ า เป็นการส่ วน
พระองค ์

๑๓. กิจกรรมอื่น ๆ    - การชมสถานที่สําคัญ 

      - การชมโครงการส่วนพระองค์ 

๑๔. การเยือนต่างจังหวัด    - แล้วแต่พระราชอาคันตุกะ 

๑๕. การเข้าเฝ้าฯ ทูลลา    - - 

๑๖. การส่งที่จุดเดินทางออก   - เสด็จพระราชดําเนินไปส่งหรือทรงพระกรุณา
       โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค ์

      - อธิบดีกรมพิธีการทูต ผู้แทนกองทัพอากาศและ
       ผู้ติดตามเกียรติยศ ร่วมการส่ง 

๑๗. การแต่งกาย     - ในกรุงเทพฯ ข้าราชการทหารและพลเรือน 
       เครื่องแบบปกติขาว ในการรับส่งกรณีเสด็จ 
                 พระราชดําเนิน ชุดสากลสีเข้มสําหรับโอกาสอ่ืน 

      - ต่างจังหวัด ข้าราชการทหารและพลเรือน กากี
       คอแบะหรือชุดสากล 

๑๘. สื่อมวลชน     - อํ านวยความสะดวกตามแนวปฏิบั ติ ขอ ง       
       กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
 
การเยือนอย่างไม่เป็นทางการของบุคคลส าคัญ (Private Visit) 

๑. ผู้มาเยือน     - บุคคลสําคัญของต่างประเทศ อาทิ ประมุขของ
       รัฐ หัวหน้ารัฐบาล พระราชวงศ์ชั้นสูงและอ่ืน ๆ 
       ตามท่ีได้รับการร้องขอจากผู้แทนทางการทูตของ
       ประเทศนั้น ๆ 



~ ๔๖ ~ 
 

๒. การอํานวยความสะดวก   - จัดห้องรับรองพิเศษที่ท่าอากาศยานในกรณี 
       เดินทางโดยเครื่องบิน 

      - จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในเรื่องการ
       เข้าเมืองและศุลกากร 

      - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

      - จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนรถ 

๓. การแสดงไมตร ี    - ส่งผู้แทนรัฐบาลไปรับ และส่งหรือจัดดอกไม้หรือ
       ผลไม้ไปให้ยังที่พัก 

๔. อ่ืน ๆ     - ในกรณีที่เป็นประมุขของรัฐหรือพระราชวงศ์
       ต้องนําความกราบบังคมทูลฯ ให้ความร่วมมือ    

       ด้วยดี เมื่อได้รับการร้องขอ 

 

การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกขององค์กร (Official Guest of…………) 

๑. ผู้มาเยือน     - รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่
       ระดับสูง ขององค์กรต่างประเทศ 

๒. เจ้าภาพ     - ผู้ดํารงตําแหน่งเท่าเทียมกันของไทย 

๓. จํานวนครั้งต่อราย    - ไม่จํากัด 

๔. จํานวนครั้งต่อปี    - ไม่จํากัด 

๕. หนังสือเชิญ     - สารจากเจ้าภาพฝ่ายไทย 

๖. การต้อนรับที่จุดเดินทางถึง   - เจ้าภาพหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กร และ
       เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกรอรับ 
      - จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในเรื่องการ 

       เข้าเมืองและศุลกากร 

๗. ขบวนรถ     - รถยนต์ขององค์กร จัดรถตํารวจนําขบวนรถ 

๘. การรักษาความปลอดภัย   - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากได้รับการ
       ร้องขอ 

๙. ที่พํานัก     - โรงแรมที่สํารองไว้ 

๑๐. การหารือข้อราชการ    - เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าภาพ ตามด้วยการหารือ 
       ข้อราชการเต็มคณะ 



~ ๔๗ ~ 
 

๑๑. การเลี้ยงอาหาร    - เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน หรืออาหารค่ํา       
       ๑ ครั้ง มีการกล่าวสุนทรพจน์ ดื่มอํานวยพร 
       และแลกเปลี่ยนของขวัญ 

๑๒. การเข้าเฝ้าฯ     - เจ้าภาพนําเข้าเฝ้าฯ หากทรงพระกรุณา 
       โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

๑๓. กิจกรรมอื่น ๆ    - การฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงานที่ 
       เกี่ยวข้อง 

      - การเยี่ยมคารวะข้าราชการระดับสูงของ 
       หน่วยงานอื่น 

      - การร่วมกิจกรรมของภาคเอกชน 

๑๔. การเยือนต่างจังหวัด    - แล้วแต่แขกผู้มาเยือน 

๑๕. การส่งที่จุดเดินทางออก   - เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กร และเจ้าหน้าที่
       อํานวยความสะดวกไปส่ง 

      - จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเข้าเมือง
       และศุลกากร 

๑๖. การแต่งกาย     - ชุดสากลหรือชุดตรวจการ 

 

การเดินทางผ่านของบุคคลส าคัญ (Transit) 

 เหมือนกับการเยือนอย่างไม่เป็นทางการของบุคคลที่สําคัญ ยกเว้นระยะเวลาจะสั้นกว่า และไม่มี
กิจกรรมอื่นใดนอกจากแวะผ่านเท่านั้น 

 
การใช้ค าน าหน้านาม (prefix) ส าหรับบุคคลและผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
 

๑. พระบรมวงศานุวงศ์ต่างประเทศ Members of Foreign Royal Families 
 สมเด็จพระราชาธิบดี  His Majesty King…….of……. 

   His Majesty Sultan…….of……. 
 สมเด็จพระจักรพรรดิ  His Imperial Majesty Emperor…….of……. 
 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  Her Majesty Queen…….of……. 
 พระมเหสีของสมเด็จพระราชาธิบดี  Her Majesty Queen…….of……. 
 พระมเหสีของสมเด็จพระจักรพรรดิ  Her Imperial Majesty Empress…….of……. 
 พระมเหสีของสมเด็จพระราชาธิบดีในอดีต Her Majesty Dowager Queen.......of……. 
 พระมเหสีของสมเด็จพระจักรพรรดิในอดีต Her Imperial Majesty Dowager Empress…….of…..
 มกุฎราชกุมาร His Royal Highness Crown Prince…….of……. 
 His Imperial Highness Crown Prince…….of……. 



~ ๔๘ ~ 
 

  His Royal Highness the Prince of Wales (สหราชอาณาจกัร) 
 มกุฎราชกุมารี Her Royal Highness Crown Princess…….of……. 
 Her Imperial Highness Crown Princess…….of……. 
 เจ้าชาย His Royal Highness Prince…….of……. 
 His Imperial Highness Prince…….of……. 
 เจ้าหญิง Her Royal Highness Princess…….of……. 
 Her Imperial Highness Princess…….of……. 
 เจ้าผู้ครองราชย์รัฐ His Serene Highness Prince…….of……. 
 เจ้าผู้ครองนคร (ตะวันออกกลาง) His Highness Sheikh…….Emir…….of……. 
 สุลต่านแห่งรัฐ (มาเลเซีย) His Royal Highness Sultan…….of……. 
 สมเด็จพระสันตะปาปา His Holiness Pope…….of the Vatican 
 

 
๒. ประมุขของรัฐที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง 
 ประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่ง His / Her Excellency……., President of……. 
 The Honourable……., President of……. 
 อดีตประธานาธิบดี President…….of……. 
 ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ His / Her Excellency……., Regent of……. 
 The Honourable……., Regent of…… 
 ผู้แทนพระองค์ His / Her Excellency……., Governor General of……. 
 The Honourable……., Governor General of……. 
 His / Her Excellency……., Viceroy of……. 
 The Honourable……., Viceroy of……. 
 

๓. หัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ควบต าแหน่งประมุขของรัฐ 
 นายกรัฐมนตรี His / Her Excellency……., Prime Minister of……. 

 The Right Honourable……., Prime Minister of……. 
 His / Her Excellency……., Chancellor of……. 

อดีตนายกรัฐมนตรี Prime Minister…….of……. 
 

๔. คณะผู้บริหารและคณะรัฐมนตรี 
 รองประธานาธิบดี His / Her Excellency……., Vice president of……. 

 The Honourable……., Vice President of……. 
รองนายกรัฐมนตรี His / Her Excellency……., Deputy Prime Minister of…… 
 The Right Honourable…., Deputy Prime Minister of….. 
 The Honourable…….., Deputy Prime Minister of……
รัฐมนตรี His / Her Excellency……., Minister of……. 

 His / Her Excellency……., Secretary of State for……. 
 The Right Honourable……., Secretary of State for……. 
 The Honourable……, Secretary of State for……. 



~ ๔๙ ~ 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ His / Her Excellency……., Deputy Minister of……. 
 The Right Honourable……., Deputy Secretary of  
 The Honourable......., Deputy Secretary of State for… 
 

๕. คณะทูต 
 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม His / Her Excellency……., Ambassador of…… 

อัครราชทูตผู้มีอํานาจเต็ม His / Her Excellency……., Minister Plenipotentiary of...
 เอกอัครสมณทูต His Excellency……., Apostolic Nuncio 
        
๖. ต าแหน่งอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
 ประธานองคมนตรี His / Her Excellency…….,   President of the Privy Council
 องคมนตรี His / Her Excellency……., Privy Councillor 
 ประธานรัฐสภา His / Her Excellency……., President of the National 
  Assembly 
 ประธานศาลฎีกา His / Her Excellency……, President of the Supreme 
  Court 
 

๗. ต าแหน่งอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 
 สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร The Right Honourable……., Member of Parliament
 สมาชิกรัฐสภาสหรัฐ The Honourable……., Member of the Congress 
 ทายาทของขุนนางอังกฤษ The Honourable……. 
 
การเรียก (Address) บุคคลโดยใช้ค าน าหน้านาม (prefix) เป็นหลัก 
 His / Her Majesty Your Majesty 
 His / Her Imperial Majesty Your Royal Majesty 
 His / Her Royal Highness Your Royal Highness 
 His / Her Imperial Highness Your Imperial Highness 
 His / Her Serene Highness Your Serene Highness 
 His Holiness Your Holiness 
 His / Her Excellency Your Excellency 
 The Right Honourable The Right Honourable 
 The Honourable The Honourable  
 

ค าน าหน้านามบุคคลธรรมดา (ท่ีไม่มียศทางทหาร) 
 Monsieur (M.) Madame (Mme) 
 Mister Mrs. (Mistress) 
 Messrs. Mmes. 
 Master Miss 
การใช้คํา esquire (Esq.) หลังนามบุรุษตามธรรมเนียมอังกฤษ 


