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การรับรอง
1. การรับรอง หมายถึง การ ให๎การต๎อนรับและการอานวยความสะดวกให๎กับแขกผู๎มาเยือนอยําง
สมเกียรติ ด๎วยอัธยาศัยไมตรีอันดี ตามมารยาทสังคมที่ดีและถูกต๎อง ทาให๎ผู๎มาเยือนมีความประทับใจ
เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีให๎เกิดขึ้น ระห วํางผู๎มาเยือนและผู๎ให๎การต๎อนรับ ผลสาเร็จของการรับรอง
มิใชํวําจะเห็นผลทันทีเมื่อการรับรองเสร็จสิ้น แตํอยูํที่ความประทับใจของผู๎มาเยือนและความพึงพอใจของ
ผู๎ให๎การต๎อนรับ ซึ่งจะเป็นผลในทางจิตใจ ความคิดที่ดีของผู๎เยือนตํอผู๎ให๎การต๎อนรับ และอาจจะมีผลใน
การตัดสินใจในเหตุการณ์สาคัญหรือการเจรจาในอนาคต ดังนั้นความมากน๎อยขอ งการรับรอง ขึ้นอยูํกับ
นโยบายของผู๎บังคับบัญชาเป็นสาคัญ โดยมีปัจจัยหลายประการประกอบ เชํน ความสัมพันธ์ การ
แลกเปลี่ยนการเยือนที่ผํานมา การให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรู๎จักคุ๎นเคยของแขกผู๎มาเยือน
กับผู๎บังคับบัญชา และการปฏิบัติในลักษณะตํางตอบแทน เป็นต๎น
สาหรับการรับรองโดยทั่วไปแบํง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 การรับรองการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit) หมายถึง การเยือนของบุคคล
สาคัญตํางประเทศ ที่ได๎รับเชิญอยํางเป็นทางการ จากประมุขแหํงรัฐ รัฐบาล กระทรวง หรือหนํวยงานของ
รัฐบาล โดยจะจัดให๎มีการรับรองอยํางเป็นพิธีการ ซึ่งในแตํละระดับอาจจะแบํงยํอยลงไปอีก เพื่อลดระดับ
การรับรองอยํางเป็นพิธีการ
1.2 การรับรองการเยือนอย่างไม่เป็นทางการ (Private Visit) หมายถึง การเยือนของบุคคล
สาคัญตํางประเทศ ที่มีลักษณะเป็นการสํวนตัวหรือแวะผําน (Transit) ประเทศไทย ใ นระยะเวลาอันสั้ น
และไมํได๎เป็นแขกของหนํวยงานของราชการใดๆ โดยจะไมํมีการรับรองอยํางเป็นพิธีการ แตํจะให๎อานวย
ความสะดวกตํางๆ ตามมารยาท หรือตามที่ผู๎มาเยือนร๎องขอ เชํน ขอใช๎ห๎องรับรองพิเศษที่ทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ขอพาหนะรับรอง และขอให๎การรักษาความปลอดภัย เป็นต๎น
2. เจ้าหน้ าที่รับรอง หมายถึง เจ๎าหน๎าที่จะต๎องให๎การต๎อนรับ ติดตํออานวยความสะดวก รับรองแกํชาว
ตํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานนั้นๆ โดยตรง รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่หรือบุคคลอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ที่จะต๎องติดตํอสัมผัสกับชาวตํางประเทศ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่เหลํานี้จาเป็นอยํา งยิ่งที่จะต๎องเตรียมตัว
ศึกษาหาความรู๎ในเรื่องตํางๆ โดยยํอดังนี้
2.1. ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตํางประเทศ เชํน อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ฝรั่งเศส
สเปน เป็นต๎น เพื่อจะได๎ปฏิบัติให๎ส อดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา หรืออยํางน๎อยที่สุดไมํทา
อะไรที่เป็นการขัดกั บสิ่งเหลํานี้ ซึ่งจะทาให๎เกิดความประทับใจแกํชาวตํางประเทศเหลํานั้น จะทาให๎ผู๎มา
เยือนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองวําคนไทยเราให๎ความสนใจแกํเขากํอน อันจะกํอให๎เกิดความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีแกํทั้งสองฝุาย
2.2. ศึกษาด๎านภาษา หากเจ๎าหน๎าที่รับรองสามารถพูดภาษาของชาติ ตํางๆ ได๎ โดยเฉพาะภาษา
ที่ใช๎พูดกันมากในโลกนี้ เชํน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน จีน ก็จะทาให๎สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎ สะดวก
และถูกต๎อง อุปสรรคที่สาคัญ ของการไมํเข๎าใจซึ่งกันและกันก็คือ การติดตํอสื่อสารไมํได๎ผล ซึ่งกํอให๎เกิด
การเข๎าใจผิด รวมไปถึงการทะเลาะบาดหมางและอคติในทางที่ไมํดี อันที่จริงแล๎วในการติดตํอสื่อสารที่จะ
สร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์อันดีตํอกันนั้นไมํได๎อยูํที่ภาษาอยํางเดียว ยังขึ้นอยูํกับ พื้นฐาน
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ประสบการณ์รํวมกัน (Field of Experience) ระหวํางสองฝุาย ซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสนา เพศ วัยด๎วย เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นจะต๎องศึกษาเรื่องราวของอีกฝุายหนึ่งด๎วย
2.3. ต๎องเรียนรู๎มารยาท สากลในสังคม (Etiquette) เชํน การแนะนา การรับประทานอาหาร
การแตํงกาย กริยาทําทาง การกระทาที่เหมาะสมตํอหน๎าสาธารณชน ซึ่งในปัจจุบันก็ถือเป็นเรื่องสาคัญ
นอกจากเราจะได๎ปฏิบัติ ตัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล๎ว ยังเป็นการแสดงให๎เห็นวําคนไทยก็มีความ
เป็นสากล ไมํแพ๎ประเทศอื่น
2.4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการที่จะสร๎างความประทับใจ สร๎างความสัมพันธ์และ
การอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข จะอยูํรํวมกับใครก็ได๎ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกั บบุคลิกลักษณะอุปนิสัยใจคอของ
แตํละคน การเรียนรู๎ ศึกษาอบรม และเรียนรู๎ถึงเทคนิคในการที่เข๎ากับผู๎อื่นให๎ได๎
2.5. ต๎องเรียนรู๎ถึงศิลปะในการโน๎มน๎าวชักจูงใจ (Persuasion) ได๎แกํ การใช๎เทคนิคในการ
ติดตํอสื่อสารเพื่อที่จะให๎เปูาหมายรับรู๎ขําวสาร เรื่องราว ความรู๎สึกนึ กคิดของเราอยํางได๎ผล เป็นการขจัด
ข๎อเคลือบแคลงสงสัย อคติ ที่เปูาหมายมีอยูํ รวมทั้งขจัดความไมํเห็นด๎วยและให๎ปฏิบัติตามในสิ่งที่เรา
ต๎องการ และทาให๎เกิดความนิยม รักใครํ ศิลปะนี้มีความจาเป็นสาหรับชีวิตสํวนตัว ถ๎าหากเรามีอยูํก็จะ
ชํวยให๎ประสบผลสาเร็จในชีวิตทั้งสํ วนตัวและการงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งสามารถที่จะสร๎างความ
ประทับใจ ความศรัทธา ให๎กับชาวตํางประเทศที่เรารับรองได๎ วิธีการสร๎างศิลปะโน๎มน๎าวชักจูง ได๎แกํ
- ต๎อนรับด๎วยความเต็มใจ ยิ้มแย๎มแจํมใสเป็นกันเอง แตํอยําตีเสมอ
- จงให๎ความสนใจแกํคูํ สนทนาอยํางจริงใจ เพราะจิตวิทย าของคนเรานั้นต๎องการให๎คนอื่น
สนใจ ในตัวเรา เพราะฉะนั้นถ๎าหากเราให๎ความสนใจในตัวเขา ไมํวําจะเป็นเครื่องแตํงกาย
เรื่องที่เขาพูด ฯลฯ ก็จะทาให๎อีกฝุายหนึ่งพอใจ
- จงจาชื่อเขาให๎ได๎และเรียกให๎ถูกต๎อง เสียงเรียกขานชื่อของเขาเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์
- จงทาให๎เขาเกิดความรู๎สึกวําเป็นคนสาคัญ ถึงแม๎คนเราจะรู๎วําเป็นลูกยอ แตํถ๎ายอด๎วยความ
จริงใจก็ไมํวายที่จะหน๎าบาน
- รับฟังปัญหาของเขาด๎วยความตั้งใจและสนใจ พร๎อมทั้งให๎พยายามชํวยเหลือ หรืออยํางน๎อย
ที่สุดให๎ความเห็นอกเห็นใจ
- จงพูดถึงเรื่องที่เขาสนใจเทํานั้น ไมํมีอะไรที่เขาจะภูมิใจ เทํากับเมื่อเขาได๎มีโอกาสคุยในเรื่อง
ที่เขากาลังสนใจ
- กลําวขอบคุณ ขอโทษ ให๎ติดปากอยูํเสมอ
- ตรงตํอเวลา
- มีความอดทน อดกลั้น
- ซื่อสัตย์สุจริต ไมํคิดเอาเปรียบ
- รักษาผลประโยชน์ของเขาเทําที่ควร
- อยําแสดงกิริยาดูถูกหรือดูหมิ่น ให๎ระวังการใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง เพราะในหมูํชาว
ตํางประเทศอาจจะมีผู๎รู๎ภาษาไทย
- สังเกตความต๎องการและความไมํสบายใจของเขาเพื่อจะชํวยแก๎ปัญหา
- รับปากแล๎วต๎องพยายามทาให๎ได๎
2.6. ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว โบราณสถานและอื่น ๆ ของไทย ซึ่งต๎องแนะนาและ
ชักชวนให๎แขกไปเที่ยวได๎
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2.7. ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาของไทยให๎ สามารถจะอธิบายให๎เขาฟังได๎อยําง
ถูกต๎อง เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยํางเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติสืบตํอกันมา บางครั้งดูเสมือนวําไมํมี
เหตุผล

การรับรองการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ ตร.
การเชิญ
1. การเชิญ ผบ.ตร.ตํางประเทศมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ ตร . สามารถแยกออกเป็น
2 ลักษณะ ดังนี้
1.1. การเชิญในลักษณะตํางตอบแทน หมายถึง ผบ .ตร.ตํางประเทศ มาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะแขกของ ตร . ในโอกาสที่ ผบ .ตร.ได๎ไปเยือนตํางประเทศ และมีความประสงค์จะเชิญ ผบ .ตร.
ประเทศนั้นมาเยื อนประเทศไทย เพื่อเป็นการปฏิบัติในลักษณะตํางตอบแทนซึ่งจะเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้น
1.2. การเชิญในโอกาสพิเศษ หมายถึง การเชิญ ผบ .ตร.ตํางประเทศ มาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะแขกของ ตร. และรํวมในงานสาคัญตํางๆของ ตร. เชํน งานวันตารวจ ซึ่งเป็นการเชิญมารํวมง านเพื่อ
เป็นเกียรติแกํงานดังกลําว โดย ตร. ถือโอกาสสาคัญนี้เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันตํอไป
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการเชิญ มีดังนี้
2.1. จานวนคนในคณะที่ให๎การรับรองอยํางเป็นทางการ กาหนดงบประมาณเพื่อให๎การ
รับรองคณะละไมํเกิน 4 คน
2.2. จานวนวันในการให๎การรับรอง
3. คํ าใช๎จํายในการเชิญมาเยือน ตามหลักปฏิบัติของการแลกเปลี่ยนการเยือน
ผู๎ต๎อนรับจะ
เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายภายในประเทศทั้งหมด โดยผู๎เดินทางมาเยือนจะรับผิดชอบคําใช๎จํายในการ
เดินทางระหวํางประทศ

การเตรียมการรับรอง
เมื่อ ผบ.ตร. ตํางประเทศมีหนังสือตอบรับมาเยือน ให๎ เสนอขออนุมัติ ตร. ให๎การรับรองรวมทั้ง
ประมาณการคําใช๎จํายทั้งหมดที่จะต๎องใช๎ในการรับรอง ตลอดจนการปฏิบัติในการรับรองของหนํวยที่
เกี่ยวข๎องตํางๆ
1. ขอทราบข๎อมูลตํางๆ ดังนี้
- รายชื่อคณะ พร๎อมประวัติ และรูปถําย
- รายละเอียดเที่ยวบินไป-กลับ
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- ข๎อจากัดด๎านอาหารเครื่องดื่มของคณะ
- หมูํเลือด การแพ๎ยา แพ๎อาหาร และโรคประจาตัว
- ความประสงค์พิเศษที่ขอเยี่ยมชมหนํวยของ ตร.
2. จัดหาของขวัญที่ ผบ.ตร. มอบให๎ในงานเลี้ยงรับรอง
3. จัดเตรียม SPEECH ของ ผบ.ตร. ในงานเลี้ยงรับรอง
4. จัดเตรียมข๎อมูลการสนทนาในการเยี่ยมคารวะ
5. ประสานสถานที่ทัศนศึกษา
6. จัดเจ๎าหน๎าที่อานวยความสะดวก และประสานงานประจาคณะ

การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการรับรอง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 การจัดที่พัก หัวหน๎าคณะให๎จัดห๎อง SUITE ซึ่ง ไมํเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด
นอกจากนี้ควรเป็นโรงแรมระดับที่สมเกียรติกับแขกผู๎มาเยือน มีสิ่งอานวยความสะดวกในการรับรอง
 การจัดนายตารวจติดตาม
 การจัดรถรับรอง จัดรถยนต์นั่งสาหรับหัวหน๎าคณะและภริยา จัดรถตู๎ปรับอากาศสาหรับคณะ
ผู๎ติดตามที่เหลือ
 การจัดรถวิทยุนาขบวน
- หัวหน๎าคณะระดับ ผบ.ตร.หรือเทียบเทําขึ้นไปจัดรถวิทยุ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน
- ภริยาหัวหน๎าคณะระดับ ผบ.ตร. หรือเทียบเทําขึ้นไป จัดรถจักรยานยนต์ 1 คัน
- หัวหน๎าคณะระดับต่ากวํา ผบ.ตร. จัดรถวิทยุ 1 คัน หรือรถจักรยานยนต์ 2 คัน

กาหนดการรับรองที่สาคัญ มีดังนี้
1. การต๎อนรับ-สํง ที่สนามบิน มีขั้นตอนการเตรียมการดังนี้
- มีหนังสือขอใช๎ห๎ องรับรองพิเศษการทําอากาศยานแหํงประเทศไทย หรือห๎องรับรอง
พิเศษ สตม.
- ประสานงานในการอานวยความสะดวกตํางๆ ณ ทําอากาศยาน เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
และการตรวจคนเข๎าเมือง
- จัดเตรียมพวงมาลัยข๎อมือเพื่อมอบให๎หัวหน๎าคณะ
2. การต๎อนรับเมื่อคณะเดินทางมาถึงประเทศไทย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
- จัดเจ๎าหน๎าที่พิธีการไปรอต๎อนรับคณะที่ประตูเทียบเครื่องบิน (GATE) และนาคณะมายัง
ห๎องรับรองพิเศษ
- ข๎าราชการตารวจชั้นผู๎ใหญํรอให๎การต๎อนรับ ณ ห๎องรับรองพิเศษ แนะนาตัว กลําว
ต๎อนรับ และมอบพวงมาลัยให๎แกํหัวหน๎าคณะ และภริยา เทํานั้น
- แนะนานายตารวจติดตาม
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3.
4.
5.
6.

- เชิญหัวหน๎าคณะที่มาเยือน รับเครื่องดื่มในขณะที่เจ๎าหน๎าที่จะดาเนินการเกี่ยวกับ
กรรมวิธีตรวจคนเข๎าเมือง รับสัมภาระและนาสัมภาระเข๎าขบวนเดินทางมาที่ห๎องรับรอง
พิเศษ
- เตรียมขบวนรถรับรองพร๎อม
การเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร.
จัดให๎เข๎าชมพระบรมมหาราชวัง หรือสถานที่สาคัญอื่นๆ
จัดเลี้ยงอาหารค่ารับรองอยํางเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียร ติ โดย ผบ .ตร. หรือผู๎แทน ผบ .ตร
เป็นเจ๎าภาพ
จัดให๎เยี่ยมชมหนํวยตํางๆของ ตร. ตามที่ผู๎มาเยือนมีความประสงค์เป็นพิเศษ

การจัดให้ VIP นั่งในขบวนรถรับรอง
การจัดขบวนรถรับรอง และการจัดที่นั่งให๎ยึดหลัก รปภ. เป็นหลัก โดยขบวนควรสั้นที่สุด เพื่อ
ความคลํองตัวในการเดินทาง และไมํให๎ขบวนรถยาวเกินไป
ขบวนรถรับรอง
รถรับรอง คันที่ 1
นายตารวจติดตามประจาตัว ชาย

รถรับรอง คันที่ 2

หัวหน๎าคณะ VIP
ชาย
นายตารวจติดตามประจาตัว หญิง

รถตู๎ปรับอากาศ

ผู๎ติดตามคณะระดับนายพล
ชาย

พลขับ
ชาย
ภริ ยาหัวหน้ าคณะ
ชาย
พลขับ
ชาย

ผู๎ติดตามคณะ
เจ๎าหน๎าที่รับรอง
ชาย
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การรับรองการขอเข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. ของชาวต่างประเทศ
1. ลักษณะการเข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. ของชาวต่างประเทศ สามารถแบํงออกเป็นลักษณะตําง ๆ
ได๎ดังนี้ 1
1.1 ผบ.ตร. ตํางประเทศ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ตร .
มีการปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1.1.1 การขึ้นแทํนรับความเคารพ
1.1.2 การเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. โดยมีข๎าราชการตารวจชั้นผู๎ใหญํ เข๎ารํวมในการ
เยี่ยมคารวะด๎วย
1.1.3 การสนทนาข๎อราชการและแลกเปลี่ยนโลํที่ระลึก
1.2 การเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. ของเจ๎าหน๎าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศตํางๆ
ประจาประเทศไทย เพื่อแนะนาตัว หรือ เพื่ออาลา และแนะนาเจ๎าหน๎าที่ค นใหมํ ซึ่งเป็นการแสดงน้าใจ
ไมตรีอันดี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน ทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได๎เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ ระหวําง ตร. กับ ตร.ตํางประเทศ การรับรองมีการปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1.2.1 การเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. โดยมีข๎าราชการตารวจชั้นผู๎ใหญํ เข๎ารํวมในการ
เยี่ยมคารวะด๎วย
1.2.2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแกํเจ๎าหน๎าที่สถานทูตคนเดิมและคนใหมํ
หลังจากเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. สาหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์กันใกล๎ชิด และให๎ความชํวยเหลือ ตร.
กันด๎วยดี
1.2.3 ผบ.ตร. มอบของที่ระลึกให๎แกํเจ๎าหน๎าที่สถานทูตคนเดิมและคนใหมํ
1.3 การเข๎าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตตํางประเทศ เจ๎าหน๎าที่สถานทูต หรือผู๎แทนองค์กร
ระหวํางประเทศ เพื่อหารือข๎อราชการ มีการปฏิบัติในการรับรองที่สาคัญ ดังนี้
1.3.1 การเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ .ตร. โดยมีข๎าราชการตารวจชั้นผู๎ใหญํ เข๎ ารํวมในการเยี่ยม
คารวะด๎วย
1.3.2 ผบ.ตร. มอบของที่ระลึกให๎กับหัวหน๎าคณะผู๎เข๎าเยี่ยมคารวะ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ
2.1 การเตรียมการ
2.1.1 เมื่อได๎รับหนังสือการขอเข๎าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร. แล๎วมีหนังสือเรียน ผบ .ตร. ขออนุมัติ
เข๎าเยี่ยมคารวะ พร๎อมจุดประสงค์และรายชื่อผู๎ที่ขอเข๎าเยี่ยมคารวะ
2.1.2 เตรียมข๎อมูลในการสนทนา ซึ่งประกอบไปด๎วย
2.1.2.1 วัตถุประสงค์ในการเข๎าพบ, หัวข๎อสนทนา
2.1.2.2 ความสัมพันธ์ที่ผํานมา
1

กองบัญชาการกองทัพเรือ.คูํมือการรับรอง พ.ศ. 2542 .
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2.1.2.3 ความรํวมมือ การสนับสนุน ชํวยเหลือระหวํางกันในด๎านตํางๆ , ข๎อมูลทาง
คดี (หากมี ) โดยประสานขอข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อหารือหรือประเด็นสนทนา เชํน
บช.ก., บช.ปส., บช.ส., สตม.
2.1.2.4 ประวัติผู๎ที่ขอเข๎าเยี่ยมคารวะ
2.1.2.5 ข๎อมูลทั่วไป (ภูมิประเทศ,ประชากร,ระบบการปกครอง ฯลฯ)
2.1.3 จัดเตรียมของที่ระลึก ที่จะมอบในระหวํางการเยี่ยมคารวะ
2.1.4 จัดเตรียมลําม
2.1.5 ประสานหนํวยเกี่ยวข๎อง
2.1.5.1 แจ๎ง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อหรือประเด็นสนทนา เชํน บช.ก., บช.ปส.,
บช.ส., สตม. เข๎ารํวมต๎อนรับและสนทนา
2.1.5.2 สลก.ตร. เตรียมห๎องรับรอง เครื่องดื่มและอาหารวํางในวันเยี่ยมคารวะ
2.1.5.3 สท. บันทึกภาพในวันเยี่ยมคารวะ
2.1.6 จัดเจ๎าหน๎าที่จดบันทึกประเด็นการสนทนา
2.2 ลาดับงานการเข้าเยี่ยมคารวะ
2.2.1 กํอนเวลาเข๎าเยี่ยมคารวะ 30 นาที เจ๎าหน๎าที่รับรองพร๎อมที่ห๎องรับรอง
เพื่อตรวจสอบความเรียบร๎อย
2.2.2 กํอนเวลาเข๎าเยี่ยมคารวะ 15 นาที ผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ พร๎อมที่ห๎องรับรอง
2.2.3 ผู๎นาเข๎าเยี่ยมและเจ๎าหน๎าที่รับรอง รอต๎อนรับและนาผู๎ เข๎าเยี่ยมคารวะไปยังห๎อง
รับรอง
2.2.4 ผู๎นาเข๎าเยี่ยมคารวะ แนะนาผู๎เข๎าเยี่ยมคารวะ ตํอ ผบ.ตร.
2.2.5 ผบ.ตร. จับมือและกลําวทักทายผู๎เข๎าเยี่ยมคารวะ

2.2.6 ผบ.ตร. เชิญผู๎รํวมสนทนา ทั้งหมดนิ่ง (ชํางภาพบันทึกภาพ)
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2.2.7 ผูเ๎ ข๎าเยี่ยมคารวะลงนามในสมุดเยี่ยม

2.2.8 เริ่มการสนทนา ใช๎เวลาประมาณ 15 – 30 นาที
2.2.9 เจ๎าหน๎าที่บริการเครื่องดื่มและอาหารวําง
2.2.10 ได๎เวลาอันสมควร ผู๎เข๎าเยี่ยมอาลา
2.2.11 ผบ.ตร. มอบของที่ระลึก (ชํางภาพบันทึกภาพ)
2.2.12 ผู๎นาเข๎าเยี่ยมคารวะ นาผู๎เข๎าเยี่ยมคารวะ ไปสํงที่รถ
2.3 สรุปประเด็นการเข้าพบหารือ เพื่อ
2.3.1 รวบรวมรายละเอียดประเด็นการสนทนาในการเข๎าพบหารือ
2.3.2 แจ๎งให๎หนํวยเกี่ยวข๎องทราบและพิจารณาดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง(หากมีข๎อสั่งการ)
2.4 การขึ้นแท่นรับความเคารพและการตรวจแถวกองเกียรติยศ
2.4.1 ผบ.ตร. ให๎การต๎อนรับ นาผู๎รับเกียรติยศเข๎ายืน ณ ที่รับการเคารพ และตนเองเข๎ายืน
ณ ที่รับการเคารพด๎วย แตํยืนอยูํทางซ๎ายและเยื้องไปทางหลังผู๎รับเกียรติยศเล็กน๎อย บุคคลอื่นที่รํวมใ ห๎
การรับรองทั้งฝุายไทยและฝุายตํางประเทศ ยืนแถวหลังแทํ นรับการเคารพ ตามแผนผังที่จัดไว๎ เมื่อผู๎รับ
เกียรติยศเข๎ายืน ณ ที่รับการเคารพเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎บังคับกองเกียรติยศบอกแถวทาวันทยาวุธ เมื่อบรรเลง
เพลงเคารพ (เพลงมหาฤกษ์ ) จบแล๎วจึงเข๎าไปรายงาน ในการรายงานนั้นแม๎ ผู๎รับเกียรติยศจะเป็นชาว
ตํางประเทศก็ให๎รายงานเป็นภาษาไทย
เมื่อตารวจอยูํรํวมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติ ต๎องทาการเคารพจนกวําจะสิ้น
เพลงเคารพนั้น
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2.4.2 วิธีการตรวจแถวกองเกียรติยศนั้น คือเมื่อผู๎บังคับกองเกียรติยศรายงานเสร็จแล๎ว ให๎
ผู๎นาตรวจแถวเชิญผู๎รับเกียรติยศเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ ในชั้นต๎นผู๎นาตรวจแถวเดินทางซ๎ายของผู๎รับ
เกียรติยศ แตํตํอไปเมื่อผู๎รับเกียรติยศเดินตรวจแถว ผู๎นาตรวจแถวจะต๎องเปลี่ยนไปเดินทางขวาของผู๎รับ
เกียรติยศ เพื่อให๎ผู๎รับเกียรติยศได๎เดินชิดกับแถวกองเกียรติยศตลอดเวลา ผู๎บังคั บกองเกียรติยศเดินทาง
หลังผู๎รับเกียรติยศ เริ่มตรวจตั้งแตํต๎นแถวถึงปลายแถว โดยไมํอ๎อมผํานแถวที่สอง เมื่อตรวจถึงปลายแถว
แล๎ว ผู๎บังคับกองเกียรติยศกลับเข๎าสูํที่เดิม ผู๎นาตรวจแถวนาผู๎รับเกียรติยศไปยืน ณ ที่รับการเคารพ
เมื่อเรียบร๎อยแล๎วให๎บอกเรียบอาวุธและคงตั้งแถวรออยูํ ณ ที่นั้น

2.4.3 การแนะนาให๎ผู๎รับเกียรติยศรู๎จักกับผู๎ที่ไปรอรับจะกระทาในโอกาสแรกที่มาถึง
กํอนพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศหรือกระทาเมื่อเสร็จพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศแล๎ว หรือในโอกาสอื่นใด
อีกแล๎วแตํโอกาสและความสมควรในคราวนั้น
2.4.4 เชิญ ผบ.ตร. ตํางประเทศเข๎าห๎องเยี่ยมคารวะ ลงนามในสมุดเยี่ยม ชํางภาพถํายภาพ
การเยี่ยมคารวะ สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของที่ระลึก
2.4.5 ผบ.ตร.ให๎การสํงคณะที่รถยนต์

จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค
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การจัดสถานที่เยี่ยมคารวะ / หารือ

ธง
ตปท.

ธงไทย
ล่าม

ล่าม
แขก
ตปท.

โต๊ะ

ผู้เข้าร่วมเยี่ยมคารวะ
ฝ่ายไทย

ผู้เข้าร่วมเยี่ยมคารวะ
ฝ่ายต่างประเทศ

จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค
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การลงนามความตกลง
 การจัดเตรียมสถานที่
- โต๏ะลงนาม พร๎อมอุปกรณ์
- เก๎าอี้สาหรับประธานสักขีพยาน และเก๎าอี้สาหรับผู๎ลงนาม
- ธงเล็กตั้งโต๏ะสองฝุาย (ตั้งตามที่นั่งของผู๎ลงนาม)
- ธงชาติสองฝุาย ตั้งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการใช๎ การชัก หรือการแสดงธง
ชาติและธงของตํางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรับปรุงแก๎ไขปี 2546
 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมความตกลง/บันทึกความเข๎าใจ
 ลาดับพิธีลงนาม
- พิธีกรเชิญสักขีพยาน พร๎อมด๎วยผู๎เข๎ารํวมพิธี เข๎านั่ง
- เจ๎าหน๎าที่พิธีการเชิญประธานในพิธี/ผู๎ลงนามทั้งสองฝุาย ไปยังห๎องลงนามและนั่งในที่นั่ง ณ
โต๏ะลงนาม ที่จัดไว๎
- พิธีกรประกาศเริ่มพิธีลงนาม
- ผู๎ลงนามทั้งสองฝุายลงนาม และแลกเปลี่ยนความตกลงหรือบันทึกความเข๎าใจ
- ประธานสัมผัสมือแสดงความยินดีกับผู๎ลงนามทั้งสองฝุาย
- ประธานในพิธี/ผู๎ลงนาม และสักขีพยานดื่มแสดงความยินดี และถํายภาพรํวมกัน
- หมายเหตุ : กํอนดื่มแสดงความยินดีอาจมีการกลําวสุนทรพจน์สั้น ๆ (เจ๎าภาพเริ่มกํอน)
 เสร็จพิธี
* กรณีประเทศมุสลิมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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การจัดการประชุมระหว่างประเทศ
การจัดการประชุมระหวํางประเทศ ควรมีการวางแผนเตรียมการด๎านตํางๆ ดังนี้
1. การเตรียมการด๎านสารัตถะ
1.1 การเตรียมเอกสารการประชุม
1.2 การเตรียมประเด็นการหารือ การประชุม
1.3 การเตรียมลําม การแปลเอกสาร
1.4 การจัดทารูปเลํมเอกสารแจกผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
2. การเตรียมการด๎านพิธี
2.1 พิธีเปิดการประชุม
- ลาดับพิธีการ
- จานวนแขกที่เชิญ

2.2 พิธีการลงนาม

2.3 พิธีการแถลงขําว
จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค
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2.4 พิธีการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อต๎อนรับ
3. การอานวยความสะดวก
3.1 ด๎านสถานที่
3.1.1 สถานที่ต๎อนรับเมื่อเดินทางถึง
3.1.1.1 ต๎องทราบข๎อมูลเที่ยวบินไป – กลับ วัน และเวลาเดินทาง
3.1.1.2 ปูายต๎อนรับที่สนามบิน โรงแรม
3.1.1.3 ห๎องรับรองสาหรับ VIP
3.1.1.4 การกาหนดบุคคลในการต๎อนรับแขกเมื่อเข๎างานการเตรียมสถานที่จอด
ขบวนรถยนต์
3.1.1.5 เตรียมรถสัมภาระแยกจากรถที่นั่งเจ๎าหน๎าที่ยกกระเป๋าสัมภาระ
3.1.2 สถานที่พักระหวํางการเข๎าประชุม ต๎องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับจานวนแขก
การจัดห๎องพักให๎แตํละชาติต๎องปฏิบัติเทําเทียมกัน
มีความสะดวกในการเดินทาง มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
3.1.3 สถานที่ประชุม
3.1.3.1 ห๎องประชุม
3.1.3.2 การลงทะเบียน
3.1.3.3 การจัดที่นั่งผู๎เข๎ารํวมประชุม
3.1.3.4 การจัดโต๏ะประชุม
3.1.3.5 การจัดเวที และการประดับตกแตํง
3.1.3.6 การวางธงบนโต๏ะประชุม
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3.1.4 สถานที่จัดเลี้ยงต๎อนรับ
3.1.4.1 ห๎องจัดเลี้ยง VIP
3.1.4.2 ห๎องจัดเลี้ยงผู๎เข๎ารํวมประชุมอื่นๆ
3.1.4.3 ห๎องจัดเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่

3.1.4.3.1 ระบบคูปอง
3.1.4.3.2 อาหารแบบบุฟเฟต์เจ๎าหน๎าที่
3.1.4.3.3 อาหารกลํอง
3.1.5 สถานที่จัดกิจกรรมตํางๆ
3.1.5.1 สถานที่พบหารือ
3.1.5.2 สถานที่พักรอของ VIP
3.1.5.3 สถานที่จัดนิทรรศการ
3.2 ด๎านอื่นๆ
3.2.1 การจัดทาบัตรผํานเข๎างานของบุคคลระดับตําง ๆ
3.2.2 การประดับตกแตํงสถานที่
3.2.3 การประดับธง
3.2.4 การจัดที่นั่ง
3.2.4.1 ในห๎องประชุม
3.2.4.2 ในงานเลี้ยง
3.2.5 การจัด รปภ. การตรวจค๎นอาวุธ
3.3 การอานวยความสะดวกบุคคล
3.3.1 การดูแล VIP
3.3.2 การจัดเจ๎าหน๎าที่ประจาตัว VIP
3.3.2.1 Liaison Officers ซึ่งจะต๎องมีบุคลิกคลํองแคลํว มีความสามารถในการใช๎
ภาษาตํางประเทศ มีความสามารถในการติดตํอสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ กริยา มารยาท วาจา
สุภาพ
3.3.2.2 รปภ.
3.3.2.3 พนักงานขับรถยนต์
3.3.3 บริการสารองเปลี่ยนแปลงที่นั่งสายการบิน
จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค
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3.3.4 บริการสื่อสาร โทรคมนาคม โทรศัพท์
3.4 การจราจร
กาหนดเส๎นทางรถขบวน และอานวยความสะดวกด๎านการจราจรให๎เป็นระบบ
4. การประดับธงชาติในโอกาสตําง ๆ
- ยึดตาม พรบ.ธงชาติ พ.ศ. 2529 แก๎ไข 2546
- ระหวําง 2 ชาติ ให๎ธงชาติไทยอยูํขวาธงอื่น (ถ๎ายืนมองจะเห็นธงชาติอยูํด๎านซ๎ายมือ)
- มากกวํา 2 ชาติ ให๎ ธงชาติไทยอยูํกลาง
- ธงเล็กใช๎กาหนดที่นั่งบนโต๏ะของผู๎รํวมประชุม โดยตั้งไว๎หน๎าที่นั่งของผู๎เข๎ารํวมประชุมชาตินั้นๆ
- ธงติดรถยนต์ ให๎ติดด๎านขวา(ด๎านคนขับ)
การประชุมสองฝุาย หรือ หลายฝุาย
 ธงชาติอยูํขวาธงอื่น หรืออยูํอันดับแรก
 เมื่อรวมกับธงอื่นแล๎วมีจานวนมากกวํา 2 ธง หาก
เป็นจานวนคี่ให๎ธงชาติอยูํกลางแรก หากเป็น
จานวนคูํ ให๎ธงชาติอยูํกลางด๎านขวา (กลางแรก)
 ประชุมหลายฝุาย ให๎เรียงตามลาดับอักษร (วนตามเข็มนาฬิกา)
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Position of ASEAN Flag in the Flag Arrangements for ASEAN Meetings
The ASEAN outdoor/venue and room flag shall be displayed together with the flags of ASEAN Member States in
alphabetical order, based on the names of Member States, starting from Brunei Darussalam on the extreme left and with
the ASEAN Flag always on the extreme right after the national flag of Viet Nam, in the following

manner:
When placed with the flag of a Dialogue Partner, the ASEAN Flag along with the flags of ASEAN Member States shall be
displayed in the following manner:
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มารยาททางการทูตที่ควรรู้
มารยาทด๎านพิธีการ
1. มารยาทในการนั่งรถยนต์
- รถยนต์ ให๎ VIP นั่งเบาะหลังตรงกันข๎ามคนขับ คนที่สองนั่งเบาะหลังด๎านคนขับ สํวนคนที่ สาม
(หากมี) นั่งตรงกลาง เบาะหน๎าให๎เจ๎าหน๎าที่นั่ง
- รถตู๎ ให๎ VIP นั่งเบาะหลังแถวแรก เจ๎าหน๎าที่ให๎นั่งด๎านหลังหรือนั่งรถอีกคันหนึ่ง
หากเจ๎าภาพขับรถมาเอง ให๎ VIP นั่งเบาะหน๎าคูํคนขับ แตํหากเจ๎าภาพมีคูํสมรสมาด๎วย ให๎คูํ
สมรสนั่งเบาะหน๎า ดังรูป

2. การจัดรูปแบบขบวนรถ

ระดับ ผบ.ตร.อาเซียน
ยึดหลักการเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (กรณี ผบ.ตร. มอบมาแทนให้ถือว่ามีอานาจ หรือ
หน้าที่เท่ากับ ผบ.ตร. ประเทศนั้น ๆ )
1.Brunei Darussalam
2.Cambodia
3.Indonesia
4.Laos PDR
5.Malaysia
6.Myanmar
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7.Philippines
8.Singapore
9.Thailand
10.Vietnam
ระดับ ประเทศคู่เจรจา
ยึดหลักการเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ “ปลอดภัยที่สุด”
1.Australia
2.China
3.Japan
4.Korea
5.New Zealand
ระดับองค์กร
ยึดหลักการเรียงตามระดับของตาแหน่ง
1.ASEAN Secretariat
2.Interpol
3.Aseanapol Secretariat
3. การจัดที่นั่งในการพบปะหารือ
- การเข๎าเยี่ยมคารวะ : จัดที่นั่งแบบโซฟา โดยให๎แขกนัง่ ด๎านขวามือของเจ๎าภาพ การยืนก็เชํนกัน

จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค

1 ธ.ค. 2556

กองการตํางประเทศ (ตท.)

19

- การประชุมสองฝุาย : จัดที่นั่งแบบ ตัว I ให๎หัวหน๎าคณะแตํละฝุายนั่งตรงกลางคนละข๎าง สํวน
คณะที่เหลือนั่งตามลาดับ

- ประชุมนานาชาติ : นั่งเรียงตามอักษร จัดที่นั่งรูปสี่เหลี่ยม โดยเจ๎าภาพนั่งหัวโต๏ะ (ทาหน๎าที่
ประธาน)
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4. การทักทายและการต้อนรับ (Greeting)
4.1 การแสดงการต้อนรับ
 การต๎อนรับด๎วยคาพูด
 การต๎อนรับด๎วยการสัมผัส (handshaking)
 การต๎อนรับด๎วยการสวมกอด (hugging)
 การต๎อนรับด๎วยการจุมพิต(kissing)
- จุมพิตมือ (hand kissing)
- จุมพิตแก๎ม (cheek kissing)
- จุมพิตอากาศ (air kissing)

4.1 หลักการสัมผัสมือ
 ไมํบีบมือ (bone-crushing)
 ไมํจับแบบแตะมือ (fingertips-holding)
 ถอดถุงมือกํอน
 ไมํจับมือขณะที่มืออีกข๎างอยูํในกระเป๋า
 จับมือสตรีเชํนเดียวกับบุรุษ
 ลุกขึ้นจับมือ
 หากมีหลายคนต๎องจับทุกคน
 หากจาเป็นจับด๎วยมือซ๎ายก็ได๎
 เตรียมพร๎อมเสมอเพื่อจับมือ
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ประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
งานเลี้ยงรับรองทั่วไป (RECEPTION) เป็นงานเลี้ยงที่มีวัตถุประสงค์ในการต๎อนรับ หรือแนะนา
ตัวในการเข๎ารับตาแหนํง หรือเพื่อสร๎างความคุ๎นเคยระหวํางผู๎เข๎ารํวมประชุม หรือเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติ
ทีส่ ามารถเชิญแขกได๎เป็นจานวนมาก และไมํมีความยุํงยากในเรื่องการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เพราะ
ไมํต๎องจัดเก๎าอี้หรือโต๏ะให๎แขก มีแตํโต๏ะสาหรับวางอาหาร งานเลี้ยงรับรองประเภทนี้จะไมํแตํงตัวอะไร
เป็นพิเศษ นิยมแตํงชุดสากลธรรมดา (Lounge suit) และจะจัดขึ้นในชํวงระหวํางเวลา 18.00 – 20.00
น.
งานเลี้ยงอาหารกลางวัน (LUNCH) คํอนข๎างจะเป็นทางการมากขึ้น มีพิธีรีตองมากกวํางาน
Reception แตํน๎อยกวํางาน Dinner นิยมแตํงกาย (Lounge suit) แตํหากงานนั้นคํอนข๎างเป็นพิธีการ
แขกผู๎รํวมงานจะแตํงกายด๎วยชุดสากลสีเข๎ม (Dark suit)
งานเลี้ย งอาหารค่า (DINNER) เป็นงานที่เป็นทางการและมีพิธีรีตองมาก จะต๎องดูแลในด๎าน
การจัดโต๏ะ การจัดเตรียมอาหาร และด๎านพิธีการอื่นๆ โดยมากจะแตํงกายเป็นชุดสากลสีเข๎ม (Dark suit)
หรือหากเป็นงานที่มีพิธีการมากๆ จะแตํงกายด๎วยชุดราตรีสโมสรที่เรียกวํา “White Tie หรือ Black Tie”
หลักการทั่วไปในการเตรียมงานเลี้ยงรับรอง การเตรียมงานเลี้ยงรับรองจะประกอบด๎วยการเตรียมการ
ดังนี้
1. การเตรียมการด้านสถานที่และด้านอาหาร ให๎ดูขนาดความจุของห๎องเทียบกับจานวนแขก ความ
สะดวก ความสวยงามเหมาะสม และความพึงพอใจของเจ๎าภาพเป็นสาคัญ
- การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ โต๏ะ เก๎าอี้
- การคัดเลือกโรงแรม หรือภัตตาคาร
- หลักการคัดเลือกรายการอาหาร การเลือกรายการอาหาร สาหรับงานเลี้ยงรับรองอยํางเป็น
ทางการนั้น จะต๎องมีความพิถีพิถันอยํางยิ่ง หากการเลือกรายการอาหารไมํถูกรสนิยมของแขก
หรือขัดกับข๎อจากัดด๎านอาหารข องแขกแล๎ว จะทาให๎งานเลี้ยงนั้นหมดรสชาติทันที ดังนั้น ผู๎มี
หน๎าที่ในการเลือกรายการอาหาร จะต๎องคานึงถึง
 ข๎อจากัดด๎านศาสนาและด๎านสุขภาพตํางๆ จะต๎องสอบถามโดยเฉพาะแขก
เกียรติยศวํามีใครแพ๎อาหารประเภทใดบ๎างหรือไมํ
 จะต๎องคานึงวําเป็นการจัดเลี้ยงแบบใด แขกเกียรติยศชอบอาหารประเภทใด
2. การออกบัตรเชิญ การออกบัตรเชิญในงานเลี้ยงรับรองนั้น จาเป็นต๎องทราบกํอนวําเป็นงานประเภทใด
เชํน เป็นงาน Reception/ Cocktail/ Luncheon/ Dinner และใครเป็นเจ๎าภาพ จัดงานที่ไหน และให๎
เขียนตามรายชื่อแขกแล๎วสํงไปลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน โดยสาระสาคัญของบัตรเชิญจะต๎องประกอบด๎วย
(1) งานเลี้ยงจัดขึ้นในโอกาสใดให๎ระบุลงไปใน บัตรเชิญ แตํหากไมํสามารถระบุไว๎ ในบัตรเชิญได๎ก็
ให๎ติดสลิป เชํน In honor of..... หรือ On the occasion of.....
(2) ใครเป็นเจ๎าภาพ
(3) ชื่อผู๎ได๎รับเชิญ โดยพึงระวังเรื่องตัวสะกดที่ถูกต๎อง และต๎องระบุด๎วยวําจะเชิญคูํหรือเชิญเดี่ยว
จัดทาโดย พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ บุนนาค

1 ธ.ค. 2556

กองการตํางประเทศ (ตท.)

22

(4) ลักษณะงานเลี้ยง (Reception/ Luncheon/ Dinner) พร๎อมระบุวัน เวลา และสถานที่ (ควร
ระบุเวลาให๎กํอนงานเลี้ยงจริงประมาณครึ่งชั่วโมง โดยเผื่อเวลาสาหรับชํวง Reception กํอนงานเลี้ยงจะ
เริ่ม)
(5) ระบุการแตํงกาย (ชุดขาว/สากลสีเข๎ม /หรือสากลนิยม) (White Tie/ Black Tie/ Lounge
Suit)
(6) การตอบกลับ
- R.S.V.P (Respondez s’ll vous plait) “โปรดตอบด๎วย” นิยมเขียนเป็นตัวยํอ ซึ่งถือวํา
เป็นธรรมเนียมสากลนิยม ไมํใช๎คาภาษาอังกฤษ “Please Reply”
- Regret only “มาไมํได๎ปโ รดตอบ” ต๎องตอบกลับไปเฉพาะกรณีที่ไปรํวมงานไมํได๎เทํานั้น
หมายเหตุ ; การเขียนบัตรเชิญ ควรใช๎หมึกสีดา และให๎ระวังรายละเอียดวันเวลา สถานที่ และตัวสะกดชื่อ
ให๎รอบคอบ
In honour of
H.E. Mr. Ratnasiri Wickramanayaka
Prime Minitster of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
General Surayud Chulanont (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
Requests the pleasure of the company of
Hon.Prof.G.L.Peiris
.................................................................
At Dinner
On Friday, 30th March B.E. 2550 (2007) at 19.00 hours
At the Santi Maitri Building, Government House
Dress: Dark Suit

(2)
(3)
(4)

R.S.V.P
Tel. 0-2282-9550, 0-2282-21

(6)

(5)
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3. หลักเกณฑ์การจัดผังที่นั่ง การจัดผังที่นั่งของแขกที่ได๎รับเชิญถือวํามีความสาคั ญ เนื่องจากเป็นการ
แสดง ถึงการให๎เกียรติแขก หากจัดที่นั่งไมํถูกต๎องเหมาะสมอาจถือวําเป็นการไมํให๎เกียรติกัน ซึ่งอาจ
นาไปสูํความขุํนเคืองใจ ในการจัดที่นั่งให๎แกํแขกที่ได๎รับเชิญนั้นขึ้นอยูํกับชนิดของงานเลี้ยงวําเป็นพิธีการ
หรือไมํเป็นพิธีการและจานวนแขกที่เชิญมา รํวม การจัดลาดับอาวุโสมีความสาคัญ หลักการสาคัญสาหรับ
การจัดที่นั่งให๎กับแขกรับเชิญโดยทั่วไปนั้นมีหลักเกณฑ์ให๎ปฏิบัติ คือ
3.1 ถ๎าเป็นการเลี้ยงแบบเชิญเดี่ ยว โต๏ะรูปตัว  จัดให๎แขกเกียรติยศ (หัวหน๎าคณะ ) นั่งอยูํ
ตรงกันข๎ ามกับเจ๎าภาพ และให๎ผู๎ที่มีอาวุโสรองลงมาฝุา ยเจ๎าภาพให๎นั่งด๎านขวามือติดกับแขกเกียรติยศ
สํวนผู๎มีอาวุโสถัดไปทั้งสองฝุายให๎นั่งสลับขวาซ๎ายของเจ๎าภาพ แลแขกเกียรติยศไปตามลาดับ
3.2 หากเป็นการเชิญคูํ โต๏ะรูปตัว  ให๎คูํสมรสแขกเกียรติยศนั่งขวามือของเจ๎าภาพชาย และให๎
แขกเกียรติยศนั่งขวามือของเจ๎าภาพหญิง และให๎ ผู๎มีอาวุโสรองลงมานั่งสลับขวา- ซ๎ายไปตามลาดับ โด ย
จะต๎องให๎หญิงกับ ชายนั่งสลับกันเสมอไป และหากเป็นไปได๎อยําให๎หญิงกับชายที่เป็นสามีภรรยากันนั่ง
ติดกันหรือนั่งประจันหน๎ากัน
3.3 การจัดลาดับอาวุโสของหญิง ยํอมเป็นไปตามอาวุโสของสามี และการวางลาดับอาวุโส ให๎
ตํางชาติมากํอน
3.4 จัดให๎ผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในเรื่องเดียวกัน หรือให๎ผู๎ที่มีภารกิจเดียวกันหรือผู๎ที่เป็นคูํ
เจรจากันนั่งใกล๎กัน
3.5 ลาดับอาวุโสของทูตที่ประจาอยูํในประเทศนั้นจะสูงกวําทูตที่ประจาอยูํในประเทศอื่น แตํ
เดินทางมารํวมในประเทศนั้น และลาดับอาวุโสของกงสุลอาชีพ สูงกวํากงสุลกิตติมศักดิ์
3.6 สาหรับงานเลี้ยงที่ไมํเป็นทางการมากนัก โดยปกติจะไมํกาหนดที่นั่งลงไป (Free seating)
แตํถ๎าจาเป็นต๎องจัดที่นั่ง นิยมจัดที่นั่งให๎เฉพาะเจ๎าภาพ และแขกเกียรติยศ หรืออาจจัดแยกโต๏ะออกเป็น
หลายโต๏ะ โดยอาจแยกเป็นกลุํมรายชื่อประจาโต๏ะตํางๆ เชํน โต๏ ะหมายเลข 1 มีใครบ๎าง หมายเลข 2 มี
ใครบ๎าง
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หลักการจัดผังที่นั่งสาหรับงานเลี้ยง
การจัดผังที่นั่งสาหรับงานเลี้ยงถือวํามีความสาคัญอยําง ยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการให๎เกียรติ
แกํแขก หากจัดที่นั่งไมํถูกต๎องเหมาะสมอาจทาให๎แขกรู๎สึกขุํ นเคืองใจได๎ เพราะถือวําไมํได๎รับเกียรติสม
ฐานะ อยํางไรก็ตามในการจัดผังที่นั่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 กาหนดที่นั่งของเจ๎าภาพและแขกเกียรติยศให๎เหมาะสม โดยให๎แขกเกียรติยศ
นั่งในที่นั่งสาคัญ (power seat)
 จัดลาดับอาวุโสของแขกที่เหลือโดยสลับฝุาย (ไทย-ตํางประเทศ)
 จัดสลับเพศหญิง/ชาย
 หากอาวุโสเทํากัน ควรให๎เกียรติฝุายตํางประเทศ (ฝุายแขก)
 หากเห็นเหมาะสมให๎ผู๎ที่มีภารกิจคล๎ายกันนั่งใกล๎กัน
 หลีกเลี่ยงการให๎หญิงนั่งปลายโต๏ะ (ปิดโต๏ะ)
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ฝ่ ายไทย
(4)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(5)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(2)

ฝ่ ายไทย
(3)
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(3)

ฝ่ ายไทย
(5)

ฝ่ ายไทย
(2)
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(4)
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เจ้ าภาพ
(ไทย 1)
แขกเกียรติยศ
(ตปท. 1)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(2)
ฝ่ ายไทย
(3)

ฝ่ ายไทย
(2)
ฝ่ ายต่างประเทศ
(3)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(4)

ฝ่ ายไทย
(4)

ฝ่ ายไทย
(5)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(5)

ฝ่ ายไทย
(6)

Mrs. Busaya Mathelin

ฝ่ ายต่างประเทศ
(6)

Mr.Peter Jakab

H.E.Mr.Denes Tomaj

Mrs.Chitriya Pinthong
(Host)
Mr.Wattana
Kunwongse

ENTRANCE

Mr.Chuchart
Jirojkul

H.E.Mr.Balazs Botos
Ms.Erika Pinter
Ms.Vimon Kidchob
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ฝ่ ายต่างประเทศ
(6)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(5)

ฝ่ ายไทย
(5)

ฝ่ ายไทย
(4)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(4)

ฝ่ ายต่างประเทศ
(3)

ฝ่ ายไทย ฝ่ ายต่างประเทศ ฝ่ ายไทย แขกเกียรติยศ ฝ่ ายไทย
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)

Stage
Palestine
Oman
Iran
Yemen
Sudan
Japan
China
ROK
Lebanon
Egypt

UAE
Libya
Kuwait
Algeria
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บัตรวางโต๊ะ (Place Card) ใช๎เพื่อกากับที่นั่งให๎ผู๎เข๎ารํวมงานเลี้ยงทราบที่นั่งของตน โดยอาจระบุชื่อ
อยํางเดียว หรืออาจระบุตาแหนํงลงไปด๎วยเพื่อให๎ผู๎นั่งติดกันทราบข๎อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การสนทนา
การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสงานเลี้ยง
Dress Code

โอกาส

บุรุษ

สตรี

งานกลางวัน

สากลสีอํอน Lounge Suit
สากลนิยม Business Attire

ชุดกลางวันสั้น Short Dress

งาน Reception

สากลสีอํอน Lounge Suit
สากลนิยม Business Attire

ชุดกลางวันสั้น Short Dress

งานกลางคืน

สากลสีเข๎ม Black Suit

ชุดกลางคืนยาว Long Dress

งานพิธีการ
(กลางคืน)

Black Tie / Tuxedo
White Tie / Military Uniform
ชุดประจาชาติ National Dress

ชุดประจาชาติ National Dress
ชุดราตรียาว Evening Dress

งานพิธีการ
(กลางวัน)

ชุดพิธีการเช๎า Morning Dress

ชุดพิธีการเช๎า Morning Dress
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ตัวอย่างบัตรเชิญ
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มารยาทการรับประทานอาหาร
หลักการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์
การรับประทานอาหารให๎เริ่มต๎นตามลาดับการเสิร์ฟ โดยให๎หยิบอุปกรณ์เครื่องมือ ที่อยูํนอกสุด
เข๎าหาในสุด เรื่อยไปจนหมดรายการอาหารที่จัดไว๎ และพึงใสํใจระวังเสมอวํา ขนมปั งอยูํด๎านซ๎าย อาหาร
อยูํตรงกลางสํวนเครื่องดื่มอยูํด๎านขวามือ (Bread Meal Water) ดังรูป

B
M
W

W
W

B = Bread (ขนมปั ง)
M = Meal (อาหาร)
W = Water (เครื่ องดื่ม)
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การใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ บนโต๏ะอาหาร
1. มีด-ส๎อม-ช๎อน

 จับส๎อมด๎วยมือซ๎าย และจับมีดด๎วยมือขวา จิ้ม
อาหารด๎วยส๎อมแล๎วใช๎มีดตัดพอดีคา คว่าส๎อม
แล๎วนาอาหารเข๎าปาก การจับมีด ต๎องให๎ด๎ามมีด
อยูํในอุ๎งมือ ไมํเกร็ง ใช๎ปลายนิ้วชี้เหยียดลงไป
บนสันมีดตรงโคลนเพื่อให๎มีแรงกด ใช๎ปลายนิ้วชี้
กากับมีดให๎สอดคล๎องกับนิ้วชี้ด๎านซ๎ายที่กากับ
ส๎อม ห๎ามใช๎มีดนาอาหารเข๎าปากเป็นอันขาด !
ถ๎าเป็นอาหารที่เป็นเส๎นเชํน สปาเกตตี ให๎ใช๎
ส๎อมม๎วนเส๎น แล๎วคํอยนาใสํปากรับประทาน
 เมื่อหยิบมีด ส๎อม หรือช๎อนขึ้นมาแล๎ว อยําวาง
กลับบนโต๏ะ ให๎วางไว๎บนขอบจานสํวนบนหัน
ด๎ามไปทางขวา หันคมเข๎าหาตัว ถ๎าพักทานให๎
วางส๎อมกับมีดไว๎ในลักษณะจั่ว โดยมิให๎ด๎ามมีด
หรือส๎อมพาดลงไปบนโต๏ะ ถ๎าอิ่มแล๎วให๎รวบมีด
กับส๎อม (หรือ ช๎อน/ส๎อม) ไว๎เพื่อแสดงให๎บริกร
เห็นวําอิ่มแล๎ว แบบอังกฤษนิยมรวบไว๎ตรงกลาง
และหงายส๎อม แตํอเมริกันนิยมรวบไว๎ หัวจาน
เฉียง ๆ แตํอยําลืมหันคมเข๎าหาตัว

 หากใช๎ส๎อมตักอาหารปูอนเข๎าปาก ให๎หงายส๎อม
ขึ้น แตํหากเป็นการจิ้มอาหารเข๎าปาก ส๎อมจะต๎องอยูํในลักษณะคว่าลง แล๎ วนาอาหารเข๎าปาก ระหวําง
พักเคี้ยวให๎วางส๎อมขวางตรงกลางจานอาหาร โดยให๎คว่าปลายส๎อมลง (หรือหงายปลายส๎อมขึ้นก็ได๎)
 ช๎อนจะใช๎น๎อยที่สุด โดยจะใช๎สาหรับซุปและของหวาน
เวลาตักซุปต๎องตักออกจากตัว เพื่อกันไมํให๎หกรดตัว และให๎ดื่มซุปจากด๎านข๎างช๎อน ห๎ามเปุาเป็นอันขาด
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2. การใช๎ผ๎าเช็ดปาก

 ทันทีที่นั่งจะต๎องหยิบผ๎าเช็ดปากมาคลี่ แล๎ววางไว๎ที่ตัก
ตลอดเวลา หากผืนใหญํก็ให๎พับเป็น 2 ทบ หันด๎านชายเข๎า
หาตัว และใช๎แผํนบนด๎านในยกขึ้นซับริมฝีปาก ไมํใชํถูริม
ฝีปากอยํางแรง และอยําใช๎ผ๎าเช็ดปากผูกคอหรือเหน็บอก หรือ
ห๎ามใช๎เช็ดหน๎าเป็น อันขาด

 หากต๎องลุกจากโต๏ ะชั่วคราว ให๎พับผ๎าเช็ดปากหลวม ๆ แล๎ว
วางไว๎บนพนักเก๎าอี้
 หากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงแล๎ว ให๎พับผ๎าเช็ดปากหลวม ๆ (ไมํต๎อง
ให๎เรียบร๎อยมาก) แล๎ววางไว๎บนโต๏ะด๎านซ๎ายข๎างจาน กํอนลุก
จากที่นั่ง
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3. การใช๎แก๎วน้า/แก๎วไวน์
 งานที่เป็นพิธีการสูงสุดจะมีแก๎ว 5 ใบ คือ แก๎วน้า แก๎วไวน์แดง ไวน์ขาว แก๎วเหล๎าเชอร์รี
(สาหรับซุป) ซึ่งจะวางอยูํตามลาดับจากซ๎ายไปขวา สํวนแก๎วแชมเปญ จะวางอยูํเหนือแก๎วไวน์
แดง
 แก๎วน้าหยิบดื่มเมื่อใดก็ได๎ สํวนแก๎วไวน์ต๎องรอจนกวําเจ๎าภาพจะเชิญจึงดื่มได๎
 แชมเปญไว๎ดื่มเพื่ออวยพรหรือบางครั้งใช๎ดื่มคูํกับของหวาน
 การดื่มไวน์หรือเครื่องดื่มอื่นด๎วยแก๎วที่มีก๎าน ให๎จับที่ก๎านแก๎ว เพื่อรักษารสชาติเครื่องดื่มไมํให๎
เสีย โดยให๎ใช๎นิ้วหัว แมํมือและนิ้วชี้เป็นเครื่องยึดแก๎ว เพื่อให๎เกิดความมั่นคง แตํหากแก๎วมี
ก๎านสั้นให๎ขมวดนิ้วก๎อยแตํพองาม
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การรับประทานอาหารประเภทต่าง ๆ
ซุป
 ให๎รับประทานซุปด๎วยช๎อนซุป โดยจับช๎อน
ซุปในลักษณะเหมือนการจับดินสอหรือ
ปากกาเขียนหนังสือ และให๎ตักซุปออกจาก
ตัวเพื่อปูองกันมิให๎หกเปื้อนตัว แล๎วทานซุป
จากข๎างของช๎อน เมื่อรับประทานเสร็จแล๎ว
ให๎วางช๎อนไว๎ที่จานรอง การทานซุปจะต๎อง
ไมํมีเสียงดัง และห๎ามมิให๎เอาขนมปังจิ้ม
หรือปาดซุปทาน!

ขนมปัง
 ขนมปังจะวางอยูํด๎านซ๎ายมือเสมอ ต๎อง
ระวังไมํหยิบขนมปังที่อยูํด๎านขวามือเป็นอัน
ขาดเพราะเป็นของคนข๎างเคียง แตํหากหยิบ
ผิดขึ้นมาต๎องกลําวขอโทษ แล๎วบอกให๎บริกร
เปลี่ยนจานขนมปังให๎ใหมํได๎
 ให๎บิขนมปังแตํพอดีคา แล๎วใช๎มีดปาดเนย
ทาขนมปัง ขณะทาเนยให๎ขนมปังอยูํใกล๎
ขอบจานขนมปังหรือจานอาหาร เพื่อมิให๎
เศษขนมปังตกหลํนบนโต๏ะอาหาร แล๎วให๎
นาเข๎าปากโดยไมํเปลี่ยนมือ ห๎ามมิให๎ยกขนม
ปังทั้งชิ้นทั้ง ขึ้นกัดหรือไมํให๎ ใช๎มีดหรือ ส๎อม
จิ้มขนมปังเข๎าปาก

สลัด
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 สลัดมีหลายชนิด มีทั้งที่เป็นผักสดหรือผลไม๎ ซึ่งใช๎รับประทานคูํกับอาหารหลักเพื่อเป็นการแก๎
เลี่ยน หรือบางครั้งอาจจะรับ ประทานเฉพาะสลัด
 โดยทั่วไป ถ๎าสลัดเป็นใบ จะรับประทานโดยใช๎ส๎อมสลัด และอาจใช๎มีดกับส๎อมชํวยพับสลัด แล๎วใช๎
ส๎อมจิ้มรับประทาน หากรับประทานตามแบบฝรั่งเศสไมํนิยมตัดใบสลัด แตํถ๎าเป็นมะเขือเทศหรือ
แตงกวา จะตัดเป็นแวํน ๆ กํอนที่จะเสิร์ฟ และหากสลัดเสิร์ฟควบคูํกับอาหารหลัก ก็ใช๎มีดและ
ส๎อมอาหารหลักแทนส๎อมสลัดได๎

เนื้อ หรือ ปลา
 ควรใช๎ส๎อมและมีดรับประทานทีละชิ้น

สปาเก๏ตตี้หรือมักกะโรนี
 ใช๎ช๎อนชํ วยกับส๎อม แตํจะตัดเป็นทํอนแล๎ ว
รับประทานไมํได๎ และห๎ามรับประทานเสียงดัง
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เกลือและพริกไทย
 วางอยูํเหนือจาน โดยเกลืออยูํด๎านขวาพริกไทยอยูํ
ด๎านซ๎าย เมื่อจาเป็นต๎องสํงตํอเกลือหรือพริกไทย
จะต๎องสํงทั้งสองอยํ างไปด๎วยกัน แม๎จะได๎รับการร๎อง
ขอเพียงอยํางใดอยํางหนึ่ง เพราะทั้งสองอยํางถือวํา
เป็นคูํแฝดบนโต๏ะอาหาร

ผลไม๎ ใช๎ส๎อมหรือมีดขึ้นอยูํกับชนิดของผลไม๎ บางครั้ง
สามารถใช๎มือก็ได๎
กาแฟ เวลาดื่มอาจจะต๎องถือจานรองถ๎วยด๎วยมือซ๎าย
จับหูถ๎วยด๎วยมือขวาและยกขึนดื
้ ่ม สํวนช๎อน ต๎องวางไว๎ทจาน
ี่
รอง

ของหวาน
 สามารถใช๎ช๎อนหรือส๎อมก็ได๎ขึ้นอยูํกับชนิดของของ
หวาน เชํน หากเป็นขนมพายหรือเค๎ก ให๎ใช๎ช๎อนหรือ
ส๎อม เสร็จแล๎วให๎วางไว๎ในจาน
 กรณีของหวานเป็นไอศกรีมหรือ ฟรุตสลัด ที่ เสิร์ฟ
พร๎อมจานรอง เมื่อเสร็จแล๎วให๎วางช๎อนไว๎ที่จานรอง
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มารยาทบนโต๊ะอาหาร





กินดื่มด๎วยความสุภาพเรียบร๎อย ให๎ถูกต๎องตามลักษณะวัฒนธรรม
วางตัวให๎เหมาะสมในโต๏ะอาหาร โดยรํวมการสนทนาพูดคุยตามสมควร
กลําวสุนทรพจน์ (หากมี)
การใช๎อุปกรณ์บนโต๏ะอาหารที่ถูกต๎อง
 มีด/ช๎อน (อยูํด๎านขวา)
 ส๎อม (อยูํด๎านซ๎าย)
 แก๎วน้าและแก๎วไวน์ วางอยูํด๎านขวามือเหนือมีด/ช๎อน
 ผ๎าเช็ดปาก อาจวางอยูํบนจานรองหรือบนโต๏ะข๎างส๎อม
 ขนมปัง (อยูํด๎านซ๎าย)

จะเริ่มเมื่อใด
 หากแขกในโต๏ะไมํเกิน 6 คน ให๎รอจนกวําจะเสิร์ฟคนสุดท๎าย แตํหากมากกวํา 6 คน สามารถ
เริ่มรับประทานได๎เมื่อบริกรเสิร์ฟแขกคนที่ 4 หรือคนที่ 5 หรือเมื่อเจ๎าภาพให๎สัญญาณ
 ปัจจุบัน จานวนบริกรมีจานวนมากสามารถดูแลแขกได๎ทั่วถึงทุกคนในเวลาไมํนาน จึงให๎รอจน
เมื่อคนสุดท๎ายได๎รับอาหารแล๎วคํอยเริ่มรับประทานพร๎อมกัน
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เสิร์ฟด๎านใด
 การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นทางการ (แบบ
ตะวันตก ) บริกรจะเข๎าเสิร์ฟด๎านขวามือของแขก
(เสิร์ฟด๎วยมือขวา ) แล๎วเวียนขว าไปจนครบ ยกเว๎น
ขนมปัง เนย สลัด ที่บริกรจะเสิร์ฟด๎านซ๎ายมือ
เชํนเดียวกับการเสิร์ฟแบบอเมริกันที่จะเข๎าเสิร์ฟ
ด๎านซ๎ายแล๎วถอนจานด๎านขวามือของแขก

การปฏิเสธอาหารและเครื่องดื่ม
 ถึงแม๎วําการปฏิเสธอาหารหรือเครื่องดื่มจะถือวําเป็นการไมํสุภาพ แตํหากวํามีความจาเป็น
และเหตุผลที่สาคัญก็สามารถทาได๎
 ไมํควรปฏิเสธอาหารที่เจ๎าภาพจัดไว๎บริการและบริกรนามาเสิร์ฟ หากไมํแนํใจวําจะถูกปาก
หรือไมํก็ให๎ตักแตํเพียงเล็กน๎อยกํอน
 หากไมํประสงค์จะดื่มเครื่องดื่มที่มี
 แอลกอฮอล์ ก็ควรรับไว๎เพื่อใช๎ในเวลาดื่มอวยพร
 แตํหากไมํดื่มเลยเนื่องจากข๎อห๎ามด๎านศาสนาหรือด๎านสุขภาพก็สามารถปฏิเสธได๎และขอ
เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชนิดอื่นแทนในการดื่มอวยพร
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรดื่มในปริมาณที่พอควร ไมํควรดื่มหนักจนเกิดอาการมึน
เมาครองสติไมํอยูํ ซึ่งจะทาให๎เสียภาพพจน์ทั้งตํอสํวนตัวและประเทศชาติ
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ข้อควรรู้เพิ่มเติม
1. อาหารที่ตัดเป็นชิ้นใหญํมีขนาดประมาณสาหรับคนละ ๑ ชิ้น ควรตักเพียงชิ้นเดียว
2. ถ๎าเป็นอาหารที่ไมํได๎แบํงสํวนเป็นชิ้นหรือเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก็ตักได๎ตามพอใจ แตํตักอยําให๎
มากเกินจนรับประทานไมํหมด
3. ให๎ตักอาหารประเภทตําง ๆ ที่มีอยูํในจานของเรามาประกอบกัน ไมํรับประทานอะไรก็อยํา
ตักมา เวลาตักมาวางในจานของเรา ควรวางให๎เป็นสัดสํวนสวยงาม
4. ถ๎ามีซ๏อสหรือน้าเกรวี่มาด๎วย ควรราดซ๏อสหรือน้าเกรวี่นั้นลงเฉพาะบนชิ้นเนื้ออยําราดบน
ผักหรือมันฝรั่ง ฯลฯ เพราะจะดูเลอะเทอะ
5. เมื่อตักอาหารลงจานของเราแล๎วต๎องวางช๎อน-ส๎อมลงในที่เดิม เมื่อบริกรนาอาหารมาบริการ
ถ๎าเรากลําวคาขอบคุณก็เป็นการสุภาพดี ถ๎ามีการสํงอาหารจานกลางผํานไปให๎แขก ตามปกติชายจะเป็น
ฝุายถือจานอาหารให๎หญิงที่นั่งอยูํทางขวาตักอาหารกํอน แล๎วจึงตักให๎ตนเองแล๎วจึงสํงจานอาหารให๎หญิง
นั้นสํงผํานไปให๎ชายทางขวาของเธอ ถ๎าจานกลางใหญํมากหญิงอาจชํวยชายถือจานกลางได๎เหมือนกันชาย
ไมํควรปฏิเสธ แตํถ๎าทุกคนจะเพียงแตํผํานจานกลางจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทางด๎านขวา โดยให๎แตํละ
คนชํวยตนเองไปโดยลาพังก็ไมํเป็นที่นําตาหนิอยํางไร
กิริยามารยาทที่ควรระวัง

 ไมํคุยเสียงดังหรือคํอยเกินไป
 ไมํทาเสียงที่ไมํนําอภิรมย์ เชํน ขาก/ถุย เรอ ไอ จาม
 ไมํ แคะ แกะ เกา (โต๏ะอาหารตะวันตกจะไมํมีไม๎จิ้มฟัน)
 ให๎นาอาหารมาหาปาก อยํานาปากไปหาอาหาร
 อยําใช๎มีดนาอาหารเข๎าปาก โดยเด็ดขาด
 ไมํเปุาซุป/น้าแกง น้าชา กาแฟ
 ไมํวางสิ่งของเครื่องใช๎สํวนตัว เชํน กระเป๋าถือ กุญแจ หมวก
ถุงมือโทรศัพท์มือถือ แวํนตา ฯลฯ ไว๎บนโต๏ะอาหาร
 อยําเอื้อมหยิบของข๎ามโต๏ะ
 หากทาอะไรผิดพลาด ต๎องขอโทษ
 ไมํใช๎โทรศัพท์ระหวํางรับประทานอาหาร หากจาเป็นต๎องนาเข๎าโต๏ะ
อาหาร ให๎ตั้งระบบสั่น และกํอนรับโทรศัพท์ ให๎ขอโทษคนข๎างเคียง
แล๎วเลี่ยงไปคุยนอกโต๏ะอาหาร หรือคุยแตํเพียงสั้น ๆ แล๎ววางสาย
เสร็จแล้วทาอย่างไร
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 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแตํละรายการแล๎ว ให๎รวบมีดและส๎อม (ช๎อน) หันคมเข๎าหาตัว ไว๎บน
จาน ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวทแยง ซึ่งเป็นการสํงสัญญาณให๎บริกรทราบวําเสร็จแล๎ว แตํหาก
ยังไมํเสร็จ ให๎วางมีดและส๎อมแยกกันไว๎บนจาน โดยให๎คว่าส๎อม
 ไมํควรรับประทานอาหารช๎าจนคนอื่นต๎องรอเป็นเวลานาน เพราะบริกรจะไมํเก็บจานหากแขกยัง
รับ ประทานไมํเสร็จทุกคน
 เมื่อเสร็จสิ้นอาหารแล๎วเจ๎าภาพจะให๎สัญญาณในการลุกจากโต๏ะ โดยการพับผ๎าเช็ดปากหลวม ๆ
แล๎ววางไว๎ข๎างจานด๎านซ๎ายมือ แขกคนอื่นก็จะทราบโดยสัญญาณนี้ทันทีและเตรียมลุกจากโต๏ะได๎
เมื่อเลิกงาน
อยํารีบลาเจ๎าภาพในขณะที่งานกาลังดาเนินไปด๎วยความสนุกสนาน ผู๎เป็นแขกเกียรติยศควร จะต๎อง
ลาเจ๎าภาพกลับกํอนคนอื่นๆ เจ๎าภาพจะต๎องไปสํงแขก และแขกควรกลําวคาขอบคุณแกํเจ๎าภาพกํอนลา
การเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน
ประเพณีจีนถือวํา การให๎ของขวัญของกานัลใด ไมํวําจะมีคํามากแคํไหน ก็ไมํมีคุณคําเทํากับการ
เลี้ยงที่เจ๎าภาพจัดขึ้นด๎วยอัธยาศัยไมตรี การเลี้ยงอาหารแบบโต๏ะจีนนี้ เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ หรือแม๎แตํประเทศสังคมนิยมก็ตาม
การเลี้ยงอาหารจีนนี้ มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแตกตํางกับอาหารทางตะวันตก ทั้งในเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารและวิธีรับประทาน และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
- พื้นฐานในเรื่องของอาหาร แบบตะวันต กนิยมของสดๆ เชํน ผักสด สํวนแบบจีนนิยม
เนื้อประเภทที่ปรุงสาเร็จมาอยํางสุกเต็มที่แล๎ว
- ชาวตะวันตกนิยมอาหารที่เสริฟเป็นชิ้นใหญํ เชํน เนื้อทั้งก๎อน ไกํทั้งตัว มาหั่นหรือตัดที่
โต๏ะอาหาร แตํชาวจีนถือวําการตัดหรือหั่นจะต๎องทามาอยํางเรียบร๎อยแล๎วแตํในครัว
- เครื่องใช๎ ในการรับประทานแตกตํางกัน ทางตะวันตกรับประทานอาหารด๎วยมีด ช๎อน
ส๎อมประเภทตํางๆมากมาย สํวนอาหารจีน ตะเกียบเพียงคูํเดียวในการรับประทานก็เพียงพอ ชาวจีนถือวํา
เป็นการไมํสุภาพอยํางยิ่งที่จะมีการใช๎มีดตัดอาหารในโต๏ะอาหาร เพราะนอกจากเป็นการแสดงถึงความไมํ
พร๎อมแล๎ว การมีเครื่องใช๎ที่แหลมคมบนโต๏ะอาหารเห็นวําเป็นการไมํปลอดภัย
- พิธีการในโต๏ะมีน๎อย ไมํทาให๎ผู๎รํวมรับประทานอาหารอึดอัดใจหรือต๎องคอยระมัดระวัง
เชํน เครื่องมือเครื่องใช๎ และการจัดโต๏ะกลมนี้ทาให๎ผู๎รํวมรับประทานอาหารหันหน๎าเข๎าหากันทุกคน การ
สนทนาจึงเป็นไปอยํางกันเอง
- การรับประทานอาหารแบบตะวันตก ไมํยกถ๎วยซุปขึ้นมาดื่มโดยเด็ดขาด แตํอาหารจีน
นั้น การยกถ๎วยซุปขึ้นดื่มขณะมีเสียงดังไมํถือเป็นสิ่งแปลดของชาวจีน ในทางตรงข๎ามกลับเป็นที่นิยมเสีย
ด๎วย
นอกจากนี้ ชาวจีนเชื่อวํา อาหารทุกมื้อควรมีนิมิตหมายอันดี เชํน อาหารประเภทปลา ช าวจีนถือ
วําเป็นนิมิตหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และอาหารบางอยํางแสดงเอกลักษณ์พิเศษ เชํน เส๎นหมี่ทุก
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ประเภทแสดงถึงความยืนยาวของอายุ ควรเสริฟในวันเกิด และซาลาเปาทอดไส๎ถั่วกวนแสดงถึงความ
รุํงเรือง เป็นต๎น
การกลําวคาปราศรัยหรือสุนทรพจน์ของจีนนั้น แตกตํางไปจากของตะวัน ตก คือ ชาวจีนเจ๎าภาพ
มักจะกลําวสุนทรพจน์กํอนเมื่อเริ่มรับประทานอาหารจานแรก เมื่อกลําวเสร็จแล๎ว เจ๎าภาพจะเดินไปชน
แก๎วกับแขกเกียรติยศและแขกอื่นๆ แตํของชาวตะวันตกนั้น จะกลําวสุนทรพจน์ก็ตอนที่มีการเสริฟของ
หวานแล๎วเทํานั้น
ข๎อห๎ามบางประการในโต๏ะจีน
1. อยําคายหรือทิงเศษอาหารบนโต๏
้
ะหรือที่พื้น ควรจะทิ้งแอบไว๎ข๎างจานหรือถ๎วยชามที่จัดมาเฉพาะ
2. อยําตัดอาหารจาพวกหมีในงานวันเกิด
3. อยํากลับปลาทั้งตัวเมื่อทานเนื้อด๎านหนึ่งหมดแล๎ว ในขณะทีมีชาวเรือมารํวมโต๏ะด๎วย
4. อยําดูดตะเกียบ
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 ลง 26 ก.ค.
2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลง 25 ต.ค. 2545
ข๎อ 7 การรับรองชาวตํางประเทศในกรณีตํอไปนี้ ให๎สํวนราชการจัดได๎ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม โดยจํายได๎เทําที่จํายจริงในวงเงินตามอัตราในบัญชีแนบท๎ายระเบียบ
(1) แขกของกรม หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํากรม โดยหัวหน๎า
สํวนราชการเจ๎าของงบประมาณเป็นผู๎เชิญ และมีกาหนดระยะเวลาที่แนํนอน
(2) กรณีเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเตรียมการหรือจัดฝึกรํวม หรือฝึกผสมหรือประชุม
หารือ พิจารณาให๎ความชํวยเหลือ ติดตามความก๎าวหน๎าในการให๎ความชํวยเหลือ ให๎
คาแนะนา บรรยายในด๎านตํางๆ เพื่อประโยชน์แกํการปฏิบัติราชการ ดูงาน หรือ
เดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข๎อตกลงกับประเทศไทย
ข๎อ 9 การพิจารณาอนุมัติการจํายเงินคํารับรองชาวตํางประเทศครั้งหนึ่งๆ ให๎อ ยูํในดุลพินิจของ
หัวหน๎าสํวนราชการเจ๎าของงบประมาณพิจารณาตามความจาเป็นเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ
บัญชีอัตราการจํายคํารับรองชาวตํางประเทศ
1. ค่าเลี้ยงรับรอง
ภายในวงเงินคนละ : บาท
1.1 อาหารเช๎า
200
1.2 อาหารวํางและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์
120
1.3 อาหารกลางวัน (รวมเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์)
500
1.4 คอคเทล
250
1.5 อาหารค่า (รวมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไมํมีแอลกอฮอล์)
800
2. ค่าที่พัก
2.1 หัวหน๎าคณะดารงตาแหนํงหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทําขึ้นไป ห๎องละวันละ
8,000
2.2 หัวหน๎าคณะดารงตาแหนํงต่ากวําหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทํา ห๎องละวันละ
4,000
2.3 ผู๎รํวมคณะ ห๎องละวันละ
2,000
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3. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในระหว่างการเดินทางภายใน
ประเทศเพื่อการรับรองชาวต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
3.1 คําพาหนะ เชํน คําเชํารถ คําบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ฯลฯ
3.2 คําธรรมเนียมสนามบิน คําธรรมเนียมผํานทาง คําบริการจอดรถ
4. ค่าบัตรเข้าชมการแสดงหรือสถานที่สาคัญเพื่อเป็นการเผยแพร่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
5. ค่าของขวัญ
5.1 หัวหน๎าคณะดารงตาแหนํงหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทํา
ขึ้นไป ไมํเกินคนละ
สาหรับคูํสมรสให๎ไมํเกินกึ่งหนึ่งของอัตราดังกลําว
5.2 หัวหน๎าคณะดารงตาแหนํงต่ากวําหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทํา ไมํเกินคนละ
6. ค่าการแสดง การแสดงที่เป็นการเผยแพรํสํงเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
6.1 คําการแสดงนาฏศิลป์ จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน
6.2 คําดนตรีและนักร๎อง จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน
6.3 คําดุริยางค์ จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา กรณีชาวตํางประเทศดารงตาแหนํงรองหัวหน๎า
สํวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทําขึ้นไป จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน

2,500
1,000
6,000
5,000
3,000
20,000

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในกา รบริหารของส่วนราชการ
พ.ศ. 2553
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว67 ลง 12 เม.ย. 2548 เรื่อง การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
ข๎อ 2 การรับรองชาวตํางประเทศ ซึ่งไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วย การจํายเงินคํารับรองชาวตํางประเทศ พ .ศ. 2536 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม อนุมัติ
ให๎เบิกคําใช๎จําย ในการรับรองได๎เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราและวงเงิน ตามระเบียบดังกลําวโดยอนุโลม
สาหรับคําใช๎จํายที่อยูํนอกเหนือระเบียบดังกลําว ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราและวงเงิน ตาม
รายละเอียดคําใช๎จํายในการรับรองชาวตํางประเทศ ดังนี้
1. คําใช๎จํายในการรับรองดังตํอไปนี้ ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริง
1.1 คําใช๎จํายเกี่ยวกับการเดินทางระหวํางประเทศ สาหรับคณะชาวตํางประเทศ เชํน คําบัตร
โดยสารเครื่องบิน คําธรรมเนียมในการจัดสํงบัตรโดย สารเครื่องบิน (PTA) คําธรรมเนียมสนามบิน คํา
ขนสํง เป็นต๎น
1.2 คําบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและคําธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องสาหรับ
เจ๎าหน๎าที่ฝุายไทยที่ปฏิบัติงานด๎านการติดตํอ ประสานงาน หรืออานวยความสะดวก รวมถึงเจ๎าหน๎าที่
รักษาความปลอดภัย
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1.3 คําที่พักสาหรับคณะชาวตํางประเทศและเจ๎าหน๎าที่ฝุายไทย ที่ปฏิบัติงานด๎านการติดตํอ
ประสานงานหรืออานวยความสะดวก รวมถึงเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
1.4 คําใช๎จํายในการเชําใช๎และตกแตํงสถานที่
1.5 คําวัสดุ / เครื่องเขียน / อุปกรณ์ คําเชําอุปกรณ์ตํางๆและดาเนินเอกสาร / สิ่งตีพิมพ์
1.6 คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร และคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ถํายภาพ/บันทึกภาพ
2. คําของขวัญและคําของที่ระลึกเกี่ยวกับหนํวยงานสาหรับคณะชาวตํางประเทศ ให๎เบิกจํายได๎
เทําที่จํายจริง โดยให๎อยูํในดุลยพินจิ ของหัวหน๎าสํวนราชการตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
3. เงินรางวัลสาหรับเจ๎าหน๎าที่ตารวจนาขบวน ให๎เบิกจํายดังนี้
3.1 สัญญาบัตรหรือเทียบเทํา
ในอัตราคนละไมํเกิน 120 บาท
3.2 ต่ากวําสัญญาบัตรหรือเทียบเทํา
ในอัตราคนละไมํเกิน 75 บาท
4. คําอาหารกลํองสาหรับเจ๎าหน๎าที่เตรียมการเลี้ยงอาหารค่าอยํางเป็นทางการ ในอัตราคนละไมํ
เกิน 30 บาท กรณีไมํใช๎สิทธิเบิกคําเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามนัยแหํงพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ พ .ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม หรือกรณีไ มํใช๎สิทธิเบิกคําตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536
5. คําใช๎จํายในการสาธิตขีดความสามารถทางยุทโธปกรณ์ ในวงเงิน 25,000 บาท
6. คําใช๎จํายเบ็ดเตล็ด ในวงเงิน 50,000 บาท เชํน คําใช๎จํายในโรงแรมที่พักของชาวตํางประเทศ
คําเครื่องดื่ม ตามสถานที่ตํางๆ คําบัตรเข๎าชมการแสดง คําพวงมาลัย – ดอกไม๎สด คําทาความสะอาด
เครื่องแตํงกาย นักดนตรี คําทิปพนักงานบริการ/ขนกระเป๋า เป็นต๎น
4. คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ 567/2553 ลง 8 พ.ย. 2553 เรื่อง การมอบอานาจการ
บริหารงานการเงินของสานักงานตารวจ
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เอกสารอ้างอิง
1. คูํมือการปฏิบัติงานพิธีการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการตํางประเทศ
2. คูํมือการรับรอง กองทัพเรือ พ.ศ. 2542
3. ประมวลระเบียบการตารวจไมํเกี่ยวกับคดี เลํม 2 ตอน 1 ประเภทบริหาร ลักษณะที่ 17 บทที่
11 การบรรเลงเพลงเคารพ บทที่ 12 กองเกียรติยศ

