
การรับรองการเยือนแบบทวิภาคี 
และการรับรองการเยือนแบบพหุภาคี
(การจัดการประชุมระหว่างประเทศ)

ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑



ประเภทของการเยือน
ในระดับต่างๆ



ตัวอย่างการเยือนแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเยือนระดับทวิภาคี (Bilateral)

- ไทย - ลาว 
- ไทย - เกาหลีเหนอื 

การเยือนในระดับพหุภาคี (Multilateral)
► การประชุมระหว่างประเทศ (International  Conference)

► การประชุมระหว่างประเทศ (ระดับภูมิภาค)
- ASEAN - ACD 
- APEC - AMED
- ASEM
- BIMSTEC

► การประชุมระหว่างประเทศ (ระดับโลก) 
- UN



ประเภทของการเยือน

 การเยือนของพระราชอาคันตุกะ

 การเยือนของแขกรัฐบาล

 การเยือนของแขกกระทรวง    



(1) การเยือนของพระราชอาคันตุกะ

 การเยือนระดับสูงสุดของการเจริญสัมพันธไมตรี 
เน้นในเชิงพิธีการมากกวา่การมุ่งเน้นในด้านสารัตถะ แบ่งออกเป็น

 1.1 การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะฯ 
(State Visit)

 1.2 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ (Visit as 
Private Guests of His Majesty the King)



1.1 การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะ
พระราชอาคันตุกะ (State Visit)

 พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท่าอากาศยาน

 พิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร

 งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่่า (State Banquet)

 งานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดเพื่อเป็นเกียรติ ณ ท่าเนียบรัฐบาล 
(Gala Reception)

 พิธีส่งอย่างเป็นทางการ





















1.2 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ 
(Visit as Private Guests of His Majesty the King)

 การการรับและส่งโดยผู้แทนพระองค์ และอธิบดีกรมพิธีการทูต

 ไม่มีพิธีรับและส่งที่เป็นทางการเต็มรูปแบบ

 ไม่มีพิธีมอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร

 ไม่มีการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่่าอย่างเป็นทางการ

 ไม่มีการเข้าเฝ้าฯ/เยี่ยมคารวะพระราชอาคันตุกะโดยประมุขฝ่าย
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ

 รัฐบาลไม่จัดงานสโมสรสันนิบาต



(2) การเยือนของแขกรัฐบาล

 การเยือนเพื่อการเจรจาหารือและกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
รัฐบาลที่มีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ให้ความส่าคัญทั้ง
ทางด้านพิธีการและด้านสารัตถะ แบ่งออกเป็น

 2.1 การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

 2.2 การเยือนเพื่อการเจรจาท่างาน (Working Visit)

 2.3 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit as  Guests of the 
Government)



2.1 การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

 พิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยาน

 พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท่าเนียบรัฐบาล

 การหารือทวิภาคี

 งานเลี้ยงอาหารค่่า (หรืออาหารกลางวัน)

 พิธีส่งที่ท่าอากาศยาน









2.2 การเยือนเพื่อการเจรจาท างาน (Working Visit)

 การเยือนเพื่อเจรจาในปัญหา หรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะใน
ระยะเวลาอันสั้น

 เป็นการเยือนของบุคคลส่าคัญต่างประเทศระดับอื่น ๆ

 หลีกเลี่ยงพิธีการต่าง ๆ ให้มีน้อยที่สุด เช่น ไม่มีพิธีการต้อนรับที่    
ท่าอากาศยาน/ท่าเนียบรัฐบาล

 มีอยู่ทั่วไปในหมู่ประเทศอาเซียน และใกล้เคียง หรือผู้น่าประเทศ
ที่เคยเยือนไทยอยา่งเป็นทางการแล้ว



2.3 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Visit as Guests of the Government)

 การเยือนกึ่งทางการ เพื่อแสดงไมตรีจิตหรือให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน

 การเยือนของบุคคลส่าคัญต่างประเทศในระดับอื่น ๆ

 จัดการต้อนรับการเยือนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 ไม่มีพิธีการใด ๆ 

 การต้อนรับและอ่านวยความสะดวกอนุโลมตามการเยือนแบบ    
Working Visit







(3) การเยือนของแขกกระทรวง

 การเยือนเพื่อการเจรจาหารือ หรือกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
กระทรวง แบ่งออกเป็น

 3.1 การเยือนในระดับรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ปลัดกระทรวง

 3.2 การเยือนของบุคคลส่าคัญระดับอื่น ๆ



บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการรับรองการเยือนของบุคคลส าคัญ

ต่างประเทศที่เสด็จฯ/เดินทางเยือน



การรับรองการเยือน
มี 2 มิติ

ด้านพิธีการ

ด้านการอ านวยความสะดวก 
(Logistical arrangements)



ด้านพิธีการ



ด้านพิธีการ

พิธีการต้อนรับ-ส่ง ที่ท่าอากาศยาน

การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส่าคญั

การจัดพิธีการต่างๆ เช่น การลงนามความตกลง 
การแถลงข่าว

การจัดงานเลี้ยงรับรอง

การจัดก่าหนดการต่าง ๆ  หรือ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ



พิธีการต้อนรับ–ส่ง 
ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง ณ ท่าอากาศยาน

การจัดพิธีต้อนรับ-ส่ง

การประสานบุคคลผู้มาให้การต้อนรับ-ส่งของฝ่ายไทย

การมอบพวงมาลัยข้อมือ/ช่อดอกไม้

การใช้ห้องรับรองพิเศษ

การสนทนา



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะ
บุคคลส าคัญ



การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ
ขั้นตอน

 ประสานหน่วยงานของบุคคลส่าคัญเพื่อพิจารณา โดยแจ้งระบุ
วัตถุประสงค์ของการขอเข้าเยี่ยมคารวะ

 ประสานรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ่าเป็น

 ประสานเรื่องอื่นๆ เช่น วัน เวลา และสถานที่ เข้าเยี่ยมคารวะ 
ทางเข้า-ออกของขบวนรถยนต์ การแต่งกาย ภาษาที่จะใช้ 
ของขวัญที่จะแลกเปลี่ยน เป็นต้น



การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ
ขั้นตอน

 การจัดเก้าอี/้โซฟา (โต๊ะ)

 การจัดผังที่นั่ง

 การจัดล่าม

 การจัดเตรียมของขวัญ/ของที่ระลึก



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ



การจัดพิธีการต่างๆ



พิธีลงนามความตกลง



การลงนามความตกลง
เหตุผล

การหารือระหว่างการเยือนทวิภาคี อาจน่าไปสู่การลงนาม
ความตกลงเพื่อสานต่อความร่วมมือต่าง ๆ

 ถือเป็นผลลัพธ์ของการเยือนอย่างเป็นรูปธรรม



 การจัดเตรียมความตกลงที่จะลงนาม

 การเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงนาม เช่น สมุดลงนาม 
ปากกาลงนาม ตราประทับ ที่ซับหมึก

 การจัดห้องส่าหรับลงนามให้เหมาะสม เช่น การจัดโต๊ะลงนาม 
เก้าอี้ลงนาม การประดับธง

 การซักซ้อมล่าดับพิธีร่วมกับฝ่ายต่างประเทศ

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
องค์ประกอบ



 ความตกลงจะมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ

 ความตกลงฉบับของไทยจะขึ้นต้นด้วยชื่อของฝ่ายไทยก่อนและ
ฉบับของคู่ภาคีก็จะขึ้นต้นด้วยช่ือของฝ่ายคู่ภาคีก่อน

 ในการจัดท่าความตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทุกครั้ง ควรหารือ
กับกระทรวงการต่างประเทศก่อน (กรมภูมิภาค หรือ กรมสนธิสัญญาฯ) 
เนื่องจากอาจมีนัยที่ต้องผ่านการพิจารณา/ตีความทางกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญก่อน

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
การจัดเตรียมความตกลง



 การลงนามแบบทวิภาคีจะจัดเป็นเก้าอี้คู่ ในกรณีที่ฝ่ายไทยเป็น
เจ้าภาพ ฝ่ายไทยจะนั่งทางซ้ายมือของโต๊ะ ส่าหรับแขกหรือคู่ภาคี
จะนั่งทางด้านขวามือเพื่อเป็นการให้เกียรติฝ่ายคู่ภาคี

 การจัดเก้าอี้ของผู้เข้าร่วมการลงนามฯ 
- เก้าอี้แถวหน้าส่าหรับแขก VIP 
- เก้าอี้แถวหลังส่าหรับสักขีพยาน

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
การจัดเก้าอี้



 ธงเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะจะจัดวางตามตัวบุคคลผู้ลงนาม กล่าวคือ 
ธงชาติของประเทศไทยก็จะวางอยู่ทางด้านซ้ายของโต๊ะ ธงชาติ
ของประเทศคู่ภาคีจะวางทางด้านขวาของโต๊ะ

 ส่าหรับธงใหญ่ด้านหลังผู้ลงนามหรือธงยืน จะประดับสลับกับ
ตัวบุคคลผู้ลงนาม

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
การประดับธงชาติ



 เตรียมทุกอย่างให้พร้อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ลงนาม ความตกลง
โดยเฉพาะปากกาว่า เขียนติดหรือไม่

 พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายมาประจ่าต่าแหน่ง เมื่อผู้ลงนาม
เตรียมจะนั่ง เจ้าหน้าที่ (Liaison officer) จะเลื่อนเก้าอี้ให้ทั้งสองท่านและ
เรียนเชิญท่านน่ัง

 เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังผู้ลงนามแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ชี้ต่าแหน่งตรงช่องที่
จะต้องลงนามในความตกลง เพื่อให้ผู้ลงนามลงนามได้ถูกต้องตามต่าแหน่ง
ที่ก่าหนด เมื่อลงนามแล้วเจ้าหน้าที่น่าที่ซับหมึกมาซับโดยให้ซับไปทาง
เดียวเพื่อไม่ให้น้่าหมึกซึม (**ซับเพียงครั้งเดียว)

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
ขั้นตอน



 เจ้าหน้าที่ถอนความตกลงออก และแลกความตกลงกันทางด้านหลัง ซึ่ง
ขณะนี้ความตกลงฉบับของฝ่ายไทยก็จะอยู่ที่ฝ่ายคู่ภาคีและความตกลง
ฉบับของคู่ภาคีก็จะอยู่ที่ฝ่ายไทย

 ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนามในต่าแหน่งที่เหลือว่างอยู่ที่ต้องลงนาม (ช่อง
ขวามือในความตกลง) เมื่อลงนามแล้วเจ้าหน้าที่ซับหมึก

 เมื่อลงนามเสร็จ ผู้ลงนามลุกขึ้นแลกความตกลงกัน โดยเจ้าหน้าที่เตรียม
ถอยเก้าอี้ให้เพื่อผู้ลงนามทั้งสองลุกขึ้น และอาจมีการถ่ายภาพร่วมกัน 
(ขณะนี้ความตกลงฉบับของฝ่ายไทยก็จะกลับมาอยู่ที่ผู้ลงนามฝ่ายไทย)

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
ขั้นตอน



 ผู้ลงนามกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ ประมาณไม่เกิน 3 นาที โดยจะกล่าว
สรุปว่าความตกลงฉบับนี้คือความตกลงเกี่ยวกับเรื่องอะไร ประโยชน์ที่ทั้ง
สองประเทศจะได้รับจากการท่าความตกลงฉบับน้ี

 ผู้ลงนามเชิญดื่มเพื่อเป็นการแสดงความยินดีร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ 
(และสักขีพยาน) ซึ่งจะร่วมดื่มแสดงความยินดีด้วย

 หลังจากด่ืมร่วมกัน ผู้ลงนามของประเทศคู่ภาคีอาจจะมีการกล่าว
สุนทรพจน์ตอบหรืออาจจะไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับที่ได้ตกลงกันไว้

 จบพิธีลงนาม

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
ขั้นตอน



 ควรขอค่าแนะน่ารายละเอียดของข้ันตอนการลงนามกับ
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาฯ)

 เตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

 “ซ้อม” พิธีลงนามร่วมกับฝ่ายต่างประเทศก่อนพิธีจริง

พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี
ขั้นตอน

Key points



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี



การแถลงข่าว



ความส าคัญของการแถลงข่าว

 การประชาสัมพันธ์ผลการหารือ/ การเยือน

 การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ/ หน่วยงาน



การจัดเตรียมแถลงข่าว

 การเลือกและจัดสถานที่ให้เหมาะสม 

 พื้นที่ส่าหรับช่างภาพ

 พื้นที่ส่าหรับผู้สื่อข่าว

 ธงชาติ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเสียง 
Podium อุปกรณ์แปลภาษา

 พื้นที่ส่าหรับรถ OB (ถ่ายทอดสดนอกสถานที่)

 การเข้าพื้นที่ล่วงหน้า การลงทะเบียนสื่อมวลชน และ
มาตรการรักษาความปลอดภัย



การจัดพื้นท่ีให้สื่อมวลชน (1)



การจัดพื้นท่ีให้สื่อมวลชน (2)



การจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน (3)



การจัดแถลงข่าวร่วม (1)



การจัดแถลงข่าวร่วม (2)



การจัดแถลงข่าวร่วม (3)



การใช้อุปกรณ์แปลภาษา (1)



การใช้อุปกรณ์แปลภาษา (2)



การจัดงานเลี้ยงรับรอง



การจัดก าหนดการต่าง ๆ



การจัดก าหนดการต่าง ๆ
รูปแบบ

ตามลักษณะของการเยือน

ตามวัตถุประสงค์ของการเยือน

ตามความประสงค์ของแขกผู้มาเยือน



การจัดก าหนดการต่าง ๆ
ขั้นตอน

ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฝ่ายผู้มาเยือน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 จัดท่าก่าหนดการ / ล่าดับพิธี

การส่ารวจสถานที่ (หากจ่าเป็น)



การจัดก าหนดการของคู่สมรส
รูปแบบ

ตามลักษณะของการเยือน

ตามความประสงค์ของคู่สมรสของแขกผู้มาเยือน

 Show case ประเทศไทย



ด้านการอ านวยความสะดวก



ด้านการอ านวยความสะดวก

การอ่านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน

การจัดยานพาหนะ

การรักษาความปลอดภัย

การจัดที่พัก



การอ านวยความสะดวก
ที่ท่าอากาศยาน



การอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน

การอ่านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออก

การอ่านวยสะดวกด้านการเข้าเมือง

การอ่านวยความสะดวกด้านศุลกากร

การน่าเข้าอาวุธปืนของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย

การขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร

การจัดการสัมภาระ



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การจัดยานพาหนะ



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

ความเหมาะสม สมเกียรติ

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง

ความปลอดภัย

 ข้อจ่ากัดของสถานที่ และก่าหนดการ



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

ตัวอย่างรูปแบบรถยนต์ตามระดับของผู้มาเยือน



รถจักรยานยนต์น่าขบวน  1 คัน

รถยนต์ต่ารวจน่าขบวน

รถยนต์หัวหน้าคณะระดบัรัฐมนตรี

รถยนต์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

รถยนต์ เจ้าหน้าท่ี

รถยนต์ คณะผู้ติดตามระดับเจ้าหน้าท่ี

การจัดขบวนรถยนต์
ตัวอย่างรูปแบบ (ระดับรัฐมนตร)ี



รถจักรยานยนต์น าขบวน  3 คัน (น.)
รถยนต์เบิกทาง (น./ป.)

รถยนต์น าขบวน (น./ป.)

รถยนต์กระทรวงการต่างประเทศ (กรมพิธีการทูต)

รถจักรยานยนต์เกียรติยศ  5 คัน (ส.)

รถยนต์บุคคลส าคัญ

รถยนต์ รปภ.ตร. (ส.)

รถยนต์ รปภ.จากประเทศที่มาเยือน

รถยนต์ เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามในคณะ

รถยนต์ เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต

รถยนต์ส ารอง

รถพยาบาล แพทย์/พยาบาล

รถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ (ส/.น.)

รถยนต์ปิดท้ายขบวน (น/.ป.)

รถยนต์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตผู้มาเยือน(หากมี)

การจัดขบวนรถยนต์
ส าหรับการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในเขตกรุงเทพมหานคร



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

การจัดรถต่ารวจน่าส่าหรับขบวนรถยนต์ของแขกผู้มาเยือน



การจัดขบวนรถยนต์
ขั้นตอน

การก่าหนดรูปแบบขบวนรถยนต์

การจัดหารถยนต์ที่เหมาะสม

การจัดหาพนักงานขับรถ

การตรวจประวัติพนักงานขับรถ

การซักซ้อม (หากจ่าเป็น)



การรักษาความปลอดภัย
(และการรักษาพยาบาล)



การรักษาความปลอดภัย
เหตุผล

 เพื่อให้การเยือนเป็นไปอย่าง “ราบรื่น”

 เพื่อให้แขกผู้มาเยือนเกิดความ “อุ่นใจและสบายใจ”

อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ หากเกิดเหตุ



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบ

ตามระดับของแขกผู้มาเยือน

ตามระดับความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อแขกผู้มาเยือน

ตามระดับความเสี่ยงของสถานที่ที่จะไป



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบ

 รถต่ารวจน่าขบวน

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจชุดอารักขาบุคคล

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจชุดอารักขาสถานที่

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ่าเป็น)



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตร)ี

 รถวิทยุต่ารวจน่าขบวน 1 คัน



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตร)ี

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจสันติบาลชุดอารักขาบุคคลส่าคัญ 1 ชุด 
(โดยปกติ ระดับรัฐมนตรี ชุด 2 คน)



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตร)ี

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจสันติบาลชุดอารักขาสถานที่



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตร)ี

 เจ้าหน้าที่ต่ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ่าเป็น)



การรักษาความปลอดภัย
ขั้นตอน

ประสานงานกับต่ารวจ

 จัดที่พักและอาหารให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่

 จัดสรรงบประมาณส่าหรับค่าใช้จ่าย



การรักษาพยาบาล
เหตุผล

 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาทางสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน



การรักษาพยาบาล
รูปแบบ

ตามระดับของแขกผู้มาเยือน

ตามระดับความเสี่ยงของแขกผู้มาเยือน 
(อายุ / โรคประจ่าตัว)



การรักษาพยาบาล
ขั้นตอน

ประสานขอรับข้อมูลทางสุขภาพของแขกผู้มาเยือน

ก่าหนดมาตรการรักษาพยาบาล

ประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลที่สะดวกที่สุด



การรักษาพยาบาล
การประสานโรงพยาบาลที่เหมาะสม



การจัดที่พัก



การจัดที่พัก
ขั้นตอน

การคัดเลือกโรงแรม ระดับห้องพักที่เหมาะสม

การส่ารวจโรงแรม

การจัดเตรียมห้องพักส่าหรับเจ้าหน้าที่

 รายละเอียดอื่น ๆ



การคัดเลือกโรงแรม 

 โรงแรมระดับห้าดาว / สี่ดาว
 มาตรฐาน เกณฑ์และตัวชี้วัด

 ระดับห้องพักที่เหมาะสม
 ประเภทห้อง Suite
 ประเภทห้อง deluxe/ superior 

 ที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทางและจัดขบวนรถยนต์
 มาตรการการรักษาความปลอดภัย    



ตัวอย่างห้องระดับ Junior Suite และการจัดพื้นที่



การส ารวจโรงแรม
 ทางเข้า – ออก/ จุดขึ้น – ลงรถยนต์

 พื้นที่จัดขบวนรถยนต/์ จอดรถยนต์ 

 เส้นทางการเดิน

 ลิฟต์

 บริการการเช็คอินส่าหรับบุคคลส่าคัญ

 ห้องพักส่าหรับบุคคลส่าคัญ

 บรรยากาศโดยรวม

 ห้องปฏิบัติการส่าหรับเจ้าหน้าที่





ขอบพระคุณ


