คํา แนะนํา ในการเข้ า ร่ว มงานพระราชพิ ธี รัฐ พิ ธี
หรือ งานพิ ธีที มีเ สด็ จ พระราชดํา เนิ น
หรือ โปรดเกล้ า ฯ มอบหมายผู้ แ ทนพระองค์

งานพระราชพิธี
หมายถึง งานทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดไว้
ตามราชประเพณี ซึงจะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงประกอบพิ ธี ก่ อ นถึ ง งานพระราชพิ ธี
จะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
ให้มี ห มายกํา หนดการพระราชพิ ธี ที จะเสด็ จ พระราชดําเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ซึงผูม
้ ต
ี ําแหน่งเฝาฯ มีหน้าทีจะต้องไปเข้าเฝาฯ

งานรัฐพิธี
หมายถึ ง งานที รัฐ บาลกราบบั ง คมทู ล
ขอพระราชทานพระมหากรุ ณ าให้ ท รงรับ ไว้
เปนงานรัฐพิธี มีหมายกําหนดการทีกําหนดไว้
เปนประจํา ซึงพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว
จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในพิธี
หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มผ
ี แ
ู้ ทนพระองค์ก็ได้

งานพิธี
หมายถึ ง งานที ผู้ ใ ดสามารถจั ด ขึ นตามลั ท ธิ ตลอดจนแบบอย่ า งธรรมเนี ย มประเพณี ก ารปฏิ บั ติ
ของแต่ ล ะสั ง คม หรือ ท้ อ งถิ น เช่น พิ ธีแ ต่ ง งาน พิ ธีศ พ พิ ธีอุ ป สมบท อย่ า งไรก็ ต าม อาจมี พิ ธีสาํ คั ญ
ของพระมหากษั ตริย์ หรือรัฐบาล แต่ มิได้กําหนดให้เปนพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เช่น พิธีต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และพิธีต้อนรับผู้นํา หรือประมุ ขต่างประเทศ ทีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเปนทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล

คํา แนะนํา ในการเข้ า ร่ว มงาน
๑. ประสานสํานักพระราชวัง หรือหน่วยงานเจ้าภาพ เพือขอบัตรเข้าเฝาฯ หรือบัตรแสดงตนเข้าร่วมงาน
๒. แต่งกายตามหมายกําหนดการ หรือหมายรับสังสํานักพระราชวัง หรือทีบัตรเชิญกําหนดอย่างเคร่งครัด
๓. ไปถึงก่อนเวลาเสด็จพระราชดําเนิน อย่างน้อย ๔๕ นาที หรือตามทีบัตรเชิญกําหนด
๔. สํารวมกริยามารยาท
๕. ไม่สวมแว่นกันแดด ยกเว้นแว่นสายตา
๖. สุภาพบุรษ
ุ จัดแต่งทรงผมให้สภ
ุ าพเรียบร้อย ไม่มห
ี นวดเครารุงรัง
๗. สุภาพสตรี รวบผม ขมวดปลายผม หรือเกล้าผมให้เรียบร้อย
๘. สุภาพสตรี สวมถุงน่องเมือแต่งเครืองแบบปกติขาว เครืองแบบครึงยศ หรือเครืองแบบเต็มยศ
๙. อยูใ่ นจุดทีสํานักพระราชวัง หรือเจ้าภาพกําหนด ไม่เดินเกะกะ วุ น
่ วาย
๑๐. ไม่นาํ ถุง ย่าม หรือสัมภาระพะรุงพะรังติดตัวไป
๑๑. ไม่พกอาวุ ธ หรือเครืองมือสือสาร
๑๒. ไม่พูดคุย หรือส่งเสียงดัง
๑๓. ปฏิบต
ั ิตัวตามคําแนะนําของสํานักพระราชวัง หรือเจ้าภาพอย่างเคร่งครัด
กองพิธก
ี าร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รูปแบบการแต่งกายและการประดับเข็มที่ระลึก
ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่มีเสด็จพระราชดาเนิน
หรือโปรดเกล้าฯ มอบหมายผู้แทนพระองค์

รูปแบบการแต่งกาย
๑. ข้าราชการและพนักงานราชการ

เครื่องแบบปกติขาว
๒. พนักงานจ้างเหมาบริการ

เครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบครึ่งยศ

ชาย : ชุดขอเฝ้า
หญิง : ชุดไทยบรมพิมาน หรือชุดไทยอมรินทร์
(ภาพประกอบ : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

การประดับเข็มที่ระลึก
(ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา)
๑. เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒. กรณีได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และประดั บพร้อ มกับ เข็ มที่ร ะลึ กตราสั ญลั กษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองพิธีการ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คําแนะนําในการเข้าร่วมงานมารยาททางสังคม
งานมารยาททางสังคม

หมายถึง งานทีมีระเบียบแบบแผน และมีการกําหนดรูปแบบการเข้าร่วมงาน
อย่างเปนทางการ โดยมีกรอบมารยาททีเหมาะสมในการมีปฏิสม
ั พันธ์กับผูอ
้ ืน และสอดคล้องตามบรรทัดฐานทางสังคม
ซึงมีกฎกติกาและแบบแผนในการอยูร
่ ว
่ มกันอย่างสงบสุข
งานมารยาททางสังคมมีหลายลักษณะและหลายระดับ อาทิ งานทีเกียวข้องกับบุคคลทัวไปตามวาระและโอกาสต่าง ๆ
งานทีเกียวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี จนไปถึงงานทีเกียวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ซึงจะมีรูปแบบและรายละเอียดของงานทีแตกต่างกันไป

ดังนัน

ี ารปฏิบต
ผู้เข้าร่วมงานจึงควรศึ กษาวิธก
ั ิตนให้เหมาะสมตามลักษณะและระดับของงาน และถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนทีสังคมได้กําหนดไว้ รวมทังควรคํานึงถึงมารยาททางสังคมระหว่างประเทศ หากมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย เพือให้งานดําเนินไปอย่างอย่างราบรืน ไม่ก่อปญหาหรือสร้างความไม่สบายใจให้แก่เจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงาน หรือ
คนในสังคมนัน ๆ โดยเมือได้รบ
ั เชิญเข้าร่วมงานแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมงานควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงาน และการปฏิบต
ั ิตัว
ขณะร่วมงาน

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงาน

ข้อควรปฏิบต
ั ิตัวขณะร่วมงาน

๑. ศึกษากําหนดการอย่างละเอียด

๑. แต่งกายให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน
หรือตามทีบัตรเชิญกําหนด หลีกเลียงการแต่งกาย
ทีหวือหวา/โป เกินไป ไม่แต่งตัวข่มเจ้าของงาน

๒. ศึกษาบัตรเชิญเข้าร่วมงาน ซึงจะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ
เช่น

๒. ไปร่วมงานในเวลาทีเหมาะสม /ตามเวลาทีแจ้งบนบัตรเชิญ
(กรณีไปถึงก่อนเวลา ไม่ควรไปถึงก่อนเวลาเกิน ๑๐ นาที)

๒.๑ ชือเจ้าภาพ
๒.๒ ชืองาน
๒.๓ วัน เวลา และสถานทีจัดงาน
๒.๔ รูปแบบงาน
๒.๕ เวลาการเข้าร่วมงาน (ควรไปก่อนเริมงาน หรือ
ควรไปหลังเริมงาน)
๒.๖ การตอบรับเข้าร่วมงาน (R.S.V.P.)
๒.๗ การแต่งกาย
๒.๘ การแจ้งข้อมูลการแพ้/ข้อจํากัดทางอาหาร
หรือเครืองดืม หรือข้อจํากัดทางศาสนา

๓. เตรียมของทีระลึกทีเหมาะสมสําหรับมอบแก่เจ้าของงาน
(หากจําเปนหรือมีธรรมเนียมปฏิบต
ั ิ)

๓. ทักทายเจ้าของงาน และผูร้ ว่ มงาน
๔. มอบของทีระลึกทีเตรียมไว้แก่เจ้าของงาน (หากมี)
๕. มีมารยาทในการเรียกชือบุคคลอย่างเหมาะสม
(โดยเฉพาะในกรณีงานด้านต่างประเทศ)
๖. มีมารยาทในการแนะนําบุคคล
๗. หลีกเลียงการนําสัมภาระส่วนตัวเข้าร่วมงานมากเกินไป
(หรือไม่ควรนําสัมภาระส่วนตัวเข้าร่วมงานสําหรับ
บางงานทีมีขอ
้ จํากัด)
๘. ปดเสียงโทรศัพท์มอ
ื ถือและอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
หากจําเปนต้องใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือ ควรใช้ดว้ ยความสํารวม
ไม่คย
ุ เสียงดัง
๙. มีมารยาทในการถ่ายภาพภายในงานหรืออาหาร
โดยคํานึงถึงสิทธิสว่ นบุคคล และความเปนส่วนตัว
ของเจ้าของงาน และผูเ้ ข้าร่วมงาน
๑๐. มีมารยาทในการสนทนาภายในงาน สร้างบรรยากาศ
ทีดีในการสนทนา หลีกเลียงหัวข้อสนทนาทางการเมือง
ศาสนา เชือชาติ รสนิยมทางเพศ หรือเรืองส่วนบุคคลอืน ๆ
๑๑. มีมารยาทในการรับประทานอาหารภายในงาน
๑๒. มีมารยาท/รักษาความสะอาด ในการใช้หอ
้ งนํา
หรือพืนทีต่าง ๆ ภายในงาน

กองพิธก
ี าร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑๓. อําลาเจ้าของงานก่อนเดินทางกลับ และไม่นาํ สิงของ
ภายในงาน (ทีมิใช่ขอชําร่วย) ติดตัวออกไปด้วย
โดยมิได้รบ
ั อนุญาตจากเจ้าของงาน

