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 โปรดเลอืกตอนท�ีตอ้งการศกึษา

ความรู้ท�ัวไปเก�ียวกบัหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ  
แนวคดิ

ตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไ้ขเพ�ิมเตมิตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบับท�ี 2) พ.ศ.
๒๕๔๘ ภาคผนวก 4 หนังสอืราชการภาษาอังกฤษ แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื (1) หนังสอืท�ีลงช�ือ ไดแ้ก ่หนังสอืราชการท�ีเป็นแบบพธิ ีหนังสอืราชการท�ีไม่
เป็นแบบพธิ ีและหนังสอืกลาง และ (2) หนังสอืท�ีมติอ้งลงช�ือ ไดแ้ก ่บันทกึชว่ยจาํและบันทกึ
หนังสอืราชการภาษาอังกฤษแตล่ะประเภทมวีธิกีารใช ้รปูแบบและสว่นประกอบท�ีแตกตา่งกัน  นอกจากน�ียังมขีอ้กาํหนดเก�ียวกับคาํข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่
และสถานท�ีของผู้รับ การกาํหนดเลขท�ีหนังสอืออกและการออกหนังสอืราชการของสว่นราชการท�ีประจาํในตา่งประเทศ และรายละเอยีดรหัสตัวเลขประจาํของ
เจา้ของเร�ือง และหลักเกณฑก์ารพมิพห์นังสอืราชการภาษาอังกฤษและการจา่หนา้ซองเป็นการเฉพาะ

 
       ตอนท�ี 1 น�ีมวัีตถปุระสงคเ์พ�ือปพู�ืนความรู้เก�ียวกับหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ ตามท�ีกาํหนดไวใ้นระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และแกไ้ขเพ�ิมเตมิตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบับท�ี 2) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ�ึงเป็นความรู้พ�ืนฐานทั�วไปท�ีสาํคัญสว่นหน�ึงกอ่นท�ีจะทาํความเขา้ใจ
เก�ียวกับขอ้ควรคาํนงึและการใชภ้าษาในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือจดุประสงคต์า่งๆ ในตอนท�ี 2 และ 3 ตามลาํดับ
ตอ่ไป
      ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวดท�ี 1 ชนดิของหนังสอื กาํหนดไวว้า่ หนังสอืราชการ คอื เอกสารท�ีเป็นหลักฐานในราชการ
ไดแ้ก่

1. หนังสอืท�ีมไีปมาระหวา่งสว่นราชการ
2. หนังสอืท�ีสว่นราชการมไีปถงึหนว่ยงานอ�ืนใดซ�ึงมใิชส่ว่นราชการหรอืท�ีมไีปถงึบคุคลภายนอก
3. หนังสอืท�ีหนว่ยงานอ�ืนใดซ�ึงมใิชส่ว่นราชการ หรอืบคุคลภายนอกมมีาถงึสว่นราชการ
4. เอกสารท�ีทางราชการจัดทาํข�ึนเพ�ือเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารท�ีทางราชการจัดทาํข�ึนตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บังคับ
6. ขอ้มลูขา่วสารหรอืหนังสอืท�ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์

       หนังสอืราชการท�ีจะกลา่วถงึในท�ีน�ีคอืหนังสอืในขอ้ 1 และขอ้ 2 ซ�ึงกค็อืจดหมายภาษาอังกฤษท�ีมไีปมาระหวา่งสว่นราชการของไทยกับสว่นราชการของตา่ง

ประเทศ หรอืหนว่ยงานอ�ืนท�ีมใิชส่ว่นราชการ หรอืบคุคลภายนอกท�ีอยู่ในประเทศไทยและตา่งประเทศ

หลกัการเขยีนและการใชภ้าษาในหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

       ตอนท�ี 2 น�ีมวัีตถปุระสงคเ์พ�ือสรา้งความตระหนักและใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก�ียวกับหลักการเขยีนและการใชภ้าษาในการเขยีนหนังสอืราชการ ซ�ึงรวมถงึการใช ้

ภาษาท�ีถกูตอ้ง การใชเ้คร�ืองหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ ่และการระบจุาํนวนและตัวเลข ขอ้ผดิพลาดท�ีพบบอ่ยในการเขยีนของผู้ท�ีไมใ่ชเ่จา้ของภาษาอังกฤษและการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเหลา่นั�น การใชภ้าษาท�ีชัดเจน สั�น กระชับ กะทัดรัด แสดงสัมพันธภาพ เป็นทางการ สภุาพ และใหค้วามหมายเชงิบวก ทั�งน�ีเพ�ือการเขยีนหนังสอื
ราชการภาษาอังกฤษนั�นบรรลวัุตถปุระสงคแ์ละเป็นผลดี

การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือจดุประสงคต์า่งๆ

       ตอนท�ี 3 น�ีมวัีตถปุระสงคเ์พ�ือใหค้วามรู้เก�ียวกับแนวทางทั�วไปในการเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ การใชส้าํนวนภาษาและประโยคสาํเรจ็รปูในหนังสอืราชการ
ภาษาอังกฤษ และการเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือจดุประสงคต์า่งๆ ในท�ีน�ีจะครอบคลมุจดุประสงคห์ลักในการเขยีน ไดแ้ก ่การเขยีนหนังสอืราชการภาษา
อังกฤษเพ�ือแจง้ใหท้ราบ การเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือรอ้งขอ และการเขยีนหนังสอืราชการเพ�ือตอบกลับ ซ�ึงในแตล่ะจดุประสงคห์ลักนั�น จะไดน้าํเสนอ
หนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือจดุประสงคย์อ่ยตา่งๆ กันไปดว้ย เพ�ือเป็นแนวทางและตัวอยา่งในการเขยีน ซ�ึงผู้ศกึษาสามารถนาํความรู้และทักษะการเขยีนท�ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมและความตอ้งการของแตล่ะบคุคลและแตล่ะหนว่ยงานตอ่ไป
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ความรู้ท�ัวไปเก�ียวกบัหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

 

 โปรดเลอืกบทท�ีตอ้งการศกึษา

บทท�ี 1    ประเภทและการใชห้นงัสอืราชการภาษาองักฤษ    

คลกิดเูน�ือหา...   ตวัอยา่งหนงัสอืราชการ

บทท�ี 2    สว่นประกอบของหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

รายละเอยีดเก�ียวกับสว่นประกอบของหนังสอืราชการภาษาอังกฤษแตล่ะชนดินั�น ไดก้าํหนดไวใ้นภาคผนวก 4 ของระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังตอ่ไปน�ี

หนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีเป็นแบบพธิ ี(First Person Formal Note) และหนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีไมเ่ป็นแบบพธิ ี(First Person Informal
Note)
หนังสอืกลาง (Third Person Note หรอื Note Verbale)
บันทกึชว่ยจาํ (Aide-Memorie)
บันทกึ (Memorandum)

คลกิดเูน�ือหา...

บทท�ี 3    คาํข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่และสถานท�ีของผู้รบัในหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

ภาคผนวก 4 ของระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบับท�ี 2) พ.ศ. 2548
(สาํนักนายกรัฐมนตร ี2526, 2548) ไดก้าํหนดเก�ียวกับคาํข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่และสถานท�ีของผู้รับซ�ึงใชใ้นหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ โดยแบง่
เป็น (1) คาํข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่และสถานท�ีของผู้รับซ�ึงใชใ้นหนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีเป็นแบบพธิ ี(ดังปรากฏในตารางท�ี 3.1) และ (2) คาํ
ข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่และสถานท�ีของผู้รับซ�ึงใชใ้นหนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีไมเ่ป็นแบบพธิ ี(ดังปรากฏในตารางท�ี 3.2) ตอ่ไปน�ี

คลกิดเูน�ือหา...

บทท�ี 4    หนงัสอืราชการของสว่นราชการประจาํตา่งประเทศ

ภาคผนวก 5 ทา้ยระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดม้กีารกาํหนดเลขท�ีหนังสอืออกและการออกหนังสอืราชการของสว่น
ราชการท�ีประจาํในตา่งประเทศไวดั้งรายละเอยีดซ�ึงแบง่แยกตามหัวขอ้ตอ่ไปน�ีคอื หนังสอืราชการไทย หนังสอืราชการภาษาอังกฤษ และรายละเอยีดรหัส
ตัวเลขประจาํของเจา้ของเร�ือง

คลกิดเูน�ือหา...

บทท�ี 5    หลกัเกณฑก์ารพมิพห์นงัสอืราชการภาษาองักฤษและการจา่หนา้ซอง

รายละเอยีดเก�ียวกับการพมิพห์นังสอืราชการภาษาอังกฤษ ครอบคลมุหลักเกณฑก์ารพมิพ ์การจา่หนา้ซอง และมาตรฐานกระดาษและซอง ตามท�ีกาํหนดไว ้
ในระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

คลกิดเูน�ือหา...  ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพมิพห์นงัสอืราชการภาษาองักฤษ และการจา่หนา้ซอง

 

กจิกรรมประกอบบทท�ี 1-5

 Exercise 1
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1. ประเภทของหนังสือราชการภาษาองักฤษ 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ภาคผนวก 4 หนงัสือราชการภาษาองักฤษ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หนงัสือท่ีลงช่ือและหนงัสือท่ีมิตอ้งลงช่ือ (ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
2526, 2548) 
 1.1 หนังสือทีล่งช่ือ มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
       1.1.1 หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี (First Person Formal Note)  
       1.1.2 หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) 
       1.1.3 หนงัสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbale) 
 1.2 หนังสือทีม่ิต้องลงช่ือ มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
       1.2.1 บนัทึกช่วยจ า (Aide-Memoire) 
       1.2.2 บนัทึก (Memorandum) 

แผนภูมิที ่1.1  
แผนภูมิสรุปประเภทของหนังสือราชการภาษาองักฤษ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

หนงัสือท่ีลงช่ือ หนงัสือท่ีมิต้องลงช่ือ 

    หนงัสือราชการ  
     ท่ีเป็นแบบพิธี 

หนงัสือราชการ 
ท่ีไมเ่ป็นแบบพิธี 

 

หนงัสือกลาง 

บนัทกึชว่ยจ า บนัทกึ 

         แบบท่ีใช้ในการติดตอ่ทางการทตู 
        ระหวา่งสว่นราชการไทยกบัสว่น 
        ราชการตา่งประเทศหรือ 
        องค์การระหว่างประเทศ 
          
         แบบท่ีใช้ในการติดตอ่ระหวา่ง 
         สว่นราชการไทยกบัหนว่ยงานทัว่ไป 

บทท่ี 1   ประเภทและการใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ 
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2. การใช้หนังสือราชการภาษาองักฤษ 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่

ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ภาคผนวก 4 หนงัสือราชการภาษาองักฤษ ก าหนดการใชห้นงัสือ
ราชการแต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี (ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 2526, 2548) 
 2.1 หนังสือทีล่งช่ือ 
       2.1.1 หนังสือราชการทีเ่ป็นแบบพธีิ (First Person Formal Note) มี 2 แบบ คือ แบบท่ีใชใ้นการ
ติดต่อทางการทูตระหว่างส่วนราชการไทยกบัส่วนราชการต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และ
แบบท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกบัหน่วยงานทัว่ไป เป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยใช้สรรพนาม
บุรุษท่ี 1 และตอ้งลงช่ือ โดยปกติหวัหนา้ส่วนราชการจะเป็นผูล้งช่ือเอง ใชใ้นเร่ืองราชการส าคญั เช่น เร่ืองท่ี
เก่ียวกบันโยบายส าคญัของรัฐบาล เร่ืองท่ีเป็นการแสดงอธัยาศยัไมตรี เร่ืองท่ีขอความช่วยเหลือหรือขอความ
สะดวกเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
       โดยปกติหนงัสือท่ีส่วนราชการไทยใช้ติดต่อกบัหน่วยงานเอกชน จะเป็นหนงัสือราชการท่ีไม่
เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) แต่ถา้เป็นเร่ืองราชการส าคญั เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายต่อ
กิจการนั้น ๆ หรือกรณีท่ีเห็นเหมาะสม จะใชห้นงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธีดว้ยก็ได ้
       2.1.2 หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) มีแบบเดียว แต่ใชไ้ดใ้น 
2 กรณี คือ ส่วนราชการไทยมีไปถึงส่วนราชการต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ และส่วนราชการ
ไทยมีไปถึงหน่วยงานเอกชน เป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 และตอ้งลงช่ือ ใชส้ าหรับเร่ืองท่ี
มีความส าคญัลดหลัน่มาจากหนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี (First Person Formal Note) เช่น การสืบถาม
ขอ้ความ หรือขอทราบขอ้เท็จจริงบางประการ ซ่ึงยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะตอ้งท าเป็นหนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
หรือการทาบทามขอความเห็นอยา่งไม่เป็นทางการ หรือการร้องขอความช่วยเหลือในเร่ืองราชการ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น อาจใช้หนงัสือประเภทน้ีติดต่อกบัส่วนราชการต่างประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ ใน
กรณีท่ีประสงคจ์ะเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
       2.1.3 หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbale) คือ หนงัสือราชการท่ีใชส้รรพ
นามบุรุษท่ี 3 และประทบัตราช่ือส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการระดบักองหรือผูท่ี้หัวหน้าส่วน
ราชการระดบักรมข้ึนไปมอบหมาย เป็นผูรั้บผิดชอบลงช่ือย่อก ากบัตรา โดยปกติหนงัสือประเภทน้ี ถา้เป็น
เร่ืองส าคญัควรจะไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปหรือผูท่ี้มอบหมาย ก่อนลง
ช่ือย่อก ากบัตรา หนังสือน้ีจะใช้ส าหรับเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองประจ าวนั (routine) แต่จะมีผลผูกพนั
เช่นเดียวกนักบัหนงัสือ First Person Formal Note และ First Person Informal Note หนงัสือประเภทน้ีเป็น
หนงัสือท่ีส่วนราชการไทยใชติ้ดต่อกบัส่วนราชการต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ โดยทัว่ไปให้
เขียนจากหน่วยงานถึงหน่วยงาน แต่ในบางกรณีอาจเขียนจากต าแหน่งถึงต าแหน่งก็ได ้
       ในหลกัการใหถื้อเป็นแนวปฏิบติัวา่ หนงัสือท่ีมีมาถึงเป็นประเภทใด ก็พึงตอบเป็นประเภทนั้น 
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 2.2 หนังสือทีม่ิต้องลงช่ือ 
       2.2.1 บันทึกช่วยจ า (Aide-Memoire) คือ หนังสือท่ีใช้ส าหรับยืนยนัขอ้ความในเร่ืองท่ีได้
สนทนา เช่น ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ขอร้องเร่ืองต่าง ๆ หรือประทว้งดว้ยวาจาหรือแสดงท่าทีให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 
โดยปกติใชย้ืน่ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง หรืออาจส่งไปโดยมีหนงัสือน าส่งก็ได ้
       2.2.2 บันทึก (Memorandum) คือ หนงัสือท่ีใชส้ าหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงขอ้เท็จจริง 
ใหค้วามเห็นหรือโตแ้ยง้ หรือแสดงท่าที โดยปกติใชย้ืน่ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง หรืออาจส่งไปโดยมีหนงัสือน าส่ง 
ก็ได ้
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2.1 หนังสือทีล่งช่ือ 

ชนิด
หนังสือ 

การใช้หนังสือ ผู้รับหนังสือ สรรพนาม 
แทนผู้เขียน 

การลงช่ือ/ 
ผู้ลงช่ือ 

หมายเลข

ตัวอย่าง 

 
2.1.1  
ทีเ่ป็น 
แบบพธีิ 

 
แบบที ่1 ใชใ้นการติดต่อ
ทางการทูตระหวา่งส่วน
ราชการไทยกบัส่วน
ราชการต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศ 
อาทิ 
 เร่ืองราชการส าคญั 

เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบั
นโยบายส าคญัของ
รัฐบาล  

 เร่ืองท่ีเป็นการแสดง
อธัยาศยัไมตรี  

 เร่ืองท่ีขอความ
ช่วยเหลือหรือขอ
ความสะดวกเป็น
พิเศษ เป็นตน้ 

 
 ส่วนราชการ
ต่างประเทศ 

 องคก์าร
ระหวา่ง
ประเทศ 

 
สรรพนาม 
บุรุษท่ี 1  
 
 

 
ตอ้งลงช่ือ 
โดยปกติ
หวัหนา้ส่วน
ราชการลงช่ือ
เอง 

 
1 และ 2 

 
แบบที ่2 ใชใ้นการติดต่อ
ระหวา่งส่วนราชการไทย
กบัหน่วยงานทัว่ไป  
 ใชใ้นเร่ืองต่างๆ 

เช่นเดียวกบัแบบท่ี 1  

 
หน่วยงาน
ทัว่ไป 

 
สรรพนาม 
บุรุษท่ี 1  
 

 
ตอ้งลงช่ือ 
(โดยปกติ
หวัหนา้ส่วน
ราชการลงช่ือ
เอง) 

 
1 และ 2 

  อาจใชติ้ดต่อกบั
หน่วยงานเอกชนใน
เร่ืองราชการส าคญั 

หน่วยงาน
เอกชน 

สรรพนาม 
บุรุษท่ี 1  
 

ตอ้งลงช่ือ 
(โดยปกติ
หวัหนา้ส่วน

 

ตารางที่ 1.1 สรุปการใช้หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
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ชนิด
หนังสือ 

การใช้หนังสือ ผู้รับหนังสือ สรรพนาม 
แทนผู้เขียน 

การลงช่ือ/ 
ผู้ลงช่ือ 

หมายเลข

ตัวอย่าง 

เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบั
นโยบายต่อกิจการ
นั้นๆ หรือกรณีท่ีเห็น
เหมาะสม 

 

ราชการลงช่ือ
เอง) 

 
2.1.2  
ทีไ่ม่เป็น
แบบพธีิ 

 
1) ส่วนราชการไทยมีไป
ถึงส่วนราชการ
ต่างประเทศหรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 
2) ส่วนราชการไทยมีไป
ถึงหน่วยงานเอกชน 
 ใชส้ าหรับเร่ืองท่ีมี

ความส าคญัลดหลัน่
มาจากหนงัสือ
ราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
เช่น  
 การสืบถาม
ขอ้ความ หรือขอ
ทราบขอ้เทจ็จริง
บางประการ  
 การทาบทามขอ
ความเห็นอยา่งไม่
เป็นทางการ  
 การร้องขอความ
ช่วยเหลือในเร่ือง
ราชการ เป็นตน้  
 กรณีท่ีประสงคจ์ะ
เนน้ความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคล 

 
 ส่วนราชการ
ต่างประเทศ 

 องคก์าร
ระหวา่ง
ประเทศ 

 หน่วยงาน
เอกชน 

 
สรรพนาม 
บุรุษท่ี 1  
 
 

 
ตอ้งลงช่ือ 

 
3 และ 4 



  
6 

 

  

ชนิด
หนังสือ 

การใช้หนังสือ ผู้รับหนังสือ สรรพนาม 
แทนผู้เขียน 

การลงช่ือ/ 
ผู้ลงช่ือ 

หมายเลข

ตัวอย่าง 

 
2.1.3 
หนังสือ
กลาง 

 
ส่วนราชการไทยใช้
ติดต่อกบัส่วนราชการ
ต่างประเทศหรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 
 โดยทัว่ไป เขียนจาก

หน่วยงานถึง
หน่วยงาน แต่ในบาง
กรณีอาจเขียนจาก
ต าแหน่งถึงต าแหน่งก็
ได ้

 ใชส้ าหรับเร่ืองท่ีมี
ลกัษณะเป็นเร่ือง
ประจ าวนั (routine) 
และมีผลผกูพนั
เช่นเดียวกบั 2.1.1 
และ 2.1.2 

 

 
 ส่วนราชการ
ต่างประเทศ 

 องคก์าร
ระหวา่ง
ประเทศ 

 

 
สรรพนาม 
บุรุษท่ี 3  
 
 

 
ประทบัตราช่ือ
ส่วนราชการ
โดยหวัหนา้
ส่วนราชการ
ระดบักองหรือ
ผูท่ี้หวัหนา้ส่วน
ราชการระดบั
กรมข้ึนไป
มอบหมาย เป็น
ผูรั้บผดิชอบลง
ช่ือก ากบัตรา 

 
5 และ 6 
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2.2 หนังสือทีม่ิต้องลงช่ือ 

ชนิด
หนังสือ 

การใช้หนังสือ ผู้รับหนังสือ สรรพนาม 
แทนผู้เขียน 

การลงช่ือ/ 
ผู้ลงช่ือ 

หมายเลข
ตัวอย่าง 

 
2.2.1 
บันทกึ
ช่วยจ า 

 
 ใชย้นืยนัขอ้ความใน
เร่ืองท่ีไดส้นทนา เช่น 
 ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 
 ขอร้องเร่ืองต่างๆ  
 ประทว้งดว้ยวาจา
หรือแสดงท่าทีให้
อีกฝ่ายทราบ โดย
ปกติใชย้ืน่ใหแ้ก่อีก
ฝ่ายหน่ึง หรืออาจ
ส่งไปโดยมีหนงัสือ
น าส่ง 

 

 
- 

 
- 
 

 
ไม่ลงช่ือ 

 
7 และ 8 

 
2.2.2 
บันทกึ 

 
 ใชแ้ถลงรายละเอียด
หรือแสดงขอ้เทจ็จริง 
ใหค้วามเห็นหรือ
โตแ้ยง้ หรือแสดง
ท่าที โดยปกติใชย้ืน่
ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง 
หรืออาจส่งไปโดยมี
หนงัสือน าส่ง 

 

 
- 

 
- 
 

 
ไม่ลงช่ือ 

 
9 และ 10 
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ตวัอยา่ง 
หนังสอืราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1   ประเภทและการใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับสวนประกอบของหนังสือราชการภาษาอังกฤษแตละชนิดนั้น ไดกําหนดไวใน
ภาคผนวก 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
มีสวนประกอบดังนี ้

1. เลขท่ี 
       ใหระบุหมายเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือออกท่ัวไป หลัง 
No. 

2. สวนราชการเจาของหนังสือ 
 ใหระบุช่ือสวนราชการเจาของหนังสือพรอมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพทและหมายเลข
โทรสาร (ถามี) เพ่ือประโยชนในการติดตอ 
 3.   วันเดือนป 
 ใหระบุตัวเลขของวันท่ี (โดยไมตองมี st, nd, rd หรือ th) ช่ือเต็มของเดือน ตามดวย B.E. และ
ตัวเลขของปพุทธศักราชในกรณีท่ีมีหนังสือถึงหนวยงานท่ีอยูในตางประเทศ ใหเพ่ิมตัวเลขปคริสตศักราชไว
ภายในวงเล็บตอทายตัวเลขปพุทธศักราชดวย 

4. คําขึ้นตน 
 ใหใชคําขึ้นตนตามตําแหนงของผูรับหนังสือ ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 3.1 หรือตารางท่ี 3.2 (ดู
บทท่ี 3) 

5. ขอความ 
 ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย สําหรับหนังสือราชการท่ีเปนแบบพิธี ให
ขึ้นตนดวย I have the honour to ….  ถาจะมีประเด็นของเรื่อง หรือ Subject ใหจัดพิมพไวกึ่งกลางของ
หนังสือ กอนเริ่มตนขอความ และจะขีดเสนใตก็ได 

6. ส่ิงท่ีสงมาดวย 
 ถามีส่ิงท่ีสงมาดวย ใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (period) 5 ตําแหนง นําหนาบรรทัดท่ีระบุถึงส่ิง
ท่ีสงมาดวยในขอความ 
 
 

บทที่ 2   สวนประกอบของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

หนังสือราชการภาษาอังกฤษท่ีเปนแบบพิธี (First Person Formal Note) และหนังสือ
ราชการภาษาอังกฤษท่ีไมเปนแบบพิธี (First Person Informal Note)  
 



  
2 

 
  

7. คําลงทาย 
 ใหใชคําลงทายตามตําแหนงของผูรบัหนังสือ ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 3.1 หรือตารางท่ี 3.2 (ดู
บทท่ี 3) 

8. ลงช่ือ 
   ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และพิมพช่ือเต็มของผูลงช่ือไวใตลายมือช่ือ ในกรณีท่ีผูลงช่ือ
เปนผูมียศ และหรือบรรดาศักดิ์ ใหพิมพยศและหรือบรรดาศักดิ์ของผูลงช่ือไวหนาช่ือ 

9. ตําแหนง 
 ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ ถาเปนการลงช่ือแทนกรณีรักษาราชการแทน รักษาการแทน 
รักษาการในตําแหนง หรือปฏิบัติราชการแทน ทําการแทน ใหวางรูปดังนี ้

9.1 กรณีรักษาราชการแทน รักษาการแทน รักษาการในตําแหนง ใหพิมพช่ือและตําแหนงของ
ผูท่ีลงช่ือแทนตามดวยคําวา Acting และตําแหนงของหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 

 
9.2 กรณีปฏิบัติราชการแทน ทําการแทน มีวิธีการลงตําแหนงผูลงช่ือไดหลายแบบ สวน

ราชการสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม ไดแก  
9.2.1 พิมพช่ือและตําแหนงของผูท่ีลงช่ือแทน ตามดวยคําวา for และตําแหนง   
          ของหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 
        9.2.2 พิมพช่ือและตําแหนงของหัวหนาสวนราชการไวเม่ือผูลงช่ือแทนลงช่ือ 
                               แลว เขียน for เติมหนาช่ือหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 

...........................(ลงชื่อ)………………... 
Saroj Chavanaviraj 

Deputy Permanent Secretary 
Acting Permanent Secretary 

...........................(ลงชื่อ)….…………... 
Saroj Chavanaviraj 

Deputy Permanent Secretary 
for Permanent Secretary 
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         ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
        9.2.3 พิมพตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ โดยมี for อยูหนาตําแหนงนั้น ๆ 
        ตัวอยาง 
 
 
 
 

 
10.  ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ 

 ใหพิมพช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับไวดานลางมุมซายของหนาแรก ชิดแนวกั้นหนา 
โดยไมตองมีจุลภาค (comma) หรือมหัพภาค (period) เม่ือจบบรรทัดและไมตองขีดเสนใตช่ือเมืองหรือช่ือ
ประเทศ (ช่ือประเทศใหใชตามท่ีกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษาหรือตามความนิยม) หากมีรหัสไปรษณีย 
(Post Code) ก็ใหใสดวย ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจวาจะลงรายละเอียดเพียงใดท่ีจะสามารถติดตอได 
 
 

หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbale) 
มีสวนประกอบท่ีเปนรายละเอียด ดังนี ้

1.  เลขท่ี 
   ใหระบุหมายเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือออกท่ัวไป 
หลัง No. 

2. ขอความ 
   ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย การขึ้นตนขอความ โดยท่ัวไปใหเขียน
จากสถานท่ีถึงสถานท่ี และตามดวยวลีวา and has the honour to …. 
       ตัวอยาง 
       The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the British Embassy and has the 
honour to …. 

...........................(ลงชื่อ)….…………... 
for M.R. Thep Devakula 

Permanent Secretary 
 

...........................(ลงชื่อ)….…………... 
for Permanent Secretary 
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       ในกรณีท่ีจะเพ่ิมความสําคัญของหนังสือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง หรือในกรณีท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติ
เฉพาะทองถ่ิน ฯลฯ อาจเขียนจากตําแหนงถึงตําแหนงก็ได 
       ตัวอยาง 
       The Ambassador of Thailand presents his compliments to the Minister of Foreign Affairs of 
…. 
       หนังสือกลางควรใชเฉพาะสรรพนามบุรุษท่ี 3 เทานั้น และไมควรมีขอความท่ีเขียนจากสถานท่ี
ถึงตําแหนง หรือจากตําแหนงถึงสถานท่ี 

3.  ส่ิงท่ีสงมาดวย 
      ถามีส่ิงท่ีสงมาดวย ใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (period) 5 ตําแหนง นําหนาบรรทัดท่ีระบุ
ถึงส่ิงท่ีสงมาดวยในขอความ 

4.  คําลงทาย 
  ใหใชคําลงทายดังนี ้
  .....(ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงเจาของหนังสือ)….. avails itself of this opportunity to 
renew (หรือ to extend ในการติดตอครั้งแรก) to .….(ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงผูรับหนังสือ)….. the 
assurances of its (highest/high) consideration.   

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศอ่ืน ท่ีมิใชภาษาอังกฤษ หากหนังสือท่ีสงมามีคําลงทายก็ใหมี
คําลงทายตอบ หากไมมีคําลงทายก็ไมจําเปนตองมีคําลงทายตอบ 

5.  สวนราชการเจาของหนังสือ 
  ใหระบุช่ือสวนราชการเจาของหนังสือพรอมสถานท่ีตั้ง 

6.  ตราช่ือสวนราชการ 
  ใหประทับตราช่ือสวนราชการเจาของหนังสือดวยหมึกแดง และใหผูรับผิดชอบลงลายมือ
ช่ือยอกํากับตรา 

7. วันเดือนป 
  ใหระบุตัวเลขของวันท่ี (โดยไมตองมี st, nd, rd หรือ th) ช่ือเต็มของเดือน แลวตามดวย 
B.E. และตัวเลขของปพุทธศักราช ในกรณีท่ีมีหนังสือถึงหนวยงานท่ีอยูในตางประเทศ ใหเพ่ิมตัวเลข 
ปคริสตศักราชไวภายในวงเล็บตอทายตัวเลขปพุทธศักราชดวย 

8. ช่ือสถานท่ีหรือตําแหนงของผูรับ 
  ใหพิมพช่ือสถานท่ีหรือตําแหนงของผูรับไวดานลางมุมซายของหนาแรกชิดแนวกั้นหนา 
โดยไมตองมีจุลภาค (comma) หรือ มหัพภาค (period) เม่ือจบบรรทัด 
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บันทึกชวยจํา (Aide-Memoire) 
      บันทึกชวยจํา เปนหนังสือท่ีไมมีเลขท่ี ไมมีคําขึ้นตนและคําลงทาย ไมตองประทับตรา ไมตอง 
ลงช่ือและไมใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 และท่ี 2  มีสวนประกอบท่ีเปนรายละเอียด ดังนี ้

1.  AIDE-MEMOIRE 
   ใหพิมพคําวา AIDE-MEMOIRE กลางหนากระดาษ 

2.  ขอความ  
   ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 

3. ส่ิงท่ีสงมาดวย 
  ถามีส่ิงท่ีสงมาดวย ใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (period) 5 ตําแหนง นําหนาบรรทัดท่ีระบุ
ถึงส่ิงท่ีสงมาดวยในขอความ 

4. สวนราชการเจาของหนังสือ 
  ใหระบุช่ือสวนราชการเจาของหนังสือพรอมสถานท่ีตั้ง 

5. วันเดือนป 
  ใหระบุตัวเลขของวันท่ี (โดยไมตองมี st, nd, rd หรือ th) ช่ือเต็มของเดือน แลวตามดวย 
B.E. และตัวเลขของปพุทธศักราช ในกรณีท่ีมีหนังสือถึงหนวยงานท่ีอยูในตางประเทศ ใหเพ่ิมตัวเลข 
ปคริสตศักราชไวภายในวงเล็บตอทายตัวเลขปพุทธศักราชดวย 
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บันทึก (Memorandum) 
       บันทึกเปนหนังสือท่ีไมมีเลขท่ี ไมมีคําขึ้นตนและคําลงทาย ไมตองประทับตรา ไมตองลงช่ือ 
และไมใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 และท่ี 2 มีสวนประกอบท่ีเปนรายละเอียดดังนี ้

1. MEMORANDUM 
    ใหพิมพคําวา MEMORANDUM ไวกลางหนากระดาษ 

2. ขอความ 
  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 

3. ส่ิงท่ีสงมาดวย 
  ถามีส่ิงท่ีสงมาดวย ใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (period) 5 ตําแหนง นําหนาบรรทัดท่ีระบุ
ถึงส่ิงท่ีสงมาดวยในขอความ 

4. สวนราชการเจาของหนังสือ 
  ใหระบุช่ือสวนราชการเจาของหนังสือพรอมสถานท่ีตั้ง 

5. วันเดือนป 
  ใหระบุตัวเลขของวันท่ี (โดยไมตองมี st, nd, rd หรือ th) ช่ือเต็มของเดือน แลวตามดวย 
B.E. และตัวเลขของปพุทธศักราช ในกรณีท่ีมีหนังสือถึงหนวยงานท่ีอยูในตางประเทศใหเพ่ิมตัวเลข 
ปคริสตศักราชไวภายในวงเล็บตอทายตอเลขปพุทธศักราชดวย 
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 ภาคผนวก 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 (สํานักนายกรัฐมนตรี 
2526, 2548) ไดกําหนดเกี่ยวกับคําขึ้นตน คําลงทาย ช่ือตําแหนงและสถานท่ีของผูรับซ่ึงใชใน
หนังสือราชการภาษาอังกฤษ โดยแบงเปน (1) คําขึ้นตน คําลงทาย ช่ือตําแหนงและสถานท่ีของผูรับ
ซ่ึงใชในหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่เปนแบบพิธี (ดังปรากฏในตารางท่ี 3.1) และ (2) คําขึ้นตน 
คําลงทาย ช่ือตําแหนงและสถานท่ีของผูรับซ่ึงใชในหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ไมเปนแบบพิธี 
(ดังปรากฏในตารางท่ี 3.2) ตอไปนี ้

บทที่ 3   คําขึ้นตน คําลงทาย ชื่อตําแหนงและสถานที่ของผูรับ 
               ในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 3.1 คําขึ้นตน คําลงทาย ตําแหนง และสถานที่ของผูรับ ซ่ึงใชในหนังสือราชการที่เปนแบบพิธ ี
 

ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
1 ประธานาธิบดี Excellency, Accept, Excellency, 

the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Mr. ……(Name)……. 
President of … (Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

- ถาผูรับเปนสตรี ใหเปลี่ยน  
   His Excellency เปน Her 
   Excellency และเปลี่ยนคํานํา 
   หนานามเปน Madam และ 
   ถาเปนคณะบุคคลใหใช Sirs, 

2 นายกรัฐมนตร ี Excellency, Accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Mr. …..(Name)….. 
Prime Minister of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

   หรือ Madams, แลวแตกรณ ี
   ยกเวนลําดับท่ี 14 กรณีมี 
   หนังสือไปถึงเอกชนใหเปลี่ยน 
   Mr. เปน Ms. 

3 รัฐมนตร ี Excellency, Accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Mr. …..(Name)….. 
Prime Minister of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

- ถาผูรับมียศทางทหาร เชน 
  General หรือคํานําหนาอื่น เชน 
  Dr. ก็ใหใชแทน Mr. หรือ 
  Madam ได 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
4 เอกอัครราชทูต Excellency, Accept, Excellency, 

the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Mr. ……(Name)……. 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of … (Country)… 
Embassy of….(Country)…. 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

5 เอกอัครราชทูต 
ท่ีมีบรรดาศักด์ิ 

Excellency, Accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Sir. …..(Name)….. 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of ….(Country)… 
Embassy of …..(Country)…. 
(City)    (Post Code) 
(Country) 

- สําหรับประเทศท่ีมีการ 
   กําหนดบรรดาศักด์ิ 
   นําหนาชื่อ เชน Sir 
   …………………. 
  ………………….. 

6 อุปทูต ad hoc Sir, Accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration. 

Mr…….(Name) 
Charge d’ Affaires of ….(Country) 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
7 อุปทูต ad interim Sir, Accept, Sir, 

the assurances of my 
high consideration. 

Mr…….(Name) 
Charge d’ Affaires a.i. of ….(Country)…… 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

8 กงสุลใหญ 
กงสุลใหญกิตติมศักด์ิ 

Sir, Accept, Sir, 
the assurances of my 
highest consideration. 

Mr…….(Name) 
Consul-General of ….(Country)……* 
The Consulate-General of …(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

* สําหรับการจาหนาซอง 
   ถึงกงสุลใหญกิตติมศักด์ิ 
   ใช Honourary 
   Consul-General 
   of….(Country)…. 

9 กงสุล 
กงสุลกิตติมศักด์ิ 

Sir, Accept,  Sir, 
the assurances of my 
highest consideration. 

Mr…….(Name) 
Consul-General of  ….(Country)……** 
The Consulate-General of …(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 
 

** สําหรับการจาหนาซอง 
     ถึงกงสุลกิตติมศักด์ิใช 
      Honourary Consul 
      of…..(Country)…. 
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 ลําดับที ่ ถึง คําขึ้นตน คําลงทาย ชื่อ ตําแหนง และสถานที่ของผูรับ หมายเหต ุ
10 กงสุลกิตติมศักดิ ์

ของไทย 
Sir, Very truly yours, 

            หรือ 
Yours very truly, 

Mr…….(Name) 
Consul of ….(Country)…… 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

11 เลขาธิการ 
สหประชาชาต ิ

Excellency, Accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration. 

His Excellency 
Mr. …(Name)….. 
Secretary-Genreal 
The United Nations 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

12 หัวหนาองคการ 
ระหวางประเทศ 

Sir, Accept,  Sir, 
the assurances of my 
highest consideration. 

Mr…….(Name) 
…..(Title)…. 
…(Organisation)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
13 องคการ บริษัท 

หรือคณะบุคคล 
Sir, Very truly yours, 

            หรือ 
Yours very truly, 

(Division) 
(Organisation) 
(Address) 
(City)   (Post Code) 
(Country) 
 

 

 
14 

 
เอกชน 

 
Sir, 

 
Very truly yours, 
           หรือ 
Yours very truly, 

 
Mr. …(Name)….. 
……(Title)…..of ….(Organisation)…. 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ตารางที่ 3.2 คําขึ้นตน คําลงทาย ตําแหนง และสถานที่ของผูรับ ซ่ึงใชในหนังสือราชการที่ไมเปนแบบพิธ ี
 

ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
1 ประธานาธิบดี Dear Mr. President, Yours sincerely, 

หรือ 
Sincerely yours, 

 

His Excellency 
Mr. ……(Name)……. 
President of … (Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

- ถาผูรับเปนสตรี ให 
1. เปลี่ยนคําข้ึนตนจาก  

       Dear Mr. เปน 
       Dear Madam 
   2. เปลี่ยนคํา 

2 นายกรัฐมนตร ี Dear Mr. Prime Miniser, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

His Excellency 
Mr. …..(Name)….. 
Prime Minister of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

       His Excellency 
       เปน Her Excellency 
   3. เปลี่ยนคํานําหนานาม 
       จาก Mr. เปน Madam 
       และถาเปนคณะบุคคลให 
       ใช Sirs, หรือ Madams 

3 รัฐมนตร ี Dear Mr. Minister, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

His Excellency 
Mr. …..(Name)….. 
Prime Minister of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

       แลวแตกรณี ยกเวนลําดับ 
       ท่ี 14 กรณีมีไปถึงเอกชน 
       เปลี่ยน Mr. เปน Ms. 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
4 เอกอัครราชทูต Dear Mr. Ambassador, Yours sincerely, 

หรือ 
Sincerely yours, 

His Excellency 
Mr. ……(Name)……. 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of … (Country)… 
Embassy of….(Country)…. 
(City) (Post Code) 
(Country) 

- ถาผูรับมีตําแหนงหรือยศ 
   จะใชคําข้ึนตนวา  
    Dear กับยศ หรือตําแหนง 
    และอาจตามดวยชื่อสกุลก็ได    
    เชน Dear General Smith, 

5 เอกอัครราชทูต 
ท่ีมีบรรดาศักด์ิ 

Dear Mr. Ambassador, 
หรือ Dear Sir…(Name), 

Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

His Excellency 
Sir. …..(Name)….. 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of ….(Country)… 
Embassy of …..(Country)…. 
(City)    (Post Code) 
(Country) 

 

6 อุปทูต ad hoc Dear Mr. Charge d’Affaires, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
Charge d’ Affaires of ….(Country) 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
7 อุปทูต ad interim Dear Mr. Charte d’Affaires, Yours sincerely, 

หรือ 
Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
Charge d’ Affaires a.i. of ...(Country)…… 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

8 กงสุลใหญ 
กงสุลใหญกิตติมศักด์ิ 

Dear Mr. Consul-General, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
Consul-General of ….(Country)……* 
The Consulate-General of…(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

* สําหรับการจาหนาซองใช 
   Honourary Consul-General of 
 
 

9 กงสุล 
กงสุลกิตติมศักด์ิ 

Dear Mr. Consul, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
Consul-General of ….(Country)……** 
The Consulate-General of…(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

** สําหรับการจาหนาซองใช 
     Honourary Consul of 
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ลําดับท่ี ถึง คําข้ึนตน คําลงทาย ช่ือ ตําแหนง และสถานท่ีของผูรับ หมายเหตุ 
10 กงสุลกิตติมศักด์ิ 

ของไทย 
Dear Mr. Consul, Yours sincerely, 

หรือ 
Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
Consul of ….(Country)…… 
Embassy of ….(Country)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

11 เลขาธิการ 
สหประชาชาติ 

Dear Mr. Secretary-General, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

His Excellency 
Mr. …(Name)….. 
Secretary-General 
The United Nations 
(City) (Post Code) 
(Country) 

 

12 หัวหนาองคการ 
 

Dear Mr. ….(Title)…., Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

Mr…….(Name) 
…..(Title)…. 
…(Organisation)… 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ลําดับที ่ ถึง คําขึ้นตน คําลงทาย ชื่อ ตําแหนง และสถานที่ของผูรับ หมายเหต ุ

13 องคการ บริษัท 
หรือคณะบุคคล 

Sir, Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

(Organisation) 
(Address) 
(City)   (Post Code) 
(Country) 
 

 

14 เอกชน Dear Mr…….., Yours sincerely, 
หรือ 

Sincerely yours, 

Mr. …(Name)….. 
……(Title)…..of ….(Organisation)…. 
(City) (Post Code) 
(Country) 
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ภาคผนวก 5 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดมีการกําหนดเลขท่ีหนังสือ
ออกและการออกหนังสือราชการของสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศไวดังรายละเอียดซ่ึงแบงแยกตาม
หัวขอตอไปนี้คือ หนังสือราชการไทย หนังสือราชการภาษาอังกฤษ และรายละเอียดรหัสตัวเลขประจําของ
เจาของเรื่อง 
 

หนังสือราชการไทย 
 

รายละเอียดของหนังสือราชการไทยเกี่ยวกับการกําหนดเลขท่ีออกหนังสือ การออกหนังสือภายนอก 
และการออกหนังสือประทับตรา (สํานักนายกรัฐมนตรี 2526, 2548) มีดังนี ้

 
1. การกําหนดเลขที่หนังสือออก 

                   การกําหนดเลขท่ีหนังสือออกของหนังสือราชการ ซ่ึงไดแก หนังสือภายนอก (ตามระเบียบขอ 
11.1) หนังสือภายใน (ตามระเบียบขอ 12.2) และหนังสือประทับตรา (ตามระเบียบขอ 14.1) หลังคําวา ท่ี 
ของหนังสือแตละประเภท ใหใชรหัสตัวเลข 5 ตัว แทนรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง 
โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

1.1  ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงช่ือประเทศหรือดินแดนท่ีมีคณะผูแทนตั้งอยู ถาคณะผูแทน
แหงใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศอ่ืนนอกจากประเทศท่ีคณะผูแทนนั้นตั้งอยู ในการออกหนังสือใน
ฐานะคณะผูแทนของเขตอาณานั้น ใหใชเลขรหัสเดียวกันกับประเทศท่ีคณะผูแทนนั้นตั้งอยู ในการกําหนด
ตัวเลขระเบียบงานสารบรรณ ใหยึดหลักการเรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เชน สาธารณรัฐอารเจนตินา 
(Argentine Republic) ตัวเลข 01 เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ตัวเลข 02 นิวซีแลนด 
(New Zealand) ตัวเลข 36  ราชอาณาจักรนอรเวย (Kingdom of Norway) ตัวเลข 37 สหรัฐอเมริกา (United 
States of America) ตัวเลข 56 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ตัวเลข 57 
เปนตน  

1.2  ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง คณะผูแทน ซ่ึงไดแกสวนราชการในตางประเทศท่ีไดรับการจัดตั้ง
เปนสถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศและสถานกงสุลใหญ โดยใช
ตัวเลขเรียงตามลําดับ ดังนี ้

 
 
 

บทที่ 4  หนังสือราชการของสวนราชการประจําตางประเทศ 
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(1) สถานเอกอัครราชทูต       0 
           (2) คณะทูตถาวรประจําองคการสหประชาชาต ิ    1 
           (3) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก    2 
          (4) สถานกงสุลใหญหรือสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย   3 
                                 ในกรณีท่ีมีสถานกงสุลใหญหลายแหงในประเทศเดียวกัน ใหใชตัวเลข 
                                 ตั้งแต 3 เรียงตามลําดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 
          ตัวอยาง 
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน     560 
          คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก  561 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก      563 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส     564 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก      565 
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน      520 
          คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 521 
          คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก    522 

1.3 ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีสงไปประจํา 
ในประเทศนั้น ๆ เชน 
            กระทรวงการตางประเทศ       01 
   สํานักนายกรัฐมนตรี 
   สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง    02 
   สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ     03 
   สํานักงานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ (ดานการลงทุน)    04 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 สํานักงานท่ีปรกึษาดานอุตสาหกรรม     14 

  เนื่องจากคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไมมีหนวยงานของสวน  ราชการอ่ืน
นอกจากกระทรวงพาณิชย จึงใหใชตัวเลขตัวท่ี 4 และ 5 เปน 00 
  ในกรณีท่ีมีหนวยงานของสวนราชการเดียวกันสังกัดคณะผูแทนเดียวกันมากกวา 1 แหง 
หัวหนาคณะผูแทนกําหนดเลขรหัสสําหรับหนวยงานนั้นไมเกินสองตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขตัวท่ี 5 
แลวตอดวยเลขรหัสท่ีกําหนดดังกลาว 

จากหลักเกณฑการกําหนดเลขท่ีหนังสือออกดังกลาว ตัวอยางเลขท่ีหนังสือออกของสวน
ราชการประจําตางประเทศตอไปนี้ มีความหมายดังนี ้
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(1) ท่ี 56009  ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา 
    ตัวเลข   0 คือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
    ตัวเลข  09 คือสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ซ่ึงไมเปนหนวยงานสังกัด

กระทรวงการตางประเทศ แตเปนหนวยงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย 

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56009 จึงเปนหนังสือราชการของสํานักงานพาณิชยประจําประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนหนวยงานของสวนราชการอ่ืน (กระทรวงพาณิชย) แตสงไปประจํา
อยูในสังกัดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

(2) ท่ี 56401  ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ตัวเลข   4 คือสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส 
     ตัวเลข  01 หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56401 จึงเปนหนังสือราชการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจ
ลีส ซ่ึงตั้งอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ 

(3) ท่ี 52200  ตัวเลข 52 คือประเทศสมาพันธรัฐสวิส 
     ตัวเลข   2 คือคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 
     ตัวเลข  00 คือหนวยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย 

ดังนั้น รหัสตัวเลข 52200 จึงเปนหนังสือราชการของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
การคาโลก สังกัดกระทรวงพาณิชย และตั้งอยูท่ีประเทศสมาพันธรัฐสวิส 

1.4  หากมีการเปล่ียนแปลงโดยยุบคณะผูแทนหรือหนวยงานประจําตางประเทศของสวน
ราชการใดในประเทศใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง 

     หากมีการตั้งคณะผูแทนขึ้นใหมในประเทศท่ียังมิไดมีการกําหนดตัวเลขรหัสประเทศตามขอ 
1.1 ใหกระทรวงการตางประเทศแจงผูรักษาการตามระเบียบเพ่ือกําหนดตัวเลขรหัสประเทศ 
     ในกรณีท่ีมีการตั้งหนวยงานประจําตางประเทศของสวนราชการใดขึ้นใหมและยังมิไดมีการ
กําหนดตัวเลขรหัสประจําสําหรับหนวยงานนั้น ๆ ตามขอ 1.3 ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น
แจงผูรักษาการตามระเบียบเพ่ือกําหนดตัวเลขรหัสของหนวยงานนั้น 

     การกําหนดตัวเลขรหัสประเทศหรือตัวเลขรหัสของหนวยงานตามวรรคสองและวรรคสาม 
ใหผูรักษาการตามระเบียบกําหนดโดยใชตัวเลขลําดับถัดไปจากตัวเลขท่ีกําหนดไวแลวแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัต ิ
           ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ประสงคจะกําหนดรหัสตัวเลขใหหนวยงานของรัฐวิสาหกิจในตางประเทศในสังกัดใหแจงผูรักษา
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การตามระเบียบเพ่ือพิจารณากําหนด โดยใชตัวเลขท่ี 4 และ 5 เริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ แลวแจงเวียนให
สวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัต ิ

1.5  ใหผูรักษาการตามระเบียบปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ
ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ และตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทุกๆ 5 ป โดยถือเอาป
พุทธศักราชท่ีลงทายดวยเลข 5 และเลข 0 เปนหลัก 

(โปรดดูรายละเอียดรหัสตัวเลขท้ังหมด ตามท่ีระบุไวในภาคผนวก 5 ทายระเบียบ ท่ีหัวขอรายละเอียด
รหัสตัวเลขประจําของเจาของเรื่อง ซ่ึงจะไดนําเสนอในบทนี้ตอไป) 

 

2.  การออกหนังสือภายนอก 
ใหใชหลักการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 ขอ 11 วาดวยหนังสือภายนอก 

2.1 หนังสือที่ออกในนามคณะผูแทน ไดแก หนังสือของสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร
ประจําองคการสหประชาชาติ คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก สถานกงสุลใหญหรือ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี ้

สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือคณะผูแทน และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 
 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหลงเลขทะเบียนของคณะผูแทน เรียงตามลําดับของ หนังสือติดตอกัน
ไปตลอดปปฏิทิน 

สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงหนวยงานยอยท่ีทําเรื่อง เชน แผนกหรือฝายหรือสวนราชการท่ี
เปนเจาของเรื่องนั้น และลงหมายเลขโทรศัพท โทรสาร (ถามี) 
 การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาคณะผูแทนเปนผูลงช่ือในหนังสือของคณะผูแทนทุกกรณี แตจะ
มอบหมายโดยทําเปนหนังสือ ใหหัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ท่ีประจําสํานักงานนั้น ลงช่ือแทนก็ได  ในกรณีท่ีมีการมอบหมายใหลงช่ือแทน ใหลงตําแหนงของผูลงช่ือ 
และใชคําวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือตอทายคําดังกลาว  

การมอบหมายใหลงช่ือแทน ผูมอบจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ของผูรับมอบ รวมตลอดถึงการอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเปน
สําคัญ 

2.2  หนังสือที่ออกในนามของสวนราชการนั้นๆ เอง มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี ้
สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการนั้นๆ และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 

 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหลงเลขทะเบียนของสํานักงานท่ีออกหนังสือนั้น 
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สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงหนวยยอยท่ีทําเรื่อง ในกรณีไมมีหนวยยอยใหลงเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร (ถามี) 

การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ เปนผูลงช่ือหนังสือท่ีออก
ในนามของสวนราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบ เฉพาะเรื่องท่ีมิใชนโยบายระดับสูง นโยบายสําคัญ หรือ
เรื่องท่ีมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําใน
ตางประเทศจะมอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหขาราชการ หรือเจาหนาท่ีท่ีประจําสํานักงานนั้นลงช่ือแทนก็
ได ในการลงช่ือแทนใหลงตําแหนงของผูลงช่ือ และใชคําวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
ตอทายคําดังกลาว  

การมอบหมายใหลงช่ือแทน ผูมอบจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ของผูรับมอบ รวมตลอดถึงการอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเปน
สําคัญ 

 

3. การออกหนังสือประทับตรา 
 สวนราชการท่ีกระทรวง ทบวง กรมหรือสํานักงานสงไปปฏิบัติงานประจําในตางประเทศ ออก
หนังสือประทับตราในเรื่องท่ีไมสําคัญ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 13 วาดวยหนังสือประทับตรา ในนามของสวนราชการนั้น ๆ ได หนังสือประทับตรา
เปนหนังสือท่ีใชเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ เชน การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ 
เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน เปนตน มีรายละเอียดการ
ออกหนังสือดังนี ้

 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหใชรหัสตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 5 ทายระเบียบ ทับดวยเลข
ทะเบียนหนังสือออกของสวนราชการท่ีออกหนังสือนั้น  
 ช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการนั้น ๆ เชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
 ตราท่ีประทับ ใหใชตราครุฑ มีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับตราช่ือสวนราชการตามแบบท่ี 27 
ทายระเบียบ แตระหวางวงนอกและวงในใหมีอักษรไทยช่ือสวนราชการนั้น ๆ เชนเดียวกับช่ือสวนราชการ
เจาของหนังสืออยูขอบลางของตรา ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ใหใชอักษรโรมันแทนอักษรไทย 
 วัน เดือน ป ใหลงวันเดือนปท่ีออกหนังสือ และลงช่ือยอกํากับตรา โดยผูมีอํานาจลงนาม ไดแก 
หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาคณะผูแทน  
 สวนราชการเจาของเรื่อง ถาไมมีหนวยยอย ใหลงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือท่ีตั้ง
ของสวนราชการเจาของเรื่องโดยใหลงตําบลท่ีอยูตามความจําเปนแลแขวงไปรษณีย (ถามี) 
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 การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาคณะผูแทน เปนผูลงช่ือยอกํากับตราในหนังสือประทับตรา  

 

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
 หนังสือราชการภาษาอังกฤษใหใชตามหลักเกณฑท่ีกําหนดวาดวยหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ใน
ภาคผนวก 4 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ยกเวนรหัสเลขประจําของ
เจาของเรื่องใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวตามท่ีระบุแลวขางตน (หรือขอ 1 ของภาคผนวก 4 ทายระเบียบ) 
กลาวคือ เปล่ียนรหัสตัวเลขจากกระทรวง/กรม เปนประเทศ/หนวยงาน  
 

รายละเอียดรหัสตัวเลขประจําของเจาของเร่ือง 
ภาคผนวก 5 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  มีการกําหนดเลขท่ี

หนังสือออกของสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ เปนรหัสตัวเลข 5 ตัว   (สํานักนายกรัฐมนตรี 2526)  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงช่ือประเทศหรือดินแดนท่ีมีคณะผูแทนตั้งอยู โดยเรียงตามตัวอักษร
ในภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
สาธารณรัฐอารเจนตินา  (Argentine Republic)  01 

เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)  02 

สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) 03 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  (People’s Republic of Bangladesh) 04 

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (Kingdom of Belgium)  05 

สหพันธสาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)  06 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 07 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  08 

แคนาดา  (Canada) 09 

สาธารณรัฐชิลี  (Republic of Chile) 10 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s Republic of China) 11 

สาธารณรัฐเช็ก  (Czech Republic) 12 

ราชอาณาจักรเดนมารก  (Kingdom of Denmark)  13 
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สาธารณรัฐอาหรับอียิปต  (Arab Republic of Egypt) 14 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic) 15 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี (Federal Republic of Germany)  16 

สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) 17 

สาธารณรัฐฮังการ ี (Republic of Hungary) 18 

สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) 19 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)  20 

สาธารณรัฐอิสลามอิหราน (Islamic Republic of Iran) 21 

สาธารณรัฐอิรัก  (Republic of Iraq) 22 

รัฐอิสราเอล  (Republic of Israel) 23 

สาธารณรัฐอิตาลี  (Republic of Italy) 24 

ญี่ปุน (Japan)  25 

สาธารณรัฐเคนยา  (Republic of Kenya)  26 

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)  27 

รัฐคูเวต  (State of Kuwait)  28 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 29 

มาเลเซีย  (Malaysia)  30 

สหรัฐเม็กซิโก  (United Mexican States)  31 

ราชอาณาจักรโมร็อกโก  (Kingdom of Morocco)  32 

สหภาพพมา (Union of Myanmar)  33 

ราชอาณาจักรเนปาล  (Kingdom of Nepal)  34 

ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  (Kingdom of the Netherlands)  35 

นิวซีแลนด (New Zealand)  36 

ราชอาณาจักรนอรเวย  (Kingdom of Norway)  37 

รัฐสุลตานโอมาน (Sultanate of Oman) 38 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) 39 

สาธารณรัฐฟลิปปนส  (Republic of the Philippines)  40 

สาธารณรัฐโปแลนด  (Republic of Poland)  41 

สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Republic of Portugal)  42 
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โรมาเนีย (Romania)  43 

สหพันธรัฐรัสเซีย  (Russian Federation)  44 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia) 45 

สาธารณรัฐเซเนกัล (Republic of Senegal) 46 

สาธารณรัฐสิงคโปร  (Republic of Singapore)  47 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต  (Republic of South Africa) 48 

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain) 49 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka) 

50 

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)  51 

สมาพันธรัฐสวิส  (Swiss Confederation)  52 

สาธารณรัฐตุรก ี  (Republic of Turkey)  53 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (United Arab Emirates)  54 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนด
เหนือ 

(United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland) 

55 

สหรัฐอเมริกา  (United States of America) 56 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  57 

ราชอาณาจักรบาหเรน (Kingdom of Bahrain)  58 

รัฐกาตาร (State of Qatar) 59 

       
2. ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง คณะผูแทน ซ่ึงไดแกสวนราชการในตางประเทศท่ีไดรับการจัดตั้งเปน

สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศและสถานกงสุลใหญ โดยใช
ตัวเลขเรียงตามลําดับ ดังนี ้

 

สถานเอกอัครราชทูต 0 
คณะทูตถาวรประจําองคการสหประชาชาต ิ 1 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 2 
สถานกงสุลใหญหรือสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย 3 

ในกรณีท่ีมีสถานกงสุลใหญหลายแหงในประเทศเดียวกันใหใชตัวเลขตั้งแต 3  
เรียงตามลําดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 
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3.  ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีสงไปประจําในประเทศนั้น ๆ 
โดยกําหนดใหใชดังนี้ 

กระทรวงการตางประเทศ 01 
สํานักนายกรัฐมนตร ี   

สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง 02 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  03 
สํานักงานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ (ดานการลงทุน)  04 

กระทรวงกลาโหม  
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร  05 

กระทรวงการคลัง  
สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง  06 
สํานักงานท่ีปรึกษาการศุลกากร 07 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ  08 

กระทรวงพาณิชย  
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 09 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  10 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
สํานักงานแรงงานในตางประเทศ  11 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ

13 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรม  14 

 เนื่องจากคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไมมีหนวยงานของสวนราชการอ่ืน
นอกจากกระทรวงพาณิชย จึงใหใชตัวเลขตัวท่ี 4 และ 5 เปน 00 
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 ในกรณีท่ีมีหนวยงานของสวนราชการเดียวกันสังกัดคณะผูแทนเดียวกันมากกวา 1 แหง หัวหนา
คณะผูแทนกําหนดเลขรหัสสําหรับหนวยงานนั้นไมเกินสองตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขตัวท่ี 5 แลวตอ
ดวยเลขรหัสท่ีกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของสวนราชการประจําตางประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 56 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  56001 
สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง 56002 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  56003 
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร 56005 
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ  56009 

คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก         56101 
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 56301 
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส 56401 
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 56501 
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส 52 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน  

หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  52001 
คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา                                   52101 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 52200 
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 รายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ์หนังสือราชการภาษาองักฤษ ครอบคลุมหลกัเกณฑ์การพิมพ์ การ 
จ่าหน้าซอง และมาตรฐานกระดาษและซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
 

หลกัเกณฑ์การพมิพ์หนังสือราชการภาษาองักฤษ 

 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก 4 ขอ้ 4 ไดใ้ห้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ (ส านกันายกรัฐมนตรี 2526) ดงัน้ี 

การพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีด แต่ถ้าหากจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็
สามารถท าได ้โดยใหป้รับระยะพิมพไ์ดต้ามความเหมาะสมและสวยงาม 

 การพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ มีหลกัเกณฑก์ารพิมพด์งัน้ี 
 1. การพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษให้ใชก้ระดาษตราครุฑ ถา้มีขอ้ความมากกวา่ 1 หนา้ หนา้
ต่อไปใหใ้ชก้ระดาษไม่ตอ้งมีตราครุฑ แต่ใหมี้คุณภาพเช่นเดียวหรือใกลเ้คียงกบัแผน่แรก 
 2. การพิมพห์วัขอ้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ค าอธิบาย 5 การก าหนดตวัเลขส าหรับใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 3. การพิมพ ์1 หนา้กระดาษขนาด เอ 4 โดยปกติใหพ้ิมพ ์25 บรรทดั บรรทดัแรกของกระดาษควรอยู่
ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนประมาณ 3-5 เซนติเมตร  
 4. การกั้นระยะในการพิมพ ์
       4.1 ในบรรทดัหน่ึงใหต้ั้งจงัหวะเคาะของพิมพดี์ดไว ้70 จงัหวะเคาะ 
       4.2 ใหก้ั้นระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นซา้ยมือประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการ
เก็บเขา้แฟ้ม 
       4.3 ตวัอกัษรสุดทา้ยควรห่างจากขอบกระดาษดา้นขวาไม่นอ้ยกวา่ 2 เซนติเมตร 
 5. ถ้าค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบค าในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้
เคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) ระหวา่งพยางค ์
 6. การยอ่หนา้ซ่ึงใชใ้นกรณีท่ีจบประเด็นแลว้ จะมีการข้ึนขอ้ความใหม่ ให้เวน้ห่างจากระยะกั้นหนา้ 
10 จงัหวะเคาะ 

บทท่ี 5   หลกัเกณฑก์ารพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ 

            และการจ่าหนา้ซอง 
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 7. การเวน้บรรทัดโดยทั่วไปจะต้องเวน้บรรทดัให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต ่าสุดของ
ตวัพิมพไ์ม่ทบักนั 
 8. การเวน้วรรคเม่ือจบประโยค โดยทัว่ไปเวน้ 2 จงัหวะเคาะ 
 9. การพิมพห์นังสือท่ีมีหลายหน้า ตอ้งพิมพเ์ลขหน้า โดยให้พิมพต์วัเลขหน้ากระดาษไวร้ะหว่าง
เคร่ืองหมายยติัภงัค์ (-) ท่ีก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 3 
เซนติเมตร 
 10. การพิมพห์นงัสือท่ีมีความส าคญั และมีจ านวนหลายหน้า ให้พิมพค์  าต่อเน่ืองของขอ้ความท่ีจะ
ยกไปพิมพห์นา้ใหม่ไวด้า้นล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แลว้ตามดว้ยมหัพภาค (period) 3 ต าแหน่ง โดย
ปกติให้เวน้ระยะห่างจากบรรทดัสุดทา้ย 2 บรรทดั และควรจะตอ้งมีขอ้ความของหนงัสือเหลือไปพิมพใ์น
หนา้สุดทา้ยอยา่งนอ้ย 2 บรรทดั ก่อนพิมพค์  าลงทา้ย 
 11. การพิมพร์ายละเอียดและระยะห่างระหวา่งบรรทดั 

          11.1 หนังสือราชการภาษาอังกฤษทีเ่ป็นแบบพธีิ        

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดโดยใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½  
11.1.1 เลขท่ี ใหร้ะบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 ตวัอกัษร 

ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
 11.1.2 ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ วางต าแหน่งอยูด่า้นซา้ยของครุฑในระดบัประมาณเทา้ครุฑ
และเวน้ระยะห่างเทา้ครุฑพองาม ตวัสุดทา้ยให้ชิดกั้นหลงั หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้ง
พิมพห์ลายบรรทดั ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 11.1.3 วนัเดือนปี ใหเ้ร่ิมพิมพว์นัเดือนปี ท่ีกลางหนา้ ห่างจากบรรทดัช่ือสถานท่ีราชการเจา้ของ
หนงัสือ 3 บรรทดั 
 11.1.4 ค าข้ึนตน้ ใหร้ะบุค าข้ึนตน้ห่างจากบรรทดัวนัเดือนปี 3 บรรทดั 
 11.1.5 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความใหย้อ่หนา้ 10 ตวัอกัษร และบรรทดัของขอ้ความในหนงัสือ
ใหพ้ิมพห่์างกนั 1 บรรทดั การข้ึนตน้ขอ้ความ ใหพ้ิมพห่์างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 1 บรรทดั 
 11.1.6 ค  าลงทา้ย ใหพ้ิมพห่์างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 1 บรรทดั 
 11.1.7 ช่ือและต าแหน่งผูล้งนาม ให้พิมพช่ื์อผูล้งนามห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของค าลงทา้ย 4-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ ส าหรับต าแหน่งผูล้งนามนั้น ให้พิมพห่์างจากบรรทดัช่ือผูล้งนาม 1 
บรรทดั โดยให้อยู่ระหวา่งกลางช่ือผูล้งนามในกรณีต าแหน่งผูล้งนามตอ้งพิมพเ์กินกว่า 1 บรรทดั ให้พิมพ์
ระยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 11.1.8 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพไ์วด้า้นล่างมุมซ้ายของหนา้แรก ชิดแนวกั้น
หนา้ทุกบรรทดั โดยไม่ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหพัภาค (period) เม่ือจบบรรทดั โดยให้พิมพร์ะยะห่าง
กนั 1 บรรทดั 
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    11.2 หนังสือราชการภาษาอังกฤษทีไ่ม่เป็นพธีิ  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
             11.2.1 เลขท่ี ให้ระบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 
ตวัอกัษร ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
  11.2.2 ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ วางต าแหน่งอยูด่า้นซ้ายของครุฑในระดบัประมาณเทา้
ครุฑ และเวน้ระยะห่างเทา้ครุฑพองาม ตวัสุดทา้ยใหชิ้ดกั้นหลงั หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและ
ตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.3 วนัเดือนปี ให้เร่ิมพิมพว์นัเดือนปี ท่ีกลางหน้าห่างจากบรรทดัช่ือสถานท่ีราชการ
เจา้ของหนงัสือ 3 บรรทดั 
  11.2.4 ค าข้ึนตน้ ใหร้ะบุค าข้ึนตน้ห่างจากบรรทดัวนัเดือนปี 3 บรรทดั 
             11.2.5 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความให้พิมพ์ห่างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 2 บรรทดั และย่อ
หนา้ 10 ตวัอกัษร ส าหรับบรรทดัของขอ้ความในหนงัสือ ให้พิมพห่์างกนั 1 บรรทดั การข้ึนยอ่หนา้ใหม่แต่
ละย่อหน้า ให้พิมพห่์างกนั 2 บรรทดั ในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือนอ้ยกว่า 15 บรรทดั 
อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใหร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความห่างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 1 บรรทดั 
ขอ้ความระหวา่งบรรทดัและระหวา่งยอ่หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.6 ค าลงทา้ย ใหพ้ิมพอ์ยูห่่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความลงมา 2 บรรทดั 
  11.2.7 ช่ือและต าแหน่งผูล้งนาม ให้พิมพช่ื์อผูล้งนามห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของค าลงทา้ย 
4-6 บรรทดั อยู่เยื้องมาทางดา้นซ้ายของครุฑ ส าหรับต าแหน่งผูล้งนามนั้น ให้พิมพห่์างจากบรรทดัช่ือผูล้ง
นาม 1 บรรทดั โดยใหอ้ยูร่ะหวา่งกลางช่ือผูล้งนามในกรณีต าแหน่งผูล้งนามตอ้งพิมพเ์กินกวา่ 1 บรรทดั ให้
พิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.8 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพ์ช่ือ ต าแหน่งและสถานท่ีของผูรั้บไว้
ดา้นล่าง มุมซ้ายของหน้าแรก ชิดแนวกั้นหน้าทุกบรรทดั โดยไม่ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหัพภาค 
(period) เม่ือจบบรรทดั โดยใหพ้ิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 
            11.3 หนังสือกลาง  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
       11.3.1 เลขท่ี ให้ระบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 
ตวัอกัษร ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
  11.3.2 ข้อความ การข้ึนต้นข้อความ ให้พิมพ์ห่างจากบรรทดัท่ีระบุเลขท่ี 6 บรรทัด 
(ระยะห่างอาจจะมากกวา่น้ี ถา้มีขอ้ความสั้น) และยอ่หนา้ 10 ตวัอกัษร โดยพิมพข์อ้ความห่างกนั 1 บรรทดั 
แต่ละยอ่หน้าให้พิมพห่์างกนั 2 บรรทดั อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือน้อย
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กว่า 15 บรรทดั อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดให้ระยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความระหว่างบรรทดั
และระหวา่งยอ่หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.3 ช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ พิมพอ์ยู่ห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 2-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั
ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.4 วนัเดือนปี ให้วางต าแหน่งวนัเดือนปีระหวา่งกลางช่ือและสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน
เจา้ของหนงัสือระยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.5 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพชิ์ดแนวกั้นหนา้ ดา้นล่างมุมซ้ายโดยไม่
ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหพัภาค (period) เม่ือจบบรรทดั ส าหรับช่ือเมืองให้พิมพต์วัใหญ่ทั้งหมด โดย
ใหพ้ิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 
           11.4 บันทกึช่วยจ าและบันทกึ  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
        11.4.1 ให้พิมพค์  าว่า AIDE-MEMOIRE หรือ MEMORANDUM ไวต้อนบน ก่ึงกลาง
หนา้กระดาษ ใหอ้ยูต่  ่ากวา่ตราครุฑ 3 บรรทดั (ถา้ระยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ ให้พิมพอ์ยูต่  ่ากวา่ตราครุฑ 2 
บรรทดั) 
  11.4.2 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความ ให้อยูห่่างจากบรรทดัท่ีระบุค าวา่ AIDE-MEMOIRE 
หรือ MEMORANDUM 3 บรรทดั (ถ้าระยะบรรทดัพิมพ์เท่ากบั 1 ½ ให้อยู่ห่างจากบรรทดัท่ีระบุค าว่า 
AIDE-MEMOIRE หรือ MEMORANDUM 2 บรรทดั) และยอ่หนา้ 10 ตวัอกัษร โดยพิมพข์อ้ความห่างกนั 1 
บรรทดั แต่ละยอ่หนา้ใหพ้ิมพห่์างกนั 2 บรรทดั ในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือนอ้ยกวา่ 15 
บรรทดั อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดให้ระยะบรรทดัเท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความระหวา่งบรรทดัและระหวา่งย่อ
หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.4.3 ช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ พิมพอ์ยู่ห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 2-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั 
ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.4.4 วนัเดือนปี ให้วางต าแหน่งวนัเดือนปี ต่อจากบรรทดัช่ือและสถานท่ีตั้ งของ
หน่วยงานเจา้ของหนงัสือ โดยอยูห่่าง 1 บรรทดั และอยูร่ะหวา่งกลางช่ือหน่วยงานเจา้ของหนงัสือและสถาน
ท่ีตั้ง โดยกะระยะพองาม 
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การจ่าหน้าซองหนังสือราชการภาษาองักฤษ 

 ดว้ยภาคผนวก 4 ของส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไม่ไดก้  าหนดวิธีการจ่า
หนา้ซองของหนงัสือราชการภาษาองักฤษไวเ้ป็นการเฉพาะ การจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการภาษาองักฤษจึง
ยึดถือปฏิบติัตามขอ้ 45 (ซ่ึงมีตวัอย่างตามแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบ) และ ขอ้ 28 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 “ขอ้ 45 การจ่าหน้าซองให้ปฏิบติัตามแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย งานสาร
บรรณฯ (ดูภาพการจ่าหน้าซองประกอบ) ซ่ึงได้ก าหนดการจ่าหน้าซองโดยแบ่งซองออกเป็น 9 ส่วน 
ส่วนบนดา้นซ้ายจะเป็นตราครุฑ และถ้าหากเป็นหนงัสือราชการด่วน ด่วนมาก ด่วนท่ีสุด แลว้แต่กรณี ท่ี
ดา้นเทา้ซ้ายของตวัครุฑ ขนาดตราท่ีประทบัเป็นขนาด 32 พอยต ์ดว้ยหมึกสีแดง ดา้นใตต้วัครุฑจะพิมพช่ื์อ
ส่วนราชการท่ีออกหนงัสือ ท่ี ให้กรอกรหสัประจ าส่วน ราชการและเลขหนงัสือออก ในต าแหน่งส่วนกลาง
ของซองท่ีแบ่งไวใ้ห้พิมพค์  าข้ึนตน้ (ตามตารางค าข้ึนตน้ลงทา้ย) ช่ือผูรั้บ สถานท่ี และท่ีตั้ง รหัสไปรษณีย์
ของผูรั้บหนงัสือนั้นๆ”  
 ส าหรับหนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 28 
 “ขอ้ 28 หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัให้เร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสารบรรณ
ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 28.1 ด่วนท่ีสุด (URGENT) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 
 28.2 ด่วนมาก (IMMEDIATE) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 
 28.3 ด่วน (PRIORITY) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้
 ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตวัพิมพ์โป้ง 32 พอยต์ ให้เห็นไดช้ัดบน
หนงัสือและบนซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 และแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณฯ โดยให้ระบุค าวา่ ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก หรือ ด่วน ส าหรับหนงัสือตาม
ขอ้ 28.1 ขอ้ 28.2 และขอ้ 28.3 แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีตอ้งการให้หนงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายใน แลว้ลงวนั
เดือนปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการให้หนงัสือนั้นไปถึงผูรั้บกบัให้เจา้หน้าท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึงระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาท่ีก าหนด” 

ดว้ยเหตุท่ีวิธีปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์และค าอธิบาย 8 การ 
จ่าหน้าซอง ฯ ไดถู้กยกเลิกตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีท่ี นร ๑๓๐๕/ว ๑๖๐๗ ลงวนัท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๔๑ และก าหนดใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์ดงัเอกสารท่ีแจง้
มาใหม่พร้อมตวัอย่างการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการ ทั้งน้ีเพื่อให้หนงัสือราชการท่ีส่งโดยทางไปรษณียถึ์ง
ปลายทางดว้ยความรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัระเบียบ กสท. วา่ดว้ยบริการรับช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีไดย้กเลิกการลงลายมือช่ือหรือรอยประทบัตราลายมือช่ือของ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการฝากส่งและต าแหน่งก ากบัท่ีมุมล่างซา้ยของดา้นจ่าหนา้ 
 วิธีปฏิบติัในการจ่าหน้าซองของหนงัสือราชการภาษาองักฤษ จึงควรยึดถือปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัใน
การจ่าหนา้ซองของหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์โดยอาจแยกไดเ้ป็น 2 กรณีคือ 
 1. การจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณียธ์รรมดาทัว่ไป ส่งโดยใชบ้ริการไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งโดยลงทะเบียน หรือไปรษณียภณัฑต่์างประเทศ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1.1 ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องหน่วยงานผูฝ้ากส่งไวท่ี้มุมบนซ้ายดา้นจ่าหนา้ บริเวณดา้นขา้งหรือ
ใตค้รุฑ และเหนือเลขท่ีหนงัสือ 
 1.2 ในกรณีท่ีเป็นการจดัส่งโดยมีขอ้ตกลงกบัการส่ือสารแห่งประเทศไทย ขอช าระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน ให้มีขอ้ความ “ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนใบอนุญาตท่ี.../... ช่ือท่ีท าการฝากส่ง” ในกรอบ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน ขนาด 2 × 4 เซนติเมตร ท่ีมุมบนขวาดา้นจ่าหนา้ ในกรณีท่ีเป็นไปรษณียภ์ณัฑ์
ต่างประเทศ ให้ใชข้อ้ความ “POSTAGE PAID PERMIT NO. (เลขท่ีใบอนุญาต) ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง”  (ดู
ภาพการจ่าหนา้ซองประกอบ) 
 2. ส าหรับวธีิปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณียธ์รรมดาเพื่อให้สามารถ
ใชไ้ดก้บัเคร่ืองคดัแยกจดหมายของการส่ือสารแห่งประเทศไทย ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 2.1 คุณลกัษณะซอง 
  2.1.1 เป็นซองมาตรฐาน ขนาดซี 6 และขนาดดีแอล ตามท่ีก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จดัท าดว้ยกระดาษปอนด์ขาว น ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 80 กรัม 
ต่อตารางเมตร 

2.1.2 เป็นซองขนาดซี 6 และขนาดดีแอล ท่ีมีช่องใส่รหัสไปรษณีย ์พิมพด์้วยสีแดงส้ม 
(Warm Red U) จ านวน 5 ช่อง ท่ีมุมล่างดา้นขวาของซอง ตามขอ้ก าหนดของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  

2.1.3 หากหน่วยงานใดยงัคงมีซองแบบเดิม (ท่ีไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย ์ตามขอ้ 2.1.2 
ขา้งตน้) เหลืออยู่ และมีความจ าเป็นตอ้งน ามาใช้ส่งทางไปรษณ๊ย ์อาจใชซ้องดงักล่าวได ้แต่จะตอ้งจ่าหน้า
โดยการพิมพห์รือผนึกป้ายจ่าหนา้เท่านั้น 
 2.2 การเตรียมซองเพื่อส่งทางไปรษณีย ์
  2.2.1 ใชพ้ื้นท่ีดา้นหนา้และดา้นหลงัซองตามท่ีก าหนด (ดูภาพการจ่าหนา้ซองประกอบ) 
  2.2.2. ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องหน่วยงานผูฝ้ากส่งไวท่ี้มุมบนดา้นจ่าหน้า บริเวณดา้นขา้ง
ครุฑ และเหนือเลขท่ีหนงัสือ 
  2.2.3 ในกรณีท่ีเป็นการจดัส่งโดยมีขอ้ตกลงกบัการส่ือสารแห่งประเทศไทยขอช าระค่าฝาก
ส่งเป็นรายเดือน ให้มีขอ้ความ “ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตท่ี.../...ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง” ใน
กรอบส่ีเหล่ียมผนืผา้แนวนอน ขนาด 2 × 4 เซนติเมตร ท่ีมุมบนขวาดา้นจ่าหนา้ ในหรณีท่ีเป็นไปรษณียภ์ณัฑ์
ต่างประเทศ ใหใ้ชข้อ้ความ “POSTAGE PAID PERMIT NO. (เลขท่ีใบอนุญาต) ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง” 



  
7 

 

  

  2.2.4 จ่าหนา้ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บ พร้อมทั้งรหสัไปรษณียใ์นพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้โดยปฏิบติั
ดงัน้ี 
  1) จ่าหนา้บนซองโดยตรงหรือจ่าหนา้บนป้ายจ่าหนา้ซ่ึงท าดว้ยกระดาษสีขาว แลว้น ามา
ผนึกในบริเวณพื้นท่ีส าหรับจ่าหนา้ใหเ้รียบติดกบัซอง ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดเผยอข้ึนมา 
  2) จ่าหนา้ใหข้นานไปกบัความยาวของซอง อยา่จ่าหนา้เอียงหรือจ่าหนา้โดยขอ้ความแต่
ละบรรทดัเยื้องกนัในลกัษณะท่ีมีการยอ่หนา้ใหม่ 
  3) จ่าหนา้โดยใชต้วัอกัษรและตวัเลขแบบมาตรฐาน ไม่ควรใชแ้บบตวัเอน 
  4) สีของหมึกท่ีใช้ในการจ่าหนา้ตอ้งเป็นสีเขม้ อย่าใช้สีแดงหรือสีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสี
แดง 
  5) โดยปกติใหพ้ิมพห์รือเขียนรหสัไปรษณียเ์ป็นตวัเลขอาระบิกในช่องใส่รหสัไปรษณีย ์
และตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหต้วัเลขทบัเส้นหรือลน้กรอบช่องใส่รหสัไปรษณีย ์ 
 ในกรณีท่ีซองไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณียแ์ละจ่าหน้าดว้ยวิธีพิมพ ์[ตามขอ้ 8.2.1 (3)] อาจวาง
ต าแหน่งของรหสัไปรษณียไ์ด ้2 แบบ แบบแรกคือ ใส่รหสัไปรษณียแ์ยกต่างหากเป็นบรรทดัสุดทา้ยของจ่า
หนา้ แบบท่ีสองคือ ใส่รหัสไปรษณียต่์อทา้ยขอ้ความบรรทดัสุดทา้ยของท่ีอยูผู่รั้บ ทั้งน้ี รหสัไปรษณียต์อ้ง
อยูภ่ายในบริเวณพื้นท่ีส าหรับจ่าหนา้ตามท่ีก าหนดไว ้
  2.2.5 พบัส่ิงท่ีจะบรรจุในซองในลกัษณะท่ีท าให้มีความเรียบสม ่าเสมอกนั อย่าพบัใน
ลกัษณะท่ีท าให้เกิดรอยหนาตามขอบซอง อน่ึง ส่ิงท่ีจะบรรจุในซองตอ้งไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรือมี
โลหะ พลาสติก หรือวสัดุอ่ืนๆ ปะปน เช่น เขม็หมุด ลวดเยบ็กระดาษ เป็นตน้ 
  2.2.6 ปิดผนึกฝาซองใหติ้ดแน่นกบัตวัซองอยา่งมัน่คง เพื่อมิใหข้อบฝาซองเปิดออกในขณะ
ผา่นการคดัแยกดว้ยเคร่ือง อยา่ปิดผนึกโดยใชล้วดเยบ็กระดาษ หรือเยบ็ดว้ยหมุด เชือกพนั ตาไก่ หรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีท าใหมี้ส่วนท่ีมีวสัดุแขง็ยืน่จากตวัซอง เพราะจะท าใหเ้คร่ืองคดัแยกจดหมายติดขดัหรือเสียหาย  
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มาตรฐานกระดาษและซอง 

 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ หมวด 4 ขอ้ 74-77 ได้ก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบักระดาษและซองท่ีใชพ้ิมพห์นงัสือราชการไวด้งัต่อไปน้ี 
 “ขอ้ 74 มาตรฐานกระดาษและซอง 
 74.1 มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใชก้ระดาษปอนด์ขาว น ้ าหนกั 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 
ขนาด คือ 
 74.1.1 ขนาดเอ 4 หมายความวา่ ขนาด 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร 
 74.1.2 ขนาดเอ 5 หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร × 210 มิลลิเมตร 
 74.1.3 ขนาดเอ 8 หมายความวา่ ขนาด 52 มิลลิเมตร × 74 มิลลิเมตร 
 74.2 มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใชก้ระดาษสีขาวหรือสีน ้ าตาล น ้ าหนกั 80 กรัมต่อตารางเมตร 
เวน้แต่ซองขนาดซี 4 ใหใ้ชก้ระดาษน ้าหนกั 120 ต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 
 74.2.1 ขนาดซี 4 หมายความวา่ ขนาด 229 มิลลิเมตร × 324 มิลลิเมตร 
 74.2.2 ขนาดซี 5 หมายความวา่ ขนาด 162 มิลลิเมตร × 229 มิลลิเมตร 
 74.2.3 ขนาดซี 6 หมายความวา่ ขนาด 114 มิลลิเมตร × 162 มิลลิเมตร 
 74.2.4 ขนาดดีแอล หมายความวา่ ขนาด 110 มิลลิเมตร × 220 มิลลิเมตร 
 ขอ้ 75 กระดาษตราครุฑ ให้ใชก้ระดาษขนาดเอ 4 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.1 ดว้ยหมึกสีด า หรือท าเป็น
ครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ ตามแบบท่ี 28 ทา้ยระเบียบส านกันายก รัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสาร
บรรณฯ  
 ขอ้ 76 กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.2 ดว้ย
หมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ย ตามแบบท่ี 29 ทา้ยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงาน สารบรรณฯ  
 ขอ้ 77 ซองหนงัสือ ให้พิมพค์รุฑตามขอ้ กระดาษบนัทึกขอ้ความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือ
ขนาดเอ 5 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.2 ดว้ยหมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ยของซอง 
 77.1 ขนาดซี 4 ใช้ส าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ตอ้งพบั มีชนิดธรรมดาและ
ขยายขา้ง 
 77.2 ขนาดซี 5 ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 2 
 77.3 ขนาดซี 6 ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 4 
 77.4 ขนาดดีแอล ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 3 
 ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นตอ้งใชซ้องส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซอง
พิเศษส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศและพิมพต์ราครุฑตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยอนุโลม” 
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ตัวอยาง 
หลักเกณฑการพิมพ

หนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ 

และการจาหนาซอง 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 5   หลักเกณฑการพิมพหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
            และการจาหนาซอง 
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แบบแสดงการแบงพ้ืนที่ดานหนาของซองขนาดซี 6 
 

 
 
 



  
3 

 
  

แบบแสดงการแบงพ้ืนที่ดานหนาของซองขนาดดีแอล 



  
4 

 
  

ตัวอยางการจาหนาซองหนังสือราชการที่ฝากสงทางไปรษณียถึงผูรับในตางประเทศ 
 (ซองขนาดซี 6) 
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