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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 ้

  



  
4 

 

  

 
 
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 

 
 
 
 


