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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)  
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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 

 



  
4 

 
  

       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 
 


