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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) 
 

 

 
 

37 


