~๑~
ใบความรู งานสารบรรณ ฉบับที่ ๑
คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ผูรับหนังสือ
๑. พระราชวงศ

๑.๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

๑.๒ สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

๑.๓ สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

คําขึ้นตน

สรรพนาม

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา
(ออกชื่อเจาของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท

ใตฝาละอองธุลีพระบาท

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา
(ออกชื่อเจาของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูล
ทราบฝาละอองธุลีพระบาท

ใตฝาละอองธุลีพระบาท

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล….(ออกพระนาม)...
ทราบฝาละอองพระบาท

ใตฝาละอองพระบาท

ขอพระราชทานกราบทูล
..................
............(ออกพระนาม)...........
ทราบฝาพระบาท

ใตฝาพระบาท

ขอประทานกราบทูล…..
..........(ออกพระนาม)...........
กราบฝาพระบาท

ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ขาพระพุทธเจา

ขาพระพุทธเจา

ขาพระพุทธเจา

คําลงทาย

คําที่ใชใน
การจาหนาซอง

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)...
(หรือจะเอาคําวาขอเดชะมาไว
ทายชื่อเจาของหนังสือก็ได

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)...
(หรือจะเอาคําวาขอเดชะมาไว
ทายชื่อเจาของหนังสือก็ได)

ขอพระราชทานทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายขอเดชะ

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)...

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล...........(ระบุพระ
นาม).........

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)...

ขอพระราชทานกราบทูล
...........(ระบุพระนาม).........

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา....(ลงชื่อ).....

ขอพระราชทานกราบทูล
...........(ระบุพระนาม).........

สมเด็จพระยุพราช
(สยามมกุฎราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี
๑.๔ สมเด็จเจาฟา

๑.๕ พระบรมวงศชั้น
พระองคเจา

ขาพระพุทธเจา

งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

~๒~
ผูรับหนังสือ

คําขึ้นตน

สรรพนาม

คําลงทาย

คําที่ใชใน
การจาหนาซอง

๑.๖ พระเจาวรวงคเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)
พระอนุวงศชั้น
พระวรวงคเธอ
(ที่ทรงกรม)
๑.๗ พระอนุวงศ
ชั้นพระวรวงศเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)

กราบทูล.....(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท
(ชาย) เกลากระหมอม
(หญิง) เกลากระหมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะโปรด

กราบทูล
...........(ระบุพระนาม).........

ทูล…....(ออกพระนาม).......
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตโปรด

ทูล…....(ระบุพระนาม)

๑.๘ พระอนุวงศ
ชั้นหมอมเจา

ทูล…....(ออกพระนาม).......

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

แลวแตจะโปรด

ทูล…....(ระบุพระนาม)

ขอประทานกราบทูล.....
(ออกพระนาม)....................
กราบทูล..............................

ใตฝาพระบาท

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล…....(ระบุพระนาม)......

๒.๒ สมเด็จพระสังฆราช

กราบทูล..............................

ฝาพระบาท
(ชาย) เกลากระหมอม
(หญิง) เกลากระหมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะโปรด

กราบทูล.............................
..........(ระบุพระนาม)..........

๒.๓ สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จราชาคณะ

มนัสการ..............................

พระคุณเจา
กระผม - ดิฉัน

ขอมนัสการดวยความเคารพ
อยางยิ่ง

มนัสการ.............................

๒.๔ พระราชาคณะ

นมัสการ..............................

พระคุณทาน
กระผม - ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความเคารพ
อยางสูง

มนัสการ.............................

๒.๕ พระภิกษุสงฆทวั่ ไป

นมัสการ..............................

ทาน
ผม - ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความเคารพ

มนัสการ.............................

ทาน ขาพเจา กระผม

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง

กราบเรียน

๒. พระภิกษุ

๒.๑ สมเด็จพระสังฆราชเจา

๓. บุคคลธรรมดา

๓.๑ ประธานองคมนตรี,
กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี,
ประธานรัฐสภา,
ประธานสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ,
ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ,
ประธานสภาผูแ ทนราษฎร,
ประธานวุฒิสภา,
ประธานศาลฎีกา,
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ,
ประธานศาลปกครองสูงสุด,

ขาพระพุทธเจา

ผม – ดิฉัน
ทาน

งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

~๓~
ผูรับหนังสือ

คําขึ้นตน

ประธานกรรมการการ- กราบเรียน
เลือกตั้ง,
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน,
ประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดิน,
อัยการสูงสุด,
รัฐบุรุษ
๓.๒ บุคคลธรรมดา
นอกจาก ๓.๑

หมายเหตุ

เรียน

สรรพนาม
ทาน ขาพเจา กระผม

คําลงทาย

คําที่ใชใน
การจาหนาซอง

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง

กราบเรียน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน

ผม – ดิฉัน
ทาน

ขาพเจา –
กระผม-ผม –
ดิฉัน-ทาน

(๑) ผูที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคําลงทายในหนังสือนั้น
(๒) คําที่ใชในหนังสือถึงพระราชวงศ และพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ใหใชคําราชาศัพท หรือ
ถอย คําสุภาพ ซึ่งเปนไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกําหนด
(๓) ในกรณีที่มีหนังสือถึงผูรับระบุเฉพาะตําแหนง ใหใชตําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายใน
หนังสือราชการและคําที่ใชในการจาหนาซอง ตามตําแหนง

ที่มา
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติม
๒. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๙๑๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ ทาย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การใชคําขึ้นตน สรรพนาม
คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
๔. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๕๑๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การใชคําขึ้นตน สรรพ
นาม คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซองถึงประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ

งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

~๔~
การลงชื่อและตําแหนง
การลงชื่อและตําแหนงในหนังสือราชการ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. หั ว หน าส ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไป หรื อผู ว าราชการจั งหวั ด เป น ผู ล งชื่ อในหนั งสื อทุ กกรณี
นอกจากที่กําหนดใน ๒
การลงชื่อแทน ผูลงชื่อแทนจะตองเปนผูที่ไดรับมอบหมาย หรือมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่แทน รักษา
ราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตําแหนง หรือทําการแทน ตามที่มีกฎหมาย
กําหนด
๒. หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผูวาราชการจังหวัด จะกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดลงชื่อ
ในหนังสือไดเฉพาะหนังสือที่อยูในหนาที่ของผูดํารงตําแหนงนั้น หรือของสวนราชการซึ่งอยูในบังคับบัญชาของ
ผูดํารงตําแหนงนั้น และหนังสือดังกลาวไมกอใหเกิดนิติสัมพันธกับสวนราชการระดับกรม หรือจังหวัด
ผูลงชื่อตามวรรคหนึ่งซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับต่ํากวากรม หรือหัวหนาหนวยงานจะมอบหมาย
เปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนผูลงชื่อแทนในเรื่องใดก็ได
๓. การพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมื อชื่อ ใหใชคํานําหนานาม นาย นาง นางสาว หนาชื่อเต็มใต
ลายมือชื่อ เวนแตกรณีดังตอไปนี้
๓.๑ ในกรณีที่เจาของลายมือชื่อเปนสตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหใชคํานํานาม
ตามกฎหมายวาดวยการใหใชคํานํานามสตรี เชน สตรีทั่วไปซึ่งมีสามีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตั้งแตชั้นทุติยจุลจอมเกลาวิเศษขึ้นไป หรือที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นทุติยจุลจอมเกลา ตติย
จุลจอมเกลา จตุตถจุลจอมเกลา ใหใชคํานํานามวาทานผูหญิง หรือคุณหญิง แลวแตกรณี หนาชื่อเต็มใตลายมือ
ชื่อ
๓.๒ ในกรณีที่เจาของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ใหพิมพคําเต็มของบรรดาศักดิ์
หรือฐานันดรศักดิ์ ไวใตลายมือชื่อ
๓.๓ ในกรณีเจาของลายมือชื่อมียศที่ตองใชยศประกอบชื่อ ใหพิมพคําเต็มของยศไวหนาลายมือชื่อ
และพิมพชื่อเต็มไวใตลายมือชื่อ
๓.๔ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดใหใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานํานาม ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น
๓.๕ การเรียงลําดับคํานํานาม ใหเรียงลําดับตามนี้
๓.๕.๑ ตําแหนงทางวิชาการ
๓.๕.๒ ยศ
๓.๕.๓ บรรดาศั ก ดิ์ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ หรื อ คํ า นํ า นามสตรี ที่ ไ ด รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ และมีสิทธิใชคํานํานามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ
๔. การลงตําแหนงของเจาของหนังสือ ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ ถาผูลงชื่อมิใชเจาของหนังสือ
โดยตรง ใหลงตําแหนงของผูลงชื่อ สวนการลงตําแหนงของราชการการทหารใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม
ในกรณีที่มีการลงชื่อแทนใหใชคําวา ปฏิบัติหนาที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติ
ราชการแทน รั กษาการในตํ าแหน ง หรื อทํ าการแทน แล ว แต กรณี ตามที่ กฎหมายกํ าหนด ในกรณี ที่ไม มี
กฎหมายกําหนดใหใชคําวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือตอทายคําดังกลาว
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~๕~
ตัวอยางการลงลายมือชื่อ ศาสตราจารยพลตรีหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
พลตรี
คึกฤทธิ์ ปราโมช
(ศาสตราจารยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช)

(ลายมือชื่อ)

ตัวอยางการลงลายมือชื่อ ศาสตราจารยคุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
จินตนา ยศสุนทร
(ลายมือชื่อ)
(ศาสตราจารยคุณหญิงจินตนา ยศสุนทร)
ตัวอยางการลงลายมือชื่อ ศาสตราจารยรอยตํารวจเอกปุระชัย เปยมสมบูรณ
รอยตํารวจเอก

ปุระชัย เปยมสมบูรณ
(ศาสตราจารยปุระชัย เปยมสมบูรณ)

(ลายมือชื่อ)

ตัวอยางการลงลายมือชื่อ พลตํารวจตรีหมอมราชวงศเจตจันทร ประวิตร
พลตํารวจตรี

เจตจันทร ประวิตร
(หมอมราชวงศเจตจันทร ประวิตร)

(ลายมือชื่อ)

ที่มา
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม พ.ศ. ๒๕๓๖
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