
เร่ือง การเขียนจดหมายกิจธุระ



ความหมายของจดหมายกิจธุระ

คือ จดหมายท่ีเขียนติดต่อกนัเพ่ือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมีรูปแบบ 
การใชภ้าษาในระดบัเป็นทางการ

จดหมายกิจธุระ & จดหมายธุรกิจ

จดหมายกจิธุระ ติดต่อธุระต่าง ๆ เช่น จดหมายลาป่วย จดหมายขอความอนุเคราะห์
จดหมายธุรกจิ ติดต่อเก่ียวกบัธุรกจิการค้า



ความส าคญัของจดหมายกิจธุระ

๑. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ตอ้งเดินทางไปติดต่อดว้ยตนเอง

๒. สะดวกและรวดเร็ว

๓. ใหร้ายละเอียดมาก ชดัเจน และมีระบบ

๔. ใชเ้ป็นหลกัฐานในการคน้เร่ือง อา้งอิง หรือทางกฎหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

๕. ส่งเสริมใหมี้ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อธุรกิจ



แบ่งได้ ๓ ประเภท 
๑. หา้งร้าน กบั หา้งร้าน เช่น จดหมายติดต่อสอบถาม จดหมายนดัหมาย 
๒. บุคคล กบั บุคคล / หน่วยงาน เช่น จดหมายสมคัรงาน จดหมายขอบคุณ
๓. หน่วยงาน กบั หน่วยงาน เช่น  จดหมายเชิญวทิยากร จดหมายขอเขา้ชมกิจกรรม

ประเภทของจดหมายกิจธุระ



ท่ีอยูผู่ส่้ง
วนั เดือน ปี

เน้ือหาหรือใจความ

ค าลงทา้ย
ช่ือเตม็

เร่ือง
ค าข้ึนตน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ลายมือช่ือ

5

รูปแบบของจดหมายกิจธุระ

เวน้ขอบกระดาษ 
๑.๕ น้ิว
ทั้ง ๒ ฝ่ัง



ตวัอยา่งจดหมายกิจธุระ



ท่ีอยูผู่ส่้ง
วนั เดือน ปี

เน้ือหาหรือใจความ

ค าลงทา้ย
ช่ือเตม็

เร่ือง
ค าข้ึนตน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ลายมือช่ือ

7

รูปแบบของจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์

เวน้ขอบกระดาษ 
๑.๕ น้ิว
ทั้ง ๒ ฝ่ัง

ท่ีอยู่ ท่ีสามารถ
ติดต่อกลบั

ส่วนเน้ือเ ร่ืองจะบอก
จุดประสงค์ในการขอ
ความอนุเคราะห์



ตวัอยา่งจดหมายกิจธุระ

ช่ือผูเ้ขียน

ช่ือหน่วยงาน



การจ่าหนา้ซอง

ระดับบุคคล การจ่าหน้าซอง

พระสงฆ์ นมสัการ...............

๑. นายกรฐัมนตรี
๒. รฐับรุุษ
๓. ประธานกระทรวง
๔. ประธานศาลฎีกา

กราบเรยีน..............

บคุคลทั่วไป เรยีน................



ค าข้ึนตน้ - ค าลงทา้ย

ระดบับุคคล ค าข้ึนตน้ ค าลงทา้ย          
พระสงฆ์ นมสัการ ขอนมสัการมาดว้ย

ความเคารพอยา่งสูง
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐบุรุษ
๓. ประธานกระทรวง
๔. ประธานศาลฎีกา

กราบเรียน ขอแสดงความนบัถือ
อยา่งยิง่

บุคคลทัว่ไป เรียน ขอแสดงความนบัถือ



๑. ใชก้ระดาษสีขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 

๒. เขียนเพียงหนา้เดียว
๓. รักษาความสะอาด ไม่ใช้น ้ายาลบค าผดิ ไม่ขีดฆ่า 
๔. สะกดค าใหถู้กตอ้ง
๕. เวน้ขอบกระดาษดา้นละ ๑.๕ น้ิว
๖. ใชภ้าษาระดบัทางการ
๗. เขียนวนัท่ีแบบเตม็ ไม่ใส่ค าว่า “วนัที่” และ “พ.ศ.” เช่น ๒๓ กนัยายนยน ๒๕๖๓
๘. เขียนเลขไทย

หลกัการเขียนจดหมายกิจธุระ



ระดบัภาษา

แบ่งตามการใชภ้าษาในชีวติประจ าวนัเป็น ๕ ระดบั ดงัน้ี
๑. ภาษาพิธีการ               ใชถ้้อยค าประณีต มุ่งใหผู้้อ่านส ารวม ใชใ้นการพูดสดุด ี

บวงสรวง 
ภาษาทางการ ใชถ้อ้ยค าสุภาพ เขยีนถูกตามพจนานุกรม เรียงประโยค

ถูกต้อง ใชใ้นการแสดงปาฐกถา
๓. ภาษาก่ึงทางการ ลดการเคร่งไวยากรณ์ลง 

ผู้ส่งสาร – รับสารมีปฏิสัมพนัธ์กนั
๔. ภาษาสนทนา มีความเป็นกนัเอง สนทนาระหว่างบุคคลทัว่ไป
๕. ภาษากนัเอง ไม่เน้นถูกหลกัไวยากรณ์ บุคคลสนิทกนั มีศัพท์เฉพาะกลุ่ม   

๒.
จดหมายกจิธุระ ใช้ภาษา
ทางการ



การจ่าหนา้ซอง



หลกัการพบัจดหมาย

กระดาษสีขาวขนาดเท่า A4

๑. เวน้ขอบกระดาษ ๑.๕ นิว้ทั้ง ๒ ฝ่ัง
๒. เว้นขอบกระดาษจากด้านบน ๑/๒ นิว้
๓. แบ่งกระดาษออกเป็น ๓ ส่วน โดยเหลือ
ส่วนหัว ๑/๒ นิว้

๑/๒ น้ิว

๑.๕ น้ิว

๑

๒

๓



สถานการณ์จ าลอง 

นกัเรียนมีความประสงคข์อความอนุเคราะห์น ้าด่ืมเพ่ือน ามาแจกจ่ายใน
งานกีฬาจตัวาสามคัคีจาก บริษทัสิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 

ท่ีอยูผู่รั้บ - ๙๙๙ ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด
ท่ีอยูผู่ส่้ง - โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

- ๑ ถนน อู่ทองนอก แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐


