เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการ มี 6 ประเภท
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา ไมตองลงนามในทุกฉบับ ใชเหมือนหนังสือภายนอก
4. หนังสือสั่งการ จะใชเจาะจงเปนเรื่องๆ เชน คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ เชน ประกาศ ขาว แถลงการณ
6. หนังสือที่ทําขึ้นและรับไวเปนหลักฐานในราชการ เชน หนังสือรับรอง รายงานการประชุม
แบบฟอรมตางๆ
หนังสือที่ใชกันทั่วไป
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา ใชกรณี ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สงสําเนาหนังสือ แจงผลงาน เตือนเรื่อง
คาง ตอบรับราชการไมสําคัญไมใชเรื่องเงิน
4. บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา
5. บันทึกเสนอที่ประชุม
6. รายงานการประชุม
การเขียนหนังสือราชการจะตองตอบคําถามเหลานี้ได
1. WHAT = เรื่องอะไร
2. WHERE = ที่ไหน
3. WHEN = เงื่อนเวลา
4. WHY = วัตถุประสงคการเขียนหนังสือนั้น เชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา /โปรดทราบ
5. HOW = เขียนอยางไร จะเปนเหตุไปผล หรือผลมาเหตุได
6. WHO = ใครลงนาม ใครอาน ใครคือเปาหมาย ใครเขียนไมสําคัญใหคํานึงถึงผูรับ เชน
เชิญวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมใชมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การตั้งชื่อเรื่องหนังสือราชการ
1. ตองสั้น แตไดใจความ ไมใชวลี ไมใชประโยค ไมมีประธาน กริยา
2. ทดแทนสวนที่เปนขอความ
3. ถาเปนเรื่องตอเนื่องใหใชชื่อเรื่องเดิม
4. ถาเปนเรื่องโตตอบใหเปลี่ยนขอความ แตใหขอความเดิมคงไวบาง
5. เก็บคนและอางอิงไดงาย 6. แยกความแตกตางจากเรื่องอื่นไดชัดเจน
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หลักการเขียนหนังสือราชการ

หนังสือราชการที่พบบอยและตองเขียนบอย ไดแก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ
ประทับตรา หนังสือสั่งการ (คําสั่ง) หนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศ/ขาว) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น
(บันทึก/รายงานการประชุม) เมื่อเขาใจหลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการแลว ตองหมั่นศึกษาหา
ความรู ทําความเขาใจ การสังเกตหนังสือราชการ เพื่อเปนแบบอยางในการเ ขียนหนังสือ รางหนังสือ ที่
พิมพแลวผูบังคับบัญชา/หัวหนางานแกไขควรเก็บรวบรวมไวเปนแบบอยาง และสุดทายแลวทานจะเปน
ผูเขียนหนังสือราชการ ประเภท เขียนดี และไดรับคํายกยอง ชมเชยจากผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน
หนังสือราชการเปนเครื่องมือที่ใชในการสือสารอยางหนึ่ง ถาผูอานกับผูเขียนหนังสือเขาใจไม
ตรงกัน การปฏิบัติราชการอาจเกิดความผิดพลาด เกิดความบกพรองได ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการจึงมี
ความสําคัญและจําเปนคอนขางมากสําหรับผูที่เปนขาราชการ โดยขอเท็จจริงแลวคงไมมีขาราชการคนใด
เขียนหนังสือราชการไมได แตจะเขียนเปนเขียนดีหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง
หนังสือราชการที่ดี คือ หนังสือที่ผูรับอานแลวเขาใจความหมายสามารถปฏิบัติไดตรงตาม
วัตถุประสงค และบังเกิดผลดีตอทางราชการ ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการ จึงตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
เปนเบื้องตน คือ
1. เขียนใหเขาใจงาย
2. เขียนใหเขาใจตรงกัน
3. เขียนใหตรงเปาหมาย
4. เขียนใหเกิดผลดี
เขียนใหเขาใจงาย : ตองเขียนใหชัดเจน กระจาง ไมคลุมเครือ หรือแปลความไดหลาย
อยาง เราจะทราบไดวาหนังสือฉบับใดอานแลวเขาใจงาย ดวยวิธีงายๆ คือ เมื่อไดรับหนังสือแลวลองอาน
ดูสัก 2 – 3 รอบ จะหาคําตอบไดทันทีวา “หมายความวาอยาไง” บางฉบับอานคนเดียว 2 – 3 รอบ
แลวก็ไมเขาใจ ตองไปใหคนอื่นๆ ชวยอาน เพื่อชวยกันวิเคราะห และตีความหมายอีกก็มี
เขียนใหเขาใจตรงกัน : เขียนแลวผูรับหนังสืออานเขาใจถูกตองตรงกันกับที่ผูเขียน
ตองการ ไมเขาใจไปเปนอยางอื่น ไมตองเสียเวลาสอบถามกันไปมาวาอยางนั้นใชมั้ย อยางนี้ใชหรือเปลา
เขียนใหตรงเปาเหมาย : เขียนใหตรงตามประเด็นที่ตองการ หนังสือราชการไมใชจดหมาย
รัก หรือจดหมายขอเงิน จึงไมจําเปนตองออดออน ออมคอม วกวน หรือบรรยายความแบบน้ําทวมทุง
บักบุงโหลงเหลง มักมีบอยๆ ที่เขียนยาวถึง 2 หนากระดาษ แตอานจบแลวไมรูวาตองการอะไร จะถาม
หรือหารือก็ไมใช จะขอหรือแจงใหทราบก็ไมเชิง
เขียนใหเกิดผลดี : ผูรับอานแลวเกิดความรูสึกไปในทางที่ดี ในทางที่เปนมิตร หรือยินดี
พรอมที่จะดําเนินการให สรุปก็คือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนหนังสือตอบ
ปฏิเสธ ซึ่งโดยปกติใครๆ จะไมชอบถูกปฏิเสธ ดังนั้น การเขียนหนังสือในเชิงภาคปฏิ เสธ จึงควรใชถอยคํา
สุภาพ ออนนอม ถอมตน มีเหตุมีผลตามสมควร
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โดยสรุป : การที่จะเขียนหนังสือราชการใหได ทั้ง 4 ประการ ดังกลาวมาขางตน จะตอง
ยึดหลักที่วา ใคร ทําไม อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
ถาเขียนหนังสือราชการแลวสามารถตอบ
คําถาม ทัง้ 6 คําถามนี้ได นั่นจะถือวาหนังสือราชการฉบับนั้นไดแลว
ตัวอยาง นางวรุณี ไชยกาล ขออนุมัติไปราชการ ทําบันทึก ขอความเสนอ อานแลวตอง
ใหทราบวา
1) ใคร คือ นางวรุณี ไชยกาล ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
พิเศษ สังกัด งานบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร
2) ทําไม คือ มีความประสงคจะขออนุมัติไปราชการ
3) อะไร คือ ไปราชการอะไร (ไปเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เรื่อง........)
4) ที่ไหน คือ ไปที่ไหน (หากมีสถานที่เฉพาะ ควรจะบอกไวใหชัดเจน เชน
หองประชุม/โรงแรม………………. ตําบล ............. อําเภอ ............... จังหวัด ………………..)
5) เมื่อไร คือ ไปเมื่อวัน วันที่ เดือน ป ถึงวัน วันที่ เดือน ป
6) อยางไร คือ ทําอยางไร ตองการใหทําอยางไร เห็นเปนอยางไร ดําเนินการอยางไร
(จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา)
ตามตัวอยางขางตน เนื้อความของหนังสือราชการ : บันทึกขอความ จะเขียนไดอยางงายๆ
ดังนี้
ตาม หนังสือที่ 23/2551 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ชมรมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
และภาษาแหงประเทศไทย ไดจั ดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปการเปนพิธีกร ”
ในวันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2551 ความละเอียดแจงแลว นั้น
ในการนี้ เพื่อใหเกิดทักษะในการพูดและความเปนสิริมงคลของงานพิธีการ คณะวิทยาศาสตร
(1)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงคให นางวรุณี ไชยกาล ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(2)
(3)
ชํานาญการพิเศษ สังกัด งานบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการ เขารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิค
(4)
การพูดในที่ชุมชนและศิลปการเปนพิธีกร” ณ หองทับทิม โรงแรมแนวาดาแกรนด อําเภอเมือง จังหวัด
(5)
อุบลราชธานี ในวันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2551
(6)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ขอควรคํานึงของการเขียนหนังสือราชการ
ผูที่จะเขียนหนังสือราชการไดดี จะตองมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางไปจากผูอื่นอยูบาง ถา
ผูใดขวนขวายแสวงหาคุณสมบัติตอไปนี้ใหตรงกับตนเองแลว เชื่อไดวา ผูนั้นจะประสบความสําเร็จ เปน
นักเขียนหนังสือราชการที่ดีที่สุด ไดอยางแนนอน
1. มีความรูระเบียบงานสารบรรณเปนอยางดี
2. มีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเปนอยางดี
3. รูจักใชพจนานุกรม
4. ยอความเกง
5. รู เขาใจ สามารถใชสํานวนราชการไดถูกตอง เหมาะสม
6. เขียนภาษาราชการเปน และถูกตอง
7. เขียนไดถูกแบบตามชนิดของหนังสือราชการ
8. เขียนไดถูกตอง เหมาะสม เปนแบบอยางที่ดี
9. มีความละเอียด รอบคอบ มีความจําดี

ปญหาบางประการในการเขี
ญหาบางประการในการเขียนหนังสือ
1. ไมชัดเจนวา จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
2. ใชภาษาไมถูกตอง ชอบใชภาษาพูด
3. ใชสะกด การันต วรรคตอน ไมถูกตอง
4. ยอความ ไมเปน
5. จับประเด็น ไมถูก ไมชัด
6. ไมอาง หนังสือที่อางถึง
7. ตอบ ไมตรง ประเด็น (เรื่อง)
8. ใชสํานวน ไมดแี ละไมเหมาะสม
9. ไม ละเอียดรอบคอบ
10. ไม พยายามปรับปรุง พัฒนาใหดีขึ้น
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การรางหนังสือราชการ
หลักการรางหนังสือ
1. ตองศึกษาชนิดและจดจํารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ) สามารถใชไดอยางถูกตองและแมนยํา
2. ตองเขาใจในโครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด เชน
2.1 หนังสือภายนอก
2.2 หนังสือภายใน
3. ตองรูและเขาใจเรื่องที่จะเขียน (ราง) อยางชัดเจน
4. ตองแยกประเด็นที่เปนเหตุ และความมุงหมาย เปาประสงค ที่จะทําหนังสือนั้นกอน จากนั้น
จึงเปนผลหรือความประสงคที่ตองการใหผูรับหนังสือพิจารณาและปฏิบัติ
5. ถามีเปาประสงคหลายขอ ใหแยกเปนขอๆ เพื่อความชัดเจน เขาใจงาย
6. การใชถอยคําตองไมมีความหมายหลายทาง
7. การใชถอยคําปฏิเสธ ตองใชภาษาที่นุมนวล รื่นหู เพื่อไมใหเกิดความบาดหมางระหวาง
หนวยงาน และใหมีเหตุผลในการปฏิบัติที่ชัดเจน
8. ไมควรใชสํานวนที่ไมเหมาะสม
9. หลีกเลี่ยงถอยคําที่เปนคําซ้ําซอน คําฟุมเฟอย
10. ตองมีความเขาใจหลักภาษไทยพอสมควร
11. ตองใชคําราชาศัพทใหถูกตอง
12. ไมใชถอยคําวกวน กํากวม
13. ควรหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่เปนภาษาพูด ภาษาทองถิ่น หรือภาษาตางประเทศ
14. กอนรางหนังสือตองคํานึงถึง
14.1 ความนิยม ความชอบ ของผูลงนามหนังสือ
14.2 ผูรับ
14.3 ใชถอยคําธรรมดา
14.4 ตองระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต
14.5 ตองจัดวรรคตอนใหถูกตอง
14.6 ตองใชภาษาเขียน
14.7 ตองเขียนใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย ไดใจความ
14.8 เหตุกับผลตองสอดคลองกัน
14.9 ตอง รางหรือเขียนหนังสือใหชัดเจน อานงาย สะดวกสําหรับการตรวจแกไข และ พิมพ
15. กอนรางหนังสือราชการใหพิจารณา ดังนี้
15.1 พิจารณาวัตถุประสงคของเรื่องที่จะรางหรือเขียน
15.2 จับประเด็นของเรื่องที่จะรางหรือเขียนหนังสือใหได
15.3 คนหาระเบียบ กฎหมาย หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของมาศึกษากอนเพื่อเปน
การปูพื้นฐานแนวความคิดในการรางหรือเขียนหนังสือ
15.4 เมื่อรางหรือเขียนหนังสือแลว ควรอาน ทานแกไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง
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16. ตองคํานึงถึงองคประกอบของรางหรือเขียนหนังสือ การรางหรือเขียนหนังสือที่ดี ควรมี
องคประกอบ 5 ประการ คือ
16.1 มีเอกภาพที่ดี หมายถึง มีความมุงหมายที่สําคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาไมปะปน จนทํา
ใหอานสับสน
16.2 มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความเชื่อมโยงของเนื้อความเปนไปตามลําดับและ
ตอเนื่องกันไมขาดตอน
16.3 มีความกระจาง หมายถึง เนื้อความชัดเจน ไมคลุมเครือ ผูอานสามารถเขาใจไดตรง
ตามความประสงคของผูเขียน และเขาใจไดรวดเร็ว ไมเกิดปญหาในการตีความ
16.4 มีแงมุมคงที่ หมายถึง การมีทัศนะหรือจุดยืนที่แนนอนในการราง ผูรางจะตองรักษา
ระดับของความคิดหรืออารมณ ตลอดจนระดับการใชภาษาใหคงที่ในขอความเดียวกัน
16.5 มีความนาสนใจและติดตาม หมายถึง เชิญชวนใหผูอานติดตามเรื่องราวจนจบ

โครงสรางของหนังสือ

หนังสือ

สวนที่ 1 ไดแก หัวเรื่อง (หนังสือ) เริ่มตั้งแต ที่ ชื่อสวนราชการ ไปจนถึง สิ่งที่สงมาดวย
สวนที่ 2 ไดแก เนือ้ เรื่อง เหตุที่มีหนังสือไป โดยปกติ คือ ยอหนาแรกของหนังสือ
สวนที่ 3 ไดแก จุดประสงคของเรื่อง 1 จุด ที่มีหนังสือไป โดยปกติ คือ ยอหนาที่สองของ
สวนที่ 4 ไดแก ทายเรื่อง (หนังสือ) เริ่มตั้งแต คําลงทาย ไปจนถึง หมวดเลขโทรศัพท

โครงสรางในการรางหนังสือราชการ
ตอนที่ 1 (คําขึ้นตน)
1. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน จะตองมีการทาวความถึงเรื่องเดิมวาความเปนมา
อยางไร โดยปกตินิยมขึ้นตนดวยคําวา “ตาม.... ลงทายดวยคําวา นั้น” “ตามที.่ ..... ลงทายดวยคําวา
ความละเอียดแจงแลว นั้น”
2. หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ไมเคยมีการติดตอกันมากอน จะตองเขียนความประสงค หรือ
ความมุงหมาย โดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกตินิยมขึ้นตนดวยคําวา “ดวย.... หรือ เนื่องจาก” แตจะไม
มีคําลงทายใดๆ
ตอนที่ 2 (เหตุผล)
1. ตองระบุถึงการแจงความประสงค ปญหา วิธีการแกปญหา วิธีการดําเนินงาน การขอความ
เห็นชอบ การขอความรวมมือ การขอความคิดเห็น โดยใหเปนเหตุผลของวัตถุประสงคแหงการนั้นๆ ให
ชัดเจน
2. ควรจะชี้แจงใหเห็นถึงผลดี ผลเสีย การไดประโยชน การเสียประโยชนแหงการนัน้ ๆ ให
กระจางชัด
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ตอนที่ 3 (คําลงทาย)
โดยปกติจะขึ้นตนดวยคําวา “จึง.... และตอทายดวยขอความที่ไดระบุใหปฏิบัติตาม หรือ
รองขอ ตามขอความที่ไดระบุไวใน ตอนที่ 2 อยางเดนชัด เชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบและถือปฏิบัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการ” เปนตน
การรางหนังสือควรจะมีการฝกฝนการรางหนังสือบอยๆ เปนคนชอบที่จะอานหนังสือ เพื่อการ
จดจําภาษา สํานวน หรือขอความที่สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการรางหนังสือราชการแตละประเภทได
อยางดียิ่งขึ้น มีความอดทนตอการถูกตําหนิ ติติง หรือการใหแกไขหนังสือจากผูบังคับบัญชาและนําขอผิดพลาด
หรือขอที่แกไขมาเปนบทเรียนและปรับแกไขตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งนี้ ขอใหผูรางมีความคิดที่ดีวา
“การแกไขหนังสือเปนเรื่องธรรมดา การที่ผูบังคับบัญชาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดถอยคําหรือสํานวนใน
หนังสือฉบับนั้นมีความสมบูรณ ไพเราะ และนาอานมากยิ่งขึ้น” การรางหนังสือควรมีจุดมุงหมายที่หวังผลวา
“ตองรางหนังสือแลวใหผูอาน อานแลวยินดีที่จะใหความรวมมือหรือยินดีที่จะปฏิบัติตาม”

การตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง คือ ใจความของหนังสือ ที่ยอสั้นที่สุด นั่นคือ เพียงแคอานชื่อเรื่องก็สามารถทราบ
เรื่องราวในหนังสือโดยภาพรวมไดแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การทราบความตองการ / ความประสงค /
เหตุที่มีหนังสือมาถึง ทําใหการพิจารณา งาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
การตั้งชื่อเรื่อง อยางนอยตองเขียนใหบรรลุจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ
1. พอรูใจความของเรื่อง ที่ยอสั้นที่สุด
2. สะดวกตอการเก็บ สืบคน และ อางอิง
ชื่อเรื่องที่ดี ตองเปน ประโยค หรือ วลี เชน เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาฝกงาน ขอความอนุเคราะหบุคลากรเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ขออนุมัติเบิกจายค า
เลี้ยงรับรอง เปนตน
ถาตั้งชื่อเรื่องเปน คํานาม หรือ คํากริยา ถือวาเปนชื่อเรื่องที่ไมควรนํามาใช ไมดี และ
ไมสามารถสื่อความหมายได เชน เรื่อง เครื่องถายเอกสาร เรื่อง แจงมติที่ประชุม

วิธีการรางหนังสือ

1. การเขียนขอความที่เปนเหตุ ถาเปนกรณีที่มีหนังสืออางถึง ใหขึ้นตนขอความวา
“ตามหนังสือที่อางถึง” และจบดวยวา “ความละเอียดแจงแลว นั้น”
ถาเปนกรณีไมมีหนังสืออางถึง โดยปกติใหขึ้นตนขอความวา “ตามที่” (เปนเรื่องที่รูกันอยู
กอนแลว) และจบดวยคําวา “นั้น” แตถาเปนเรื่องใหม (ไมเคยเกิดขึ้น / ไมเคยมีมากอน) ใหขึ้นตน
ขอความวา “ดวย” หรือ “ชื่อสวนราชการ” และ หามลงทายดวยคําวา “นั้น” อยางเด็ดขาด
คําเริ่มตนของขอความที่เปนเหตุมีใชกันอยูหลายคํา ที่นิยมกันอยางนอย 6 คํา คือ ดวย
เนื่องจาก ตาม ตามที่ ตามหนังสือที่อางถึง
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2. การเขียนอางอิงกฎหมาย ระเบียบ ตองระบุใหชัดเจน ซึ่งมีวิธีเขียน 2 วิธี
2.1 เขียนชัดเจน เชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2515
2.2 เขียนโดยยอ เชน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือ
ตามระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
3. การเขียนขอความที่เปนผล คือ จุดประสงคของเรื่อง ตองเ ขียนใหชัดเจน ระบุใหแนชัด
วาตองการอะไรจะใหผูรับหนังสือทําอะไร อยางไร เชน
- ถาตองการใหอนุมัติ / อนุญาต ใหเขียนแสดงเหตุผล / ความจําเปนในการขออนุมัติ /
อนุญาต และจบดวย ขออนุมัติ / อนุญาตเรื่องอะไร
- ถาตองการใหทราบ ใหลงทายวา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หรือ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
- ถาตองการใหพิจารณา ใหลงทายวา จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา หรือ จึงเรียนมาเพื่อ
พิจารณา และตอทายใหชัดวา จะใหพิจารณาเรื่องอะไร ประเด็นไหน
- หรือกรณีอื่นๆ เชน เพื่ อซอมความเขาใจ เพื่อถือปฏิบัติ เพื่อดําเนินการ เพื่อชี้แจง
ขอเท็จจริง เพื่อรายงาน เพื่อสืบสวนสดับตรับฟง เพื่อใหสังวรระมัดระวัง เปนตน

ขอสังเกตการใชถอยคํา
การใชถอยคําภาษาไทย ตองยอมรับวาภาษาไทยมีถอยคําใหใชมาก คําหลายๆ คํา มีความหมาย
อยางเดียวกัน เชน กิน มีคําที่มีความหมายถึงกินอยูมาก เชน รับประทาน เสวย ฉัน ซึ่งแตละคําจะมีระดับ
การใชเปนที่ทราบกันอยูแลว อยางไรก็ตาม มีคําบางคําที่อยากเนนย้ํา เพราะมักใชผิดกันบอยครั้ง อาทิ
การใชคํา ขอบคุณ
ขอบคุณ ใชทั่วไป
ขอบพระคุณ ขอบพระคุณมาก ขอบพระคุณยิ่ง เปนพระคุณมาก เปนพระคุณยิ่ง
อนุมัติ หมายถึง เห็นชอบตามที่กําหนดใหจะใชกรณีที่มีระเบียบ กฎหมาย ระบุไว
อนุญาต หมายถึง ยินยอม ยอมให ตกลง ใชโดยทั่วไป
การใช ณ (นะ) ตองไมมีจุด
ฯ ล ฯ (ไปยาลใหญ) ตองเวนวรรค
ฯ (ไปยาลนอย) ตองเวนวรรค
หมายกําหนดการ ใชกับงานพระราชพิธีกรณีมีการเสด็จ
กําหนดการ ใชทั่วไป
กอปร หมายถึง ประกอบ อยาเขียนเปน กอรป หรือ กอรป
การใชบุพบท ดังนี้
กับ หมายถึง ติดกัน ดวยกัน เทากัน
แก หมายถึง สําหรับ ใชทั่วไป
แด หมายถึง สําหรับ ใชกับผูสูงกวา หรือใชกับพระภิกษุ เชน ถวายแด อุทิศแด
แต หมายถึง เฉพาะ อยาง เทานั้น
ตอ หมายถึง กระทําตอ ตาม
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ตอเมื่อ หมายถึง เมื่อถึง
ตอเนื่อง หมายถึง ติดตอกันไป
ตอไป หมายถึง ถัดไป
ตอมา หมายถึง ถัดมา
แตถึงกระนั้นก็ดี ใชในกรณี เชื่อมความใหขัดแยงกัน
แตละ ใชในกรณี บอกแยกเปนจํานวนหนึง่ ๆ
แตวา ใชเชื่อมความใหกลับกัน ขัดแยงกัน
ควร เปนคําแนะนําทั่วไป
พึง เปนคําที่ใชวางมาตรฐาน
ยอม เปนคําบังคับทางการ แตไมเด็ดขาด
ตอง เปนคําบังคับทางการ และเด็ดขาด
ให เปนคําบังคับทางการ และเด็ดขาด
อาจ (จะ) ใชบอกการคาดคะเน
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การพิมพหนังสือราชการ
ลักษณะของหนังสือราชการ
หนังสือราชการเปนจดหมายประเภทหนึ่ง ซึ่งมีขอกําหนดในเรื่องลักษณะการวางรูปแบบ และ
วิธีการพิมพไวตามระเบียบงานสารบรรณที่แนนอน ผูพิมพจะตองปฏิบัติตามสวนตางๆ ของหนังสือ
ราชการ ที่มีความแตกตางกับสวนตางๆ ของจดหมายธุรกิจหรือจดหมายสวนตัว
วิธีปฏิบัติในการพิมพและการวางรูปหนังสือ
กระดาษที่ใชพิมพใชกระดาษตราครุฑ ทั้งนี้ ขอยกตัวอยางหนังสือภายนอก ใหเห็นการวางใน
รูปหนังสือ และวิธีการปฏิบัติในการพิมพ ดังตอไปนี้

ตัวครุฑ

การวางรูปหนังสือ
1. กะแบงหนากระดาษออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน (ดานซาย - ขวามือ) โดยถือแนวกึ่งกลาง

2. ดานซาย แบงสวนที่ 1 ซึ่งเปนเสนกั้นหนาประมาณ 1.5 นิ้ว หรือ 3 ซ.ม. และ
ระหวางเสนกั้นหนาถึงกึ่งกลางกระดาษ (ที่แบงไวตามขอ 1.) ถือเปนสวนที่ 2
3. ดานขวามือ แบงครึ่งสวนดานขวามือ (ครึ่งหนาที่เหลือดานขวามือ ถือเปนสวนที่ 3 และ
สวนที่ 4)
4. สวนที่ 3 แบงกึ่งกลาง
5. การพิมพ 1 หนากระดาษ เอ 4 ปกติใหพิมพ 25 บรรทัด ความกวางประมาณ 70
ตัวอักษร
วิธีการพิมพ ตามแบบของทางราชการจะเริ่มตนตามลําดับ ดังนี้
1) เลขที่หนังสือ
1.1 พิมพชิดกั้นระยะซายในระดับชายหางครุฑหรือตีนครุฑ
1.2 พิมพแนวบรรทัดเดียวกับชื่อสถานที่ออกหนังสือราชการหรือหนวยราชการ
1.3 ถามีระดับความเรงดวนของหนังสือราชการ ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ใหพิมพไว
เหนือเลขที่หนังสือ โดยบิดถอยกระดาษขึ้นไป 4 หรือ 2 (บรรทัด)
1.4 สําหรับหนังสือราชการที่เปนเรื่อง ลับ ลับเฉพาะ ใหประทับดวยตัวแดงเหนือครุฑ
(ไมตองพิมพ)
2) สวนราชการผูออกหนังสือ
2.1 พิมพบรรทัดเดียวกับเลขที่หนังสือ
2.2 จุดเริ่มตนพิมพ ใหกดถอยหลังจากกั้นระยะริมขวาเทากับจํานวนตัวอักษรพิมพ
ทั้งหมด แลวจึงลงมือพิมพทั้งหมด แลวจึงลงมือพิมพจะไปสุดกั้นหลังพอดี (วิธีที่สะดวกควรกะใหเริ่มตนที่
กึ่งกลางของสวนที่ 3 ตามความเหมาะสมของความสั้นยาวของขอ ความ)
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หนังสือ

3) วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ
3.1 ใหปดระยะบรรทัด ปด 1 บิด 1 หรือ 1 บรรทัด จากบรรทัดสวนราชการที่ออก

3.2 จุดเริ่มตนพิมพ ถือตรงกลางตัวครุฑ (วันที่)
3.3 เวน 2 เคาะ ระหวาง วันกับเดือน และ เดือนกับพ.ศ. (คําวา วันที่ เดือน และ
พ.ศ. ไมตองพิมพ)
3.4 ในกรณีที่ยังไมลงวันที่ในจดหมายราชการใหเคาะ 4 เคาะ แลวพิมพเดือน
4) เรื่อง เรียน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย
4.1 เรื่อง พิมพชิดกั้นระยะหนา ปดลงมาจากบรรทัดวันที่ ระยะบรรทัด ปด 1 บิด 1
หรือ 1 บรรทัด และเวน 2 เคาะ จึงพิมพขอความ
4.2 เรียน พิมพชิดกั้นระยะหนา ปดลงมาจากระยะบรรทัดเรื่อง ระยะบรรทัด ปด 1
บิด 1 หรือ 1 บรรทัด และเวน 2 เคาะ จึงพิมพขอความ
4.3 อางถึง (ถามี) ปดลงมาระยะบรรทัด ปด 1 บิด 1 หรือ 1 บรรทัด พิมพชิดกั้น
ระยะหนาและเวน 2 เคาะ จึงพิมพขอความ ถาไมมีการอางถึง ถึงหนังสือใด ไมตองพิมพเอาไว
4.4 สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) พิมพชิดกั้นระยะหนา ปดลงมา ปด 1 บิด 1 หรือ 1 บรรทัด
ถัดจากบรรทัด “เรียน” ในกรณีที่มี “สิ่งที่สงมาดวย” ตองปดจากบรรทัดอางถึง ปด 1 บิด 1 หรือ 1
บรรทัด และเคาะ 2 จึงพิมพขอความ ถาไมมี “สิ่งที่สงมาดวย” ไมตองพิมพ
4.5 ในกรณีที่บรรทัด “อางถึง” และ “สิ่งที่สงมาดวย” มีขอความตองพิมพความยาว
เกินกวา 1 บรรทัดพิมพ เมื่อเริ่มพิมพบรรทัดตอไป ใหเริ่ มพิมพตรงแนวกับขอความบรรทัดแรก และระยะ
บรรทัด 1 ปด หรือ 1 บรรทัด
5) ตัวจดหมาย
5.1 จุดเริ่มตนพิมพ ใหยอหนา 10 ตัวอักษรพิมพจากกั้นหนา
5.2 เมื่อขึ้นยอหนาใหมให ปด 1 หรือ 1 บรรทัด
5.3 จุดเริ่มตนพิมพใหปดบรรทัด “สิ่งที่สงมาดวย” หรือจากบรรทัด “อางถึง” หรือ
จากบรรทัด “เรียน” แลวแตกรณี โดยปด 1 บิด 1 หรือ 1 บรรทัด จบขอความที่เปนเหตุ
6) คําลงทายและชื่อตําแหนง
คําลงทาย
1. ใหปด 2 หรือ 2 บรรทัด จากขอความบรรทัดสุดทายของหนังสือ
2. จุดเริ่มตนพิมพอยูตรงแนวเดียวกับวันที่
วงเล็บชื่อ ตําแหนง
1. ใหปด 3 - 4 หรือ 3 - 4 บรรทัด จากบรรทัด “คําลงทาย”
2. จุดเริ่มตนพิมพอยูตรงแนวเดียวกับคําลงทาย
3. ถาชื่อผูดํารงตําแหนงผูลงนามในหนังสือ ไมมียศ ใหพิมพ
นาย นาง นางสาว แลวแตกรณีเปนคํานําหนานาม หามใชตัวยอและตองใสวงเล็บไวดวย ถามียศใหพิมพ
ในวงเล็บเฉพาะชื่อตัว ชื่อสกุล เทานั้น สวนยศใหพิมพไวตรงหนาลายมือชื่อ
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ตําแหนง
1. ใหปด 1 หรือ 1 บรรทัด จากชื่อในวงเล็บ
2. ใหไดศูนยกับคําลงทาย และ ชื่อ
7) สวนราชการเจาของเรื่อง ตองพิมพหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องดวย
7.1 ใหปดจากบรรทัดตําแหนงลงมา 3 ปด หรือ 3 บรรทัด หรือตามความแหมาะสม
7.2 พิมพชิดกั้นระยะซาย
7.3 ปด 1 หรือ 1 บรรทัด แลวพิมพ โทรศัพท ตอดวยหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการ
นั้นๆ โดยตองเคาะ 2 เคาะ
การกะระยะกั้นหนากั้นหลัง
จดหมายราชการ เพื่อใหมีสัดสวนที่สวยงาม ซึ่งไดจังหวะที่เหมาะสมจะตองกะระยะ ดังนี้
กั้นหนา 1 ½ นิ้ว หรือ 3 ซม. กั้นหลัง 2 ซม.
การแบงคํา
การพิมพดีดถาจะพิมพใหดูสวยงามเปนระเบียบแลว ตองใหปลายบรรทัดทุก บรรทัดสม่ําเสมอกัน
ดังนั้น คํายาวๆ หลาย ๆ พยางค เมื่ออยูปลายบรรทัด ไมสามารถพิมพใหจบคําได จะตองตัดแบงคําขึ้น
บรรทัดใหม อยางไรก็ตาม ถาตัดแบงคําตรงที่ไมควรตัดแบง การอานหรือตัวสะกด ก็จะไมสละสลวยหรือ
ถูกตอง การแบงคําจึงตองมีหลักเกณฑ เพื่อผูพิมพจะไดนําไปใชในการแบงคําไดถูกวิธี โดยทั่วไปการแบงคํา
ของไทยจะตองแบงตรงทายพยางคเสมอ
หลักการแบงคํา
หลักเกณฑการแบงคําในการพิมพภาษาไทย สามารถประยุกตหลักเกณฑการแบงคํา ในการ
พิมพภาษาอังกฤษมาใชได ดังตอไปนี้
1. ไมแบงคําพยางคเดียว
2. ไมแบงคําสั้นๆ หรือคํายอ
3. ไมแบงใหทายบรรทัดมียัตติภังค (-)
4. ไมแบงจํานวนหรือตัวเลข
5. ไมแบงคําสุดทายของหนา
การกําหนดตัวเลขหรือตัวอักษรเปนหัวขอ
ในหนังสืออาจจะมีหัวขอหลายหัวขอ ทั้งหัวขอใหญ หัวขอยอย และขอยอยของหัวขอยอย
ดังนั้น หากไมมีหลักในการใชตัวเลข หรือตัวอักษร เปนหัวขอแลวอาจทําใหสับสน ขาดระบบ และ
ไมสะดวกในการอางอิงตรวจสอบ
สําหรับการใชเลขเปนหัวขอ ควรใชใหเปนไปตามลําดับขั้น ดังนี้
ลําดับที่ 1 ใชเลข 1 - 2 - 3 เปนหัวขอ
ลําดับที่ 2 ถามีขอยอยของขอ 1 - 2 - 3 อีกใหใชจุด เปน 1.1 1.2 / 2.1 2.2
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ลําดับที่ 3 ถายังมีขอยอยของขอยอยลําดับ 2 อีก ใหใสจุดอีก เปน 1.1.1 / 2.1.1
และถาจะยังมีขอยอยตอไปอีก ใหใชจุดทํานองเดียวกันไปเรื่อยๆ
ในกรณีที่มีหัวขอใหญ และหัวขอยอยอีกลําดับเดียวเทานั้น อาจใชเ ลข 1 - 2 - 3
เปนหัวขอใหญ และใช (1) (2) (3) หรือ 1) 2) 3) เปนหัวขอยอยก็ได
ในกรณีที่จะไมใชตัวเลข อาจใชตัวอักษร ก. ข. ค. ก็ได แตควรใชเฉพาะกรณีที่ไมมี
หัวขอยอย และไมควรใชหัวขอที่เปนตัวเลขและตัวอักษรคละกัน
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การพิมพหนั
หนังสือภายนอก
หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชกระดาษตราครุฑ เปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ ห รือสวนราชการที่มีถึงหนวยงานอื่น ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ที่ ใหลงเลขรหัสดวยพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง
2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ
ซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย หามไมใหใชอักษรยอ
3. วัน เดือน ป ใหลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ
4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เปนหนังสือตอเนื่อง
โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
5. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ สรรพนาม และคําลงทาย
แลวลงตําแหนงของผูที่มีหนังสือนั้นสงถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
6. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือไดรับมา
กอนแลว การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียวเวนแตมีเรื่องอื่นที่เปน
สาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะใหทราบดวย
7. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ หรือ เอกสาร ที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่
ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด
8. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอๆ
9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ
10. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
11. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
12. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสื อ
ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรม
และกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
13. โทรศัพท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย
14. สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบและ
ประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวนราชการหรือ
ชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อที่สงมากใหพิมพวาสงไป
ตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย
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การพิมพหนังสือราชการภายใน
หนังสือราชการภายใน คือ หนังสือที่ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด
เดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ (ใชแบบมีเสนบรรทัดหรือแบบไมมีเสนบรรทัด) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ โดยมี
รายละเอียดพอสมควร เชน งานบริหารงานบุคคล เปนตน
2. ที่ ใหลงเลขรหัสตัวพยัญชนะ และ เลขประจําของเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือสง
เชน ที่ ศธ 0529.7.1.2/…….
3. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช ที่ออก
หนังสือ เชน 26 กุมภาพันธ 2558 การพิมพวัน เดือน ป ของหนังสือราชการภายใน จะพิมพเปนตัวยอ
ไมได เชน 26 ก.พ. 58
4. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปนหนังสือ
ตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
5. คําขึ้นตน ใชตามฐานะของผูรับหนังสือ นิยมใชคําวา “เรียน”
6. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจน และเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งที่สงมาดวย ใหระบุไวในขอ
นี้
7. ลงชื่อและตําแหนง ใหเวน 2 บรรทัด จากบรรทัดสุดทายของขอความ เริ่มตนพิมพ
จากกึ่งกลางหนากระดาษ พิมพชื่อ และนามสกุลไวในวงเล็บ สําหรับตําแหนงขึ้นบรรทัดใหม 1 ระยะ
บรรทัด และพิมพวางศูนยกับชื่อและนามสกุลที่อยูในวงเล็บนั้น
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ขนาดของครุฑ
การพิมพหนังสือราชการ ประกอบดวยครุฑ 2 ขนาด คือ ขนาด 1.5 เซนติเมตร และ
ขนาด 3 เซนติเมตร โดยหนังสือราชการภายนอก และ หนังสือราชการชนิดอื่นๆ จะใชครุฑ ขนาด 3
เซนติเมตร สวนหนังสือราชการภายใน (บันทึกขอความ) จะใชครุฑ ขนาด 1.5 เซนติเมตร

ที่มา เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการประชุม ของ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา
อ.ดุล จันทรศักดิ์ และพันเอกกิจคริตพงศ อินทอง
ที่มา http://www.npu.ac.th/General/news/book_rach.pdf เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
ที่มา http://www.jittracom.th.gs/web-j/ittracom/unit1.doc เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
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