
 
 

 

การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าการเขียนหนังสือเป็นหัวใจส าคัญของการ 
ปฏิบัติราชการ  เพราะงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับหนังสือ และปัญหาที่เกิดข้ึนมักจะเกี่ยวกับหนังสือ โดยเฉพาะ
การเขียนหนังสือ เช่น ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร เขียนแล้วใช้ไม่ได้ต้องแก้ไข ซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้เขียน 
และอาจสร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้างานเนื่องจากท าให้งานล่าช้า ดังนั้น การเขียนหนังสือจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นค่อนข้างมากส าหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ ส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้มองเห็นถึงความถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้จัดท าคู่มือ “เทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ” ขึ้นมาเพ่ือเป็นองค์ความรู้ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานเลขานุการกรม และ
หน่วยงานอื่นในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เป็นแนวทางส าหรับร่างโต้ตอบหนังสือได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการ
เขียนหนังสือราชการ จะต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ เป็นเบื้องต้นก่อนคือ  
 
ระเบยีบและกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  มีดังนี ้
    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  

  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบยีบ ม ี๒ ประเภท 

 ระเบียบที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม เคร่งครัดน้อยกว่า  

แนวทางในการเขียนหนังสือราชการ  สิ่งที่พึงปฏิบัติ คือ 

    ยึดถือตามระเบียบ 

 ยึดหลักปฏิบัติตามองค์กร (วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร) 

 ยึดหลักนโยบายขององค์กร เช่น กรณีการเรียงหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา ให้จัดเรียง 
หนังสือฉบับจริงขึ้นก่อน ตามด้วยส าเนาคู่ฉบับ  
 
 ความหมายของงานสารบรรณ 
  ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบข้อ 6 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขบวนการเริ่มแรก จนถึงขั้นท าลายเอกสาร ทั้งนี้
เพ่ือที่จะไม่ให้มีการเก็บเอกสารที่ไม่จ าเป็นไว้ในส่วนราชการต่อไป  

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
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 ความส าคญัของงานสารบรรณ 

1) เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 
2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง 
3) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ 
4) เป็นหลักฐานราชการที่มีคุณค่า 
5) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
6) เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 
7) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง 
8) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ 
9) เป็นหลักฐานราชการที่มีคุณค่า 
10) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 

ความหมายของหนงัสือราชการ   
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1)  หนังสือส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการ 
2) หนังสือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
3) หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีไปถึงส่วนราชการ 
4) เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5) เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
6) ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชนดิของหนงัสือราชการ 

  หนังสือราชการ มี  6 ชนิด  คือ 
    1. หนงัสือภายนอก   คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ  ใช้ติดต่อระหว่าง 
ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก ใช้กระดาษครุฑ 

 2. หนังสือภายใน   คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือ 
ภายนอก ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบนัทึกข้อความ 

    3. หนงัสือประทบัตรา   คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อ
ก ากับตรา ใช้กระดาษครุฑ   
   หนังสือประทับตรา ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ดังนี้ 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิม 
2. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบ ที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง 
6. เรื่องหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง  
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                 4. หนังสือสั่งการ    มี 3 ชนิด คือ   
              1)  ค าสั่ง   คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย ใชก้ระดาษครฑุ 

              2)  ระเบยีบ   คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติงานเป็นประจ า ใช้กระดาษครฑุ 

              3) ข้อบังคบั   คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ โดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้   ใช้กระดาษครฑุ 

      5. หนงัสือประชาสมัพนัธ ์  มี 3 ชนิด คือ   
     1) ประกาศ   คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ใชก้ระดาษครฑุ 

    2)  แถลงการณ์   คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือท าความเข้าใจ   ใน
กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใช้กระดาษครุฑ 

    3)  ข่าว    คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  

    6. หนงัสือทีเ่จ้าหนา้ทีท่ าขึน้หรือรบัไว้เปน็หลักฐานในราชการ   มี 4 ชนิด คือ 
    1)  หนงัสือรบัรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล 
หรือหน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ใช้กระดาษครุฑ 

    2)  รายงานการประชมุ คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

    3)  บนัทกึ   คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการ
ระดับกรมติดต่อกัน ในการปฏิบัติราชการ   ใชก้ระดาษบันทึกขอ้ความ  

    4)  หนงัสืออืน่ คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากกากรปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถมบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ แล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง 
กรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด 
แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

 
   หนังสอืติดต่อราชการ  ประกอบด้วย 

1. หนงัสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. บันทึกเสนอ คือหนังสือติดต่อภายในหน่วยงาน ผู้ใดลงนามก็ได้ ไม่ใช้กระดาษ 

บันทึกข้อความก็ได้ เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ และเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้เช่นกัน 
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  ชัน้ความเรว็ของหนงัสือราชการ 

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และด าเนินการทาง 
สารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  แบ่งเป็น 3 ประเภท   ได้แก่ 

    ดว่นทีส่ดุ เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 

    ดว่นมาก    เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว 

    ดว่น เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้    

   ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โปูง 32 พอยท์  ให้เห็นได้ชัด
บนหนังสือและบนซอง ตามที่ก าหนดไว้ในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ โดยให้
ระบคุ าว่า ด่วนทีสุ่ด ดว่นมาก หรือดว่น  ตามชั้นความเร็วของหนังสือราชการ 
   ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายใน แล้วลง
วัน เดือน ปี และก าหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบน         
หน้าซองภายในเวลาที่ก าหนด 
 
หลกัการเขยีนหนงัสอืตดิตอ่ราชการ 
 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 
1. ศึกษาและจดจ ารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งานสารบรรณ) ให้ถูกต้องและแม่นย า 
2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 

หนังสือประทับตรา เป็นต้น 
3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง 
4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว 
5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ  
6. กรณีจ าเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับค้นหา 

มาตรวจสอบได้สะดวก 
7. ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด ได้ใจความ 
8. ใช้ถ้อยค าเป็นภาษาราชการ 
9. การใช้ถ้อยค าปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาท่ีนุ่มนวล รื่นหู 
10. หลีกเลี่ยงถ้อยค าท่ีเป็นค าซ้ าซ้อน ค าฟุุมเฟือย 
11. การใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง 
12. ใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 
13. ระมัดระวังในการใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
14. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่เป็นภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด 
15. ไม่ใช้ค าที่ใช้ในโฆษณา 
16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
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หลักการเขยีนหนงัสือตดิตอ่ราชการที่ด ี  
 

 หลัก 5c นัน้ คิดคน้เพื่อการจดจ าทีง่่ายขึน้ ได้แก่ 
1. ถูกต้อง (Correct) 
2. ชดัเจน    (Clear) 
3. รดักมุ  (Confirm) 
4. กะทดัรดั Concise  (Concise) 
5. การโนม้น าสูจ่ดุประสงค์  (Convince) 

 
 

ทั้งนี ้แตล่ะหลักมีความหมายและรายละเอยีดดงันี้ 

1. ถูกตอ้ง   ได้แก่   
1.1 ถูกแบบ 
1.2 ถูกเนื้อหา 
1.3 ถูกหลักภาษาราชการ 
1.4 ถูกความนิยม 

 
1.1   ถูกแบบ   แบบหนังสือติดต่อราชการมี 3 แบบ คือ  

  แบบ  “หนังสือภายนอก”   ที่ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 

  แบบ  “หนังสือภายใน”   ส าหรับใช้ติดต่อภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

  แบบ  “หนังสือประทับตรา”   แทนการลงชื่อ 

  ทั้งนี้ ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี รวมทั้งจัดโครงสร้างของหนังสือ 
พร้อมทั้งเขียน “เรื่อง”   “ค าข้ึนต้น”   “ค าลงท้าย” และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ถูกแบบ ถูกระเบียบด้วย 
 
 

1.2   ถูกเนื้อหา   การเขียนหนังสือราชการ จะต้องเขียนให้ถูกต้องในเนื้อหาของเรื่อง  
ซึ่งโครงสร้างของหนังสือราชการประกอบด้วย  4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1  หัวหนังสือ 
 ส่วนที่ 2  เหตุที่มีหนังสือไป 
 ส่วนที่ 3  จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 ส่วนที่ 4  ท้ายหนังสือ 

การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้องในเนื้อหาใดนั้น ถ้าเป็นเรื่องยากๆ จ าเป็นจะต้อง 
เตรยีมการ ก่อนลงมือเขียน ดังนี้ 

 ศึกษาเรื่อง 
 จับประเด็นของเรื่อง 
 ย่อเรื่อง 
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 เทคนคิการศกึษาเรื่อง    
การศึกษาเรื่องต้องใช้ทั้ง ตา หู หัว ใจ  และมือ  กล่าวคือ 

     ตา   ต้องอ่านเรื่อง 

     ห ู  ต้องสดับตรับฟังว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใคร อย่างไร  
เคยมีเรื่องท านองนี้ หรือเกี่ยวข้องมาอย่างไรบ้าง และ
ด าเนินการอย่างไร มีปัญหาอะไรหรือไม่ 

  หวั  ต้องคิด ต้องใช้สมอง คิดถึงเนื้อหาสาระท่ีเป็นแก่นแท้ 
  ของเรื่องนั้น และแนวทางท่ีจะเขียน 

  ใจ    ต้องตั้งใจศึกษาเรื่องให้เข้าใจ ท าจิตว่าง วางใจเป็นกลาง 
ปราศจากอคติทั้งปวง 

     มือ  ต้องค้นคว้าหาเรื่องที่เก่ียวข้อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และตัวอย่างเรื่องที่เคยท ากันมาแล้ว รวมทั้งหาตัวอย่าง 
ร่างหนังสือดี ๆ มาเป็นแบบด้วย 
 

 การจับประเด็นของเรื่อง 
    หมายถึง จับจุดส าคัญของเรื่องท่ีจะมีหนังสือไปว่าเป็นเรื่องอะไร  มีจุดประสงค์อย่างไร 

เพ่ือจะได้น าไปพิจารณาในเขียนเรื่อง เนื้อความ จุดประสงค์ ของหนังสือท่ีมีไปให้ถูกต้อง 
 

 การย่อเรื่อง 
                          คือ การสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยสังเขปเพียงสั้นๆ แต่สมบูรณ์และชัดเจน  
เพ่ือประโยชน์ในการเขียนเนื้อความที่อ้างถึงเรื่องเดิม 
 

  เทคนิคในการย่อเรือ่ง    ควรด าเนินการดังนี้ 

(1) ศึกษาเรื่องให้เข้าใจโดยละเอียด 

(2) จับประเด็นส าคัญของเรื่อง 

(3) ประมวลสาระส าคัญ หรือจุดส าคัญที่จะต้องน ามาใช้เป็นเหตุ  
และผลเชื่อมโยงกันของเรื่องที่จะร่างหนังสือนั้น 

(4) ล าดับขั้นตอนของเรื่องให้เข้าใจง่าย 

(5) ย่อเรื่องให้สั้นที่สุด แต่ได้ความสมบูรณ์และชัดเจน 

(6) อ้างและแนบรายละเอียดประกอบ 
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  การล าดับขัน้ตอนของเรื่อง   ได้แก่ 

 การล าดับเรื่องที่เคยติดต่อระหว่างกันมาก่อน 

 การล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 การล าดับเนื้อหาสาระที่จะกล่าวถึงก่อนหลัง 

 การล าดับจุดประสงค์ของหนังสือ 

 
การย่อเรื่องใหส้ัน้   คือ   ย่อเอาแต่ใจความที่เป็นสาระส าคัญ โดยไม่เอารายละเอียด  

แต่ต้องได้ความสมบูรณ์และชัดเจน ทั้งนี ้เท่าท่ีจะน าไปเขียนเนื้อความที่อ้างถึงเรื่องเดิม และท่ีจะกล่าวถึง 
การด าเนินการต่อมา รวมทั้งผลที่เกิดข้ึน 

  การอา้งถงึและแนบรายละเอยีด    เช่นอ้างว่า 

   “ตามหนงัสอืทีอ่้างถงึ” 

   “ตามทีไ่ดเ้รียนใหท้ราบทางโทรศพัทแ์ล้ว” 

   “ความละเอยีดแจง้แลว้นัน้” 

   “รายละเอยีดปรากฏในเอกสารทีแ่นบมานี้” 

  สรปุ      การที่จะเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้องในเนื้อหาเป็นอย่างดีได้นั้น จ าเป็น     
ที่จะต้องเตรียมการก่อนเขียน ซึ่งอาจจะต้อง  

  ศึกษาเรื่อง     

  จับประเด็นของเรื่อง   

        ย่อเรื่อง 

ทั้งนี้  พึงกระท าการดังกล่าวตามความจ าเป็น สุดแต่ว่าเรื่องนั้นจะยากหรือง่ายเพียงใด 
 
1.3  ถูกหลักภาษาราชการ    

หลักภาษาราชการที่ควรระวัง มี 2 เรื่อง คือ 
 

1.3.1 รูปประโยค   เมื่อร่างหนังสือแล้วต้องแยกประโยคออก ตรวจสอบไวยากรณ์ดูทีละ 
ประโยคว่า ถูกรูปประโยคหรือไม่ มีค ากริยาในแต่ละประโยคหรือไม่  ค าแต่งประธาน – กริยา – กรรม อยู่ถูก
ที่หรือไม่ อ่านได้ความหรือไม่ ส่วนค าประธานและกรรมอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ 
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  13.2  ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์    อาจแยกพิจารณาได้เป็น 5 ประการ  คือ 

   (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคกับประโยค 

   (2)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน – กริยา – กรรม 

   (3)  ความสัมพันธ์ระหว่างค าที่แยกคร่อมข้อความ 

   (4)  ความสัมพันธ์ระหว่างค ารวมกับค าแยก 
   (5)  ความสัมพันธ์ระหว่างค าหลักกับค าขยาย 
  

1.4  ถูกความนิยม 
 ความนิยมในที่นี้  หมายถึง  ความนิยมที่ใช้กันโดยทั่วไปในวงราชการ และความนิยมเฉพาะ 

ผู้ลงนามในหนังสือ ซึ่งเป็นความนิยมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ความนิยมในสรรพนาม     ความนิยมโดยทั่วไปส าหรับหนังสือภายนอก หรือ 
หนังสือติดต่อในนามส่วนราชการจะไม่ใช้ค าสรรพนาม ว่า  “ข้าพเจ้า”  หรือ  “ผม” แต่จะนิยมใช้ชื่อส่วน
ราชการ เช่น  “กรมสง่เสรมิสหกรณ์”  “ส านักงาน ก.พ.”  หรือไม่ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจโดยไม่ระบุชื่อ 
ส่วนราชการเลยก็ม ี

  1.4.2 ความนิยมในถ้อยค าส านวน   มีความนิยมโดยทั่วไป ดังนี้ 

   (1)  หนังสือราชการนิยมใชภ้าษาราชการ 

   (2)  การเชื่อมค าหรือประโยค  ด้วยค าบุพบท หรือค าสันธาน ซึ่งมีความหมายอย่าง
เดียวกัน ไม่นิยมใช้ค าซ้ ากัน เพราะจะไม่ไพเราะหรืออาจท าให้เข้าใจสับสนได้ จึงนิยมใช้ค าให้แตกต่างกัน เช่น 
“ที่ – ซึ่ง - อัน”  เป็นค าที่ใช้แทนกันได้ทั้ง  3 ค า   “และ – กบั – รวมทั้ง – ตลอดจน”                
ทั้ง 4 ค านี้ ใช้แทนกันได้ 

(3) การเชื่อมค าประธาน หรือกริยา หรือกรรมหลาย ๆ ค าเข้าด้วยกัน ด้วยค า 
“และ”  “หรือ”  ไม่นิยมใส่ค าเชื่อมทุกค า แต่นิยมใส่ค าเชื่อม ค าสุดทา้ยค าเดยีว 

(4) ใช้กริยา  “บญัญตั”ิ ส าหรับพระราชบัญญัติ ใช้กริยา  “ก าหนด” ส าหรับ 
กฎ ระเบยีบ 

(5) ใช้  “ฝุาฝืน”  ส าหรับข้อห้าม   ใช้ “ไมป่ฏบิตัติาม”  ส าหรับข้อปฏิบัติ 

(6) ค าที่ใชแ้ทนกนัได้  และแทนกันไม่ได้ 

กบั   (ตดิตอ่  เทา่กนั  ด้วยกนั) 

แก ่  (ส าหรับ) 

แด ่  (ส าหรับ  ถวาย  อุทศิ  เพือ่) 
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ตอ่  (กระท าตอ่ฝุายเดยีว  ตาม) 

และ  (ทั้งหมด) 

หรอื  (อย่างไหนกไ็ด)้ 

             และ หรอื  (ทั้งหมดกไ็ด,้  อย่างเดยีวกไ็ด)้ 
(7)   ค าเบา - ค าหนักแน่น 

จะ – จกั 

 จะ  (ธรรมดา – ใช้ในกรณีทัว่ไป) 

 จกั  (หนกัแนน่ – ใชใ้นค าขู่  ค าสัง่ ค าก าชบั) 

ควร – พึง – ย่อม – ตอ้ง – ให ้

 ควร  (บงัคับทางจติใจ) 

 พงึ  (บงัคับทางสังคม) 

 ย่อม  (บงัคับเปน็ทางการ แตไ่มเ่ดด็ขาด 
     ใหใ้ชด้ลุยพนิจิได้) 

 ตอ้ง  (บงัคับเปน็ทางการโดยเดด็ขาด) 

 ให ้  (บงัคับเปน็ทางการโดยเดด็ขาด) 
(8)  ค าบงัคบั – ค าขอร้อง 

    ไม่นิยมใช้  “ค าบงัคบั” ในหนังสือที่มีถึงบุคคล หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชา แต่นิยมใช้   “ค าขอรอ้ง”   หรือ    “ขอความร่วมมอื”   เช่น 
 
 

 ค าบงัคบั                         ค าขอร้อง 

 ขอให้ส่ง                   โปรดส่ง 

 ขอให้ไปติดต่อ               โปรดไปติดต่อ 

 ขอให้น าเสนอต่อไปด้วย                โปรดน าเสนอต่อไป 

(9)  ค าท าลาย - ค าเสรมิสร้าง 
     ไม่นิยมใช้ค าท าลาย    แต่นิยมใช้ค าเสริมสร้าง 
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ค าท าลาย     ค าเสรมิสร้าง 
 ไม่ตั้งใจศึกษาจึงสอบตก    ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้ 
 โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้    โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ดี 

        แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการขณะนี้ 
 ท่านเข้าใจผิด       ความเข้าใจของท่านยังคาดเคลื่อน 
 

(10)  หางเสยีง  การลงท้ายประโยค นิยมใส่ค า “หางเสยีง” ให้ลงลื่นและรื่นหู 
เช่น  การเติมค าว่า “ดว้ย” ไวข้้างท้ายประโยค   “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการต่อไปด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง”  
   (11)  ส านวนตามสมยันยิม   เช่น 

     “ ไดผ้ลเปน็ทีพ่อใจระดบัหนึ่ง ” 

     “ ท าเป็นระบบครบวงจร ” 

     “ ท าตามขัน้ตอน ” 
 

  1.4.3 ความนิยมในวรรคตอน    
   (1)  แบ่งประโยค  วรรค และตอนให้ถูกต้อง 
   (2)  ให้แต่ละประโยค แต่ละวรรค แต่ละตอนเป็นเอกภาพ กล่าวคือ แต่ละประโยค 
กล่าวถึงสิ่งส าคัญสิ่งเดียว แต่ละวรรคแต่ละตอน กล่าวถึงสิ่งส าคัญสิ่งเดียว ถ้ามีหลายสิ่งที่จะต้องกล่าวถึงควร
แยกเป็นคนละประโยค คนละวรรค คนละตอนแล้วแต่กรณี 
 
  1.4.4 ความนิยมในรูปแบบ   รูปแบบในหนังสือติดต่อราชการ มี 3 รูปแบบ คือ 

    หนังสือภายนอก     

 หนังสือภายใน 

 หนังสือประทับตรา 
2. ชัดเจน   
      ค าว่า “ชดัเจน” ในที่นี้หมายถึง การเขียนให้เข้าใจง่าย พิจารณาง่าย และอ่านง่าย จึงต้อง 

เขียนให้   
2.1 ชัดเจนในเนื้อความ 
2.2 ชัดเจนในจุดประสงค์ 
2.3 กระจ่าง 
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2.1 ชัดเจนในเน้ือความ 

  ต้องเขียนให้เนื้อความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้ผู้อ่าน อ่านด้วยความล าบากในการ
แปลความหมาย ถ้อยค า หรือข้อความ 
 

2.2  ชัดเจนในจุดประสงค์ 
  หนังสือทุกฉบับจะมีจุดประสงค์ว่า จะให้ผู้รับ หรือผู้อ่านท าอะไร เช่น 

    เพื่อทราบ     เพื่ออนมุตั ิ

   เพื่อใหเ้ขา้ใจ     เพื่อให้ความรว่มมือ 

    เพื่อพจิารณา     เพื่อถือปฏบิตัิ 
 

  ทั้งนี ้ มีจุดประสงค์อย่างไร ต้องเขียนให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้รับหนังสือท าอะไร และถ้ามี
จุดประสงค์หลายประการ ก็ต้องระบุให้ครบทุกประการ 
 

2.3 กระจ่าง 
    การเขียนหนังสือ ควรแบ่งเป็นตอน ๆ ย่อหน้าเสียบ้าง โดยทัว่ไปหนังสือย่อหน้าหนึง่ ไม่
ควรเกนิ 10 บรรทัด 

 ไม่ควรเขียนหนังสือโดยใช้ประธานร่วมหรือ กริยาร่วม หรือใช่อนุประโยคแต่ง เพราะจะ 

อ่านยากและสับสน ควรแยกเป็นประโยคเอกเทศเสียบ้าง 

  ในกรณีท่ีใช้ค ากริยาร่วม  โดยมีประธานหลาย ๆ ค า ถ้าเกรงว่าจะสับสน หรือไม่กระจ่าง 
ก็อาจใช้ค าว่า  “กด็”ี   เติมท้ายค าประธานทุกค า เพ่ือให้ชัดเจนขึ้นได้ 

  ในประโยคซ้อนที่ใช้ค าประธานร่วม และแยกกริยาควรเว้นวรรคแยกค ากริยาให้เห็น 
ประโยคต่าง ๆ ชัดเจน 

  ประโยคหรือวลีที่ใช้ประกอบประโยค ที่กล่าวก่อนหลาย ๆ ประโยค ควรเว้นวรรค 
ให้เห็นชัดว่าประกอบทุกประโยค 

  เมื่อเปลี่ยนเรื่อง หรือเปลี่ยนกระบวนการ และมีข้อความในแต่ละเรื่อง หรือแต่ละ 
กระบวนการยาว ควรย่อหน้าขึ้นวรรคใหม่ เช่น เปลี่ยนจาก อารมัภบท มาเป็นการ พิจารณา  หรือ  
ความเหน็ ก็ย่อหน้าขึ้นวรรคใหม่เสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากพิจารณาหรือความเห็นมาเป็น มติ หรือ ข้อตกลงใจ        
ก็ย่อหน้าขึ้นวรรคใหม่เสียทีหนึ่ง  เปลี่ยนจากมติ  จากข้อตกลงใจ มาเป็น จุดประสงค์   (ค าสั่ง  ค าขอ           
ค าซักซ้อม ฯลฯ) ก็ย่อหน้าขึ้นวรรคใหม่เสียทีหนึ่ง 

  ถ้ากริยาของประโยคมีหลาย ๆ ค า คือให้ประธานท าอะไรหลาย ๆ อย่าง หรือมี 
กรรม หรือค าประกอบกรรมของกริยาเดียวกันหลาย ๆ ค า ซึ่งเมื่อเขียนเป็นร่างยาวดูทึบเป็นพืด และอ่านยาก 
ควรแยกการกระท าหรือกรรมนั้นออกเป็นข้อ ๆ ให้กระจ่าง 
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3. รัดกมุ   

   หนังสือราชการที่ดี ต้องมีลักษณะรัดกุม  ไม่มีช่องโหว่ และต้องไม่เขียนยืนยันในสิ่งที่ยัง
ยืนยันไม่ได้ ทั้งนี้  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่ากรณีจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป ก็ไม่ควรใช้ค ายืนยัน   
ให้เป็นการผูกมัด แต่ควรใช้ค าแบ่งรับ แบ่งสู้ เช่น ในการตอบข้อหารือ ที่เราเห็นว่า โดยทั่วไปกรณีจะเป็น
อย่างนั้น แต่อาจมีกรณีพิเศษที่อาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ เช่นนี้ควรเติมค าว่า “โดยปกต”ิ ลงไปในค าตอบนั้น 
เป็นต้น 
 

โครงสรา้งของหนงัสือราชการ   มี ๔ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑  หัวหนังสือ 
 ส่วนที่ ๒  เหตุที่มีหนังสือไป 
 ส่วนที่ ๓  จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 ส่วนที่ ๔  ท้ายหนังสือ 

 

 สว่นที ่๑  สว่นหวัหนงัสอื    ประกอบด้วย 
 ที ่
  ส่วนราชการ 
  วัน เดือน ปี  
  เรื่อง 
  เรียน 
  อ้างถึง 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 
 การเขยีนชือ่เรือ่ง ต้องเขียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ 

-  ให้พอรู้ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ 
-  ให้สะดวกแก่การเก็บค้นอ้างอิง 
 

โดยมเีทคนคิในการเขยีนชื่อเรือ่ง ๒ แบบ คือ  
 

แบบที ่๑  ขึน้ตน้ดว้ยค ากริยิา  เชน่   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ส่ง 

ขอให้  
แจ้ง 

อนุมัติ 

อนุญาต 
ขอเชิญ 

ชี้แจง 
ขอหารือ 

ตอบข้อหารือ 
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แบบที ่๒  ขึน้ตน้ดว้ยค านาม  
 

  เรื่องกวา้งหลายประเดน็      เรื่องทีเ่ปน็หนังสอืตอ่เนื่อง     เรื่องที่ไม่พงึประสงค์ 
 

  กรณีทีเ่ปน็หนังสอืราชการตอ่เนือ่ง                  ให้ใช้ชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม  
 
 
ยกเวน้                                                            
                                                         
                                                         
หรือ 
 
 
 
  ตวัอยา่ง       ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
  เปลีย่นเปน็        การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
  เรื่องที่ไม่พงึประสงค์  

กรณีท่ีเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจผู้อ่าน   ให้ใช้   เปน็ประโยคที่เปน็ค านาม 
 
  ตวัอยา่ง          การช าระหนี้เงินกู้เพ่ือซื้อบ้านพักอาศัย (กรณีทวงหนี้ค้างช าระ) 

 การแต่งกายของข้าราชการสตรี (กรณีต าหนิว่าแต่งกายไม่เหมาะสม) 
 

 การเขยีนค าขึน้ตน้   โดยปกติบุคคลทั่วไป จะใช้ค าขึ้นต้นว่า “เรียน”  
 

 ยกเวน้ 

 กราบทลู    ใช้กับ สมเดจ็พระสังฆราช 

  นมสัการ     ใช้กับ สมเดจ็พระราชาคณะ/ พระภกิษุ 

  กราบเรยีน ใช้กับ บุคคล ๑๔ ทา่น  ได้แก่  ประธานองคมนตรี 
นายกรัฐมนตรี, ประธานวุฒิสภา, รัฐบุรุษ, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา, 
ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธาน ปปช., 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีค าขึ้นต้น “ถึง” ซึ่งจะใช้กับหนังสือประทับตรา แล้วตามด้วย 
ชื่อส่วนราชการ เช่น ถงึ จังหวดันนทบรุ ี
 
 
 

การตอบ 
“ให้” 

 

การตอบ 
“ปฏิเสธ” 

 

ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นค านาม  โดยเติม  “การ” ข้างหน้า   
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   การเขยีนอา้งถงึ  

  อ้างถึงเฉพาะหนังสือที่ได้รับ 
  ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
  เลขที่หนังสือ  วัน เดือน ปี 
 

 การเขยีนสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  สิ่งที่ส่งมาด้วย ใชก้บัหนงัสือภายนอก เท่านั้น และต้องระบุ 
จ านวนที่ชัดเจนด้วย 
 

ตวัอยา่ง    สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนา จ านวน ๕ ชุด (๑๕ แผ่น) 
   ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๐ ชุด (๑๐ แผ่น) 

    ส าหรับหนังสือภายใน หรอืบันทึก จะใช้ เอกสารแนบ 
     

 สว่นที ่๒  สว่นเหตทุี่มหีนงัสือไป    ประกอบด้วย 

    เหตุจากผู้มีหนังสือไป  (เหตุเกิดจากเรา) เช่น การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอ่ืน 

    เหตุจากบุคคลภายนอก เช่น มีคนร้องเรียนมายังหน่วยงานเรา ซึ่งเราอาจจะต้องท า
หนังสือถึงหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความเห็น  

    เหตุจากเหตุการณ์ท่ีปรากฏขึ้น เช่น เสาไฟฟูาที่กรมฯ ล้ม เราจึงต้องท าหนังสือถึง
การไฟฟูานครหลวง 

    เหตุจากผู้รับหนังสือ  (หน่วยงานอ่ืนมีหนังสือถึงเรา แล้วเราตอบกลับ 
 
การเขยีนค าขึน้ตน้ของหนงัสอื 

     1.  หากเป็นเรื่องท่ีเคยติดต่อกันมาก่อน หรือหนังสือที่มีการรับรู้หรือส่งถึงกันแล้ว โดย
จะต้องดูถึงเรื่องเดิม ว่าเคยเป็นมาอย่างไร ปกติให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า  “ตาม  ...” ตามที ่.......” ลงท้ายด้วยค าว่า 
“นั้น”  ส าหรับค าว่า “อนสุนธ”ิ ส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับค าสั่ง ซึ่งลงท้ายด้วยค าว่า “นัน้” เช่นกัน 

การลงทา้ย กรณหีนังสอืทีม่ีการรับรูห้รือส่งถึงกนัแลว้  

    ความละเอยีดแจ้งแลว้ นัน้        ใช้กบัหนังสอืชนดิใดกไ็ด้ 

    รายละเอยีดตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย     ใช้กบัหนังสอืภายนอก 

   รายละเอยีดตามเอกสารแนบ      ใช้กบับนัทกึข้อความ 

 
2. หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อกันมาก่อน  จะตอ้งเขียนความประสงค์ หรือความมุ่ง

หมาย โดยมีเหตุผลอย่างชัดเจน ปกติให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า  “ดว้ย...” หรือ “ เนือ่งจาก ...” 
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 สว่นที ่๓  สว่นจดุประสงคท์ี่มหีนงัสือไป    ประกอบด้วย 

  1.  ให้แจ้งจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เช่น การขอความร่วมมือ  การขอความเห็น  การขอ
ความช่วยเหลือ 

2.  ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อ  ให้เขียนแยกออกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 

  ปกติจะขึ้นต้นด้วย ค าว่า “จึง ... และต่อท้ายด้วยข้อความท่ีได้ระบุให้ปฏิบัติตาม หรือ  
ร้องขอ ตามข้อความท่ีได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ ๓  ให้ชัดเจน 
 
  ตวัอยา่งจดุประสงค์ 
 

  ค าขอ     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนมุตัิ 
        จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาตอ่ไปดว้ย 
          จะขอบคุณยิง่ 
          จงึเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห/์ ใหค้วามรว่มมือดว้ย  

      จะขอบคุณยิง่ 
 

  ค าแจ้ง             จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและแจ้งใหส้หกรณจ์งัหวัดทราบดว้ย 
  จงึเรียนมาเพื่อทราบ  
 จงึขอแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 
 

  ค าซักซ้อม   จงึขอเรยีนซักซ้อมความเขา้ใจมาเพื่อถือเปน็หลกัปฏบิตัิตอ่ไป 
 
  ค าชีแ้จง   จึงเรยีนชี้แจงมาเพือ่ทราบ 
 
  ค ายนืยนั   จึงเรยีนยนืยนัมาเพือ่ทราบ 
      จึงเรยีนยนืยนัข้อตกลงดงักลา่วมา ณ ทีน่ี้ 
 
  ค าสัง่    จงึเรียนมาเพื่อถอืเปน็หลักปฏบิตัติ่อไป 
      จงึเรียนมาเพื่อด าเนนิการต่อไป 
 
  ค าเตือน    จงึเรียนเตือนมาเพือ่โปรดด าเนนิการเรื่องนีใ้หเ้สรจ็โดยดว่นดว้ย 
 
  ค าหารือ    จึงเรยีนหารือวา่......................................... 
 
  ค าขอร้อง   จงึเรียนขอความกรณุามาเพื่อโปรดชว่ยคา่ใชจ้า่ยในการนี้ 

      ตามสมควร 
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 ใช้ถอ้ยค าส านวนใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัหนังสอื 
ผู้บริหาร         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอได้โปรด 
ผู้ใต้บังคับบัญชา   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

       ขอให้ 
 

 สว่นที ่๔  สว่นทา้ย     
 
    หนงัสือภายในและหนงัสอืประทบัตรา   ไมม่ ี  “ค าลงท้าย” 
 

 ค าลงทา้ยของหนังสอืภายนอก   ใชต้ามฐานะของผูร้บัหนังสอื  
 

การเขยีนค าลงทา้ย 
 

ตวัอยา่ง 
       ผูด้ ารงต าแหนง่สูงพเิศษ 14 ต าแหนง่      ขอแสดงความนับถืออยา่งยิง่ 

บุคคลทัว่ไป        ขอแสดงความนับถือ 
สมเดจ็พระสังฆราช       ควรมคิวรแลว้แตจ่ะโปรด 
สมเดจ็พระราชาคณะ       ขอนมสัการดว้ยความเคารพอยา่งสงู 
พระทัว่ไป        ขอนมสัการดว้ยความเคารพ 
 

ภาษาหนงัสือราชการ 
ใคร    -  ผูใ้ด 
ไหน  - ที่ใด 
แบบไหน  - แบบใด 
อะไร  - อันใด  สิง่ใด 
ได้ไหม  - ไดห้รือไม่ 
อยา่งไร   - เชน่ใด  ประการใด 
ท าไม  - เพราะอะไร  เหตใุด 
เดี๋ยวนี ้  -  บดันี ้ ขณะนี้ 
ในเรื่องนี ้ - ในการนี ้ ในกรณนีี้ 
เรื่องนั้น  - กรณดีังกล่าว 
ไมด่ ี  - มชิอบ  ไม่ควร 
เหมอืนกนั - เชน่เดยีวกนั  
ยงัไมไ่ดท้ าเลย - ยงัไมไ่ดด้ าเนินการแต่อยา่งใด 
เสรจ็แลว้ - แลว้เสรจ็  เรยีบร้อยแลว้  
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4. การเขยีนให้ถกูตอ้งตามความนยิม 

       สรรพนาม 
ความนิยมในสรรพนาม การใช้สรรพนามแทนผู้มีหนังสือไป เนื่องจากผู้ลงนาม 

ในหนังสือราชการ เป็นการ ลงนามในฐานะเป็นตัวแทนของส่วนราชการ จึงนิยมใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพ
นามแทนผู้ลงนามในหนังสือไป จะไม่นิยมใช้ข้าพเจ้า กระผม 
 

ตวัอยา่ง   กรมส่งเสรมิสหกรณ์พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
 

    ถ้อยค าส านวน 

ส านวนความนิยมในถ้อยค า ใหใ้ชภ้าษาราชการ ไม่ใชภ้าษาพูด 
 

ตวัอยา่ง    พร้อมนี้ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน   ใช้ค าว่า  ทั้งนี้ไดแ้จ้งใหจ้ังหวดัทราบดว้ยแลว้ 

    ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม       ใช้ค าว่า     ไม่มขี้อเทจ็จรงิอนัใดเพิม่เตมิ        

     เวลาผ่านมานานแล้ว                            ใช้ค าว่า     เวลาลว่งเลยมานานแลว้   

              ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาเลย                ใช้ค าว่า     ยงัไมร่บัแจ้งผลการพจิารณา 

                                                                      แตป่ระการใด 

              ไม่รู้มาก่อนว่าต้องการข้อมูล                    ใช้ค าว่า    ไม่ทราบวา่ประสงคจ์ะขอรบัขอ้มลู  
 

ค าท าลาย     ค าเสรมิสร้าง 
ไม่ตั้งใจศึกษาจึงสอบตก    ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้ 
โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้    โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ดีแต่ยัง 

ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการขณะนี้ 
ท่านเข้าใจผิด       ความเข้าใจของท่านยังคาดเคลื่อน 
 

       ค าบงัคบั                  ค าขอรอ้ง 
ขอให้ส่ง                  โปรดส่ง 
ขอให้ไปติดต่อ               โปรดไปติดต่อ 
ขอให้น าเสนอต่อไปด้วย               โปรดน าเสนอต่อไป 

 
 การเชื่อมค าหรือประโยคไมน่ยิมใช้ค าเชื่อมซ้ า 
    และ กบั รวมทั้ง ตลอดจน 
         การจัดระเบียบพนักงาน รวมทั้งและการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ให้ตราเป็น   พระราชกฤษฎีกา  
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         จะถือว่าผู้ใดกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีหน้าที่ราชการ และได้
กระท าการหรือละเว้นกระท าการตามหน้าที่นั้นโดยมิชอบ กับและจะต้องมีเจตนาที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์อันมชิอบ        
   
     ที ่ ซึ่ง  อนั 
        คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใด ซึ่งทีท่ าการอันที่เป็นการบ่อนท าลายความม่ันคงของ
ประเทศนั้นควรได้รับการประณามว่าเป็นผู้ทรยศต่อประเทศชาติ          
    จกั  จะ 
     จัก   เป็น ค าช่วยกริยา  บอกกาลภายหน้า แสดงเจตจ านง เช่น จักกิน จักนอน 
     จะ   เป็น ค าช่วยกริยา  บอกอนาคต เช่น   จะไป จะนอน   จะขอบคุณมาก 
  วรรคตอน 

การแบ่งวรรคตอนผิด ท าให้ความหมายเปลี่ยน 
ตัวอย่าง   ยานี้ดี  กินแล้วแข็ง   แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน 

ยานี้ดี  กินแล้วแข็งแรง   ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกง  ในเวลาปฏิบัติราชการ 
ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกงใน   เวลาปฏิบัติราชการ 
 

          การเขยีนหนังสอืตักเตือน  ต าหนิ 
  

                            เขียนเปลี่ยนเข็ม 
          เขียนเบนเปูา 
          เขียนแสดงความเสียใจ 

 
ตวัอยา่ง   เพราะลูกขีเ้กียจจึงสอบตก (ค าท าลาย) 

 ถ้าลูกขยันมากกว่านี้ลูกจะสอบไม่ตก  (ค าเสริมสร้าง) 
 

   การเขียนหนงัสือตอบปฏเิสธ 
 - ตอบปฏเิสธการให ้   โดยการขอบคุณ  อ้างเหตุผลที่ไม่รับ ขอโอกาสอ่ืนหรือขออย่างอ่ืน 
 - ตอบปฏเิสธค าขอที่ไม่ใชข่อตามกฎหมาย  ตอบให้สุภาพนุ่มนวล อ้างเหตุผลที่ขัดข้อง   

ขออภัยที่ไม่อาจอนุญาตได้แสดงน้ าใจที่จะให้ความร่วมมือในโอกาสหน้า หากไม่มีปัญหาขัดข้อง อ้างเหตุผล
ขัดข้องส าคัญขออภัย  แสดงน้ าใจ 
 

    การเขยีนหนงัสือขอร้อง 
อ้างเหตุผลความจ าเป็น   ขอให้พจิารณาหรือด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ 

ขอให้น าเสนอ ขอให้พิจารณา ขอให้อนุญาต ขอเชิญให้มางาน ขอให้จ่ายหนี้ 
 
 
 
 
 

ต้องใช้ค าเสริมสร้างในการเขียน 
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        การเขยีนหนงัสือขอความรว่มมอื 

มีถึงผู้ที่มีหน้าที่อย่างเดียวกัน  เกี่ยวข้องกัน เพ่ือขอให้เขาร่วมมือด าเนินการ 
บอกความจ าเป็นหรือความต้องการของเรา  ขอความร่วมมือเขา ตั้งความหวังว่า จะได้รับความร่วมมือ    
 
           การเขยีนหนงัสือขอความชว่ยเหลอื 

มีถึงสมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านเอกชน หรือบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกัน ขอให้มาบรรยาย ขอให้ช่วยเหลือทางการเงิน ขอให้ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้   บอกความจ าเป็น 
หรือความต้องการของเรา  ยกย่องคุณธรรมของเขา ชี้ผลอันน่าภูมิใจที่จะได้รับ หากได้ช่วยเรา ขอความกรุณา
ช่วยเหลือจากเขา  ตั้งความหวังว่า จะได้รับความกรุณาช่วยเหลือ และขอบคุณ 
 

การเขียนหนังสือราชการนั้น ถ้าผู้ร่างมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีการ 
วิเคราะห์และใช้ดุลยพินิจ ก็สามารถท่ีจะร่างหนังสือได้ดีโดยไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีการฝึกฝนบ่อย ๆ  
พร้อมทั้งศึกษาเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ทั้งตา ปาก ห ูหัวใจ และมือ ทุกท่านก็สามารถที่จะร่างหนังสือได้เสร็จอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังบ่งบอกถึงศักยภาพของผู้ร่างหนังสืออีกด้วย และการร่างหนังสืออาจ
ขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน   นอกจากนี้  ในการส่งหนังสือราชการแต่ละครั้ง  ผู้ส่งสาร 
ที่ดีควรค านึงถึงกฎขั้นพ้ืนฐานด้วย   คือ ความเป็นจริงของหนังสือ   มีประโยชน์   เป็นที่พ่ึงประสงค์   และมี
ความเหมาะสม   (เวลา  โอกาส สถานที่ บุคคล) 
 
 
 

 
 
 
 

 


