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ค าน า 
  

การร่างและการเขียนหนังสือราชการ เพื่อสื่อความหมายของทางราชการ นับเป็นสิ่งส าคัญ 
อย่างยิ่ง เพราะเอกสารของทางราชการที่ใชภาษาที่ด ีการสะกดที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถ สื่อความหมาย  
ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงคของผู้ที่จะติดต่อสื่อสาร จะท าให้หน่วยงานน้ันๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
การใชภาษาที่ดีและเหมาะสมแล้ว ยังจ าเปนตองใชแบบฟอรมใหถูกตองตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติม  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระบบราชการ  ซึ่งใน 
ปจจุบันพบวา  ยังมีผูที่มีความเขาใจ รูปแบบและการใชภาษาในทางราชการยังไมทั่วถึง 

บทความทางวิชาการ ฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึน เพื่อพัฒนาปรับปรุง และรวบรวมหลักและเทคนิค 
การเขียนหนังสือราชการ ให้ทันสมัย เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวอย่าง การอ้างอิง โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้ึน                 
จากเอกสาร ต ารา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า ใช้ศึกษาด้วยตนเองหรืออ่านประกอบเพิ่มเติมและ
เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนาย
สิบต ารวจ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ และข้าราชต ารวจที่สนใจให้สูงข้ึน สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน
อ านวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

       
    พันต ารวจโท ศรณรินทร์   เปลรินทร์ 

                                                       ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ 
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การเขียนหนังสือราชการ  (Official Letter) 

 
บทน า 

 
ระ เบียบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยง านสารบรรณ พ .ศ .  ๒๕๒๖ ข้อ  ๖ ได้ ก าหนด                                  

ไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง                       
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  ซึ่งในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง หรือกระบวนการ               
งานสารบรรณ จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ตอบ ท าส า เนา  บันทึกรับ ส่ง จดรายงาน               
การประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ เก็บรักษา การยืม การติดตาม การท าลาย 

งานสารบรรณ เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการด าเนินงานทั้งปวง ต้องด าเนินงาน                     
ด้วยระบบเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีการก ากับ ดูแล รับผิดชอบระบบงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่สอดส่องดูแล             
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ต าแหน่งที่ก ากับดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณนั้น                  
อาจก าหนดไว้แตกต่างกันตามความส าคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้นๆโดยอาจมีตั้ งแต่อธิบดี                      
เจ้ากรมเสมียนตรา เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง หน้าหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานสารบรรณ นายทหาร                
ฝ่ายสารบรรณเป็นต้น ส่วนฐานะของหน่วยงาน อาจเป็น กรม กอง ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าฝ่ายก็ได้ 

งานสารบรรณนั้นเปน็ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์ได้แก่ตัวระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต าราคู่มือต่าง ๆ ส่วนที่เป็นศิลปะได้แก่แนวทาง วิธีปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย             
การสังเกต จดจ า เรียนรู้ และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  

  
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณได้ดีจ าเป็นต้องรู้งานด้านธุรการด้วย เช่นการประสานงาน การติดต่อ

โต้ตอบ มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย                  
การใช้อักขระ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้ค าธรรมดาที่ เข้าใจง่าย แต่เป็นส านวนราชการ                    
ใ ช้ ถ้อยค าสุ ภาพ  เหมาะสมกับฐาน ะของผู้ รั บหนั งสื อ  ควรรู้ ร ะบบ ข่าวสาร  ทั้ ง ปวง  มี ความรู้                                 
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันการส่งเอกสารในบางเรื่องจะใช้วิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์                            
รู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ พิมพ์งานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ที่ร่างหนังสือที่ดี 

การร่ า งหนังสื อ  คือการ เ รี ยบ เรี ย ง ข้อความ ข้ันต้นตาม เ รื่ อ งที่ จ ะแจ้ งความประสง ค์                                
ไป ยั ง ผู้ รั บห รื อ ผู้ ที่ ต้ อ งท ราบห นั ง สื อนั้ นก่ อนที่ จ ะพิ มพ์ เ ป็ นต้ น ฉบั บ  ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ งส า คัญม าก                                   
ในก าร จั ดท าห นั งสื อ ร าชก าร ทุ ก ชนิดหากปร ะส ง ค์ ให้ ไ ด้ ข้ อ ความ เหม าะสมรั ดกุ ม  ค วร ผ่ า น                                   
การร่างที่ดีด้วย ถึงแม้ว่าการร่างหนังสือจะไม่มีการสอนในสถานศึกษาใด ๆ แต่ก็สามารถฝึกปฏิบัติให้เป็น                   
ผู้ร่างหนังสือที่ดีได้ถ้าให้ความสนใจ และเป็นนักสังเกต ซึ่งมีข้อแนะน าดังนี้ 

๑. ผู้ร่างต้องรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และความมุ่งหมายที่จะท าหนังสือ
นั้น โดยตั้งหัวข้อว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  
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๒.  ต้ อ ง เ ข้ า ใจ ว่ า เ รื่ อ ง เ ดิ ม เป็ นอย่ า ง ไ ร  รู ปแบบ ใด  มี หนั ง สื อมา เ พื่ อจุ ดประส ง ค์ ใ ด                        

การร่างหนังสือให้ข้ึนต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน จึงตามด้วยข้อความที่เป็นความต้องการหรือข้อตกลง หรือ
เป็นค าตอบในกรณีตอบหนังสือราชการ ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆเพื่อให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อความใด            
อ้างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือเรื่องตัวอย่างต้องระบุให้ชัดเจนพอที่ฝ่ายรับหนังสือจะค้นหา            
มาตรวจสอบได้สะดวก 

๓. ใช้ข้อความสั้น ๆ เป็นส านวนราชการ ไม่ใช้ถ้อยค ามีความหมายหลายทาง เขียนให้ผู้รับหนังสืออ่าน
เข้าใจง่าย และต้องระลึกเสมอว่าผู้รับหนังสือจะเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ ที่มีหนังสือไป 

๔. เขียนให้เป็นผลดี เนื่องจากหนังสือราชการเป็นตัวแทนการติดต่อระหว่างส่วนราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นท่าทีวัฒนธรรมของหน่วยงานจึงควรเขียนให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ และให้เกิดผลดีแก่บุคคล 
และหน่วยงาน  

๕. ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา การเขียนตัวสะกด การันต์ ย่อหน้า เครื่องหมายวรรคตอน                      
และการเขียนค าทับศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งควรยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลัก  

๖. ต้องรู้จักช่ือต าแหน่ง ช่ือส่วนราชการที่ถูกต้อง ซึ่งต้องพยายามศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ 
๗. ต้องพิจารณา สังเกต จดจ าการใช้ถ้อยค าส านวนหนังสือราชการต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดี 

และน ามาปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตนอยู่เสมอ 
๘. ถ้าเป็นการปฏิเสธค าขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธเพื่อให้ผู้ขอเข้าใจในที่นี้จะกล่าวถึง

หนังสือติดต่อราชการ ๒ ชนิด ไปพร้อม ๆกัน คือ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
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โครงสร้าง หนังสือภายนอก  
        
      
 

ที่..................                         (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
         (วัน  เดือน  ปี)  

            หัวเรื่อง     เรื่อง.................. 
(ค าข้ึนต้น) 
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี)  
 
  (ข้อความ)..................................................................................  

เนื้อเรื่อง                    ................................................................................................................. 
............................................................................................................... 

จึง.............................................................................................. 
          จุดประสงค์                 ............................................................................................................... 
          ของเรื่อง                       ............................................................................................................ 

      (ค าลงท้าย) 
    (ลงช่ือ) 
          (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
            (ต าแหน่ง) 

                        
ท้ายเรื่อง      (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 
ส าเนาส่ง (ถ้ามี)     
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โครงสร้างหนังสือภายใน   
          
                     

  
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ..................................................................................................... 
     หัวเรื่อง             ท่ี........................................... วันที่....................................................................  

เรื่อง ................................................................................................................. 
(ค าข้ึนต้น) 

 
(ข้อความ).................................................................... ............................ 

      เนื้อเรื่อง            ............................................................................................................................. 
...........................................................................................................................

      
จึง..................................................................................................... 

      จุดประสงค์                  ............................................................................................................................                                        
      ของเรื่อง               ........................................................................................................................... 

    
 
(ลงช่ือ) 

 ท้ายเรื่อง                      (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                       (ต าแหน่ง)     
 
 

ส่วนหัวเรื่อง 
 ๑. “ที่” ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะสองตัว แล้วต่อด้วยเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง               

ซึ่งจะมีในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา 
 ๑.๑ รหัสตัวพยัญชนะสองตัว ใช้แทนช่ือกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัด               

ส านักนายกรัฐมนตรี หรือจังหวัด การก าหนดรหัสพยัญชนะนี้ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้เป็นผู้ก าหนด ส าหรับรหัสพยัญชนะประจ าจังหวัดก็ให้ก าหนดโดยหารือกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมิให้การก าหนดตัวอักษรซ้ ากัน  

รหัสพยัญชนะประจ ากระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เช่น 
นร กห, กค, กต, คค, รล, รถ, ตช, อส, ฯลฯ 

รหัสพยัญชนะประจ าจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ก าหนดไว้เช่น กบ, พย, ชน, พล พช, สบ ฯลฯ 
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๑.๒ เลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ประกอบไปด้วยเลขสี่ตัวให้ก าหนดดังนี้ 
ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
เลขสองตัวแรกส าหรับกระทรวง หรือทบวง หมายถึงส่วนราชการระดับกรม โดยเริ่มจาก  

ตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามล าดับส่วนราชการ หากยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง  หากมีการจัดตั้ง                   
ส่วนราชการข้ึนใหม่ให้ใช้เรียงล าดับถัดไป 

ถ้ากระทรวง หรือทบวงใดมีกรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมตั้งแต่ ๑๐๐ 
ส่วนราชการข้ึนไปให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามล าดับ 

ส าหรับส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงให้ใช้ตัวเลข ๐๐  
เลขสองตัวหลังหมายถึง ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากองโดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ 

เรียงไปตามล าดับส่วนราชการ 
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออก 
ที่ ตช ๐๐๑๖............/  หมายถึง  ต ารวจภูธรภาค ๑ 
ที่ ตช ๐๐๐๑(.........) / หมายถึง ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

  ที่ ตช ๐๐๐๑(จต) /     หมายถึง ส านักงานจเรต ารวจแห่งชาติ ซึ่ ง เ ลขสองตัวแรก         
จะข้ึนต้นด้วย ๐๐ ทั้งหมด  

ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ใช้อักษรย่อช่ือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติภายในวงเล็บ 
ส่วนส านักงานรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ใช้อักษรย่อลักษณะงาน                  
ที่ได้รับมอบหมาย และหมายเลขล าดับอาวุโสแล้วแต่กรณีภายในวงเล็บต่อท้าย 
  แนวทางปฏิบัติในการก าหนดเลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องของส่วนราชการระดับ บก., กก. 
และงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ก าหนดเลขไม่ให้เกินสามต าแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลัง
เลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับ บช. และ บก. 
  การก าหนดเลขสามต าแหน่งนี้ให้เริ่มจากเลข ๑ เรียงไปตามล าดับส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเลขแต่ละต าแหน่งให้ใช้แทนส่วนราชการดังนี้ 

ก.  ส่วนราชการระดับ บช. หรือเทียบเท่า 
 - เลขหลังจุดต าแหน่งแรก ให้ใช้แทน บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สอง ให้ใช้แทน กก. 
 - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สาม ให้ใช้แทนงาน 
ข. ส่วนราชกรระดับ บก.ในสังกัดส านักงาน ผบ.ตร. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 - เลขหลังจุดต าแหน่งแรก ให้ใช้แทน กก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สอง ให้ใช้แทนงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

การใช้ตัวรหัสพยัญชนะ และเลขประจ าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 - หนังสือที่มีไปยังหน่วยงานภายในสงักัด ตร. ให้ใช้เลขประจ าหน่วยงานโดยไม่ต้องมีรหัสตัวพยัญชนะ  ตช 
  



๘ 

 

            
- หนังสือที่มีไปยังส่วนราชการนอกสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้ใช้รหัสพยัญชนะ ตช                  

และตามด้วยเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง 
 - ต ารวจภูธรจังหวัด การก าหนดเลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ถือตามภาคผนวก ๑                 
ส าหรับราชการส่วนภูมิภาคคือ นว ๐๐๒๙/ 

ต ารวจภูธรภาค ๑  ตช ๐๐๑๖ 
ศฝร.ภ. ๑   ตช ๐๐๑๖.๓ 
ที่ พณ ๐๓๐๑ /   ๐๓ หมายถึง  กรมการค้าภายใน ๐๑ หมายถึง กองกลาง  
ที่ นร ๐๑๐๑ /   ๐๑ หมายถึง กรมประชาสัมพันธ์ ๐๑ หมายถึง กองกลาง 

ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค 
เลขสองตัวแรกหมายถึง อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ โดยเริ่มจากเลข ๐๑ ซึ่งปกติให้ใช้ส าหรับ

อ าเภอเมืองเรียงไปตามล าดับตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ส าหรับหน่วยงานที่ข้ึนกับจังหวัดโดยตรงเลขสองตัวแรกให้ใช้ ๐๐  
เลขสองตัวหลังหมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออ าเภอ 
ตัวอย่างเลขที่หนังสือ 
พจ ๐๐๐๙/ หมายถึง เกษตรจังหวัดพิจิตร 
พจ ๐๑๐๙/ หมายถึง เกษตรอ าเภอสามง่าม หรอือาจจะเพิ่มตัวอักษรหลงั              

รหสัพยัญชนะก็ได้ เช่น นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐  
เลขประจ าของเจ้าของเรื่องนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี โดยถือปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๐ 

และเลข ๕ เป็นหลัก 
การก าหนดเลขประจ าของเจ้าของเรื่องนี้ส่วนราชการใดจะก าหนดข้ึนเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไว้                    

แล้วก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รบัเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ 

ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งอาจจะก าหนดเป็นเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะ หรือใช้เลขที่ของหนังสือส่งออก
ก็ได้ ดังตัวอย่าง  ๐๐๒๒(บร ๒) / ว ๑๘ หรือ นร ๑๐๐๒/ ว ๙ ซึ่งหนังสือเวียนจะมีในหนังสือภายนอก        
หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา 

๒. “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้ลงช่ือส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย เช่น 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
หรือ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  ๑๘๐๐๐ 



๙ 

 

การลงที่ตั้งนั้น ระเบียบมิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ ซึ่งการเขียนหนังสือติดต่อราชการนั้นต้องเขียน 
ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ถ้อยค ารัดกุม ไม่เปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย โดยปกติจึ งไม่ใช้ค าย่อ เช่น 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากช่ือส่วนราชการ ช่ือจังหวัด และที่ตั้งของจังหวัดมีความสั้นยาวไม่เท่ากัน และ
เนื้อที่ของกระดาษก็มีจ ากัด ประกอบกับการลงที่ตั้งของส่วนราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับหนังสือได้                 
ทราบที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้สามารถติดต่อได้ส่วนราชการ จึงอาจใช้ค าย่อของที่ตั้ง                     
เพื่อความเหมาะสม สวยงามของรูปแบบหนังสือก็ได้ แต่ควรจะต้องเป็น ค าย่อซึ่งเป็นที่เข้าใจ และใช้กันอยู่
โดยทั่วไป ดังนั้น “กรุงเทพมหานคร” ส านักนายกรัฐมนตรี จึงมีความเห็นว่าควรใช้ กรุงเทพฯ หรือ กทม.                
ตามหนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนของราชบัณฑิตยสถานได้๑  

ส าหรับหนังสือภายใน ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยให้มี
รายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมข้ึนไปให้ ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง    
ทั้งระดับกรม และกอง เช่น ส่วนราชการ  ส านักงาน ก.พ. กองวิชาการ  โทร.  ๐ ๒๘๒๗ ๓๖๕๐ 

ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมา ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง 
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) เช่น 

ส่วนราชการ         บช.ศ.    โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕      หรือ 
ส่วนราชการ         กก.๒ อศ.      โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕     เป็นต้น           

 
๓. “วัน เดือน ปี” ให้ลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช                            

ที่ออกหนังสือ เช่น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒  
 
๔. “เรื่อง” ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด ของหนังสือนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติ                   

ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม ถ้าหนังสือฉบับเดิมซึ่งติดต่อกันมาก่อนใช้ช่ือเรื่องอย่างไร หนังสือฉบับต่อไปที่มีไปอีก               
ก็ให้ใช้ช่ือเรื่องอย่างนั้น ซึ่งการเขียน “เรื่อง” นั้นเพื่อให้พอรู้ใจความที่สั้นที่สุดของหนังสือ และเพื่อความสะดวกแก่
การเก็บค้นอ้างอิง๒ 

อย่างไรก็ตามถ้าหนังสือฉบับเดิมมีช่ือเรื่องไม่เหมาะสมจะใช้ช่ือเรื่องใหม่ก็ได้แต่ให้มีเค้าความ
ใกล้เคียงกับเรื่องเดิม เช่น หนังสือเรื่องเดิมใช้ว่า 

เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษใช้ช่ือเรื่องใหม่เป็น  
เรื่อง  การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ หรือถ้าให้ตามค าขอ 

จะใช้ช่ือเรื่องดังนี้ก็ได้คือ 
เรื่อง  อนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าไม่อนุมัติถ้าเขียนไปว่า 

                                                
๑
 หนงัสือส ำนกันำยกรัฐมนตรี ท่ี นร  ๑๓๐๕/ ว ๗๙๙๕   ลงวนัท่ี  ๑๗ กนัยำยน  ๒๕๔๔ เร่ือง กำรลงรำยละเอียดท่ีตั้งของส่วนรำชกำรเจำ้ของหนงัสือ

ในหนงัสือภำยนอก 
๒

 ประวีณ ณ นคร.การเขียนหนังสือติดต่อราชการ. (กรุงเทพฯ พิมพท่ี์ บริษทั ประชำชน จ ำกดั.  ๒๕๓๕)  น. ๒๘ 



๑๐ 

 

เรื่อง  ไม่อนุมัติให้เลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ  ดังนี้อาจท าให้ผู้รับ
หนังสือไม่พอใจ หรือเสียความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน ควรใช้ค าว่า เรื่อง  การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
ต ารวจเป็นกรณีพิเศษ 
    

๕. “ค าข้ึนต้น” ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าข้ึนต้นสรรพนาม                 
และค าลงท้าย ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ของระเบียบฯ แล้วลงต าแหน่งของ ผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง                       
หรือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ 

ในกรณีนี้จะไม่ใช้ ฯพณฯ น าหน้าต าแหน่งของผู้รับหนังสือเพราะไม่ได้ก าหนดไว้ในตารางการใช้ค า
ข้ึนต้น สรรพนาม และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ เช่น 

เรียน  นายเจริญ  ทองใบใหญ่ 
กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี                  กราบเรียน  ประธานรัฐสภา  
ซึ่งไม่ใช้ 
กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   หรือ กราบเรียน  ฯพณฯ ประธานรัฐสภา๓  
ค าข้ึนต้นในหนังสือภายในก็ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้ค าข้ึนต้น สรรพนาม 

ค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึง                
ตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่  

ส าหรับงานสารบรรณต ารวจ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ ๑ การใช้บันทึกข้อความ ข้อ ๓ ค าข้ึนต้นในบันทึก
ข้อความให้ใช้ค าว่า เรียน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ต้องมีค าว่า เรียน ให้ระบุต าแหน่ง    
ผู้ที่มีไปถึงได้ 
 ๖.  “อ้ า ง ถึ ง” ( ถ้ ามี )  ให้ อ้ า ง ถึ งหนั งสื อที่ เ คยมี ติ ดต่ อกั น เ ฉพาะหนั งสื อที่ ส่ วนราชกา ร                      
ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น 

การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดทา้ยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่น ที่เป็นสาระส าคัญ
ต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้ทราบด้วย  เช่น 
 อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ที่  นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐    

ถ้ามีหนังสือติดต่อกันหลายฉบับ ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่น 
ที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณาจึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย  

ถ้าเป็นการติดต่อกันครั้งแรก หน่วยงานที่ออกหนังสือไม่ต้องใส่อ้างถึง  
กรณีในหนังสือภายใน การอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันจะอยู่ในข้อความ เช่น  
ตามหนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ที่  นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๐ ให้ส ารวจ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น 

                                                
๓
 หนงัสือส ำนกันำยกรัฐมนตรีท่ี นร ๐๑๐๕/ ว ๙๕๓ ลงวนัท่ี ๑๒  เมษำยน ๒๕๕๐ เร่ือง  กำรใชค้  ำ “ฯพณฯ” เป็นค  ำน ำหนำ้ต  ำแหน่งในหนงัสือ

รำชกำร. 



๑๑ 

 

๗. “สิ่งที่ส่งมาด้วย” เป็นกรณีที่ได้สง่เอกสาร สิ่งของ ไปพร้อมกับหนังสือนั้น แต่ถ้าไม่ได้ส่งไปในซอง
พร้อมกันต้องแจ้งด้วยว่าส่งไปทางใด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย                              
                     ไปจัดต้ังเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑  จ านวน ๑ เล่ม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ตั๋วแลกเงินของ ธนาคารกรุงไทยจ ากัด สาขาปากน้ าโพ                              

เลขที่ ๐๒๕๕๔๓ จ านวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ถ้าไม่ได้ส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วยกับหนังสือฉบับนั้นก็ไม่ต้องพิมพ์ “สิ่งที่ส่งมาด้วย”ในหนังสือภายใน สิ่งที่ส่งมา
ด้วยจะอยู่ในเนื้อความ 
 
เน้ือเรื่อง และจุดประสงค์ของเรื่อง  
 

 “ข้อความ” เป็นสาระส าคัญของเรื่อง ลงให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สับสน ไม่ใช้ถ้อยค ามีความหมาย
หลายทาง ถ้ามีความประสงค์หลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ ซึ่งในส่วนของข้อความจะแยกเป็นเนื้อเ รื่อง               
หรือข้อความที่เป็นเหตุ และตามด้วยจุดประสงค์ของเรื่อง 

ส าหรับค าเริ่มต้นข้อความจะเริ่มด้วยค าใดค าหนึ่งคือ  ด้วย เนื่องจาก ตาม ตามที่๔ 
 “ด้วย” และ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อกัน หรือรู้เรื่องกันมาก่อนระหว่าง              
ผู้ส่งหนังสือ กับผู้รับหนังสือ เช่น   
 ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการต ารวจ
ระหว่างวันที่.................................. ณ...........................  

จึงขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศการรบัสมัครโดย ........................................ 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ............................................................... 

หรือ ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระการแต่งตั้งประจ าปีแล้ว จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการต ารวจในปกครอง หากมี
ผู้ใดประสงค์ขอรับการแต่งตั้งให้รับแบบฟอร์มได้ที่ งาน ๑ อก.ศฝร.ภ. ๑ โดยยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันและให้ทุกหน่วยงานรวบรวมส่งภายในวันที่........................ 

 การใช้ค าว่า “เนื่องจาก” ควรใช้ในกรณีที่อ้างเหตุที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับหนังสือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น 

เนื่องจาก ส.ต.อ.ศรชัย ทองแท้ ได้หยุดราชการไป ๕ วันโดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบฯ จึงขอให้              
ส.ต.อ.ศรชัยฯ ช้ีแจงเหตุผลที่หยุดราชการในครั้งนี้ หรือ  

เนื่องจากบิดาของ ส.ต.ท. ธงชัย เล็กอรุณ ได้ถึงแก่กรรม และตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดพระนอน 
จึงขอเชิญข้าราชการต ารวจ และครอบครัวไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม ในวัน เวลา ดังกล่าว 

                                                
๔
 ประวีณ ณ นคร อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี ๒  น. ๖ 



๑๒ 

 

การใช้ค าว่า “ตาม” หรือ “ตามที่” ใช้ในกรณีเคยมีเรื่องติดต่อ หรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผูม้ีหนังสอื
ไปกับผู้รับหนังสือ “ตาม” จะต่อด้วยค านาม และ “ตามที่” จะต่อด้วยประโยค เช่น  

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน                         
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ เพื่อจัดท ารายงาน ส่งกรมบัญชีกลาง นั้น                                

หรือ ตามหนังสือ ภ.๑ ที่ ๐๐๑๖.๑๑/ ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ ให้ส่งข้อมูลข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด ศฝร.ภ. ๑ เพื่อจัดท าข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  นั้น                                

หรือ ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจ าวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๒ ว่าข้าราชการต ารวจ
สังกัด ศฝร.ภ.๑ ได้ขับรถยนต์ชนนายแดง  สีทอง ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒  ที่จังหวัดลพบุรี 
นั้น  

ศฝร.ภ. ๑ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงตามที่หนังสือพิมพ์มติชน ลง
ข่าวแต่ประการใด 
 การเขียนข้อความที่เป็นเหตุซึ่งต้องรู้ และเข้าใจเรื่องให้ชัดเจนก่อน ต้องรู้เหตุเดิมในกรณีตอบหนังสือ 
หรือรู้เรื่องของตนเองก่อนที่จะออกหนังสือขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ  ถ้าต้องอ้างถึงหนังสือ                 
ที่ติดต่อมาให้ข้ึนต้นว่า “ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้..................นั้น” หรือในหนังสือภายในจะใช้ว่า “ตามหนังสือ 
จังหวัดสระบุรีที่  สบ ๐๐๔ / ว ๕๔๑๕  ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ส ารวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นั้น” 
 ข้อความที่เป็นจุดประสงค์ ให้ผู้รับหนังสือเข้าใจชัดเจนว่า ผู้มีหนังสือไปต้องการอะไร  ปฏิบัติอย่างไร  
เช่นถ้าต้องการเพียงให้ทราบ ก็ลงท้ายให้ชัดเจนว่า “จึงเรียนมาเพื่อทราบ” หรือ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ” 
ถ้าต้องการขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ ก็ควรเขียนโดยใช้ถ้อยค าส านวนสุภาพให้เหมาะสม นอบน้อม 
และขอขอบคุณล่วงหน้า 
 ข้อความที่เป็นจุดประสงค์สุดท้ายที่นิยมเช่น  “เพื่อพิจารณา เพื่อโปรดพิจารณา เพื่อทราบ                    
เพื่อโปรดทราบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อด าเนินการต่อไป เพื่อถือปฏิบัติ ฯลฯ” 
 
ตัวอย่างหนังสือที่บรรลุจุดประสงค์ แต่ไม่เป็นผลดี 
เรื่อง  ขอให้ช าระค่าเล่าเรียน   
เรียน  ผู้ปกครอง นายพรชัย   ทองดี 
       ด้วยถึงก าหนดช าระค่าเล่าเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แล้ว ขอได้โปรดน าเงิน
จ านวน ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปช าระ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภายในวันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
หากพ้นก าหนดนี้แล้วท่านยังไม่ช าระเงินจ านวนดังกล่าว ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบ 

จากตัวอย่างนี้  ผู้ปกครองอาจรีบน าเงินมาช าระตามก าหนดแต่อาจรู้สึกว่าเป็นการขู่เ ข็ญ                        
ท าให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนได้  

       
 



๑๓ 

 

 
 
ตัวอย่างหนังสือที่เข้าใจยาก 
เรื่อง  การสั่งซื้อเครื่องช่วยฝึก 
เรียน  ผู้จัดการบริษัท โอ้เอ้ศาลาลอย จ ากัด 
อ้างถึง  หนังสือบริษัท โอ้เอ้ศาลาลอยที่  ๑๘๙/๒๕๕๐   ลงวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้ตกลงขายเครื่องช่วยฝึกให้กับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ จ านวน ๒๐ 
รายการ นั้น 
      บัดน้ีเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว บริษัทฯ ยังไม่ไดส้่งเครื่องช่วยฝึกดังกลา่วมาตามที่ตกลง ศูนย์ฝึกอบรม
ฯ จึงไม่อาจรอนานต่อไปได้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 จากตัวอย่างหนังสือนี้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะด าเนินการกับบริษัทโอ้เอ้ศาลาลอยอย่างไร และไม่ได้บอก
ให้บริษัทฯ ท าอย่างไร 
 
การปฏิเสธค าขอ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง  ท่านได้ขออนุญาตใช้ห้องประชุมอาคารเรียน ศฝร.ภ. ๑ เพื่อประกอบพิธีมงคลสมรสนั้น  
ศฝร.ภ. ๑ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ เนื่องจากขัดต่อระเบียบ  ตร. 

ควรใช้ว่า 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขออนุญาตใช้ห้องประชุมอาคารเรียน ศฝร.ภ. ๑ เพื่อประกอบพิธีมงคลสมรส นั้น 
ศฝร.ภ. ๑ ขอเรียนว่าไม่สามารถให้ใช้ห้องประชุมในขณะนี้ได้ เนื่องจากมีระเบียบ ตร. ก าหนดไว้ให้ใช้ได้เฉพาะ
ข้าราชการต ารวจเท่านั้น 
 อนึ่ง ขณะนี้ก าลังด าเนินการแก้ไขระเบยีบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมเพือ่เปดิโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
ใช้ห้องประชุมดังกล่าวด้วย  เมื่อแก้ไขระเบียบแล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 การใช้ค าว่าอนุญาต และอนุมัติ ถ้าไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบก าหนดไว้ว่าให้ใช้ค าใด ควรยึด
ความหมายตามพจนานุกรมเป็นหลัก 
 อนุญาต หมายถึง ยินยอม ยอมให้ ตกลง ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายหนักแน่น แสดงถึงผู้สั่งการมีอ านาจสั่ง             
ให้ผู้รับค าสั่งปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน แน่นอน คือ ยินยอม หรือตกลงให้ปฏิบัติได้ มิใช่เป็นการสั่งในลักษณะ  
ให้ความเห็นชอบเท่านั้น มักใช้เกี่ยวกับการลา การขออนุญาตไปราชการ  
 อนุมัติ หมายถึง เห็นชอบตามที่เสนอ หรือเห็นชอบตามที่ระเบียบก าหนดไว้ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมาย
แสดงถึงผู้สั่งการมีอ านาจเพียงให้ความเห็นชอบตามที่เสนอเท่านั้น 
ส านวนหนังสือราชการที่ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย 
 - จึงแจ้งมา - จึงส่งมา - จึงขอความร่วมมือ  - หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี 
ส านวนที่ที่ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่ 

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ - จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ - จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติ  



๑๔ 

 

- จึงเรียนขอความกรุณา  - จึงเรียนขอความอนุเคราะห์  
 
ท้ายเรื่อง 

 ๑. “ค าลงท้าย” ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าข้ึนต้น สรรพนาม และ
ค าลงท้าย ซึ่งค าลงท้ายจะต้องสัมพันธ์กับค าข้ึนต้น เช่น กราบเรียน - ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ให้ใช้กับ
บุคคลที่มีต าแหน่งพิเศษเช่น ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น หรือ    
เรียน ขอแสดงความนับถือ ให้ ใช้กับบุคคลทั่ วไป หรือ  นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ                            
ให้ใช้กับพระภิกษุ เป็นต้น 
 ในหนังสือภายใน จะไม่มีค าลงท้าย 
 ๒. “ลงช่ือ และต าแหน่ง” ให้ลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสือ พิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือ                     
ไว้ใต้ลายมือช่ือ และพิมพ์ต าแหน่งไว้ใต้ช่ือเต็ม 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้ 
ก. เนื่องจากหนังสือราชการเป็นเอกสารส าคัญ หลักฐานที่ส าคัญโดยเฉพาะในหนังสือ                

ที่ติดต่อราชการ ซึ่งได้แก่หนังสือภายนอก และหนังสือภายใน การลงช่ือจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ซึ่งในเรื่องนี้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ก าหนดให้พิมพ์ช่ือเต็ม                  
ไว้ใต้ลายมือช่ือ โดยใช้ค าน านามว่านาย นาง หรือนางสาว เว้นแต่ผู้มียศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์                
ได้รับการการยกเว้นให้ใช้ยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์เป็นค าน านามได้ 

ข. การใช้ค าน านาม ให้ถือตามราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการที่มี                  
แบบธรรมเนียมถือปฏิบัติมาต้ังแต่โบราณ 
 ยศ คือ ฐานันดรอันเป็นที่ก าหนดระเบียบล าดับได้แก่ มหาอ ามาตย์ อ ามาตย์ รองอ ามาตย์                     
และราชบุรุษ โดยให้มีการเทียบกับยศทางทหารเช่น รองอ ามาตย์ตรี เทียบกับยศร้อยต ารวจตรี 
 บรรดาศักดิ์ คือ ฐานันดรที่พระราชทานปูนบ าเหน็จแก่ผู้มีความชอบให้มีราชทินนามเป็นเจ้าพระยา     
พระยา  พระ  หลวง  ขุน  เป็นต้น 

ฐานันดรศักดิ์ เป็นค าเรียกบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในพระราชวงศ์ หรือสืบเช้ือสายจากราชวงศ์ ประชาชน
ทั่วไปยอมรับนับถือในฐานะเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์ และได้ใช้ฐานันดรศักดิ์เป็นค าน านามมาแต่โบราณ                     
เช่น หม่อมเจ้า หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์  พระองค์เจ้า 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการลงช่ือในหนังสือราชการจึงได้ก าหนดให้ใช้ค าน านามว่านาย นาง หรือนางสาว 
เว้นแต่ผู้มียศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ซึ่งมีกฎหมายรับรอง และถือปฏิบัติเป็นแบบธรรมเนียมในการลงช่ือ                 
ในหนังสือราชการไว้ 

ส าหรับ “นายแพทย์” เป็นค าที่แสดงวิชาชีพ ระเบียบฯ มิได้ก าหนดให้เป็นค าน านาม  ค าว่า 
“ศาสตราจารย์” (เป็นต าแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ) “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
เป็นค าเรียกต าแหน่ง และระเบียบฯ  ก็ไม่ได้ก าหนดให้เป็นค าน านามเช่นเดียวกัน๕  
                                                
๕

 หนงัสือ ส ำนกันำยกรัฐมนตรีท่ี นร ๐๙๐๔/๓๗๕๒ ลงวนัท่ี ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๖ เร่ือง กำรขอเพ่ิมเติมขอ้ควำมในภำคผนวก ๓ ของระเบียบส ำนกั

นำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยงำนสำบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



๑๕ 

 

 
ตัวอย่างการลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสือ                             
        

     ขอแสดงความนับถือ                  ขอแสดงความนับถือ  
    

      (นายเจริญศักดิ์   รุ่งเรืองดี)               (นางเจริญจิตต์   ทองไสว) 
    หัวหน้าเขตการศึกษา ๑๐            เกษตรอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ในกรณีเจ้าของลายมือช่ือเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเรื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้                  
ค าน าหน้านามตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ค าน าหน้านามสตรี   เช่น สตรีทั่วไปซึ่งมีสามีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ช้ันทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษข้ึนไป หรือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              
ช้ันทุติยจุลจอมเกล้า ตถิยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้ค าน าหน้าว่าท่านผู้หญิง หรือคุณหญิง 
แล้วแต่กรณี หน้านามเต็มใต้ลายมือช่ือ ตามตัวอย่าง 
       

ขอแสดงความนับถือ 
   
     (ท่านผู้หญิง......................................) 

         ราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
    พระบรมราชินีนาถ 

  
๒.๒  ในกรณีเจ้ าของลายมือช่ือมีบรรดาศักดิ์  หรือฐานันดรศักดิ์  ให้พิมพ์ค าเต็ม                         

ของบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ไว้ใต้ลายมือช่ือ ดังตัวอย่าง 
              ขอแสดงความนับถือ 
      
             (ขุนคงฤทธ์ิศึกษาภากร)   
                รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
   
บรรดาศักดิ์เช่น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน   หรือ       
            ขอแสดงความนับถือ 
 
                   (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งหม่อมหลวง เป็นฐานันดรศักดิ์ 



๑๖ 

 

   
    ๒.๓ ในกรณีเจ้าของลายมือช่ือมียศ ต้องใช้ยศประกอบช่ือให้พิมพ์ค าเต็มของยศไว้หน้าลายมือช่ือ 

และพิมพ์ช่ือเต็มไว้ใต้ลายมือช่ือ ดังตัวอย่าง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
     

     พลต ารวจตรี 
              (พิทักษ์  สันติราษฎร์) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ 
                การลงต าแหน่งในหนังสือราชการให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ ถ้าผู้ลงช่ือมิใช่เจ้าของหนังสือ
โดยตรงซึ่งเป็นกรณีลงช่ือแทน ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงช่ือ และต าแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายค า                  
ตามที่กฎหมายก าหนด แล้วแต่กรณี 
               การลงช่ือแทน ผู้ลงช่ือแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่                 
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยท าเป็นค าสั่งซึ่งจะมีการใช้ค าตามที่กฎหมายก าหนดในการมอบหมายหรือมอบอ านาจ
คือ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน และรักษาการในต าแหน่ง ดังตัวอย่าง 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

                                             
                              พันต ารวจเอก  
                                              (นักรบ     ทองแท้) 
                                    รองผู้บังคับการฯ รักษาราชการแทน 
                                 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ 

             ๒.๔  กรณีเจ้าของลายมือช่ือเป็นผู้มียศ   มีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให้พิมพ์ค าเต็ม               
ของยศไว้หน้าลายมือช่ือ และพิมพ์บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ไว้ใต้ลายมือช่ือ  ดังตัวอย่าง                      
                                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                     
                                   พันต ารวจเอก 
                                                 (หม่อมหลวงพรเทพ   พงศ์ภมรเทพ) 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
              
 
               การเรียกนามของผู้มียศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ให้เรียกตามล าดับคือ  ยศ  บรรดาศักดิ์หรือ
ฐานันดรศักดิ์ หรือค าน าหน้านามของสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติขอชมเชย พันต ารวจเอก หม่อมหลวงพรเทพ พงศ์ภมรเทพ ที่ได้ท าคุณประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา             



๑๗ 

 

       
           ๓. “ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง” ส าหรับหนังสือภายนอกให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงช่ือส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม และกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงช่ือส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ระดับกองก ากับการฯ ออกหนังสือก็ให้                 
ลงส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับแผนก   
           ๔. “โทร.,โทรสาร,ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)” ให้ลงหมายเลขของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือเรียงตามล าดับ ส าหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดข้ึนเพื่อให้ครอบคลุม              
การรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
           ๕. “ส าเนาส่ง (ถ้ามี)” ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ช่ือเต็ม หรือช่ือย่อของส่วนราชการ หรือช่ือ
บุคคลที่ส่งส าเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายช่ือที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตาม
รายช่ือที่แนบ และแนบรายช่ือไปด้วย 
            ส าหรับหนังสือภายใน จะไม่มีส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โทร. โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ
ส าเนาส่ง 
 
การร่างหนังสือราชการ 

ก่อนจะร่างหนังสือ ผู้ร่างคงจะต้องถามตนเองก่อนว่า หนังสือฉบับนั้น ให้ชัดเจนก่อนร่างหนังสือ                 
ให้ถูกต้องนั้นจะมีหลักการเขียนซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการเขียนให้ถูกต้อง มีดังนี้ 
      ๑.หลักนิยมทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการ 

๑.๑ เขียนให้ถูกต้อง 
๑.๑.๑ ถูกแบบ  
๑.๑.๒ ถูกเนื้อหา 
๑.๑.๓ ถูกหลกัภาษา 
๑.๑.๔ ถูกความนิยม 
๑.๑.๕ ถูกใจผูล้งนาม 

๑.๒ เขียนให้ชัดเจน 
๑.๓ เขียนให้รัดกุม 
๑.๔ เขียนให้กะทัดรัด 
๑.๕ เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การเขียนถูกแบบ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
1. ถูกแบบของหนังสือชนิดนั้น  
2. จัดโครงสร้างให้ถูกแบบ 



๑๘ 

 

3. เขียนรายละเอียดให้ถูกแบบ  
4. จัดวางข้อความให้ถูกที่  
5. ใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง  

การระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือราชการให้ถือปฏิบัติ               
ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๑๓๐๕/ว ๖๐๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม๒๕๕๒  ดังนี้  
     ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
                โทร x  xxxx  xxxx ต่อ xxx เช่น ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔  ต่อ ๒๔๖ 
                โทรสาร x  xxxx  xxxx เช่น ๐ ๒๒๘๒ ๔๖๙๖  
                ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)  
                ส าเนาส่ง (ถ้ามี)  
                ส าหรั บหนั งสื อติ ดต่ อกั บหน่ วยงานในต่ า งประ เทศให้ ร ะบุ โทร ศัพท์  โทรสาร  เ ช่น                             
Tel  ๖๖  ๒๒๘๒  ๒๖๙๔  ext ๒๕๖  

 
การเขียนให้ถูกเน้ือหา เนื้อหาต้องประกอบด้วย 

๑. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ซึ่งอาจเป็นเหตุมาจากผู้มีหนังสือไป หรือเหตุจาก 
บุคคลภายนอก หรือเหตุจากเหตุการณ์ปรากฏข้ึน หรือเหตุจากผูร้ับหนังสือ และอาจเป็นเหตุที่เกิดข้ึนใหม่ หรือ
เหตุที่มีเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมา และอาจจะมีเรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

๒.  ส่วนความประสงค์ ของการเขียนหนังสือไป คือจะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร  
           ๓.  ส่วนสรุปความ 

ส่วนเหตุ 
ตัวอย่าง : ด้วยศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1  จะจัดการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ                  

ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ  ต าแหน่ง รองสารวัตร  สังกัดต ารวจภูธรภาค ๑      
จ านวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒ 

ส่วนความประสงค์ 
ตัวอย่าง : ก าหนดให้มีการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณ ในวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    

ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑  ต. หนองยาว อ.เมือง  จว. สระบรุ ี
ส่วนสรุปความ 
ตัวอย่าง : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวด้วยจะขอบคุณยิ่ง 
การเขียนให้ถูกเนื้อหา ส าหรับหนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหาหรือข้อความของหนังสือเฉพาะ

ส่วนความประสงค์ที่ท าให้มีหนังสือไป ไม่นิยมเขียนให้มีส่วนที่เป็นเหตุที่ท าให้มีหนังสือไป และส่วนสรุปความ 
เหตุที่มีหนังสือไป ในกรณีที่เป็นการเริ่มเรื่องใหม่ ไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนให้เริ่มต้นการเขียน 

หนังสือส่วนที่เป็นเหตุด้วยค าว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” 
๑. ด้วย...... ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป .........ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุหรือเกริ่นข้ึนมาลอย ๆ 



๑๙ 

 

๒. เนื่องจาก ....... ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ............ใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จ าเป็น      
ต้องมีหนังสือไป 

๓. ตาม.....ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป............ นั้น 
๔. ตามที่ได้เกิดพายุไต้ฝุ่น....ที่จังหวัด.......เมื่อวันที่ ...... เดือน ........ พ.ศ. ..... เป็นเหตุท าให้ประชาชน

เป็นจ านวน มากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ขาดแคลนเครื่อง อุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และไร้ที่อยู่อาศัย นั้น 

๕. อนุสนธิมติคณะกรรมการ.................. ในการประชุม ครั้งที่. ....../........ เมื่อวันที่. ............                        
ได้มอบหมายให้กรม........................... รับเรื่อง ... ........................ ไปพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบ             
การพิจารณาของคณะกรรม นั้น 

วิธีคิดที่เรียบง่ายที่สุดในการเขียนก็คือการตั้งค าถามกับตัวเองว่าจะเขียนเรื่องอะไร(WHAT) มีเรื่องของ
สถานที่ (WHERE) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ก าหนดเวลาไว้ชัดเจนเพียงใด (WHEN) เป้าหมายในการเขียนคือ
อะไร (WHY) จะวางแผนในการเขียนอย่างไร (HOW) และใครคือเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย (WHO) 5 W 1 H  
ได้แก่ WHO WHAT WHERE  WHEN WHY HOWใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  ท าไม  อย่างไร  

สิ่งส าคัญที่มักผิดพลาดกันเสมอคือ  การลงท้ายข้อความว่า นั้น หรือ  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                 
จึงต้องจดจ าให้แม่นย าว่า เมื่ออ้างเรื่องราวจบสิ้นข้อความแล้วจะต้องมีค าปิดท้ายเสมอ  หากเป็นเรื่ องที่ไม่มี
รายละเอียดมากใช้ค าว่า นั้น หากมีข้อความมากแต่สรุปมาเพียงสั้นๆ เพื่อมิให้เยิ่นเย้อ ใช้ค าว่า ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

ความ  หมายถึง  ข้อความ ใจความ ความละเอียด  คือข้อความที่ละเอียด  
แจ้ง     หมายถึง  บอก  แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  
นั้น   ขยายข้อความทั้งหมดในย่อหน้าที่ผ่านมา 

 
ถูกหลักภาษา 
๑. ถูกหลักไวยากรณ์ รูปประโยคประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ประธาน กริยา กรรม คุ ณศัพท์                        

(ขยายประธาน)  กริยาวิเศษณ์  (ขยายกริยา) รูปประโยค ประธาน กริยา  กรรม   ประโยคแต่ละประโยคต้อง 
มีกริยาเสมอประธานและกรรมของประโยคอาจละไว้ ในฐานที่เข้าใจ ข้อความอาจจะประกอบด้วยประโยค
หลายประโยค โดยเช่ือมด้วยค าสันธาน เช่น และ กับ รวมทั้งตลอดจน 

 
ตัวอย่างรูปประโยค 
ไม่มีกรรม   เช่น รถใหญ่ว่ิงช้า รถเล็กว่ิงเร็ว 
มีกรรม   เช่น  รถสีด าชนรถสีขาว   รถสีด าชนรถสีขาวดังสนั่น 
ประธานร่วม เช่น อธิบดีแก่หกล้มหัวฟาดพื้นและตายในเวลาต่อมา คนอ้วนกินอาหารหนักได้มาก

และกินอาหารหวานได้มากด้วย 
กริยาร่วม  เช่น  อธิบดีแก่กับอธิบดีหนุ่มไปเที่ยวด้วยกัน ,อธิบดีแก่กับอธิบดีหนุ่มเล่นหมากรุก

ด้วยกัน 



๒๐ 

 

 
 
๒. ความสัมพันธ์ของข้อความ 

                        ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค (มีประโยคเหตุ  ต้องมีประโยคผล) 
                         ความสัมพันธ์ระหว่างค าประธาน - กริยา - กรรม – ค าประกอบ (ต้องให้ถูกต้อง  
กลมกลืน เมื่อแยกข้อความเป็นส่วน ๆ) 

ถูกความนิยม  
๑.  ความนิยมในวงราชการ และความนิยมของผู้ลงนาม ในเรื่องสรรพนาม  

ถ้อยค าส านวน  วรรคตอน รูปแบบ  
 ๒  . การใช้สรรพนาม  หนังสือที่ เป็นบุคคล ใช้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี หรือละไว้             

ก็ได้ ความนิยมในสรรพนาม การใช้สรรพนามแทนผู้มีหนังสือไปเนื่องจากผู้ลงนามในหนังสือราชการ                       
เป็นการลงนามในฐานะเป็นตัวแทนของส่วนราชการ  จึงนิยมใช้ช่ือส่วนราชการเป็นสรรพนามแทนผู้ลงนาม              
ในหนังสือไป จะไม่นิยมใช้ข้าพเจ้ากระผม 
  

ตัวอย่าง  ใช้ช่ือส่วนราชการเป็นสรรพนาม  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า.............................................................................................. 
ไม่นิยม   ใช้ข้าพเจ้าขอเรียนว่า กระผมขอเรียนว่า.........................................เว้นแต่จะเป็นการลงนามในหนังสือ
ในฐานะส่วนตัว   

ความนิยมในถ้อยค า ส านวน ให้ใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาพูด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
๑. พร้อมนี้ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน (ภาษาพูด)    ทั้งนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยแล้ว 

(ภาษาราชการ) 
๒. ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม (ภาษาพูด)  ไม่มีข้อเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม (ภาษาราชการ) 
๓. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส (ภาษาพูด) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 

(ภาษาราชการ) 
การใช้ถ้อยค าส านวน  ใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาล าลอง ภาษาพูด หรือภาษานักประพันธ์  

ภาษาทั่วไป    ภาษาราชการ  
ใคร     ผู้ใด  
ที่ไหน     ที่ใด  
แบบไหน    แบบใด  
อะไร     สิ่งใด    อันใด  
ได้ไหม     ได้หรือไม่  
เมื่อไร     เมื่อใด  
อย่างไร     เช่นใด   ประการใด  
ท าไม     เพราะอะไร    เหตุใด  



๒๑ 

 

เดี๋ยวนี้     ขณะนี้   บัดน้ี  
ต้องการ      (มีความ)  ประสงค์  
ช่วย     อนุเคราะห์  
ไม่ใช่     มิใช่  
ไม่ดี     มิชอบ    ไม่สมควร  
ไม่ได้     ได้    หาได้ไม่    มิอาจ.....ได้  
ในเรื่องนี้    ในการนี้    ในกรณีนี้  
เรื่องนั้น     เรื่อง (กรณี) ดังกล่าว  
เหมือนกัน    เช่นเดียวกัน  
ขอเชิญมา    ขอเชิญไป..... 
ยังไม่ได้ท าเลย    ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด  
เสร็จแล้ว    แล้วเสร็จ    เรียบร้อยแล้ว 
                                           ฯลฯ 
ไม่ใช้ค าเช่ือมซ้ ากัน   

        ที่ – ซึ่ง - อัน มีความหมายอย่างเดียวกัน ใช้แทนกันได้     และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน                        
มีความหมายอย่างเดียวกัน ใช้แทนกันได้ 
       ถ้าใช้ค าเช่ือมค าเดียวกัน เช่ือมค าหลายค าใส่เพียงค าเช่ือมค าสุดท้าย การเช่ือมค าหรือประโยค                         
ไม่นิยมใช้ค าเช่ือมซ้ า และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน  
                  1.การจัดระเบียบพนักงานรวมทั้งและการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน  
เทศบาล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
                  2. จะถือว่าผู้ใดกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีหน้าที่ ราชการ                      
และได้กระท าการหรือละเว้นกระท าการตามหน้าทีน่ั้นโดยมิชอบกบัจะต้องมเีจตนาที่จะให้ตนเองหรือผูอ้ื่นได้รบั
ประโยชน์อันมิชอบ 

ค าที่ใช้แทนกันได้และแทนกันไม่ได้  
                     กับ          (ติดกัน,  เท่ากัน,  ด้วยกัน) 
                     แก่           (ส าหรับ) 
                     แด่           (ส าหรับ,   ถวาย,  อุทิศ,  เพื่อ) 
                     ต่อ           (กระท าต่อฝ่ายเดียว,  ตาม) 
                    และ          (ทั้งหมด) 
                    หรือ          (อย่างไหนก็ได้) 
                    และหรือ     (ทั้งหมดก็ได้ อย่างเดียวก็ได้) 
                    ให้              (เป็นค าสั่ง) 
                    ต้อง             (เป็นค าบังคับ โดยทั่วไปจะมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย) 



๒๒ 

 

การแบ่งวรรคตอน   เว้นวรรคระหว่างประโยคให้ถูกต้อง แบ่งให้แต่ละประโยค  แต่ละวรรค  แต่ละตอน                 
เป็นเอกภาพ  

 
การใช้รูปแบบ  ใช้ให้ถูกตามระเบียบที่ก าหนด 

              ๒.  การเขียนให้ชัดเจน  
    ๒.๑  ชัดเจนในเนื้อความ คือเขียนให้ เนื้อความเป็นที่ เ ข้าใจแน่นอนไม่คลุมเครือ                                
ไม่แปลความหมายได้หลายนัย 

๒.๒ ชัดเจนในจุดประสงค์ ว่าให้ผู้รับหนังสือท าอะไร  (เพื่อทราบ  เพื่อให้เข้าใจ  เพื่อพิจารณา  
เพื่ออนุมัติ  เพื่อให้ร่วมมือ  เพื่อให้ช่วยเหลือ  เพื่อถือปฏิบัติ  เพื่อหารือ) 

๒.๓ กระจ่างในวรรคตอน เว้นวรรค ย่อหน้าข้ึนตอนใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้โปร่งตา 
อ่านง่าย เข้าใจง่าย  

    ๓. การเขียนให้รัดกุม  
๓.๑ เขียนให้มีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้  ไม่มีช่องโหว่ สามารถยืนยันได้แน่นอน ในค าที่เขียนนั้น 

และต้องไม่เขียนยืนยันในสิ่งที่ยืนยันไม่ได้  
๓.๒ กรณีที่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่า เป็นเช่นน้ันเสมอไป ควรใช้ค าในลักษณะ แบ่งรับแบ่งสู้  

เช่น   “โดยปกต”ิ  
 
๔. การเขียนให้กะทัดรัด  
    ๔.๑ ไม่ใช้ค าซ้ า  ค าฟุ่มเฟือย   

              ๔.๒ ไม่เขียนวกวน  ไม่ใช้ความซ้ า ๆ  กัน 
๕. การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี  
    ๕.๑ เขียนให้ผู้รับหนังสือเข้าใจชัดเจนว่า ผู้มีหนังสือไปต้องการอะไร  จะให้ผู้รับปฏิบัติอย่างไร     

และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตามนั้น โดยหวังผลให้บังเกิดตามที่ต้องการ  
    ๕.๒ ต้องเขียนให้เป็นผลดี  การเขียนหนังสือต าหนิหรือตักเตือน  ต้องไม่ให้กระเทือน ใจหรือ

เกิดปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรง การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ ต้องไม่ให้ขาดความสัมพันธ์อันดีต่อกันไป  
              ๕.๓  หนังสือที่ต้อง ใช้ศิลปะในการเขียนเป็นพิ เศษ ได้แก่  หนังสือตักเตือน หรือต าหนิ           
หนังสือตอบปฏิเสธ หนังสือขอร้อง หนังสือขอความร่วมมือ หนังสือขอความช่วยเหลือ  
              การเขียนหนังสือตักเตือน หรือต าหนิ  ไม่เขียนตักเตือนหรือต าหนิตรง ๆ แต่ควรเลี่ยงเขียนอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. เขียนเปลี่ยนเข็ม คือไม่เขียนปักตรงท านองว่าผู้มีหนังสือไป  ต าหนิเอง ไม่เขียนว่า “ด้วยปรากฏว่า”  
ควรเขียนว่า “มีผู้ร้องเรียนว่า” เป็นต้น 

๒. เขียนเบนเป้า คือ ไม่เขียนปักตรงลงไปเป็นการต าหนิผู้รับหนังสือ แต่เขียนเชิงต าหนิผู้อื่น หรือเป็น
ความบกพร่องของผู้อื่น ไม่ใช่ของผู้รับหนังสือ  



๒๓ 

 

๓. เขียนแสดงความเสียใจ ในกรณีที่จะเขียนต าหนิบุคคลที่ท าการอันไม่สมควรต่อเรา หรือล่วงเกินเรา
ให้เสียหาย ควรเขียนแสดงความเสียใจ แทนการเขียนต าหนิตรงๆ  
 
            
 การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ หนังสือตอบปฏิเสธ มี 3 ลักษณะดังนี้  
  ๑. การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธการให้  

๒.  การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธค าขอที่ไม่ใช่ข้อตามกฎหมาย  
๓.  การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธค าขอตามกฎหมาย  

 
การเขียนหนังสือขอร้อง  
๑.  หนังสือขอร้อง คือ หนังสือที่ขอให้พิจารณาหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เช่น ขอให้น าเสนอ 

พิจารณา อนุญาต อนุมัติ หรือ หนังสือเชิญมาในงาน  
๒.  เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้อง เขียนกล่อมใจ ด้วยคารมตามสมควร เขียนจับใจ ด้วยเหตุผลตาม

สมควรแก่กรณี และล่อใจ ด้วยการขอบคุณในความอนุเคราะห์ของเขา 
๓.  อ้างเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอร้อง 
๔.  ขอร้องให้เขาด าเนินการ หรือมาในงาน 
๕.  ขอบคุณในความอนุเคราะห์ของเขา หรือในการที่เขาสละเวลาให้เกียรติมาในงาน  

             
การเขียนหนังสือขอความร่วมมือ  
๑.  หนังสือขอความร่วมมือ คือ หนังสือที่มีถึงผู้มีหน้าที่อย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน  เพื่อขอให้

ร่วมมือด าเนินการ   
๒.  การเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้อง เขียนกล่อมใจ ด้วยคารมมากกว่าหนังสือขอร้อง เขียนจับใจ 

ด้วยเหตุผลความจ าเป็นมากกว่าหนังสือขอร้อง และต้องตั้งความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ พร้อมทั้งล่อใจ 
ด้วยการขอบคุณ บอกความจ าเป็นหรือความต้องการของเรา 
 

การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือ  
๑. หนังสือขอความช่วยเหลือ คือ หนังสือที่มีถึงสมาคมมูลนิธิ บริษัทห้างร้าง หรือบุคคลภายนอก              

ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง  
   ๒. การเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้อง เขียนกล่อมใจ ด้วยคารมตามมากกว่าหนังสือขอความร่วมมือ 
เขียน จับใจ ด้วยเหตุผลความจ าเป็นมากกว่าหนังสือขอความร่วมมือ และล่อใจ ด้วยอามิสมากกว่าหนังสือขอ
ความร่วมมือ  
 

การวรรคตอน (ที่ผิด)  เช่น 
ยานี้ดี  กินแล้วแข็ง   แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน 
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ยานี้ดี  กินแล้วแข็งแรง  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
เด็กกินกล้วย   แขกร้อนจนลิ้นพอง 
เด็กกินกล้วยแขก   ร้อนจนลิ้นพอง 

   ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกงใน   เวลาปฏิบัติราชการ 
ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกง   ในเวลาปฏิบัติราชการ 
เปิดแล้วปิด   ด้วยขอบคุณ 
เปิดแล้วปิดด้วย   ขอบคุณ 

 
ตัวสะกด การันต์ ต้องถูกต้อง 

ประสบการณ์  ที่ถูกต้อง     ประสบการณ์ 
อนุญาต   ที่ถูกต้อง      อนุญาต 
เจตนารมย์           ที่ถูกต้อง     เจตนารมณ์ 

 
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของการร่างหนังสือราชการ ผู้ร่างหนังสือราชการควรค านึงถึงหลักเกณฑ์และ

ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผู้ร่างหนังสือจะต้องรอบรู้และเข้าใจเรื่องราวที่จะร่างอ่านรายละเอียดแจ่มแจ้งเสียก่อนว่า หนังสือ

ที่จะร่างนั้น เกี่ยวกับเรื่องอะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ส าคัญอย่างไร เป็นหนังสือประเภทตอบรับหรือ
ปฏิเสธ หรือสร้างขึ้นเพื่อเสนอไปเป็นครั้งแรก 

2. ในการก าหนดข้อความจะต้องเริ่มต้นด้วยเหตุก่อนต่อไปถึงเปน็ผล หรือความประสงค์ที่ต้องการหรอื
ข้อตกลงเงื่อนไขใดๆ ถ้ามีหลายตอนควรแยกเป็นข้อๆหรือเป็นตอนๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความตอนใดได้กล่าวถึงหนังสือราชการใด มติ หรือ หลักการ ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายในข้อใด เรื่องใด
ต้องระบุให้ชัดเจน 

3. ข้อความใดที่ควรย้อนกล่าวถึง หรืออ้างกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติที่ประชุมของส่วน
ราชการในเรื่องใด ที่..../.......ลงวันที่เท่าใด  ต้องระบุให้ชัดเจน 

4. ใช้ถ้อยค าส านวนแบบเรียบง่ายเขียนเป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่ายไม่ใช้ค าที่มี
ความหมายหลายทาง ควรใช้ค าที่ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะและท้องเรื่อง ตลอดจนสถานการณ์ เหตุการณ์ 
เช่น ใช้ค าว่า  “ส่งไป”  “ส่งมา”  ควรใช้ให้ตรงตามความเท็จจริง ไม่ควรให้สับสนหรือค าว่า “ไป” ก็เช่นกัน 

 ข้อสังเกตการใช้ข้อความตอนเหตุโดยข้ึนต้นค าว่า  “ด้วย ................”มักเป็นค าที่ผู้น้อยใช้กับ
ผู้ใหญ่ไม่นิยมให้ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย แต่ผู้ใหญ่นิยมใช้ค าว่า “ตาม”  หรือ “อาศัย” ...........เมือ่ใช้ค าข้ึนต้นในตอน
เหตุว่า  ด้วย.............. เมื่อจบข้อความตอนสุดท้ายก็ไม่ควรใช้ค า ด้วยซ้ าอีกเพราะไม่เหมาะสมในเชิงภาษา 

ข้อความตอนผล หรือความตอนจุดประสงค์ สรุปความตอนท้าย เพื่ อย้ าให้ผู้รับหนังสือได้ทราบว่า              
ให้ปฏิบัติอย่างไรอีกต่อไปข้อความตอนเหตุจะต้องสัมพันธ์กับ เนื้อเรื่อง ตอนต้น (ตอนเหตุ) อย่างสอดคล้องกัน 
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5. ระมัดระวังเรื่องการเขียนตัวสะกด การันต์และวรรคตอน ผู้ร่างหนังสือจะต้องมีความรู้ภาษาไทย
เป็นอย่างดี ต้องใช้ส านวนภาษาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนศัพท์ ถ้อยค าต้องใช้ตัวการันต์  
วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง  ชัดเจน   โดยยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ปี 2535 เป็นหลักในการเขียน 

6.  การเขียนช่ือต าแหน่ง ส่วนราชการ ช่ือตัว ช่ือสกุล  ผู้รับหนังสือตลอดจนกรมเจ้าสังกัดกระทรวง 
จะต้ อง เ ขียนให้ ถูกต้อ งและ ชัด เจน  การ เ ขียนค าล งท้ ายก็ต้ อง เหมาะสมกับ ระ เบี ยบก าหนด                                  
ในระเบียบงานสารบรรณ อย่าเขียนช่ือดังกล่าวให้ผิดพลาด เพราะจะเกิดความเข้าใจผิดและไม่พอใจของ                  
ผู้เป็นฝ่ายรับหนังสือ ผู้เขียนร่างหนังสือจะต้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่ถูกต้อง อย่าใช้ค าผิดๆ ถูกๆ
เป็นอันขาดรวมทั้งวันเดือนปี ที่เขียนร่างก็ให้ถูกต้องด้วยทุกครั้ง 

7. ผู้ร่างหนังสือ จะต้องค านึงถึงผู้รับหนังสือเสมอว่า หนังสือที่ร่างส่งไปนั้นผู้ร่างจะเข้าใจถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ที่มีหนังสือไปติดต่อหรือไม่  คือหมายความว่าผู้รับสามารถ เข้าใจตรงกันกับผู้ร่างหนังสือ              
ที่ส่งไปนั้นเอง วิธีการที่ดี เมื่อผู้ร่างหนังสือเสร็จแล้ว ก็สมมุติว่าตนเป็นฝ่ายรับหนังสือ ทดลองอ่านหนังสือนั้นดู 
เมื่ออ่านและตรวจทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้พิมพ์เป็นหนังสือส่งออกได้ 

8. พึ่งควรใช้ถ้อยค าที่สุภาพที่สมฐานะของผู้รับ และผู้ส่งหนังสือ ถ้าเป็นกรณีจะปฏิเสธค าขอ                  
ข้อควรมีเหตุผล ให้ผู้ขอเห็นใจและเข้าใจ 

การใช้ถ้อยค าสุภาพส านวนโวหารเรียบง่าย เป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างหนึ่งของหนังสือราชการ                  
ดังนั้นจึงพึงหลีกเลี่ยงภาษาถ้อยค าที่แข็งกระด้าง ไม่สุภาพทั้งหลาย เช่นไม่ควรใช้ส านวนที่ว่า “เรื่องนี้ท่าน     
เข้าใจผิดถนัดทีเดียว”หรือ “ความเข้าใจของท่านในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆ” แต่ควรใช้ส านวนที่ว่า “ความเข้าใจ
ดังกล่าวของท่านยังคลาดเคลื่อนอยู่” หรือ “กรุณาทบทวนดูใหม่อีกครั้งว่าความเข้าใจของท่านยังไม่ตรงกับของ
ข้าพเจ้า” 

การตอบหนังสือ ไม่ควรใช้ภาษากระทบกระเทือนเปรียบเปรยหรือหยาบคาย  ควรจะต้องใช้ภาษา
สุภาพอ่อนโยนไม่เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ เช่น การตอบเป็นท านองปฏิเสธว่ารู้สึกเสียใจที่ เข้าใจ
คลาดเคลื่อนไปพร้อมกับอธิบายข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้เขาได้รับรู้ด้วย 
 หลักการใช้ถ้อยค าสุภาพนั้น เช่น กรณีขอร้องหรือขอความร่วมมือจะต้องใช้ค าว่า “ได้โปรด” ผู้ร่าง
หนังสือจะต้องเป็นคนช่างสังเกต กรุณาเลือกสรรถ้อยค าส านวนและการใช้ถ้อยค าในหนังสือราชการต่างๆ              
ให้สมควรน ามาเป็นแบบฉบับที่ดี และรู้จักปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วย 
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