
 
 

 

การปฏิบัติราชการในปจจุบัน อาจกลาวไดวาการเขียนหนังสือเปนหัวใจสําคัญของการ 
ปฏิบัติราชการ  เพราะงานสวนใหญจะเกี่ยวกับหนังสือ และปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนังสือ โดยเฉพาะ
การเขียนหนังสือ เชน ไมรูวาจะเขียนอยางไร เขียนแลวใชไมไดตองแกไข ซึ่งสรางความหงุดหงิดใหกับผูเขียน 
และอาจสรางความไมพอใจใหกับหัวหนางานเน่ืองจากทําใหงานลาชา ดังน้ัน การเขียนหนังสือจึงมีความสาํคัญ
และจําเปนคอนขางมากสําหรับผูที่เปนขาราชการ ในการนี้ คณะทํางานจัดการความรู กองการเจาหนาที ่ 
จึงไดจัดทําคูมือ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” ขึ้นมาเพ่ือเปนองคความรูสําหรับบุคลากรในสังกดักอง
การเจาหนาที่ ใชเปนแนวทางสําหรับรางโตตอบหนังสือไดงายขึ้น ดังน้ัน ในการเขียนหนังสือราชการ  
จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปน้ี เปนเบ้ืองตนกอนคือ  
 
ระเบยีบและกฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ  มีดังน้ี 
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติม 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

    ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  

  หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ 
 
ระเบยีบ มี ๒ ประเภท 

 ระเบียบที่ถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 ระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เครงครัดนอยกวา  

แนวทางในการเขียนหนังสือราชการ  สิ่งทีพึ่งปฏิบัติ คือ 

    ยึดถือตามระเบียบ 

 ยึดหลักปฏิบัติตามองคกร (วัฒนธรรมของแตละองคกร) 

 ยึดหลักนโยบายขององคกร เชน กรณีการเรียงหนังสือเสนอผูบังคับบัญชา ใหจัดเรียง 
หนังสือฉบับจริงขึ้นกอน ตามดวยสําเนาคูฉบับ  
 
 ความหมายของงานสารบรรณ 
  ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบขอ 6 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร เริ่มต้ังแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้ังแตขบวนการเริ่มแรก จนถึงขั้นทําลายเอกสาร ทัง้น้ี
เพ่ือที่จะไมใหมีการเก็บเอกสารที่ไมจําเปนไวในสวนราชการตอไป  
 

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
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 ความสาํคญัของงานสารบรรณ 

1) เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืนๆ ของหนวยงาน 
2) เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง 
3) เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ 
4) เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา 
5) เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร 
6) เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืนๆ ของหนวยงาน 
7) เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง 
8) เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ 
9) เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา 
10) เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร 
 

ความหมายของหนังสือราชการ   
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1)  หนังสือสวนราชการมีไปถึงสวนราชการ 
2) หนังสือสวนราชการมีไปถึงหนวยงานที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
3) หนังสือที่หนวยงานอ่ืนที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีไปถึงสวนราชการ 
4) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอบังคับ 
6) ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 

 
ชนดิของหนังสือราชการ 

  หนังสือราชการ มี  6 ชนิด  คือ 

    1. หนังสือภายนอก   คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการ  ใชติดตอระหวาง 
สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนที่มิใชสวนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก ใชกระดาษครุฑ 

 2. หนงัสือภายใน   คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการนอยกวาหนังสือ 
ภายนอก ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรอืจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบนัทกึขอความ 

    3. หนังสือประทบัตรา   คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวน 
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนระดับกอง หรอืผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผดิชอบและลงช่ือยอ
กํากับตรา ใชกระดาษครุฑ   
   หนังสือประทับตรา ใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณทีี่ไมใชเรื่องสําคญั ดังน้ี 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิม 
2. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบ ทีไ่มเกีย่วกบัราชการสําคญั หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
5. การเตือนเรื่องที่คาง 
6. เรื่องหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่ง  

 



 

   

3 
                 4. หนังสือสั่งการ    ม ี3 ชนิด คือ   
              1)  คําสั่ง   คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย
กฎหมาย ใชกระดาษครุฑ 

              2)  ระเบียบ   คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว เพ่ือเปนหลัก
ปฏิบัติงานเปนประจํา ใชกระดาษครุฑ 

              3) ขอบังคบั   คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได   ใชกระดาษครฑุ 

      5. หนังสือประชาสัมพนัธ   มี 3 ชนิด คือ   
     1) ประกาศ   คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ 

    2)  แถลงการณ   คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือทําความเขาใจ   
ในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใชกระดาษครุฑ 

    3)  ขาว    คอื บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  

    6. หนงัสือทีเ่จาหนาทีท่ําขึน้หรือรบัไวเปนหลกัฐานในราชการ   มี 4 ชนิด คือ 
    1)  หนังสือรบัรอง คือ หนังสอืที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคล 
หรือหนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไป ใชกระดาษครุฑ 

    2)  รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม
ประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 

    3)  บนัทกึ   คอื ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ
ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการ
ระดับกรมติดตอกัน ในการปฏิบัติราชการ   ใชกระดาษบนัทึกขอความ  

    4)  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกากรปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถมบันทึกเสยีง แถบบันทึกภาพ 
หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่เจาหนาที่รบัเขาทะเบียนหนังสือราชการ แลวมรีูปแบบตามที่กระทรวง 
ทบวง กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมแีบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน 
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 

 
   หนังสือตดิตอราชการ  ประกอบดวย 

1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. บันทึกเสนอ คอืหนังสือติดตอภายในหนวยงาน ผูใดลงนามก็ได ไมใชกระดาษ 

บันทึกขอความก็ได เปนทางการหรือไมก็ได และเขียนดวยลายมือหรือพิมพก็ไดเชนกัน 
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  ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ 

หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือที่ตองจัดสง และดําเนินการทาง 
สารบรรณ ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน 3 ประเภท   ไดแก 

    ดวนทีส่ดุ เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือน้ัน 

    ดวนมาก    เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติโดยเร็ว 

    ดวน เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได    

   ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท  ใหเห็นไดชัด
บนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15 ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน  ตามช้ันความเร็วของหนังสือราชการ 
   ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลง
วัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือน้ันไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุบน         
หนาซองภายในเวลาที่กําหนด 
 

หลักการเขียนหนังสือตดิตอราชการ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
1. ศึกษาและจดจาํรูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

งานสารบรรณ) ใหถูกตองและแมนยํา 
2. เขาใจในโครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 

หนังสือประทับตรา เปนตน 
3. จับประเด็นของเรื่องที่จะราง 
4. บอกความประสงคใหชัดเจน เพ่ือใหผูรับสามารถพิจารณาไดอยางรวดเร็ว 
5. กรณีมีความประสงคหลายขอ ใหแยกเปนขอ ๆ  
6. กรณีจําเปนจะตองอางตัวบทกฎหมาย หรือตัวอยางใหระบุใหชัดเจน เพ่ือใหผูรับคนหา 

มาตรวจสอบไดสะดวก 
7. ใชถอยคํากะทัดรัด ไดใจความ 
8. ใชถอยคําเปนภาษาราชการ 
9. การใชถอยคําปฏิเสธ ใหใชภาษาที่นุมนวล รื่นหู 
10. หลีกเลี่ยงถอยคําที่เปนคําซ้ําซอน คําฟุมเฟอย 
11. การใชอักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต และวรรคตอนใหถูกตอง 
12. ใชคําราชาศัพทใหถูกตอง 
13. ระมัดระวังในการใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
14. หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนภาษาตางประเทศใหมากที่สุด 
15. ไมใชคําที่ใชในโฆษณา 
16. อานและตรวจทานความถูกตองอีกครั้งหน่ึง 
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หลกัการเขียนหนังสือตดิตอราชการทีด่ี   
 

 หลกั 5c นั้น คดิคนเพือ่การจดจําทีง่ายขึน้ ไดแก 
1. ถูกตอง (Correct) 
2. ชัดเจน    (Clear) 
3. รัดกุม  (Confirm) 
4. กะทดัรดั Concise  (Concise) 
5. การโนมนาํสูจุดประสงค  (Convince) 

 
 

ทั้งนี้ แตละหลกัมีความหมายและรายละเอียดดังนี ้

1. ถูกตอง   ไดแก   

1.1 ถูกแบบ 
1.2 ถูกเน้ือหา 
1.3 ถูกหลักภาษาราชการ 
1.4 ถูกความนิยม 

 

1.1   ถูกแบบ   แบบหนังสือติดตอราชการมี 3 แบบ คือ  

  แบบ  “หนังสือภายนอก”   ที่ลงช่ือหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป 

  แบบ  “หนังสือภายใน”   สําหรับใชติดตอภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

  แบบ  “หนังสือประทับตรา”   แทนการลงช่ือ 

  ทั้งน้ี ตองใชแบบใดแบบหน่ึงใหถูกตองตามควรแกกรณ ีรวมทั้งจัดโครงสรางของหนังสือ 
พรอมทั้งเขียน “เรื่อง”   “คําขึ้นตน”   “คําลงทาย” และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหถูกแบบ ถูกระเบียบดวย 
 
 

1.2   ถูกเนื้อหา   การเขียนหนังสือราชการ จะตองเขียนใหถูกตองในเน้ือหาของเรื่อง  
ซึ่งโครงสรางของหนังสือราชการประกอบดวย  4 สวน คอื 

 สวนที่ 1  หัวหนังสือ 
 สวนที่ 2  เหตุที่มีหนังสือไป 
 สวนที่ 3  จุดประสงคที่มีหนังสือไป 
 สวนที่ 4  ทายหนังสือ 

การเขียนหนังสือติดตอราชการใหถูกตองในเน้ือหาใดน้ัน ถาเปนเรื่องยากๆ จําเปนจะตอง 
เตรียมการ กอนลงมือเขียน ดังน้ี 

 ศึกษาเรื่อง 
 จับประเด็นของเรื่อง 
 ยอเรื่อง 
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 เทคนิคการศกึษาเรื่อง    
การศึกษาเรื่องตองใชทั้ง ตา หู หัว ใจ  และมือ  กลาวคือ 

     ตา   ตองอานเรื่อง 

     ห ู  ตองสดับตรับฟงวาเรื่องน้ีเกี่ยวของกับใคร อยางไร  
เคยมีเรื่องทํานองน้ี หรือเกี่ยวของมาอยางไรบาง และ
ดําเนินการอยางไร มีปญหาอะไรหรือไม 

  หัว  ตองคิด ตองใชสมอง คิดถึงเน้ือหาสาระที่เปนแกนแท 
  ของเรื่องน้ัน และแนวทางที่จะเขียน 

  ใจ    ตองต้ังใจศึกษาเรื่องใหเขาใจ ทําจิตวาง วางใจเปนกลาง 
ปราศจากอคติทั้งปวง 

     มือ  ตองคนควาหาเรื่องที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
และตัวอยางเรื่องที่เคยทํากันมาแลว รวมทั้งหาตัวอยาง 
รางหนังสือดี ๆ มาเปนแบบดวย 
 

 การจับประเด็นของเรื่อง 

    หมายถึง จับจุดสําคัญของเรื่องที่จะมีหนังสือไปวาเปนเรื่องอะไร  มีจุดประสงคอยางไร 
เพ่ือจะไดนําไปพิจารณาในเขียนเรื่อง เน้ือความ จุดประสงค ของหนังสือที่มีไปใหถูกตอง 
 

 การยอเรื่อง 
                          คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยสังเขปเพียงสั้นๆ แตสมบูรณและชัดเจน  
เพ่ือประโยชนในการเขียนเน้ือความที่อางถึงเรื่องเดิม 
 

  เทคนิคในการยอเรื่อง    ควรดําเนินการดังน้ี 

(1) ศึกษาเรื่องใหเขาใจโดยละเอียด 

(2) จับประเด็นสําคัญของเรื่อง 

(3) ประมวลสาระสําคัญ หรือจุดสําคัญที่จะตองนํามาใชเปนเหตุ  
และผลเช่ือมโยงกันของเรื่องที่จะรางหนังสือน้ัน 

(4) ลําดับขั้นตอนของเรื่องใหเขาใจงาย 

(5) ยอเรื่องใหสั้นที่สุด แตไดความสมบูรณและชัดเจน 

(6) อางและแนบรายละเอียดประกอบ 
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  การลําดบัขัน้ตอนของเรื่อง   ไดแก 

 การลําดับเรื่องที่เคยติดตอระหวางกันมากอน 

 การลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

 การลําดับเน้ือหาสาระที่จะกลาวถึงกอนหลัง 

 การลําดับจุดประสงคของหนังสือ 

 
การยอเรื่องใหสั้น   คือ   ยอเอาแตใจความที่เปนสาระสําคัญ โดยไมเอารายละเอียด  

แตตองไดความสมบูรณและชัดเจน ทั้งน้ี เทาที่จะนําไปเขียนเน้ือความที่อางถึงเรื่องเดิม และที่จะกลาวถึง 
การดําเนินการตอมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น 

  การอางถึงและแนบรายละเอียด    เชนอางวา 

   “ตามหนังสอืที่อางถึง” 

   “ตามที่ไดเรยีนใหทราบทางโทรศัพทแลว” 

   “ความละเอียดแจงแลวนั้น” 

   “รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมานี”้ 

  สรุป      การที่จะเขียนหนังสือติดตอราชการใหถูกตองในเน้ือหาเปนอยางดีไดน้ัน จําเปน     
ที่จะตองเตรียมการกอนเขียน ซึ่งอาจจะตอง  

  ศึกษาเรือ่ง     

  จับประเด็นของเรื่อง   

        ยอเรื่อง 

ทั้งน้ี  พึงกระทาํการดังกลาวตามความจําเปน สุดแตวาเรื่องน้ันจะยากหรืองายเพียงใด 
 

1.3  ถูกหลักภาษาราชการ    

หลักภาษาราชการที่ควรระวัง มี 2 เรื่อง คือ 
 

1.3.1 รูปประโยค   เมื่อรางหนังสือแลวตองแยกประโยคออก ตรวจสอบไวยากรณดูทีละ 
ประโยควา ถูกรูปประโยคหรือไม มีคํากริยาในแตละประโยคหรือไม  คําแตงประธาน – กริยา – กรรม อยูถูก
ที่หรือไม อานไดความหรือไม สวนคําประธานและกรรมอาจละไวในฐานที่เขาใจก็ได 
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  13.2  ความสัมพันธทางไวยากรณ    อาจแยกพิจารณาไดเปน 5 ประการ  คือ 

   (1)  ความสัมพันธระหวางประโยคกับประโยค 

   (2)  ความสัมพันธระหวางประธาน – กริยา – กรรม 

   (3)  ความสัมพันธระหวางคําที่แยกครอมขอความ 

   (4)  ความสัมพันธระหวางคํารวมกับคําแยก 
   (5)  ความสัมพันธระหวางคําหลักกับคําขยาย 

  

1.4  ถูกความนิยม 

 ความนิยมในที่น้ี  หมายถึง  ความนิยมทีใ่ชกันโดยทั่วไปในวงราชการ และความนิยมเฉพาะ 
ผูลงนามในหนังสือ ซึ่งเปนความนิยมในเรื่องดังตอไปน้ี 

1.4.1 ความนิยมในสรรพนาม     ความนิยมโดยทั่วไปสําหรับหนังสือภายนอก หรือ 
หนังสือติดตอในนามสวนราชการจะไมใชคําสรรพนาม วา  “ขาพเจา”  หรือ  “ผม” แตจะนิยมใชช่ือสวน
ราชการ เชน  “กรมสงเสริมการเกษตร”  “สํานกังาน ก.พ.”  หรือไมก็ละไวในฐานที่เขาใจโดยไมระบุช่ือ 
สวนราชการเลยก็มี 

  1.4.2 ความนิยมในถอยคาํสํานวน   มคีวามนิยมโดยทั่วไป ดังน้ี 

   (1)  หนังสือราชการนิยมใชภาษาราชการ 

   (2)  การเชื่อมคําหรือประโยค  ดวยคําบุพบท หรือคําสันธาน ซึ่งมีความหมาย
อยางเดียวกัน ไมนิยมใชคําซ้าํกัน เพราะจะไมไพเราะหรืออาจทําใหเขาใจสับสนได จึงนิยมใชคําใหแตกตางกัน 

เชน “ที่ – ซ่ึง - อัน”  เปนคําที่ใชแทนกนัไดทั้ง  3 คํา   “และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน”                
ทั้ง 4 คําน้ี ใชแทนกันได 

(3) การเชื่อมคําประธาน หรือกริยา หรือกรรมหลาย ๆ คําเขาดวยกัน ดวยคํา 

“และ”  “หรือ”  ไมนิยมใสคําเช่ือมทุกคาํ แตนิยมใสคําเช่ือม คําสดุทายคําเดียว 

(4) ใชกริยา  “บัญญตั”ิ สําหรับพระราชบัญญัติ ใชกริยา  “กําหนด” สําหรับ 
กฎ ระเบียบ 

(5) ใช  “ฝาฝน”  สําหรับขอหาม   ใช “ไมปฏิบัตติาม”  สําหรับขอปฏิบัติ 

(6) คําที่ใชแทนกนัได  และแทนกันไมได 

กับ   (ติดตอ  เทากัน  ดวยกัน) 

แก  (สําหรบั) 

แด  (สําหรบั  ถวาย  อุทิศ  เพื่อ) 
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ตอ  (กระทําตอฝายเดียว  ตาม) 

และ  (ทั้งหมด) 

หรือ  (อยางไหนก็ได) 

             และ หรือ  (ทั้งหมดก็ได,  อยางเดียวก็ได) 

(7)   คําเบา - คําหนกัแนน 

จะ – จัก 

 จะ  (ธรรมดา – ใชในกรณทีัว่ไป) 

 จัก  (หนักแนน – ใชในคําขู  คําสั่ง คํากําชับ) 

ควร – พึง – ยอม – ตอง – ให 

 ควร  (บังคับทางจติใจ) 

 พึง  (บังคับทางสงัคม) 

 ยอม  (บังคับเปนทางการ แตไมเด็ดขาด 
     ใหใชดุลยพินิจได) 

 ตอง  (บังคับเปนทางการโดยเดด็ขาด) 

 ให  (บังคับเปนทางการโดยเดด็ขาด) 

(8)  คาํบังคบั – คําขอรอง 

    ไมนิยมใช  “คําบังคับ” ในหนังสือที่มีถงึบุคคล หรือผูดํารงตําแหนง 

ที่ไมไดอยูในบังคับบัญชา แตนิยมใช   “คําขอรอง”   หรือ    “ขอความรวมมือ”   เชน 
 
 

 คําบังคบั                         คําขอรอง 

 ขอใหสง                   โปรดสง 

 ขอใหไปติดตอ               โปรดไปติดตอ 

 ขอใหนําเสนอตอไปดวย                โปรดนําเสนอตอไป 

(9)  คาํทําลาย - คําเสริมสราง 
     ไมนิยมใชคําทําลาย    แตนิยมใชคําเสรมิสราง 
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คําทาํลาย     คําเสริมสราง 
 ไมต้ังใจศึกษาจึงสอบตก    ถาต้ังใจศึกษาก็คงสอบได 
 โครงการทีเ่สนอใชไมได    โครงการที่เสนอเปนโครงการที่ดี 

        แตยังไมเหมาะสมที่จะดําเนินการขณะน้ี 
 ทานเขาใจผิด       ความเขาใจของทานยังคาดเคลื่อน 
 

(10)  หางเสียง  การลงทายประโยค นิยมใสคํา “หางเสียง” ใหลงลื่นและรื่นห ู
เชน  การเติมคําวา “ดวย” ไวขางทายประโยค   “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย  
จักขอบคุณยิ่ง”  
   (11)  สํานวนตามสมัยนิยม   เชน 

     “ ไดผลเปนที่พอใจระดบัหนึ่ง ” 

     “ ทําเปนระบบครบวงจร ” 

     “ ทําตามขั้นตอน ” 
 

  1.4.3 ความนิยมในวรรคตอน    

   (1)  แบงประโยค  วรรค และตอนใหถูกตอง 
   (2)  ใหแตละประโยค แตละวรรค แตละตอนเปนเอกภาพ กลาวคือ แตละประโยค 
กลาวถึงสิ่งสําคัญสิ่งเดียว แตละวรรคแตละตอน กลาวถึงสิ่งสําคัญสิ่งเดียว ถามีหลายสิ่งที่จะตองกลาวถึงควร
แยกเปนคนละประโยค คนละวรรค คนละตอนแลวแตกรณี 
 

  1.4.4 ความนิยมในรูปแบบ   รูปแบบในหนังสือติดตอราชการ มี 3 รูปแบบ คือ 

    หนังสือภายนอก     

 หนังสือภายใน 

 หนังสือประทับตรา 

2. ชัดเจน   
      คําวา “ชดัเจน” ในที่น้ีหมายถึง การเขียนใหเขาใจงาย พิจารณางาย และอานงาย จึงตอง 

เขียนให   
2.1 ชัดเจนในเน้ือความ 
2.2 ชัดเจนในจุดประสงค 
2.3 กระจาง 
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2.1 ชัดเจนในเนื้อความ 
  ตองเขียนใหเน้ือความกระจางชัด ไมคลุมเครือ ไมทําใหผูอาน อานดวยความลําบากในการ
แปลความหมาย ถอยคํา หรือขอความ 
 

2.2  ชัดเจนในจุดประสงค 
  หนังสือทุกฉบับจะมีจุดประสงควา จะใหผูรบั หรือผูอานทาํอะไร เชน 

    เพื่อทราบ     เพื่ออนุมัต ิ

   เพื่อใหเขาใจ     เพื่อใหความรวมมือ 

    เพื่อพิจารณา     เพื่อถือปฏบิตั ิ
 

  ทั้งน้ี  มีจุดประสงคอยางไร ตองเขียนใหชัดเจนวา ตองการใหผูรับหนังสือทําอะไร และถามี
จุดประสงคหลายประการ ก็ตองระบุใหครบทุกประการ 
 

2.3 กระจาง 
    การเขียนหนังสือ ควรแบงเปนตอน ๆ ยอหนาเสียบาง โดยทั่วไปหนังสือยอหนาหนึง่ 
ไมควรเกนิ 10 บรรทดั 

 ไมควรเขียนหนังสือโดยใชประธานรวมหรือ กริยารวม หรือใชอนุประโยคแตง เพราะจะ 

อานยากและสับสน ควรแยกเปนประโยคเอกเทศเสียบาง 

  ในกรณทีี่ใชคํากริยารวม  โดยมีประธานหลาย ๆ คํา ถาเกรงวาจะสับสน หรือไมกระจาง 

ก็อาจใชคําวา  “ก็ด”ี   เติมทายคําประธานทุกคํา เพ่ือใหชัดเจนขึน้ได 

  ในประโยคซอนที่ใชคําประธานรวม และแยกกริยาควรเวนวรรคแยกคํากริยาใหเห็น 
ประโยคตาง ๆ ชัดเจน 

  ประโยคหรือวลีที่ใชประกอบประโยค ที่กลาวกอนหลาย ๆ ประโยค ควรเวนวรรค 
ใหเห็นชัดวาประกอบทุกประโยค 

  เมื่อเปลี่ยนเรื่อง หรือเปลี่ยนกระบวนการ และมขีอความในแตละเรือ่ง หรือแตละ 
กระบวนการยาว ควรยอหนาขึ้นวรรคใหม เชน เปลี่ยนจาก อารัมภบท มาเปนการ พจิารณา  หรือ  
ความเหน็ ก็ยอหนาขึ้นวรรคใหมเสียทีหน่ึง เปลี่ยนจากพิจารณาหรือความเห็นมาเปน มต ิหรือ ขอตกลงใจ        
ก็ยอหนาขึ้นวรรคใหมเสียทีหน่ึง  เปลี่ยนจากมติ  จากขอตกลงใจ มาเปน จุดประสงค   (คําสั่ง  คําขอ           
คําซักซอม ฯลฯ) ก็ยอหนาขึ้นวรรคใหมเสียทีหน่ึง 

  ถากริยาของประโยคมีหลาย ๆ คํา คือใหประธานทําอะไรหลาย ๆ อยาง หรือมี 
กรรม หรือคําประกอบกรรมของกริยาเดียวกันหลาย ๆ คาํ ซึ่งเมื่อเขียนเปนรางยาวดูทึบเปนพืด และอานยาก 
ควรแยกการกระทําหรือกรรมน้ันออกเปนขอ ๆ ใหกระจาง 
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3. รัดกุม   

   หนังสือราชการที่ดี ตองมีลักษณะรัดกุม  ไมมีชองโหว และตองไมเขียนยืนยันในสิ่งที่ยัง
ยืนยันไมได ทั้งน้ี  ถาเปนกรณีที่ไมอาจยืนยันไดแนนอนวากรณีจะเปนเชนน้ันเสมอไป ก็ไมควรใชคํายืนยัน   
ใหเปนการผูกมัด แตควรใชคําแบงรับ แบงสู เชน ในการตอบขอหารือ ที่เราเห็นวา โดยทั่วไปกรณีจะเปน
อยางน้ัน แตอาจมีกรณีพิเศษที่อาจไมเปนอยางน้ันก็ได เชนน้ีควรเติมคําวา “โดยปกต”ิ ลงไปในคําตอบน้ัน 
เปนตน 
 

โครงสรางของหนังสือราชการ   มี ๔ สวน คือ 
 สวนที่ ๑  หัวหนังสือ 
 สวนที่ ๒  เหตุที่มีหนังสือไป 
 สวนที่ ๓  จุดประสงคที่มีหนังสือไป 
 สวนที่ ๔  ทายหนังสือ 

 

 สวนที่ ๑  สวนหัวหนงัสือ    ประกอบดวย 
 ที่ 
  สวนราชการ 
  วัน เดือน ป  
  เรื่อง 
  เรียน 
  อางถึง 
  สิ่งที่สงมาดวย 

 
 การเขียนชื่อเรื่อง ตองเขียนใหบรรลจุดุมุงหมาย ๒ ประการ 

-  ใหพอรูใจความที่ยอสั้นที่สดุของหนังสือ 
-  ใหสะดวกแกการเก็บคนอางอิง 
 

โดยมีเทคนิคในการเขียนชื่อเรื่อง ๒ แบบ คือ  
 

แบบที่ ๑  ขึ้นตนดวยคาํกริยิา  เชน   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สง 

ขอให  

แจง 
อนุมัติ 

อนุญาต 

ขอเชิญ 

ชี้แจง 
ขอหารือ 

ตอบขอหารือ 
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แบบที่ ๒  ขึ้นตนดวยคาํนาม  
 

  เรื่องกวางหลายประเด็น      เรื่องทีเ่ปนหนังสือตอเนื่อง     เรื่องที่ไมพึงประสงค 
 

  กรณทีีเ่ปนหนังสือราชการตอเนื่อง                  ใหใชช่ือเรื่องของหนังสือฉบับเดิม  
 
 
ยกเวน                                                            
                                                         
                                                         
หรือ 
 
 
 
  ตัวอยาง       ขอความอนุเคราะหชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา 
  เปลีย่นเปน        การขอความชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา 
 
  เรื่องที่ไมพงึประสงค  

กรณีที่เปนเรื่องที่กระทบจิตใจผูอาน   ใหใช   เปนประโยคที่เปนคํานาม 
 
  ตัวอยาง          การชําระหน้ีเงินกูเพ่ือซื้อบานพักอาศัย (กรณีทวงหน้ีคางชําระ) 

 การแตงกายของขาราชการสตรี (กรณีตําหนิวาแตงกายไมเหมาะสม) 
 

 การเขียนคําขึน้ตน   โดยปกติบุคคลทัว่ไป จะใชคําขึ้นตนวา “เรียน”  
 

 ยกเวน 

 กราบทลู    ใชกับ สมเด็จพระสังฆราช 

  นมัสการ     ใชกับ สมเด็จพระราชาคณะ/ พระภิกษ ุ

  กราบเรียน ใชกับ บคุคล ๑๔ ทาน  ไดแก  ประธานองคมนตรี 
นายกรัฐมนตร,ี ประธานวุฒิสภา, รัฐบุรุษ, ประธานสภาผูแทนราษฎร, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา, 
ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานกรรมการเลือกต้ัง, ประธาน ปปช., 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
  นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีคาํขึ้นตน “ถึง” ซึ่งจะใชกับหนังสือประทับตรา แลวตามดวย 
ช่ือสวนราชการ เชน ถึง จังหวัดนนทบรุ ี
 
 
 

การตอบ 
“ให” 

 

การตอบ 
“ปฏิเสธ” 

 

ใชวิธเีปลี่ยนเปนคาํนาม  โดยเติม  “การ” ขางหนา   
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   การเขียนอางถึง  

  อางถึงเฉพาะหนังสือที่ไดรับ 
  ลงช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ 
  เลขที่หนังสอื  วัน เดือน ป 
 

 การเขียนสิ่งทีส่งมาดวย  สิ่งทีส่งมาดวย ใชกบัหนังสอืภายนอก เทาน้ัน และตองระบุ 
จํานวนที่ชัดเจนดวย 
 

ตัวอยาง    สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการสมัมนา จํานวน ๕ ชุด (๑๕ แผน) 
   ๒. แบบตอบรับการเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๐ ชุด (๑๐ แผน) 

    สําหรับหนังสือภายใน หรือบันทึก จะใช เอกสารแนบ 
     

 สวนที่ ๒  สวนเหตทุี่มีหนังสือไป    ประกอบดวย 

    เหตุจากผูมหีนังสือไป  (เหตุเกิดจากเรา) เชน การขอความอนุเคราะหหนวยงานอ่ืน 

    เหตุจากบุคคลภายนอก เชน มีคนรองเรียนมายังหนวยงานเรา ซึ่งเราอาจจะตองทํา
หนังสือถึงหนวยงานอ่ืนเพ่ือขอความเห็น  

    เหตุจากเหตุการณที่ปรากฏขึ้น เชน เสาไฟฟาที่กรมฯ ลม เราจึงตองทําหนังสือถึง
การไฟฟานครหลวง 

    เหตุจากผูรับหนังสือ  (หนวยงานอ่ืนมีหนังสือถึงเรา แลวเราตอบกลับ 
 
การเขียนคาํขึน้ตนของหนงัสือ 

     1.  หากเปนเรือ่งที่เคยติดตอกันมากอน หรอืหนังสือที่มีการรับรูหรือสงถงึกันแลว โดย
จะตองดูถึงเรื่องเดิม วาเคยเปนมาอยางไร ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา  “ตาม  ...” ตามที่ .......” ลงทายดวยคํา
วา “นั้น”  สําหรับคําวา “อนุสนธ”ิ สวนใหญจะใชเกี่ยวกับคําสั่ง ซึ่งลงทายดวยคําวา “นั้น” เชนกัน 

การลงทาย กรณหีนงัสือที่มีการรบัรูหรือสงถึงกันแลว  

    ความละเอียดแจงแลว นั้น        ใชกบัหนงัสือชนดิใดก็ได 

    รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวย     ใชกบัหนงัสือภายนอก 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ใชกบับนัทกึขอความ 

 
2. หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมีการติดตอกันมากอน  จะตองเขียนความประสงค หรือความมุง

หมาย โดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา  “ดวย...” หรือ “ เนื่องจาก ...” 
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 สวนที่ ๓  สวนจุดประสงคที่มีหนังสอืไป    ประกอบดวย 

  1.  ใหแจงจุดประสงคที่มีหนังสือไป เชน การขอความรวมมือ  การขอความเห็น  การขอ
ความชวยเหลือ 

2.  ถามีจุดประสงคหลายขอ  ใหเขียนแยกออกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

  ปกติจะขึ้นตนดวย คําวา “จึง ... และตอทายดวยขอความที่ไดระบุใหปฏิบัติตาม หรือ  
รองขอ ตามขอความที่ไดระบุไวใน สวนที่ ๓  ใหชัดเจน 
 
  ตัวอยางจุดประสงค 
 

  คําขอ     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาํเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาตอไปดวย 
          จะขอบคณุยิง่ 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนเุคราะห/ ใหความรวมมือดวย  

      จะขอบคณุยิง่ 
 

  คําแจง             จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดทราบดวย 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 จึงขอแจงใหทราบลวงหนา 

 
 

  คําซกัซอม   จึงขอเรียนซักซอมความเขาใจมาเพือ่ถือเปนหลกัปฏบิตัติอไป 
 
  คําชีแ้จง   จึงเรียนชีแ้จงมาเพื่อทราบ 
 
  คํายนืยัน   จึงเรียนยนืยันมาเพื่อทราบ 
      จึงเรียนยนืยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ที่นี ้
 
  คําสั่ง    จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏบิตัติอไป 
      จึงเรียนมาเพื่อดาํเนินการตอไป 
 
  คําเตือน    จึงเรียนเตือนมาเพือ่โปรดดาํเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย 
 
  คําหารือ    จึงเรียนหารือวา......................................... 
 
  คําขอรอง   จึงเรียนขอความกรณุามาเพื่อโปรดชวยคาใชจายในการนี ้

      ตามสมควร 
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 ใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกบัผูรบัหนังสือ 
ผูบริหาร         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอไดโปรด 
ผูใตบังคับบัญชา   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

       ขอให 
 

 สวนที่ ๔  สวนทาย     
 
    หนงัสือภายในและหนังสือประทบัตรา   ไมมี   “คําลงทาย” 
 

 คาํลงทายของหนังสือภายนอก   ใชตามฐานะของผูรบัหนงัสือ  
 

การเขียนคาํลงทาย 
 

ตัวอยาง 
       ผูดํารงตําแหนงสูงพเิศษ 14 ตําแหนง      ขอแสดงความนบัถืออยางยิ่ง 

บคุคลทั่วไป        ขอแสดงความนบัถือ 
สมเด็จพระสังฆราช       ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
สมเด็จพระราชาคณะ       ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง 
พระทั่วไป        ขอนมัสการดวยความเคารพ 
 

ภาษาหนงัสือราชการ 
ใคร    -   ผูใด 
ไหน  - ที่ใด 
แบบไหน  - แบบใด 
อะไร  - อันใด  สิ่งใด 
ไดไหม  - ไดหรือไม 
อยางไร   - เชนใด  ประการใด 
ทาํไม  - เพราะอะไร  เหตุใด 
เดี๋ยวนี ้ -   บดันี้  ขณะนี ้
ในเรื่องนี ้- ในการนี้  ในกรณีนี ้
เรื่องนัน้  - กรณดีงักลาว 
ไมด ี - มิชอบ  ไมควร 
เหมือนกัน - เชนเดียวกัน  
ยังไมไดทําเลย - ยังไมไดดําเนนิการแตอยางใด 
เสร็จแลว - แลวเสร็จ  เรยีบรอยแลว  
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4. การเขียนใหถูกตองตามความนิยม 

       สรรพนาม 
ความนิยมในสรรพนาม การใชสรรพนามแทนผูมีหนังสือไป เน่ืองจากผูลงนาม 

ในหนังสือราชการ เปนการ ลงนามในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชช่ือสวนราชการเปนสรรพ
นามแทนผูลงนามในหนังสือไป จะไมนิยมใชขาพเจา กระผม 
 

ตัวอยาง   กรมสงเสริมการเกษตรพจิารณาแลวเหน็วา 
 

    ถอยคําสาํนวน 

สํานวนความนิยมในถอยคาํ ใหใชภาษาราชการ ไมใชภาษาพดู 

 

ตัวอยาง    พรอมน้ีไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน   ใชคําวา  ทั้งนี้ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว 

    ไมมีขอเทจ็จริงอะไรเพ่ิมเติม       ใชคําวา     ไมมีขอเท็จจรงิอันใดเพิม่เตมิ        

     เวลาผานมานานแลว                            ใชคําวา     เวลาลวงเลยมานานแลว   

              ยังไมรับแจงผลการพิจารณาเลย                ใชคําวา     ยังไมรบัแจงผลการพจิารณา 

                                                                      แตประการใด 

              ไมรูมากอนวาตองการขอมูล                    ใชคําวา    ไมทราบวาประสงคจะขอรบัขอมูล  
 

คําทาํลาย     คําเสริมสราง 
ไมต้ังใจศึกษาจงึสอบตก    ถาต้ังใจศึกษาก็คงสอบได 
โครงการที่เสนอใชไมได    โครงการที่เสนอเปนโครงการที่ดีแตยัง 

ไมเหมาะสมทีจ่ะดําเนินการขณะน้ี 
ทานเขาใจผิด       ความเขาใจของทานยังคาดเคลื่อน 
 

       คําบงัคบั                  คําขอรอง 
ขอใหสง                  โปรดสง 
ขอใหไปติดตอ               โปรดไปติดตอ 
ขอใหนําเสนอตอไปดวย               โปรดนําเสนอตอไป 

 
 การเชื่อมคําหรือประโยคไมนิยมใชคําเชื่อมซ้ํา 
    และ กบั รวมทั้ง ตลอดจน 
         การจัดระเบียบพนักงาน รวมทั้งและการกาํหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ใหตราเปน   พระราชกฤษฎีกา  
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         จะถือวาผูใดกระทําผิดฐานทจุริตตอหนาที่ราชการ ได ก็ตอเมื่อผูน้ันมีหนาที่ราชการ และได
กระทําการหรือละเวนกระทําการตามหนาที่น้ันโดยมิชอบ กับและจะตองมีเจตนาที่จะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนอันมิชอบ        
   
     ที่  ซึ่ง  อัน 
        คนที่เปนพลเมอืงของประเทศใด ซึ่งทีท่ําการอันทีเ่ปนการบอนทําลายความมั่นคงของ
ประเทศน้ันควรไดรับการประณามวาเปนผูทรยศตอประเทศชาติ          
    จัก  จะ 
     จัก   เปน คําชวยกริยา  บอกกาลภายหนา แสดงเจตจํานง เชน จักกิน จักนอน 
     จะ   เปน คําชวยกริยา  บอกอนาคต เชน   จะไป จะนอน   จะขอบคณุมาก 
  วรรคตอน 

การแบงวรรคตอนผิด ทําใหความหมายเปลี่ยน 
ตัวอยาง   ยาน้ีดี  กินแลวแข็ง   แรงไมม ีโรคภัยเบียดเบียน 

ยาน้ีดี  กินแลวแข็งแรง   ไมมโีรคภัยเบียดเบียน 
หามขาราชการสตรีนุงกางเกง  ในเวลาปฏิบัติราชการ 
หามขาราชการสตรีนุงกางเกงใน   เวลาปฏิบัติราชการ 
 

          การเขียนหนังสอืตกัเตือน  ตาํหน ิ
  

                            เขียนเปลี่ยนเข็ม 
          เขียนเบนเปา 
          เขียนแสดงความเสียใจ 

 
ตัวอยาง   เพราะลูกขี้เกียจจึงสอบตก (คําทําลาย) 

 ถาลูกขยันมากกวาน้ีลูกจะสอบไมตก  (คาํเสริมสราง) 
 

   การเขียนหนังสือตอบปฏเิสธ 
 - ตอบปฏเิสธการให    โดยการขอบคุณ  อางเหตุผลที่ไมรับ ขอโอกาสอ่ืนหรือขออยางอ่ืน 
 - ตอบปฏเิสธคําขอที่ไมใชขอตามกฎหมาย  ตอบใหสุภาพนุมนวล อางเหตุผลที่ขัดของ   

ขออภัยที่ไมอาจอนุญาตไดแสดงนํ้าใจที่จะใหความรวมมือในโอกาสหนา หากไมมีปญหาขัดของ อางเหตุผล
ขัดของสําคัญขออภัย  แสดงนํ้าใจ 
 

    การเขยีนหนงัสือขอรอง 
อางเหตุผลความจําเปน   ขอใหพจิารณาหรือดาํเนินการตามอํานาจหนาที ่

ขอใหนําเสนอ ขอใหพิจารณา ขอใหอนุญาต ขอเชิญใหมางาน ขอใหจายหน้ี 
 
 
 
 
 

ตองใชคาํเสรมิสรางในการเขียน 
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        การเขยีนหนงัสือขอความรวมมือ 

มีถึงผูที่มีหนาที่อยางเดียวกัน  เกี่ยวของกัน เพ่ือขอใหเขารวมมือดําเนินการ 
บอกความจําเปนหรือความตองการของเรา  ขอความรวมมือเขา ต้ังความหวังวา จะไดรับความรวมมือ    
 
           การเขยีนหนงัสือขอความชวยเหลอื 

มีถึงสมาคม มลูนิธิ บริษัทหางรานเอกชน หรือบุคคลภายนอกซึ่งไมมีหนาที่ 
เกี่ยวของกัน ขอใหมาบรรยาย ขอใหชวยเหลือทางการเงิน ขอใหทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให   บอกความจําเปน 
หรือความตองการของเรา  ยกยองคุณธรรมของเขา ช้ีผลอันนาภูมิใจที่จะไดรับ หากไดชวยเรา ขอความกรุณา
ชวยเหลือจากเขา  ต้ังความหวังวา จะไดรับความกรุณาชวยเหลือ และขอบคุณ 
 

การเขียนหนังสือราชการน้ัน ถาผูรางมีหลักเกณฑดังกลาวขางตน ประกอบกับมีการ 
วิเคราะหและใชดุลยพินิจ ก็สามารถที่จะรางหนังสือไดดีโดยไมยากอยางที่คิด แตตองมีการฝกฝนบอย ๆ  
พรอมทั้งศึกษาเรื่องตาง ๆ โดยใชทั้งตา ปาก ห ูหัวใจ และมือ ทุกทานก็สามารถที่จะรางหนังสือไดเสร็จอยาง
รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ อีกทั้งยังบงบอกถึงศักยภาพของผูรางหนังสืออีกดวย และการรางหนังสืออาจ
ขึ้นอยูกับแนวทางการปฏิบัติของแตละหนวยงาน   นอกจากน้ี  ในการสงหนังสือราชการแตละครั้ง  ผูสงสาร 
ที่ดีควรคํานึงถึงกฎขั้นพ้ืนฐานดวย   คือ ความเปนจริงของหนังสือ   มปีระโยชน   เปนที่พ่ึงประสงค   และมี
ความเหมาะสม   (เวลา  โอกาส สถานที ่บุคคล) 
 
 
 

 

 
 
 

 


