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บันได ๕ ขั้น ส าหรับงานสารบรรณ 

         ขั้นที่ ๑ ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 

         ขั้นที่ ๒ การพมิพ์หนังสือราชการ 

        ขั้นที่ ๓ การร่างหนังสือราชการ 

         ขั้นที ่๔ การตรวจหนังสือราชการ 

        ขั้นที่ ๕ การลงนามในหนังสือราชการ 



วิชาระเบียบงานสารบรรณสอนภายนอกหน่วย 

เรื่องที่นักเรียนต้องรู้ เรื่องที่นักเรียนควรรู ้ เรื่องที่นักเรียนอยากรู้ 

- ชนิดและรูปแบบทั้ง ๖ ชนิด 
(หลักการตามระเบียบ, ตัวอย่าง) 
- การร่างหนังสือราชการ (ภายนอก, ภายใน, 
  ประทับตรา, บันทึกความเห็น) 
- การพิมพ์หนังสือราชการ 
(เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา, เครื่องคอมพิวเตอร์) 
- การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
(ระบบปกติ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 
- การเก็บรักษา การยืม การท าลายหนังสือ 

- การสั่งการ, การสั่งการแทน 
- ค าย่อ (ระเบียบ กห., ระเบียบ ทบ.) 
- ค าน าหน้านาม 
- หลักภาษาไทย 
- การใช้ค าราชาศัพท์ 
- การใช้ลักษณะนาม 

- ระเบียบแบบธรรมเนยีม (การแต่งกาย, 
  การลา, การเคารพ, การรายงาน, 
  การเข้าสมาคม) 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ประวัติรับราชการ 
- เบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ (ปกต,ิกบข.) 
- บ าเหน็จด ารงชีพ 
- บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอด 



การปฏิบัติงานสารบรรณ 

อาศยัหลกั ๓ ประการ 
๑.ระเบียบแบบธรรมเนียมและระเบียบงานสารบรรณ 
๒.การปฏิบติัต่อๆ กนัมาจนเป็นประเพณีนิยม 
๓.นโยบายผูบ้งัคบับญัชา 



หนังสือราชการ 
คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 
๑.หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
๒.หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือ ท่ีมีไป 
ถึงบุคคลภายนอก 
๓.หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึง 
ส่วนราชการ ( ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางราชการและทางราชการรับไวเ้ป็น 
หลกัฐาน )  
๔.เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
๕.เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนตาม กฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
๖.ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 



ลกัษณะของหนังสือราชการ 

๑.ลกัษณะเฉพาะทางรูปแบบ 
๒.ลกัษณะเฉพาะทางเน้ือหา 



ลกัษณะเฉพาะทางรูปแบบ 

- มีตราครุฑในต าแหน่งท่ีก าหนด 
- มีรูปแบบท่ีแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตาม 
- มีการก าหนดยอ่หนา้ การเวน้บรรทดัท่ีแน่นอน 



ลกัษณะเฉพาะทางเนือ้หา 

- เน้ือหามกัจะมี ๓ ส่วน ส่วนละ ๑ ยอ่หนา้ 
- ยอ่หนา้ท่ี ๑ มกัเขียนบอกท่ีมาท่ีไปของเร่ืองสั้นๆ 
- ยอ่หนา้ท่ี ๒ เขียนบอกความประสงคข์องการส่ือสารคร้ังนั้น 
- ยอ่หนา้ท่ี ๓  เขียนสรุปและย  ้าความเขา้ใจ 

- เน้ือหาส าคญัมกัจะอยูท่ี่ยอ่หนา้ท่ี ๒ 
- เน้ือหาทั้งหมดตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราชการ มิใช่เร่ืองส่วนตวั 



หนังสือราชการมี ๖ ชนิด 

๑.หนงัสือภายนอก 
๒.หนงัสือภายใน 
๓.หนงัสือประทบัตรา 
๔.หนงัสือสัง่การ 
๕.หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
๖.หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานทางราชการ 
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หนังสือ                                               
ภายใน 

แผนผงัชนิดหนังสือราชการ 

หนังสือภายนอก                              
-  ภายนอกที่ใช้ภายนอก  กห.       
-  ภายนอกที่ใช้ภายใน  กห. 

หนังสือ              
ประทบัตรา                      

หนังสือส่ังการ             
-  ค าส่ัง                        
-  ระเบยีบ                    
-  ข้อบงัคบั 

หนังสือประชาสัมพนัธ์          
-  ประกาศ                               
-  แถลงการณ์                         
-  ข่าว 

หนังสือทีเ่จ้าหน้าทีจ่ัดท าขึน้รับ
ไว้เป็นหลกัฐานในราชการ 

-  หนังสือรับรอง  
-  บันทกึ   
-  รายงานการประชุม  
-  หนังสืออืน่ 



ปัญหาการร่างหนังสือ 

๑. ผูท่ี้สัง่ใหร่้างหนงัสือไม่ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนวา่ จะทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
๒. ผูร่้างหนงัสือ ลายมืออ่านยาก ไม่สะดวกในการตรวจแกร่้าง 
๓. ผูบ้ริหารมกัใชส้าํนวนในหนงัสือตามใจชอบ 
๔. ใชภ้าษาไทยในหนงัสือราชการไม่ถูกตอ้ง ใชภ้าษาพดูเป็นภาษาเขียน 
๕. การใชต้วัสะกดการันต ์วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง ลาํดบัความสบัสน 
๖. ผูส้ัง่การตอ้งการหนงัสือเร่งด่วน ไม่ใหเ้วลาผูจ้ดัทาํหนงัสือ 
๗. ผูร่้างไม่มีความรู้เร่ืองงานสารบรรณเท่าท่ีควร 



หลกัการร่างหนังสือ 

๑.ผูร่้างจะตอ้งรู้ชนิดและรูปแบบของหนงัสือราชการ 
๒.ผูร่้างตอ้งเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะร่างและรู้จุดประสงคข์องเร่ือง 
๓.แยกประเดน็ท่ีเป็นเหตุผลและความมุ่งหมายท่ีจะร่างหนงัสือนั้น 
๔.ถา้มีหลายขอ้ใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ เพ่ือใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
๕.ความตอนใดอา้งอิงถึงกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง่ ตอ้งระบุ 
ใหช้ดัเจน เพียงพอท่ีผูรั้บจะคน้หามาตรวจสอบไดส้ะดวก 
๖.ใชถ้อ้ยคาํท่ีสั้นแต่เขา้ใจง่ายและควรใชภ้าษาแบบแผนเป็นทางการ 
๗.ใชค้าํธรรมดาท่ีไม่มีความหมายไดห้ลายทาง 



หลกัการร่างหนังสือ ( ต่อ ) 

๘.อยา่ใชส้าํนวนท่ีไม่เหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นสาํนวนหนงัสือ 
๙.ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ อกัขรวธีิ ตวัสะกด การันตแ์ละวรรคตอน 
๑๐.ตอ้งรู้จกัช่ือ ตาํแหน่งและช่ือส่วนราชการท่ีถูกตอ้ง 
๑๑.ขอ้ความสมบูรณ์ กะทดัรัด ชดัเจน 
๑๒.ลาํดบัความดี มีเอกภาพ 
๑๓.ผูรั้บเขา้ใจไดถู้กตอ้งตามความประสงคท่ี์มีหนงัสือไป 
๑๔.ใชถ้อ้ยคาํสุภาพสมฐานะผูรั้บ 
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หลกัการเขียนหนังสือราชการ 

ควรนึกก่อนเขียนเสมอวา่ 
 ๑.จะเขียนเร่ืองอะไร 
 ๒.จะเขียนถึงใคร 
 ๓.จะเขียนทาํไม 
 ๔.จะเขียนอยา่งไร 



„ จะเขียนเร่ืองอะไร 
- เพื่อส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจตรงเป้าหมายไดส้าระครบถว้นตามท่ีประสงค ์
- เพื่อจะไดย้อ่เร่ืองลงหวัขอ้เร่ืองไดถู้กตอ้ง กะทดัรัด ชดัเจน 
„ จะเขียนถึงใคร 
- เพื่อจะไดเ้ขียนคาํข้ึนตน้และลงทา้ยไดถู้กตอ้ง 
- เพื่อจะไดใ้ชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะสมกบัฐานะของผูรั้บหนงัสือ 
„ จะเขียนทาํไม 
- เพื่อจะไดเ้ขียนใหบ้รรลุจุดประสงคห์รือเกิดผลตามท่ีตอ้งการ 
„ จะเขียนอยา่งไร 
- เพื่อจะไดเ้ขียนไดดี้ ถูกตอ้งตามระเบียบ 



ลกัษณะของหนังสือติดต่อราชการ ๓ ชนิด 

 
           ๑.หนงัสือภายนอก 
           ๒.หนงัสือภายใน 
           ๓.หนงัสือประทบัตรา 



การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ 

    
     มีโครงสร้างประกอบดว้ย ๔ ส่วนสาํคญั 
          ๑.หวัเร่ือง 
         ๒.เน้ือเร่ือง 
          ๓.จุดประสงคข์องเร่ือง 
          ๔.ทา้ยเร่ือง 



การเขียนข้อความในส่วนหัวเร่ือง 

  
   ๑.เร่ือง  
 - คือขอ้ความท่ียอ่สั้นท่ีสุดของหนงัสือ 
 - ควรมีบรรทดัเดียว หากจาํเป็นจริงๆ ไม่ควรยาวเกิน ๒ บรรทดั 
 - เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆ แต่ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
 - ตอ้งเขียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายหรือพอรู้ใจความท่ียอ่สั้นท่ีสุดของหนงัสือ 
 - ตรงประเดน็และตรงกบัส่วนสรุป 
 - จะเขียนเฉพาะหนงัสือภายนอกและหนงัสือภายในเท่านั้น 



การเขียนข้อความในส่วนหัวเร่ือง 

 
   ๒.คาํข้ึนตน้  
 - ตอ้งเขียนทั้งในหนงัสือภายนอก หนงัสือภายใน และหนงัสือประทบัตรา 
 - ตอ้งใชต้ามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ 
       สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 



การเขียนข้อความในส่วนเนือ้เร่ือง 

 
- คือขอ้ความท่ีผูมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูรั้บหนงัสือซ่ึงจะเขียนยอ่ 
หนา้ต่อจากคาํข้ึนตน้ 
- อาจจะเป็นขอ้ความตอนเดียว,๒ ตอน หรือ ๓ ตอนแลว้แต่กรณี 
- เน้ือเร่ืองของหนงัสือประทบัตรามกัจะเป็นขอ้ความตอนเดียว 
เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่มีสาระสาํคญัมากนกั 



กรณีเขียนข้อความในส่วนเนือ้เร่ือง 

„ เน้ือเร่ืองตอนเดียว 
- กล่าวถึงเหตุท่ีมีหนงัสือไปเพียงตอนเดียวแลว้กแ็จง้จุดประสงค ์
„ เน้ือเร่ือง ๒ ตอน 
- กล่าวถึงเร่ืองเดิมท่ีเคยติดต่อกนัมาแลว้ตอนหน่ึงและเร่ืองสืบเน่ืองต่อมา 
  อีกตอนหน่ึงแลว้กแ็จง้จุดประสงค ์
„ เน้ือเร่ือง ๓ ตอน 
- กล่าวถึงเร่ืองเดิมท่ีเคยติดต่อกนัมาแลว้ตอนหน่ึง เร่ืองสืบเน่ืองต่อมาอีกตอน 
  หน่ึงและผลสืบเน่ืองต่อไปหรือเร่ืองเก่ียวขอ้งอีกตอนหน่ึงแลว้กแ็จง้จุดประสงค ์



การเขียนค าเร่ิมต้นเนือ้เร่ือง 

 
    มกัเร่ิมตน้ดว้ยคาํใดคาํหน่ึงใน ๔ คาํต่อไปน้ี 
      ๑.ดว้ย   ๒.เน่ืองจาก 
      ๓.ตาม   ๔.ตามท่ี   



การเร่ิมต้นเร่ืองโดยใช้ค าว่า “ด้วย” หรือ “เน่ืองจาก” 

 
- ใชใ้นกรณีท่ีเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กนัมาก่อน 
- เน้ือเร่ืองอาจประกอบดว้ยขอ้ความตอนเดียว,๒ ตอน หรือ 
  ๓ ตอนกไ็ด ้แต่จะไม่มีคาํวา่ “นั้น” อยูท่า้ยวรรคตอนใดเลย 



การเร่ิมต้นเร่ืองโดยใช้ค าว่า “ตาม” “ตามที”่ 

- ใชใ้นกรณีท่ีเคยมีเร่ืองติดต่อหรือรับรู้กนัมาก่อน ซ่ึงจะอา้ง 
เร่ืองท่ีเคยติดต่อหรือรับรู้กนัมาก่อนดงักล่าวนั้น 
- เน้ือเร่ืองจะมีอยา่งนอ้ย ๒ ตอนเสมอ คือมีการอา้งเร่ืองเดิม 
ตอนหน่ึงและมีเร่ืองต่อเน่ืองอีกตอนหน่ึงและอาจมีเร่ือง 
สืบเน่ืองต่อมาหรือผลสืบเน่ืองต่อไปหรือเร่ืองเก่ียวขอ้งอีกตอน 
หน่ึงกไ็ด ้
- จะตอ้งมีคาํวา่ “นั้น”อยูท่า้ยตอนแรกของเน้ือเร่ืองเสมอ 



การเขยีนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเร่ือง 

- ในรูปแบบหนงัสือติดต่อราชการจะมีส่วนสาํคญัท่ีเรียกวา่“ขอ้ความ” 
- ใน“ขอ้ความ”อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ส่วนยอ่ย 
  ๑.เน้ือเร่ือง : จะบอกเหตุท่ีมีหนงัสือไป 
    ดว้ย,ตาม (เน้ือเร่ือง)………………. 
  ๒.จุดประสงคข์องเร่ือง : จะบอกความมุ่งหมายท่ีมีหนงัสือไป 
วา่ประสงคจ์ะใหผู้รั้บหนงัสือทาํอะไรหรือทาํอยา่งไร 
    จึง (จุดประสงคข์องเร่ือง)……………….. 



การเขยีนให้บรรลุจุดประสงค์ 

ถา้ตอ้งการใหเ้ขาทราบ  ลงทา้ย “เพื่อทราบ” 
ถา้ตอ้งการใหเ้ขาเขา้ใจ  ช้ีแจงใหส้มเหตุสมผล 
ถา้ตอ้งการใหเ้ขาร่วมมือ  นอบนอ้ม, ขอบคุณ   
ถา้ตอ้งการใหเ้ขาพิจารณา  ช้ีประเดน็ใหเ้ห็นชดั 
ถา้ตอ้งการใหเ้ขาอนุมติั  ช้ีแจงเหตุผล ความจาํเป็น 
ถา้ตอ้งการใหเ้ขารู้วา่ผดิ  ช้ีใหเ้ขารู้สึกตวัและเสียใจ 



การเขียนข้อความในส่วนท้ายเร่ือง 

 
- คาํลงทา้ย  ใชต้ามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามท่ีกาํหนดไว ้
- หนงัสือภายนอก มีคาํลงทา้ย 
- หนงัสือภายในและหนงัสือประทบัตรา ไม่มีคาํลงทา้ย 
 



การเขียนหนังสือราชการ 

     ๑.เขียนใหถู้กแบบ 
    ๒.เขียนใหถู้กเน้ือหา 
    ๓.เขียนใหถู้กหลกัภาษา 
    ๔.เขียนใหช้ดัเจน 
    ๕.เขียนใหก้ระจ่างในวรรคตอน 
    ๖.เขียนใหรั้ดกุมและกะทดัรัด 



ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการก าหนดล าดับหัวข้อในเอกสารราชการ พ.ศ.๒๕๐๘ 

   ตวัอยา่งเอกสารท่ีไม่มีคาํวา่ “ขอ้”    ตวัอยา่งเอกสารท่ีมีคาํวา่ “ขอ้” 

 
 

๑. 

   ๑.๑ 

   ๑.๒ 

   ๑.๓ 

 ๒. 

    ๒.๑ 

    ๒.๒ 

            ๒.๒.๑ 

            ๒.๒.๒    

ขอ้ ๑ 

        ๑.๑ 

         ๑.๒ 

          ๑.๓ 

ขอ้ ๒ 

          ๒.๑ 

          ๒.๒ 

                  ๒.๒.๑ 

                  ๒.๒.๒    



ผนวก 

 
- คือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความตวัเร่ือง 
- ใหเ้รียกขานดว้ยตวัพยญัชนะไทยเรียงตามลาํดบั ๒๖ ตวั 
- ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ด ต ถ ท น บ ป ผ ฝ พ ฟ ม ย ร ว ส อ ฮ 



อนุผนวก 

 
- คือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความผนวก 
- ใหเ้รียกขานดว้ยตวัเลข 
- เช่น อนุผนวก ๑,  อนุผนวก ๒ 



ใบแทรก 

 
- คือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความอนุผนวก 
- ใหเ้รียกขานดว้ยตวัพยญัชนะไทยเรียงตามลาํดบั ๒๖ ตวั 

ทาํนองเดียวกบัการเรียกขานผนวก 
- เช่น ใบแทรก ก, ใบแทรก ข 



ใบแนบ 

 
- คือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความใบแทรก 
- ใหก้าํหนดดว้ยตวัเลข 
- เช่น ใบแนบ ๑,  ใบแนบ ๒ 
 
 



การจัดท าบันทึก 

 
  คือขอ้ความท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
 - ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
 - ผูบ้งัคบับญัชาสัง่การแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 - ระหวา่งหน่วยราชการเดียวกนัติดต่อกนั 
 - ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 



ประเภทของการบันทึก 

แบ่งเป็น ๕ ประเภท 
 ๑.  บนัทึกยอ่เร่ือง 
 ๒.  บนัทึกรายงาน 
 ๓.  บนัทึกความเห็น 
 ๔.  บนัทึกสัง่การ 
 ๕.  บนัทึกติดต่อ 



บันทึกย่อเร่ือง 

 
การเขียนหรือพิมพ ์โดยการเกบ็ขอ้ความยอ่จากตน้เร่ือง 
เฉพาะประเดน็สาํคญัแต่ใหเ้ขา้ใจเร่ืองเพียงพอท่ีจะสัง่งานได ้
โดยไม่ผดิพลาด 



บันทึกรายงาน 

 
- การรายงานเสนอผูบ้งัคบับญัชาในเร่ืองท่ีปฏิบติัหรือประสบพบ
เห็นหรือส ารวจสืบสวนซ่ึงเก่ียวกบัราชการ 

- ถา้เป็นรายงานเร่ืองหนา้ท่ี ใหเ้ขียนรายงานขอ้เทจ็จริงใหล้ะเอียด 
- ถา้เป็นรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะ ใหร้ายงานทุก 
    เร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการทราบหรือสนใจ 
- ถา้เป็นเร่ืองนอกเหนือหนา้ท่ีซ่ึงอาจเป็นประโยชนแ์ก่ราชการ 
    ดว้ยความหวงัดี ใหเ้ขียนรายงานใหส้ั้นเอาแต่ขอ้ความท่ีจ าเป็น  
    แต่แยกเป็นหวัขอ้ไวต่้างหาก 



บันทึกความเห็น 

- ขอ้ความท่ีเขียนหรือพิมพแ์สดงความรู้สึกนึกคิดของตน 
    เก่ียวกบัเร่ืองท่ีบนัทึกวา่ ใคร อะไร เม่ือไร ทาํไม อยา่งไร  
    เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสัง่การ 
- บนัทึกน้ีจะทาํเป็นบนัทึกต่อเน่ืองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ 
    ต่อทา้ยบนัทึกยอ่เร่ืองหรือบนัทึกรายงานกไ็ด ้โดยสรุป 
    ประเดน็ท่ีเป็นเหตุแลว้จึงเขียนความเห็นท่ีเป็นผล 
 



บันทึกความเห็น (ต่อ) 

- ในกรณีท่ีเป็นบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา ถา้เป็นเร่ืองท่ีจะ 
สัง่การไดห้ลายทางใหบ้นัทึกความเห็นถึงผลดีผลเสียในการ 
เลือกสัง่การทางใดทางหน่ึง 
- ถา้ความเห็นนั้นเก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
 คาํสัง่ใด กใ็หแ้นบตวับทหรือขอ้ความของกฎหมาย กฎ  
ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง่ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นเสนอไปดว้ย 



หัวข้อในบันทึกความเห็น 

  ๑.ปัญหา กล่าวถึงสาเหตุของการทาํบนัทึกอยา่งสั้นๆ ช้ีวา่อะไรคือปัญหา 
  ๒.ขอ้เทจ็จริง กล่าวถึงหลกัฐาน ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและมีความ 
       จาํเป็นตอ้งการวิเคราะห์ 
  ๓.ขอ้พิจารณา วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงนาํไปสู่ทาง 
       แกปั้ญหาและมีขอ้สรุปทางแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 
  ๔.ขอ้เสนอ นาํขอ้สรุปจากขอ้พิจารณามาเสนอแนะถึงการปฏิบติัให้ 
       ผูบ้งัคบับญัชาสัง่การ 



ปัญหา 

 
  ๑. รวบรวมปัญหาและทาํความเขา้ใจปัญหา 
  ๒. สรุปประเด็นใหมี้ความชดัเจน 
  ๓. สรุปประเดน็ใหส้ั้น 
  ๔. สรุปประเดน็อาจใชข้อ้ยอ่ยช่วย 
 



โครงสร้างของปัญหา 

         ใคร  ท าอะไร  ท าไม   อย่างไร  ที่ไหน 

       พจิารณา ๒ ลกัษณะ ดังนี ้
 - หนังสือมาจากหน่วยนอก (ให้พจิารณาวตัถุประสงค์ของหนังสือ) 

    (กรณีผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยเหนือสัง่การสามารถยกงาน 
     ท่ีหน่วยตอ้งกระทาํข้ึนมาตั้งเป็นปัญหาไดเ้ลย) 
 - ตั้งเร่ืองใหม่ (หรือริเร่ิมขึน้เอง) 

 



หนังสือมาจากหน่วยนอก 

 สรุปเน้ือหาหนงัสือมีวตัถุประสงคต์อ้งการอะไร 
 การร่างปัญหา นาํเรียนผูบ้งัคบับญัชา  สั้น  กะทดัรัด  ชดัเจน 
  - ใคร  (ผูบ้งัคบับญัชา, หน.ส่วนราชการ  หรือ  หน่วย) 
  - อะไร ( ความตอ้งการของหนงัสือไดแ้ก่อะไร ) 
  - ทาํไม อยา่งไร ( ความตอ้งการนั้นเพ่ืออะไร ขยายความ   
   วา่อยา่งไร) 
  - ท่ีไหน ( วนั เวลา สถานท่ี ) 
 



การตั้งเร่ืองใหม่ 

การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา/หน.ส่วนราชการ พิจารณาสัง่การ 
ตามภารกิจหนา้ท่ีของหน่วย (กรม/กอง นาํเรียนผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อขออนุมติั) 
       - ใคร  (หน่วย ระดบั กอง กรม)    
       - อะไร (ขออนุมติั......)    
       - ทาํไม อยา่งไร (เพื่อ......) 
       - ท่ีไหน  (วนั เวลา สถานท่ี) 
 



ความหมายของข้อเทจ็จริง 

       
      - มีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อปัญหา 
      - ตอ้งเป็นความจริง มิใช่ความคิดเห็นส่วนตวั 
      - อยา่นาํขอ้เทจ็จริงท่ีไม่จาํเป็นมาเขียน 
      - อา้งอิง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ นโยบาย 
      ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 



ลกัษณะข้อเท็จจริง 

  
      - เป็นเร่ืองท่ีทางราชการกาํหนดไว ้
      - เป็นการดาํเนินการท่ีเคยปฏิบติัผา่นมา 
      - การประสานการปฏิบติักบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง 



ข้อพจิารณา 

  
 - ตอ้งมีเหตุผล วเิคราะห์ ขอ้ดี ‟ ขอ้เสีย ใหค้รบถว้น 
 - มองปัญหาแบบองคร์วม ใชห้ลกัเชิงวทิยาศาสตร์ 
 - วางแผนใหค้รบทุกดา้น เรียงลาํดบัความสมัพนัธ์เป็นรูปธรรม 
    อยา่งชดัเจน 



ข้อเสนอ 

 - ตอบปัญหาได ้แจ่มแจง้ ชดัเจน สมเหตุสมผล 
 - กะทดัรัด ชดัเจน ครบถว้นและสมบูรณ์ 
 - สามารถตอบปัญหา สอดคลอ้งกบัขอ้พิจารณา และเป็น 
   หนทางแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 



บันทึกส่ังการ 

 
„ ขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาเขียนหรือพิมพส์ัง่การไปยงั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 



บันทึกติดต่อ 

 
„ การเขียนหรือพิมพข์อ้ความติดต่อภายในระหวา่ง

หน่วยงานหรือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในสงักดัเดียวกนั 
„ ในกรณีท่ีมีการอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย ใหร้ะบุไวใ้นขอ้ความท่ีบนัทึกดว้ย 



52 



53 



54 



55 

ภาพสังเขปแสดงการเปรียบเทียบ 
หนังสือภายใน บันทกึ 

ลบั 
ครุฑ    ด่วน            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   รร.สบ.สบ.ทบ. (กองธุรการและก าลงัพล โทร.) 
ที ่ กห                   วนัที ่     เม.ย.๕๐ 
เร่ือง 
(ค าขึน้ต้น) 
อ้างถึง (ถ้าม)ี 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย (ถ้าม)ี 
 (ข้อความ)..................................................... 
............................................................................................. 
 ..................................................................... 
.............................................................................................     
  พล.ต……………….………. 
       (.....................................) 
                                                          ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. 

      ลบั  

 
ครุฑ                         บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ……(ไม่ระบุ)……………………………………… 
ที.่....(ไม่ระบุ)................ วนัที…่..…..(ไม่ต้องระบุ).................. 
เร่ือง........(ไม่ต้องระบุ)............................................................... 
(ค าขึน้ต้น) 
 (ข้อความ).......................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 ........................................................................... 
..................................................................................................
     
               (ลงช่ือ)..................................... 

            (ต าแหน่ง)……………………….                                          
          วนั  เดือน  ปี 
  

ทบ.101-003-1 

หมายเหตุ : หนังสือภายใน  ถ้าส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  เป็น  กองร้อย  หมายเลขโทรศัพท์ไม่ต้องใส่ในวงเลบ็ 



๓.หนังสือประทับตรา 

หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ 
ส่วนราชการระดบักองพล หรือเทียบเท่าข้ึนไปโดยให ้
หวัหนา้ส่วนราชการชั้นผูบ้งัคบัการกรม หรือเทียบเท่า หรือ 
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองพล 
หรือเทียบเท่าข้ึนไปเป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่กาํกบัตรา 



หนังสือประทับตราให้ใช้ดงันี ้

- ใชร้ะหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการหรือระหวา่ง 
ส่วนราชการกบับุคคลภายนอก 
- คาํข้ึนตน้มีใชเ้พียงคาํเดียวคือ“ถึง” 
- ไม่มีหวัขอ้อา้งถึงและส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 



กรณีที่ไม่ใช่เร่ืองส าคญั 

๑. การขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
๒. การส่งสาํเนาหนงัสือ                                
๓. การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการสาํคญัหรือการเงิน  
๔. การแจง้ผลงานท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ                                          
๕. การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง                             
๖. เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองพลหรือเทียบเท่าข้ึนไปกาํหนด 
โดยทาํเป็นคาํสัง่ใหใ้ชห้นงัสือประทบัตรา 



59 



60 



61 



62 



เบ็ดเตลด็ 

หนงัสือติดต่อ / บนัทึกความเห็น 
โปรด / กรุณา 
ใคร่ / ขอความกรุณา 
ขอ / อยาก / ตอ้งการ / ประสงค ์ 
มีความประสงค ์/ ขอรับการสนบัสนุน / ขอรับความอนุเคราะห์ 
ไป / มา        
บญัชา, ดาํริ / คาํสัง่, สัง่การ 
คาํสัง่ / สัง่การ / ประสาน 
ท่ีต่อ / ต่อท่ี 



เบ็ดเตลด็ 

   ใน / เม่ือ 
   จุลภาค, หลีกเล่ียงใชเ้วน้วรรคแทน 
   อนุญาต / อนุมติั 
   ฯพณฯ  เลิกใชแ้ลว้ 
   ระหวา่ง / ตั้งแต่  ถึง 
    แต่   ตรงขา้มกบัเร่ืองเดิม 
    และ  เสมอกนั 
   หรือ  เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   และ/หรือ  ไดท้ั้งสองอยา่ง 



เบ็ดเตลด็ 

ท่ี / ซ่ึง / อนั / โดย  ขยายความดา้นหนา้ 
จึง  สัง่ 
การ / ความ  รูปธรรม / นามธรรม 
จุดหมาย / จุดประสงค ์
เป้าหมาย / เป้าประสงค ์
หน่วยงานของท่าน  ไม่ควรใชก้บัหน่วยราชการ 
เลขไทย  ขอความร่วมมือ 
คาํทบัศพัท ์ พยายามหลีกเล่ียง 
คาํท่ีมีความหมายไดห้ลายทาง  ตอ้งขยายความใหช้ดัเจน 



เบ็ดเตลด็ 

สาํเนา / สาํเนาคู่ฉบบั 
ระยะการพิมพห์นงัสือราชการ    ก, ข, ค 
ลกัษณะนาม    แผน่ / ฉบบั / ชุด 
การเวน้วรรค   วรรคใหญ่ / วรรคเลก็ 
ภาษาวบิติั / คาํผวน / คาํแผลง   
คาํท่ีไม่ใช่สาํนวนหนงัสือ   เจตนารมณ์  ปรารถนา 
ขอ้พึงระวงั เขียนไดส้ั้น กะทดัรัด แต่ไม่ไดใ้จความ 
เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการ แต่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล 
 
 



ข้อทีค่วรทราบในการร่างหนังสือบางประเภท 

๑. การร่างหนงัสือโตต้อบ (หนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก) 
 ๑.๑ ร่างโดยมีหวัขอ้ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ๑.๒ พิจารณาวา่หนงัสือนั้นจะส่งถึงใคร ทาํสาํเนาก่ีฉบบั 
     ๑.๓ การอา้งถึงเร่ืองเดิม ผูรั้บหนงัสือทราบ เร่ืองเดิมหรือไม่ 
     ๑.๔ ขอ้ความตอนเหตุ ควรยดึหลกัการร่างหนงัสือท่ีดี 
     ๑.๕ การตอบกลบัหนงัสือ ขอ้ความตอนเหตุอาจอา้งเพียงช่ือเร่ืองกพ็อ 
     ๑.๖ ใชถ้อ้ยคาํสุภาพ สมฐานะ  
     ๑.๗ ถา้จะปฏิเสธควรแจง้เหตุผลของการปฏิเสธดว้ย 



ข้อทีค่วรทราบในการร่างหนังสือบางประเภท 

๒. การร่างหนงัสือสัง่การ (คาํสัง่ ระเบียบ ขอ้บงัคบั) 
     ๒.๑ ขอ้ความตอ้งเป็นเหตุและเป็นผล 
 ๒.๒ การใชค้าํพดูตอ้งรัดกมุ 
 ๒.๓ อยา่เปิดช่องใหตี้ความไดห้ลายอยา่ง 
 ๒.๔ ควรใชถ้อ้ยคาํท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
     ๒.๕ เม่ือมีอุปสรรคสามารถแกไ้ขได ้
     ๒.๖ ตอ้งไม่ขดักบัคาํสัง่เดิม ถา้ขดัตอ้งยกเลิกคาํสัง่เดิมก่อน 
 ๒.๗ ถา้สามารถอา้งท่ีมาของอาํนาจในการสัง่การกค็วรอา้งไวด้ว้ย 



ข้อทีค่วรทราบในการร่างหนังสือบางประเภท 

๓. การร่างหนงัสือประชาสมัพนัธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว) 
     ๓.๑ ขอ้ความตอ้งสมเหตุสมผลและชดัเจนดี 
     ๓.๒ ใหผู้อ่้านคลอ้ยตามเจตนาท่ีตอ้งการ 
     ๓.๓ อยา่ใหมี้ขอ้ขดัแยง้กนั 
     ๓.๔ ควรใชถ้อ้ยคาํสุภาพ 
 



การเขียนหนงัสือภายนอก ติดต่อกบัหน่วยงานหรือเอกชน 

ตอ้งคาํนึงถึงความประสงคท่ี์ตอ้งการและเขียนใหผู้รั้บเขา้ใจไดช้ดัเจน เช่น 
๑. การขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์หรือขอรับการสนบัสนุน 
     - ตอ้งบอกเอกชนหรือบุคคลวา่ส่วนราชการหรือเจา้ของหนงัสือกาํลงัดาํเนินการ 
       อะไร หรือกิจกรรมอะไร หรือมีเหตุอะไร 
     - บอกความสาํคญัของหน่วยราชการหรือบริษทัหา้งร้านหรือบุคคลท่ีมีต่อ 
       กิจกรรมของเจา้ของหนงัสือ 
     - ระบุวา่ความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์ท่ีตอ้งการนั้นคืออะไร มีขอบเขต 
       เพียงใด ลกัษณะอยา่งไรและเม่ือใด 
     - บอกประโยชน์ท่ีเจา้ของหนงัสือจะไดรั้บและแสดงความขอบคุณล่วงหนา้ 
       ในตอนทา้ย 
     - การเขียนอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีประเดน็ท่ีกล่าวมาทุกขอ้กไ็ด ้



๒. ถา้เป็นการตอบปฏิเสธตอ้งเขียนใหนุ่้มนวล โดยอา้งเหตุผลสั้นๆ ท่ีไม่สามารถ 
     ปฏิบติัตามคาํร้องขอของเจา้ของหนงัสือได ้ไม่ควรแกต้วัหรือขออภยัมากเกินไป 
     และไม่ควรเขียนอยา่งตรงไปตรงมา 
๓. การเขียนหนงัสือในเชิงบอกวิธีปฏิบติัหรือใหค้าํแนะนาํ ควรอธิบายให้แจ่มแจง้ 
     แยกเป็นขอ้ๆ ใหเ้ห็นวา่ตอ้งทาํอะไรหรืออยา่งไร 
๔. การมีหนงัสือเชิญบุคลากรมาบรรยาย มาเป็นกรรมการ มาสัมมนาและอ่ืนๆ 
     - ควรแจง้จุดประสงคใ์หผู้รั้บเชิญทราบ 
     - ควรยกยอ่งผูรั้บเชิญวา่มีความสาํคญัต่อส่วนราชการอยา่งมาก หรือแสดง 
       ใหเ้ห็นวา่ผูรั้บเชิญจะไดรั้บประโยชน์อยา่งไรจากการมาร่วมงาน 
     - ตอ้งใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีผูรั้บเชิญตอ้งการอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบั 
       วนั เวลาและสถานท่ี 

การเขียนหนงัสือภายนอก ติดต่อกบัหน่วยงานหรือเอกชน 



     - ตอ้งกล่าวใหช้ดัเจนวา่จะใหผู้ไ้ดรั้บเชิญมาทาํอะไร 
     - ลงทา้ยดว้ยการเสนอแนะใหป้ฏิบติัโดยหวงัวา่ผูรั้บจะตอบรับคาํเชิญ 
๕. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บคาํเชิญเป็นขา้ราชการ ตอ้งเชิญผา่นส่วนราชการตน้สงักดั 
     ในการตอบรับคาํเชิญนั้น ส่วนราชการตอ้งอนุญาต และมกัจะทาํหนงัสือตอบ 

การเขียนหนงัสือภายนอก ติดต่อกบัหน่วยงานหรือเอกชน 



 
- หลกัการใชค้าํเขียนหนงัสือราชการ 
- หลกัการใชป้ระโยคเขียนหนงัสือราชการ 
- หลกัการใชเ้คร่ืองหมาย การเวน้วรรค และหลกัการอ่ืนๆ เขียนหนงัสือ
ราชการ 

หลกัการใช้ภาษาไทยในการจัดท าหนังสือราชการ 



 
 - เป็นองคป์ระกอบแรกของภาษาในหนงัสือราชการ  
   (คาํ  ประโยค   วลี  ยอ่หนา้ ขอ้ความ) 
 - ประเดน็สาํคญัเก่ียวกบัการใชค้าํ 
 ๑. หลกัการเขียนสะกดคาํ 
 ๒. หลกัการใชค้าํไวยากรณ์ 
 ๓. หลกัการใชค้าํเฉพาะกิจ 

หลกัการใช้ค าเขียนหนังสือราชการ 



- ยดึหลกัตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
- กรณีเป็นศพัทท์างวิชาการเฉพาะดา้น ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญติัวิชาการ 
ดา้นนั้นๆ ซ่ึงออกโดยราชบณัฑิตยสถาน (พจนานุกรมศพัทป่์าไม ้ศพัท์
ภาษาศาสตร์ ศพัทจิ์ตวิทยา ฯลฯ) 
- กรณีไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ใหย้ดึหลกั 
พจนานุกรมฉบบัอ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือได ้เช่น พจนานุกรมฉบบัมติชน 
- หากคาํท่ีใชเ้ป็นภาษาทอ้งถ่ินใหใ้ชพ้จนานุกรมภาษาถ่ิน 
- หากหาท่ีอา้งอิงไม่ได ้ใหส้อบถามจากนกัวชิาการหรือผูรู้้ อยา่ใชโ้ดย 
ไม่แน่ใจ 

หลกัการเขียนสะกดค าทั่วไป 



 
- คาํนามซ่ึงเป็นช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือสถานท่ี บุคคล จงัหวดั อาํเภอ ถนน  
ตรอก ซอย พระอารามหลวง วดั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- เม่ือนาํมาเขียนใหค้งรูปนั้นทุกประการ แมบ้างคร้ังอาจเขียนผดิหลกั 
ภาษาไทยหรือไม่ถูกตอ้งตามความนิยม 
ตวัอยา่ง ศรีสะเกษ, กมลาไสย, พิจิตต รัตกุล, ฉลองรัช, วดัใหม่อมตรส, 
ประถมาภรณ์ชา้งเผือก, คลองขลุง, เขาคิชฌกฏุ ฯลฯ 

การเขียนค าวสิามานยนาม 



 
- ไม่นิยมใชค้าํทบัศพัท ์จะใชไ้ดก้ต่็อเม่ือคาํนั้นยงัไม่ไดบ้ญัญติัเป็นภาษาไทย 
- การเขียน ใหเ้ขียนทบัศพัทด์ว้ยภาษาไทยแลว้มีภาษาเดิมอยูใ่นวงเลบ็ 
- คาํทบัศพัทท่ี์ใชก้นัมานานจนถือเป็นภาษาไทยและปรากฏในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตสถาน ใหใ้ชต่้อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกแลต เช้ิต ก๊าซ แก๊ส 
- คาํวิสามานยนามท่ีใชก้นัมานาน อาจใชต่้อไปตามเดิม เช่น หลุยส์ วิกตอเรีย  
- ศพัทว์ิชาการซ่ึงใชเ้ฉพาะกลุ่ม อาจเพิ่มเติมหลกัเกณฑข้ึ์นตามความจาํเป็น  

การเขียนค าทับศัพท์ 



     
      กบฏ       กะทนัหนั      กนัดาร     กาลเทศะ      กิตติมศกัด์ิ     
      เกษียณอาย ุ     เกษียนหนงัสือ      เกษียรสมุทร    ขาดดุล           
      ศีรษะ     ศรีสะเกษ 

ตวัอย่างค าทีม่ักเขยีนผดิอยู่เสมอ 



คือคาํในภาษาท่ีมีหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ของภาษา เพ่ือใหถ้อ้ยคาํนั้น 
สามารถส่ือสารกนัไดเ้ขา้ใจและถูกตอ้ง การนาํคาํไวยากรณ์ไปใช ้
ในการเขียนหนงัสือราชการ ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง สุภาพ เหมาะสม 
แบ่งเป็น ๑๑ ประเภทคือ 
๑.คาํนาม  ๒.คาํสรรพนาม ๓.คาํกริยา 
๔.คาํช่วยกริยา  ๕.คาํวิเศษณ์  ๖.คาํท่ีเก่ียวกบัจาํนวน 
๗.คาํบอกกาํหนด ๘.คาํบุพบท  ๙.คาํเช่ือม 
๑๐.คาํลงทา้ย  ๑๑.คาํปฏิเสธ  

หลกัการใชค้าํไวยากรณ์ 



คือคาํท่ีใชเ้รียกช่ือคน สตัว ์ส่ิงของ พืช สถานท่ี สภาพของวตัถุส่ิงของ 
ลกัษณะของส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
จาํแนกเป็น 
๑.คาํนามสามญั (ทัว่ไปไม่จาํเพาะเจาะจง) เช่น สุนขั รถ จาน ตน้ไม ้
๒.คาํนามวิสามญั (ช่ือเฉพาะ) เช่น มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พะเยา 
๓.คาํลกัษณนาม (บอกลกัษณะหลงัจาํนวน) เช่น พระองค ์องค ์รูป 
๔.คาํอาการนาม (บอกอาการ ใชก้ารและความนาํหนา้คาํกริยาหรือ

วิเศษณ์) เช่น การนัง่ การอ่าน ความเสียสละ ความดี 

การใช้ค านาม 



๑.ถูกตอ้ง 
- เขียนรูปคาํไดถู้กตอ้ง ทั้งสะกด การันต ์ควบกลํ้า วรรณยกุต ์
- ใชถู้กตอ้งตามความหมายท่ีแทจ้ริง 
- ถูกตอ้งตามหนา้ท่ีของคาํ คือเป็นประธานหรือกรรมของประโยค 
๒.สุภาพ 
- ตอ้งเป็นภาษาสุภาพ ไม่ใชภ้าษาพดูและภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นสาํนวน 
๓.เหมาะสม 
- เหมาะสมกบัผูรั้บเป็นสาํคญัโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีสถานะเป็นพิเศษ 

หลกัการใช้ค านามเขียนหนังสือราชการ 



 
 คือคาํท่ีใชแ้ทนช่ือหรือแทนคาํนาม โดยไม่ตอ้งกล่าวนามนั้นซํ้ า 
จาํแนกเป็น 
๑.คาํสรรพนามช้ีเฉพาะ ไดแ้ก่ (๑)กระผม ผม ดิฉนั(๒) ท่าน(๓) ท่าน 
๒.คาํสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ ไดแ้ก่ ผูใ้ด ท่านใด ผูห้น่ึงผูใ้ด 
๓.คาํสรรพนามถาม ไดแ้ก่ ผูใ้ด ท่านใด ผูห้น่ึงผูใ้ด 
๔.คาํสรรพนามแยกฝ่าย ไดแ้ก่ ต่าง บา้ง กนั 

การใช้ค าสรรพนาม 



คือคาํท่ีส่ือความหมายวา่มีการกระทาํ มีอาการหรืออยูใ่นสภาพ ถือเป็น 
ส่วนสาํคญัของประโยค กรณีท่ีขาดกริยาหรือกริยาไม่ชดัเจนอาจทาํให ้
เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั จาํแนกเป็น 
๑.คาํกริยาท่ีมีหน่วยกรรม (ตอ้งปรากฏร่วมกบัหน่วยกรรมหรือมีหน่วย 
กรรมมารองรับ) 
 - สกรรมกริยา (ตอ้งมีหน่วยกรรมซ่ึงเป็นนามวลีมารองรับ) เช่น 
   พิจารณาความดีความชอบ อนุมติังบประมาณ เห็นชอบโครงการ 
 - ทวิกรรมกริยา (ตอ้งปรากฏร่วมกบักรรมหรือนามวลี ๒ หน่วย เช่น 
    แจกตาํรานกัศึกษา ก่อตั้งชมรมนิสิต ตรวจขอ้สอบพนกังาน 

การใช้ค ากริยา 



๒. คาํกริยาท่ีไม่มีหน่วยกรรม (ไม่จาํเป็นตอ้งปรากฏร่วมกบัหน่วยกรรม 
กส็ามารถส่ือความหมายได)้ 
 - อกรรมกริยา (ไม่ตอ้งมีหน่วยนามวลีทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมกส็ามารถส่ือ 
   ความหมายได)้ เช่น พิจารณา อนุเคราะห์ ทราบ สัง่การ อนุมติั 
 - คาํกริยาคุณศพัท ์(ปรากฏตามหลงัหน่วยนามเพ่ือแสดงคุณสมบติัหรือ 
   สภาพของคาํนามหรือคาํบุรุษสรรพนาม) เช่น โครงการใหญ่  
 - คาํกริยาตอ้งเติมเตม็ (ตอ้งอาศยันามวลีเป็นหน่วยเติมเตม็ตามหลงัเสมอ 
   จึงจะส่ือความหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์) เช่น เป็น เหมือน คลา้ย ใช่ มี เกิด 
   เท่า ปรากฏ 

การใช้ค ากริยา (ต่อ) 



 
 - คาํกริยานาํ (ตอ้งปรากฏนาํหนา้คาํกริยาอ่ืนเสมอ) เช่น หา้ม ช่วย 
   กรุณา   ชอบ พยายาม 
 - กริยาตาม (ปรากฏตามหลงัคาํกริยาอ่ืนเสมอ อาจปรากฏหลงัคาํกริยา 
   หรือหลงัหน่วยกรรมของกริยานั้นกไ็ด)้ เช่น เขา้ ออก ข้ึน ลง มา ไป 

การใช้ค ากริยา (ต่อ) 



                   กริยาไม่สุภาพ                            กริยาสุภาพ 
             กิน               รับประทาน 
     ไปหา      ไปพบ 
       ช่วย              อนุเคราะห์ 
     เหมือน               เช่นเดียว 
       ตอ้งการ อยาก ใคร่     ประสงค ์
       สวย       งาม ดี 
     ชัว่ เลว      มิชอบ 

การใช้ค ากริยา (ต่อ) 



คือคาํท่ีใชบ้อกความหมายทางไวยากรณ์ของกริยาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน คาํ
ประเภทน้ีจะปรากฏร่วมกบัคาํกริยาเสมอ เช่น มกั จะ จกั ได ้เพ่ิง ถูก 
โดน ค่อย สู้ ควร พึง ยอ่ ให ้ตอ้ง 

ลกัษณะการใชเ้ฉพาะท่ีจาํเป็นตอ้งใหถู้กตอ้ง 
จะ  ใชใ้นกรณีทัว่ๆ ไป 
จกั  ใชก้รณีเป็นคาํสั่ง คาํบงัคบั คาํกาํชบั หรือเก่ียวกบัการลงโทษ 
ตอ้ง ใชก้รณีเป็นคาํบงัคบั และมกัจะมีมาตรการลงโทษสาํหรับผูฝ่้าฝืนดว้ย 
ควร ใชก้รณีเป็นคาํแนะนาํ มีผลบงัคบัทางจิตใจ 
พึง  ใชก้รณีตอ้งการวางแบบแผน และมีผลบงัคบัทางสังคม 
ยอ่ม ใชก้รณีเป็นคาํตกัเตือน มีผลบงัคบัอยา่งเป็นทางการแต่ไม่เดด็ขาดข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ 
ให ้ ใชก้รณีเป็นคาํสั่งซ่ึงมีมาตรการลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตามหรือไม่กไ็ด ้  

การใช้ค าช่วยกริยา 



 
   ตวัอยา่ง  จะขอบคุณยิง่ 
     กฎระเบียบท่ีกาํหนดใหม่น้ี จกัมีผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว 
     ขา้ราชการตอ้งปฏิบติัตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
     ทหารท่ีก่อเหตุววิาทตอ้งถูกลงโทษตาม พ.ร.บ.วินยัทหาร 
     นกัศึกษาควรใหเ้กียรติครู-อาจารย ์
     พนกังานท่ีทุจริต ยอ่มไดรั้บโทษสถานหนกั   

การใช้ค าช่วยกริยา (ต่อ) 



คือคาํท่ีทาํหนา้ท่ีขยายหน่วยกริยา และจดัเป็นวเิศษณ์วลี โดยมกัจะ 
ปรากฏหลงัหน่วยกริยา จาํแนกเป็น 
๑.คาํวเิศษณ์สามญั เช่น โดยเร็ว ล่าชา้ ด่วน ด่วนมาก ด่วนท่ีสุด ลบั ลบั

มาก ลบัท่ีสุด 
๒.คาํวเิศษณ์ขยายเฉพาะ เช่น ขาดวิน่ คมกริบ บางเฉียบ 
๓.คาํวเิศษณ์แสดงการถาม เช่น เพราะ เพราะอะไร เพราะสาเหตุใด 

เช่นใด อยา่งไร 
๔.คาํวเิศษณ์บอกเวลา เช่น กลางวนั กลางคืน พรุ่งน้ี ยคุหนา้ 

การใช้ค าวเิศษณ์ 



 
ตวัอยา่ง  พนกังานควรทาํงานอยา่งระมดัระวงั 
     ตอ้งดาํเนินการโดยด่วนท่ีสุด 
     หน่วยมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 
     หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ 

การใช้ค าวเิศษณ์ (ต่อ) 



  ไม่สุภาพ          สุภาพ 
    อะไร        ส่ิงใด, อนัใด 
   ไดไ้หม      ไดห้รือไม่ 
    เม่ือไร                  เม่ือใด 
   อยา่งไร       ประการใด, เช่นใด 
    ทาํไม         เพราะเหตุใด,เหตุใด 
    เด๋ียวน้ี       บดัน้ี, ขณะน้ี 

การใช้ค าวเิศษณ์ (ต่อ) 



   
              ไม่เหมาะสม         เหมาะสม 
   ล่าชา้มากเลย                      ล่าชา้ 
      ไม่ระมดัระวงัอยา่งท่ีสุด                       ไม่ระมดัระวงั 
      ประสบภยัพิบติัอยา่งร้ายแรง         ประสบภยัพิบติั 

การใช้ค าวเิศษณ์ (ต่อ) 



คือคาํท่ีใชบ้อกจาํนวนของส่ิงต่างๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือ 
แสดงลกัษณะการจาํแนก แบ่งเป็น 
๑.คาํบอกจาํนวน เป็นเลข เช่น ๑, ๒ เป็นภาษา เช่น บาง ก่ี หลาย คร่ึง ทุก 
๒.คาํบอกลาํดบั ไดแ้ก่ ท่ี หน่ึง แรก สุดทา้ย หนา้ กลาง หลงั 
๓.คาํหนา้จาํนวน ไดแ้ก่ เพียง ประมาณ ทั้ง สกั อีก เกือบ 
๔.คาํหลงัจาํนวน ไดแ้ก่ กวา่ พอดี เศษ ถว้น 
ตวัอยา่ง  ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการมี ๕ คน 
     ประการแรกขา้ราชการทุกคนตอ้งตระหนกัในหนา้ท่ีของตน 
     กิจกรรมน้ีจดัเป็นคร้ังท่ีหน่ึง ส่วนคร้ังท่ีสอง จะดาํเนินการในปีถดัไป

  

การใช้ค าที่เกีย่วกบัจ านวน 



คือคาํท่ีใชข้ยายคาํนามโดยจะปรากฏอยูใ่นตาํแหน่งทา้ยสุดของวลีเพ่ือ 
บอกระยะใกลไ้กลหรือการบ่งช้ีนามนั้นๆ จาํแนกเป็น 
๑.คาํบอกกาํหนดช้ีเฉพาะ ไดแ้ก่ น้ี นั้น 
ตวัอยา่ง  โครงการอบรมน้ีมีประโยชน์ต่อพนกังานทุกคน 
      อุปกรณ์นั้นชาํรุด ไม่สามารถใชง้านไดอี้กต่อไป 
๒.คาํบอกกาํหนดไม่ช้ีเฉพาะ ไดแ้ก่ ไหน ใด ต่างๆ นานา อ่ืน อ่ืนๆ 
ตวัอยา่ง  กิจกรรมใดท่ีเป็นประโยชน์กบักาํลงัพล หน่วยควรสนบัสนุน 
     ระเบียบอ่ืนใดท่ีขดัต่อระเบียบน้ีไม่สามารถใชไ้ด ้

การใช้ค าบอกก าหนด 



 
คือคาํท่ีใชบ้อกตาํแหน่ง หนา้ท่ี ความเก่ียวขอ้ง ความเป็นเจา้ของ และ 
ความมุ่งหมาย เป็นตน้ โดยจะปรากฏหนา้หน่วยนามหรือนามวลี เม่ือ 
ประกอบกนัแลว้จะเป็นบุพบทวลี นอกจากจะทาํใหค้วามหมายชดัแจง้ 
แลว้ ยงัช่วยใหข้อ้ความสละสลวยยิง่ข้ึนดว้ย 

การใช้ค าบุพบท 



๑.บอกตาํแหน่ง ท่ีตั้ง สถานท่ี เช่น รถโดยสารจะจอดหลงัอาคาร 
๒.บอกสาเหตุ เช่น โตะ๊ทาํงานชาํรุดเพราะเจา้หนา้ท่ีเวรข้ึนไปนอน 
๓.บอกจุดประสงค ์เช่น ขา้ราชการควรขยนัทาํงานเพื่ออนาคตของตวัเอง 
๔.บอกความเป็นเจา้ของ เช่น หอ้งสมุดของสถาบนัเปิดใหบ้ริการทุกวนั 
๕.บอกผูท่ี้ทาํกริยาร่วมกนั เช่น ผูอ้าํนวยการและคณะจะเดินทางไปราชการ 
๖.บอกผูรั้บผลประโยชน์ เช่น ขอเชิญมอบของท่ีระลึกแด่วิทยากร 
๗.บอกเวลา เช่น ผูอ้าํนวยการกองกลบัจากไปสมัมนา เม่ือ ๘ พ.ย.๖๐ 
๘.บอกเคร่ืองมือท่ีใชท้าํ เช่น เสมียนตอ้งพิมพร์ายงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 
๙.บอกส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ เช่น โครงการปีน้ีเหมาะสมกวา่ปีท่ีแลว้ 

ตวัอย่างค าบุพบททีใ่ช้โดยทัว่ไป 



 
แก่ ใชใ้นกรณีท่ีผูรั้บเป็นผูอ้ยูใ่นสถานะท่ีเสมอกนัหรือตํ่ากวา่ 
ตวัอยา่ง  อาจารยแ์จกหนงัสือแก่นกัเรียน 

     พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย  

แด่ ใชใ้นกรณีท่ีผูรั้บหรือผูท่ี้ไดรั้บการกล่าวถึงอยูใ่นสถานะท่ีสูงกวา่ 
ตวัอยา่ง  ตวัแทนนกัศึกษามอบของท่ีระลึกแด่อาจารยท่ี์เกษียณอายรุาชการ 
     ผูอ้าํนวยการกองถวายปัจจยัแด่เจา้อาวาสวดันอ้ยนพคุณ 

ค าบุพบททีต้่องค านึงเป็นพเิศษ 



คือคาํท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมคาํ วลี ประโยคเขา้เป็นเน้ือความเดียวกนั หรือ 
ใหเ้น้ือความมีความสมัพนัธ์กนั 
จาํแนกเป็น ๔ ประเภท 
๑.คาํเช่ือมสมภาค 
๒.คาํเช่ือมอนุประโยค 
๓.คาํเช่ือมเสริม 
๔.คาํเช่ือมสัมพนัธสาร 

การใช้ค าเช่ือม 



คือคาํเช่ือมท่ีใชเ้ช่ือมหน่วยทางภาษาตั้งแต่ ๒ หน่วยข้ึนไป เขา้เป็น 
หน่วยภาษาเดียวกนั และตอ้งเป็นหน่วยภาษาเดียวกนั (นามกบันาม,  
สรรพนามกบัสรรพนาม, กริยากบักริยา ฯลฯ) ไดแ้ก่ กบั และ หรือ แต่ 
 ตวัอยา่ง กอง.....และ.....ตอ้งทาํงานร่วมกนั 
     แผนกวิชา.....กบัแผนกวิชา.....ร่วมกนัร่างหลกัสูตรใหม่ 
     ธนาคาร.....ปิดทาํการแต่ธนาคาร.....เปิดทาํการ 

ค าเช่ือมสมภาค 



คือคาํเช่ือมท่ีปรากฏอยูห่นา้อนุประโยค ประโยค ในประโยคความซอ้น 
แลว้ทาํหนา้ท่ีร่วมกนัเป็นส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยค 
หลกัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ หน่วยประธาน หน่วยเติมเตม็ หรือเป็น 
ส่วนขยายส่วนใดส่วนหน่ึง จาํแนกได ้๓ ประเภท 
๑.คาํเช่ือมนามานุประโยค(คาํท่ีใชน้าํหนา้นามานุประโยค) ไดแ้ก่ ท่ี วา่  
ให ้ท่ีวา่ 
ตวัอยา่ง ท่ีหน่วยดาํเนินการไปนั้น สมควรแลว้ 
    สบ.ทบ.แจง้วา่จะส่งเจา้หนา้ท่ีมาประสาน 
    กพ.ทบ.แจง้ใหด้าํเนินการโดยทนัที 

ค าเช่ือมอนุประโยค 



๒.คาํเช่ือมคุณานุประโยค(อนุประโยคท่ีขยายนามวลีในประโยคความ
ซอ้น) ไดแ้ก่ ท่ี ซ่ึง อนั 

ตวัอยา่ง  นกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศเป็นนกักีฬาสงักดักองทพับก 
     กห.ใหง้บประมาณเฉพาะโครงการอนัเป็นประโยชน์ 
๓.คาํเช่ือมวิเศษณานุประโยค(อนุประโยคท่ีทาํหนา้ท่ีขยายกริยาวลีและทาํ

หนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกริยาวลีในประโยคความซอ้น)ไดแ้ก่ จนกระทัง่ 
จน จนเม่ือ เพราะ ขณะท่ี (กรณีปรากฏหลงัประโยคหลกั) จึง เลย ถึง ก ็
ถา้ (กรณีปรากฏตน้ประโยค) 

ตวัอยา่ง  กระผมขออนุญาตลาหยดุราชการเพราะป่วยเป็นไขห้วดั 
     สบ.ทบ.จะดาํเนินการทนัทีถา้โครงการไดรั้บอนุมติังบประมาณ 

ค าเช่ือมอนุประโยค(ต่อ) 



คือคาํเช่ือมท่ีเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือใหห้น่วยภาษาทั้ง ๒ หน่วย มีคาํสมัพนัธ์ 
ชดัเจนยิง่ข้ึน โดยจะปรากฏอยูใ่นประโยคต่างๆ ไดทุ้กประโยคทั้ง 
ประโยคความเดียว ประโยคความซอ้น ประโยคความรวมและประโยค 
ในสมัพนัธสาร (ขอ้ความ) กไ็ด ้ไดแ้ก่ จึง เลย ถึง ก ็
ตวัอยา่ง   หาก สก.ทบ.ขอความร่วมมือมา สบ.ทบ.กไ็ม่ขดัขอ้ง 
      หน่วยกเ็ห็นควรตามท่ี สห.ทบ.เสนอ 

ค าเช่ือมเสริม 



คือคาํท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมประโยคตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไปใหร้วมเป็น 
ขอ้ความเดียวกนัอยา่งกลมกลืนและสละสลวย ไดแ้ก่ อยา่งไรกต็าม  
กล่าวคือ อยา่งไรกดี็ ดงันั้น อน่ึง ทั้งน้ี ในท่ีสุด แต่ทวา่ 
ตวัอยา่ง   สบ.ทบ.จะจดัอบรมผูป้ระเมินภายใน ใน......ท่ี......ดงันั้น 
                หน่วยจึงขออนุมติัค่าตอบแทนวทิยากร... 

ค าเช่ือมสัมพนัธสาร 



 
กรณีตอ้งเวน้วรรค 
ตวัอยา่ง   ปลานํ้าจืดท่ีสาํคญัๆ เช่น ปลาดุก ปลาหมอ ปลาช่อน และปลากลาย 
กรณีไม่ตอ้งเวน้วรรค 
ตวัอยา่ง   กรมกาํลงัพลทหารบกและกรมสารบรรณทหารบกร่วมกนัจดังานปีใหม่ 
 

การใช้ “และ” เป็นค าเช่ือมสัมพนัธสาร 



คือคาํท่ีปรากฏในตาํแหน่งทา้ยสุดของประโยค มีความหมายไม่เด่นชดั 
ในตวัเอง และไม่มีความสมัพนัธ์ทางภาษากบัหน่วยภาษาอ่ืนใดใน 
ประโยค เขียนเพ่ือใชใ้หป้ระโยคนั้นจบกระแสความและไม่หว้น 
จนเกินไปและควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักรณี เช่น ดว้ย ได ้ต่อไป 
ตวัอยา่ง  ขอใหห้น่วยเร่งรัดดาํเนินการต่อไป 
     ขอไดก้าํชบักาํลงัพลในสงักดัดว้ย 
     กพ.ทบ.ไดพ้ิจารณาแลว้ อนุญาตใหล้าหยดุราชการได ้  

การใช้ค าลงท้าย 



คือคาํท่ีใชแ้สดงการไม่ยอมรับ แยกเป็น 
๑.คาํปฏิเสธกริยา ไดแ้ก่ มิ ไม่ 
- กรณีปรากฏหนา้คาํกริยาและปรากฏเด่ียวๆ คือมิ ไม่ เช่น สบ.ทบ.มิใช่
ผูรั้บผดิชอบเร่ืองน้ี 
- กรณีปรากฏหนา้คาํกริยาและปรากฏร่วมกบัคาํกริยานาํ คือ ค่อย ได ้เคย 
ใคร่ น่า เช่น รร.สบ.สบ.ทบ.ไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั 
๒.คาํปฏิเสธขอ้ความ ไดแ้ก่ มิได ้ไม่ได ้เช่น สบ.ทบ.ยงัไม่ไดป้ระชุมเพ่ือ

พิจารณา 

การใช้ค าปฏิเสธ 



๑. การใชค้าํราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพ 
     - การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระบรมวงศานุวงศ ์
     - การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระสงฆ ์
     - การใชค้าํสุภาพ 
๒. การใชค้าํศพัทบ์ญัญติั 
๓. การใชค้าํทบัศพัท ์

หลกัการใชค้าํเฉพาะกิจ 



๑.ลาํดบัราชวงศท์ั้งสมยัท่ีผา่นมาและสมยัปัจจุบนั ตลอดจนพระบรม
วงศานุวงศ ์คาํบอกเครือญาติ คาํบอกชั้น ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง (คาํบอก
เครือญาติ เช่น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระเจา้นอ้งยาเธอ พระเจา้ลูกเธอ) 

๒.คาํนาํพระนามและคาํพระนาม ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง เช่น สมเดจ็พระเจา้
ลูกยาเธอเจา้ฟ้าวชิราลงกรณ์ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ 

๓.คาํนามราชาศพัทท่ี์เป็นสามานยนามและอาการนามทัว่ไป โดยใชค้าํ 
พระบรมราช พระบรม พระราช พระ นาํหนา้ และใชค้าํ ตน้ หลวง 
ตามหลงั 

การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระบรมวงศานุวงศ ์



- พระบรมราช ใชเ้ฉพาะพระมหากษตัริย ์โดยใชน้าํหนา้คาํสามญัท่ี
สาํคญัยิง่ เช่น พระบรมราชโองการ พระบรมราชวนิิจฉยั 

- พระบรม ใชเ้ฉพาะพระมหากษตัริย ์โดยใชน้าํหนา้คาํสาํคญัท่ีเป็นการ
เชิดชูพระอิสริยยศ เช่น พระบรมเดชานุภาพ พระบรมราโชบาย 

- พระราช ใชน้าํหนา้คาํสามญัสาํหรับพระมหากษตัริย ์พระราชินีและ
พระยพุราช เพ่ือแสดงความสาํคญัรองลงมาจากพระบรม เช่น พระ
ราชดาํรัส พระราชโอรส 

- พระ ใชห้นา้คาํสามญัและคาํศพัทเ์พ่ือทาํใหเ้ป็นราชาศพัท ์เช่น พระ
เกา้อ้ี พระท่ีนัง่ พระอาจารย ์พระสหาย พระพ่ีเล้ียง 

การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระบรมวงศานุวงศ ์(ต่อ) 



 
- ราช ใชน้าํหนา้คาํสามญัเพ่ือบอกวา่เป็นคาํสาํหรับพระมหากษตัริย ์เช่น 

ราชการ ราชโอรส ราชพสัดุ ราชกิจ 
- ตน้ ใชป้ระกอบทา้ยคาํนามทัว่ไปเพ่ือใหท้ราบวา่เป็นคาํสาํหรับ

พระมหากษตัริย ์เก่ียวกบัยวดยาน สตัวพ์าหนะ อาวธุ เช่น ชา้งตน้ รถตน้ 
- หลวง ใชป้ระกอบทา้ยคาํนามทัว่ไปซ่ึงเป็นพระราชสมบติัของ

พระมหากษตัริย ์เช่น ลูกหลวง เรือหลวง ของหลวง มา้หลวง ชา้งหลวง 

การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระบรมวงศานุวงศ ์(ต่อ) 



 
๔.การใชค้าํ สมเดจ็พระเจา้ สมเดจ็ พระ และพระเจา้ นาํหนา้คาํเดิมท่ีเป็น

ช่ือ ทาํใหเ้ป็นคาํราชาศพัทไ์ด ้เช่น สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระเจา้
ตากสินมหาราช 

๕.การใชค้าํ พระท่ีนัง่ นาํหนา้นามสามญัเป็นช่ือท่ีประทบัและมหา
เศวตฉตัร เช่น พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท และใชพ้ระท่ีนัง่ ตามหลงั
นามสามญั เช่น รถพระท่ีนัง่ เรือพระท่ีนัง่ 

การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระบรมวงศานุวงศ ์(ต่อ) 



 
๑.คาํราชาศพัทท่ี์ใชเ้ฉพาะพระสงัฆราช จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใช้

ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงแตกต่างจากพระสงฆต่์างสมณศกัด์ิ เช่น เสวย 
ตรัส ทรงรับนิมนต ์

๒.คาํราชาศพัทส์าํหรับพระสงฆ ์ใชไ้ดก้บัพระสงฆท์ัว่ไป เช่น 
ฉนั ขอถวาย อาราธนา นิมนต ์จาํวดั 

การใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับพระสงฆ ์



๑.สมเดจ็พระสังฆราช  ๑ พระองค ์
๒.สมเดจ็พระราชาคณะ  ๘  รูป 
๓.พระราชาคณะเจา้คณะรอง  ๒๓ รูป 
๔.พระราชาคณะชั้นธรรม  ๕๐  รูป 
๕.พระราชาคณะชั้นเทพ  ๑๐๐  รูป 
๖.พระราชาคณะชั้นราช  ๒๑๐  รูป 
๗.พระราชาคณะชั้นสามญั  ๕๑๐  รูป 
๘.พระครูสัญญาบตัรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ (ไม่จาํกดัจาํนวน) 
๙.พระครูฐานานุกรม (ตั้งไดต้ามจาํนวนท่ีปรากฏในสัญญาบตัรของพระราชาคณะ) 
๑๐.พระครูประทวนสมณศกัด์ิ (พระครูผูอุ้ปการะการศึกษา) (ไม่จาํกดัจาํนวน) 
๑๑.พระเปรียญ ป.ธ.9 - ป.ธ.8 - ป.ธ.7 - ป.ธ.6 - ป.ธ.5 - ป.ธ.4 - ป.ธ.3 
 

ท าเนียบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ 



คือคาํสามญัท่ีนาํมาใชใ้นภาษาไทยเพื่อใหสุ้ภาพ เรียบร้อย เป็นท่ียอมรับ 
ของสงัคม  
ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนหนงัสือราชการ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชใ้หสุ้ภาพ 
คาํสุภาพสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได ้เช่น 
  - เครือญาติ : บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา บุตรี 
  - เก่ียวกบัร่างกาย : เทา้ โลหิต ศีรษะ ครรภ ์
  - สตัวแ์ละส่ิงไม่มีชีวติ : โค กระบือ สุกร สุนขั เพลิง สุรา 

การใช้ค าสุภาพ 



 
๑. เปล่ียนถอ้ยคาํท่ีใชไ้ดก้ลางๆ ใหเ้ป็นคาํสุภาพ เช่น บอก/เรียน ไม่รู้/ไม่

ทราบ ลูก/ผล ใบ/ฟอง กิน/รับประทาน 
๒. ไม่ใชค้าํอุทานท่ีไม่สุภาพ เช่น หือ โวย้ วะ 
๓. ไม่ใชค้าํหยาบ เช่น อา้ย อี  

หลกัการใช้ค าสุภาพ 



 
  คือคาํท่ีสร้างข้ึนใหม่จากคาํภาษาต่างประเทศซ่ึงมกัเป็นภาษาองักฤษ 
และคาํนั้นไม่มีคาํใชแ้ทนในภาษาไทย ราชบณัฑิตจึงคิดคาํใหม่ซ่ึงเป็น 
ภาษาไทยแลว้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช ้
กรณีคาํนั้นมีศพัทบ์ญัญติัแลว้ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญติัทุกกรณี และใชโ้ดย 
ไม่ตอ้งมีรูปศพัทภ์าษาองักฤษอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ดว้ย เช่น  
โทรสาร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ค่านิยม พฤติกรรม เสถียรภาพ 

การใช้ค าศัพท์บัญญัติ 



 
- กรณีท่ีคาํนั้นมีศพัทบ์ญัญติัแลว้ ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญติัแทนใหถู้กตอ้ง 
- กรณีท่ีไม่มีศพัทบ์ญัญติั  
     ใหเ้ขียนถ่ายถอดเสียงดว้ยภาษาไทยใหถู้กตอ้ง แลว้วงเลบ็รากศพัท์
เดิมไวด้ว้ย เช่น หลุยส์ (louis), โคโลญ (cologne)  
     หรือใหใ้ชศ้พัทแ์ปลโดยใชค้าํไทย แลว้ใหว้งเลบ็รากศพัทเ์ดิมไว ้
เช่น ในร่ม (in door), ตลาดมืด (black market) 

การใช้ค าทับศัพท์ 



 
๑. ใชป้ระโยคใหถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยค 
๒. ใชใ้หถู้กตอ้งตามจุดประสงคใ์นการส่ือสาร 
๓. ใชป้ระโยคใหส้ั้น โดยไม่ใชค้าํเช่ือมมาก  
๔. ใชป้ระโยคเพ่ือบอกเล่า แมเ้ป็นคาํถามกค็วรดดัแปลงใหเ้ป็นบอกเล่า 
๕. ใชป้ระโยคใหช้ดัเจน มีความหมายเดียว ไม่คลุมเครือ เขา้ใจโดยทนัที 
๖. ใชป้ระโยคใหสุ้ภาพ สละสลวย ชวนอ่าน และชวนปฏิบติั  

หลกัการใชป้ระโยคเขียนหนงัสือราชการ 



 
๑. ประโยคความเดียว (ประธาน+กริยา+กรรม) ใชบ้อกความท่ีไม่
ซบัซอ้น มีใจความเดียว หากมีส่วนขยายกมี็เป็นวลีสั้นๆ 
๒. ประโยคความซอ้น มีโครงสร้างเช่นเดียวกบัประโยคความเดียวแต่
มีส่วนขยายส่วนใดส่วนหน่ึงคือ ประธาน กริยา หรือกรรมเป็น
ประโยคเพ่ืออธิบายความเฉพาะส่วนนั้นใหช้ดัเจนข้ึน 
๓. ประโยคความรวม เกิดจากการรวมประโยคความเดียวสองประโยค
เขา้ดว้ยกนั 

ใชป้ระโยคใหถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยค 



๑. ประโยคบอกเล่า เป็นประโยคท่ีตอ้งการบอกเจตนาหรือเร่ืองราวต่างๆ ให้
ผูรั้บหนงัสือทราบ เช่น รร.สบ.สบ.ทบ.ยนิดีส่งวิทยากรไปบรรยายใหค้วามรู้ใน
แต่ละดา้น 
๒. ประโยคปฏิเสธ มีเน้ือความปฏิเสธโดยใชค้าํปฏิเสธ คือ ไม่ ไม่ได ้มิได ้ไม่
อาจ มิอาจ เช่น รร.สบ.สบ.ทบ.ไม่มีนโยบายสนบัสนุนการเร่ียไร รับบริจาค 
๓. ประโยคคาํถาม ใชถ้ามคาํถามจากผูรั้บ โดยมีคาํแสดงคาํถามปรากฏอยูด่ว้ย 
เช่น ผูใ้ด อยา่งไร เช่นไร เพราะเหตุใด 
๔. ประโยคคาํสัง่ มีเน้ือความในลกัษณะสัง่ อาจเป็นสัง่โดยตรง คือสัง่ใหท้าํ 
หรือสัง่โดยออ้ม คือสัง่ในเชิงอนุญาต ชกัชวน หรือขอร้อง เช่น เร่ืองดงักล่าว
กรุณาดาํเนินการโดยเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อกรุณาใหค้วามร่วมมือ 

ใชใ้หถู้กตอ้งตามจุดประสงคใ์นการส่ือสาร 



 
- ไม่ควรใชค้าํเช่ือมมากเกินไป 
- ควรใชป้ระโยคความเดียวมากกวา่ประโยคความซอ้นหรือความรวม 
- ความยาวแต่ละประโยคไม่ควรเกินหน่ึงบรรทดั 
- ไม่ใชค้าํฟุ่ มเฟือย ซํ้ าซาก ไดแ้ก่ คาํซอ้น คาํซํ้ าและคาํขยายท่ีไม่จาํเป็น 

ใชป้ระโยคใหส้ั้น 



 
- ควรใชป้ระโยคเพ่ือบอกเล่า 
- ประโยคท่ีเป็นคาํถาม ควรดดัแปลงใหเ้ป็นประโยคบอกเล่า เช่น ขอ
หารือวา่สมควรปฏิบติัประการใด 
- ไม่ควรใชป้ระโยคคาํถามตรงๆ วา่ ทาํไดไ้หม ทาํไดห้รือไม่ 

 

ใชป้ระโยคเพ่ือบอกเล่า 



 
    - ใชป้ระโยคใหมี้ความหมายเดียว ไม่คลุมเครือ 
    - อ่านแลว้เขา้ใจทนัทีโดยไม่ตอ้งอ่านทวนหรือตีความ 

ใชป้ระโยคใหช้ดัเจน 



โดยปกติภาษาราชการจะเนน้ความชดัเจน ตรงไปตรงมา  
แต่อยา่งไรกต็ามควรใหมี้ความสุภาพ สละสลวย ชวนอ่านและชวนปฏิบติั 
พยายามไม่ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกทางลบ โดยเฉพาะหนงัสือตกัเตือน 
กาํชบั ควรใชป้ระโยคท่ีสุภาพเสมอ เช่น 
จึงขอความร่วมมือมายงักรมสารบรรณทหารบกเพ่ือกรุณาปฏิบติัตาม 
ระเบียบดว้ย จะขอบคุณยิง่ 

ใชป้ระโยคใหส้ละสลวย 



 
๑. หลกัการใชเ้คร่ืองหมาย 
๒. หลกัการเวน้วรรค 
๓. หลกัการยอ่หนา้ 
๔. หลกัการตดัคาํ 
๕. หลกัการใชต้วัเลข 

หลกัการใชเ้คร่ืองหมาย การเวน้วรรค และหลกัการอ่ืนๆ เขียนหนงัสือราชการ 



๑.ไปยาลนอ้ย (ฯ) ตอ้งใชก้บัส่ิงเดียวกนัท่ีเขียนไม่จบ เช่นพระนาม นามสกลุ 
ช่ือเฉพาะของหน่วยงาน 

๒.อญัประกาศ หรือเคร่ืองหมายคาํพดู (“........”) ใชเ้ม่ือตอ้งการคดัลอกขอ้ความ
มากล่าวหรือเนน้ช่ือเฉพาะ ขอ้ความสาํคญั 

๓.สัญประกาศ หรือขีดเสน้ใต ้( _____ ) ใชเ้ม่ือตอ้งการเนน้ขอ้ความสาํคญั 
๔.ยติัภงัค ์หรือขีดสั้น ( - ) ใชใ้นกรณีตดัคาํระหวา่งบรรทดั และคาํสองคาํท่ี

เก่ียวขอ้งกนั เช่น รายรับ-รายจ่าย 
๕.จุลภาค หรือจุดลูกนํ้า ( , ) โดยทัว่ไปไม่ควรใชเ้พราะมีวรรคตอนเพื่อแบ่ง

ขอ้ความอยูแ่ลว้ (ควรใชเ้ฉพาะท่ีจาํเป็น) เช่น ตวัเลขหลายหลกั นามปากกา 

หลกัการใชเ้คร่ืองหมายท่ีมกัใชผ้ิด 



 
๑.วรรคใหญ่ ใชว้รรคระหวา่งขอ้ความท่ียงัไม่จบแต่ยาวมาก หรือ

ประโยคท่ีจบสมบูรณ์แลว้ 
๒.วรรคเลก็ ใชว้รรคระหวา่งคาํ ใชก่้อนและหลงัคาํบางคาํ เช่น คือ 

ไดแ้ก่ อาทิ และวรรคก่อนและหลงั เคร่ืองหมายต่างๆ เช่น ฯลฯ “......” 
ซ่ึงหากไม่เวน้วรรค จะทาํใหเ้คร่ืองหมายเหล่านั้นมองเห็นไม่ชดั 

หมายเหตุ ผูพิ้มพ ์ผูต้รวจร่าง ควรพิถีพิถนัในการจดัวรรคตอนใหถู้กตอ้ง 
เพราะการเวน้วรรคตอนท่ีไม่ถูกตอ้งความหมายอาจคลาดเคล่ือน 

หลกัการเวน้วรรค 



 
- แต่ละยอ่หนา้ควรมีใจความสาํคญัเพียงเร่ืองเดียวหรือประการเดียว มีการเช่ือมโยง
เป็นเหตุเป็นผลกนัโดยตลอดและมีการเนน้ย ํ้าสาระสาํคญัใหเ้ด่นชดั 
- ลกัษณะยอ่หนา้ 
     ยอ่หนา้ท่ีหน่ึง กล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของเร่ือง หรือกล่าวถึงหลกัการสาํคญัทัว่ไป 
ของเร่ือง หรือเป็นการอรัมภบท หรือเกร่ินนาํ 
     ยอ่หนา้ท่ีสอง บอกความประสงคข์องการส่ือสารในคร้ังนั้น 
     ยอ่หนา้ท่ีสาม เป็นการสรุปวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร เนน้ย ํ้า และขอบคุณ  

หลกัการยอ่หนา้ 



๑. การตดัคาํโดยไม่คาํนึงถึงความเสมอของบรรทดัดา้นขวามือ 
     - ไม่ตดัคาํท่ีเป็นหน่วยเดียวกนั เช่น คาํประสม คาํซํ้ า คาํซอ้น อาทิ แม่-นํ้า, 
นกัการ-ศึกษา, บา้น-เมือง, อี-สาน 
     - ไม่ตดัคาํท่ีออกเสียงเช่ือมกนัของคาํสมาสและสนธิ เช่น ราช-การ, ราชา-ธิ
ราช, วฒัน-ธรรม, ศิลปะ-วฒันธรรม, อิน-ทรา 
     - ไม่ตดัคาํหน่วยวลีสั้นๆ เช่น ยก-ตวัอยา่ง, กล่าว-วา่, เร่ือง-น้ี, ประเดน็-น้ี, ด่ืม-
นํ้า, สรง-นํ้า  
๒. การตดัคาํโดยคาํนึงถึงความเสมอของบรรทดัดา้นขวามือ 
     - ทุกคร้ังตอ้งใส่เคร่ืองหมายยติัภงัค ์ในลกัษณะ- 
     - ใหก้ระทาํเฉพาะหน่วยภาษาท่ียาว เช่น คาํประสมหลายคาํ คาํซอ้นหลายคาํ 
หรือวลียาวๆ เช่น ผูจ้าํหน่าย-หนงัสือพิมพ,์ ตวัอยา่ง-ท่ีกล่าวมา, ประเดน็-ดงักล่าว 

 

หลกัการตดัคาํ 



 
ตวัเลขในหนงัสือราชการควรใชเ้ลขไทยทั้งฉบบั 
ยกเวน้ 
   -ขอ้ความท่ีมีศพัทเ์ทคนิคภาษาอ่ืนปะปนอยู ่เช่น ช่ือสูตร ศพัทเ์ฉพาะ 
ท่ีมีตวัเลข สามารถใชเ้ลขอารบิกไดเ้ฉพาะในส่วนนั้น 
 - ในกรณีท่ีเน้ือความส่วนนั้นเป็นภาษาองักฤษ ไม่ตอ้งใชเ้ลขไทย ใหใ้ช ้
เลขอารบิก 

หลกัการใชต้วัเลข 



      ประวติัส่วนตวัของขา้พเจา้ 
      สถานท่ีสาํคญัในจงัหวดัท่ีขา้พเจา้เกิด 
      โรงเรียนแห่งแรกท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ 
      โบราณสถานท่ีสาํคญัในจงัหวดัท่ีขา้พเจา้เกิด 
       คุณครูท่ีขา้พเจา้ประทบัใจในวยัเดก็ 
       อนาคตท่ีขา้พเจา้กาํหนด 
       เร่ืองต่ืนเตน้ชวนหวาดเสียวท่ีขา้พเจา้เคยประสบมา 
      ประสบการณ์การทาํงานของขา้พเจา้ 

ฝึกเขียนเร่ืองราว 



   
      ประวติัการรับราชการของขา้พเจา้ 
      หนงัสือเชิญเพ่ือนๆ ไปร่วมงานครบรอบวนัเกิดท่ีบา้น 
 

ฝึกเขียนเร่ืองราว(ต่อ) 



ฝึกร่างหนังสือราชการ 

กพ.ทบ. จะจดัอบรม การแกปั้ญหาหน้ีสินของกาํลงัพลชั้นผูน้อ้ย  สงักดั ทบ. 
จาํนวน ๑๐๐ นาย ในวนัจนัทร์ท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๘   เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  ณ 
หอประชุมกิตติขจร ใน บก.ทบ. 
กพ.ทบ. ขอให ้นขต.ทบ. พิจารณาจดัส่งกาํลงัพล ชั้นยศ ร.อ. ถึง พ.ต. จาํนวน
หน่วยละ ๒ นาย เขา้รับการอบรม เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นวิทยากรประจาํหน่วย โดย
ใหส่้งรายช่ือ ถึง กพ.ทบ. ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘ 
บ่งการใหท่้านร่างบนัทึกความเห็น นาํเรียน ผูบ้งัคบับญัชา / หน.ส่วนราชการ
ของท่าน ขออนุมติัส่งกาํลงัพลเขา้ร่วมอบรม และร่างหนงัสือถึง กพ.ทบ.ดว้ย 



ฝึกร่างหนังสือราชการ 

สก.ทบ.จะดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ใหก้บักาํลงัพลในเร่ือง หลกัการร่าง
หนงัสือราชการเบ้ืองตน้ โดยมีขา้ราชการ นายทหารและนายสิบ เขา้รับการ
อบรม จาํนวน ๔๐ นาย ในศุกร์วนัท่ี ๑๘ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ หอ้ง
ประชุม สก.ทบ. 
บ่งการใหท่้านในฐานะ หน.ธุรการ ของหน่วย จดัทาํบนัทึกความเห็นเพื่อ 
ขออนุมติั ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้ส่วนราชการ (จก.สก.ทบ) เชิญวิทยากร 
จาก รร.สบ.สบ.ทบ. มาเป็นผูบ้รรยาย และร่างหนงัสือถึง สบ.ทบ. ดว้ย 



ฝึกร่างหนังสือราชการ 
สห.ทบ.ประสบปัญหากาํลงัพลภายในหน่วยขาดความรู้ความเขา้ใจในงาน 
สารบรรณ เก่ียวกบัชนิด รูปแบบ หลกัการพิมพแ์ละหลกัการร่างหนงัสือราชการ  
ท่านในฐานะ หน.ธุรการ ของ สห.ทบ. มีความคิดริเร่ิมจะดาํเนินการจดัอบรม 
ใหค้วามรู้กาํลงัพลในเร่ืองดงักล่าว โดยวางแผนขั้นตน้จะอบรม นายทหาร นายสิบ 
จาํนวน ๕๐ นาย ใน วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ และขอใชห้อ้ง
ประชุมของ วพบ. เป็นสถานท่ีอบรม  
บ่งการ ใหท่้านจดัทาํบนัทึกความเห็นขออนุมติั จก.สห.ทบ. เพื่อดาํเนินการอบรม 
ใหค้วามรู้กาํลงัพล โดยร่างหนงัสือขอรับการสนบัสนุนวิทยากรจาก รร.สบ.สบ.
ทบ. และหนงัสือขอยมืใชห้อ้งประชุมของ วพบ. เป็นสถานท่ีอบรมดพน่สารเคมี
กาํจดัยงุลาย 



ฝึกร่างหนังสือราชการ 

 
รร.สบ.สบ.ทบ.ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก โดยมีกาํลงัพล 
นายทหาร/นายสิบ รวมถึง นทน./นสน. เจบ็ป่วยดว้ยโรคดงักล่าวต่อเน่ืองกนัรวม 
๑๖ นาย 
บ่งการใหท่้านในฐานะ หน.ธุรการ ของหน่วย จดัทาํบนัทึกความเห็นเพื่อขออนุมติั 
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นรูปธรรม 
ธงคาํตอบ ๑. ใหก้าํลงัพลร่วมมือกนักาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนํ้ายงุลาย 
                 ๒. เชิญวิทยากรจาก พบ. มาใหบ้รรยายใหค้วามรู้ในการป้องกนั                
การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานเขตดุสิต มาดาํเนินกา 



ฝึกร่างหนังสือราชการ 

ผบ.ทบ. มีกาํหนดการเดินทางมาตรวจเยีย่ม พล.ร.๙ ใน วนัศุกร์ท่ี ๑ ม.ค.๕๙ เวลา 
๐๘๐๐ เดินทางโดยรถประจาํตาํแหน่งและจะเดินทางกลบัในวนัเดียวกนัหลงั
รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่งการ ผบ.พล.ร.๙ มีคาํสัง่ใหท่้านซ่ึงเป็น นายทหารสารบรรณ พล.ร.๙ เตรียมการ
ตอ้นรับโดยมอบหมายใหท่้านทาํหนงัสือขอรับการสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจาก 
กองกาํกบัการตาํรวจจราจร จว.กาญจนบุรี มาอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร
บริเวณ ทางเขา้ค่ายสุรสีห์ในวนัดงักล่าว 



หลกัคดิแบบบูรณาการ 

กาํหนดยทุธศาสตร์  เป้าหมาย  วธีิการ  เคร่ืองมือ 
กาํหนดวสิยัทศัน ์  ชดัเจน  ถูกตอ้ง  ครบถว้น 
การวางแผน   ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  ระยะยาว 
การปฏิบติั   ก่อน  ขณะ  หลงั 
การเรียนรู้   หลกัการ  ประสบการณ์  จินตนาการ 
       (ความจาํ ความเขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้พลิกแพลงหลกัการ) 

   


