ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
๑. ควรใช้คำที่สั้น กระชับ เช่น ตำมเอกสำรแนบ, ดังเอกสำรแนบ
๒. กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ กั้นหน้ำ ๓ ซม. กั้นหลัง ๒ ซม. กำรเขียนที่ หนังสือ ห่ำงจำกข้ำงบน ๕ ซม.
๓. กำรตรำชั้นควำมลับและชั้นควำมเร็วให้ใช้หมึกสีแดง
๔. ตรำครุฑควำมสูง ๓ ซม. บันทึกข้อควำม ๑.๕ ซม.
๕. บรรทัดแรกอยู่ตรงกับเท้ำครุฑ
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๗. กำรเขียน อ้ำงถึงในหนังสือให้ถูกต้องคือ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๑๐๘๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๔ (ห้ำมใช้ตัวย่อ “ลว.”
และไม่ต้องใส่คำว่ำ “พ.ศ.”)
๘. สิ่งที่ส่งมำด้วย กรณีที่มีเรื่องเดียวที่แนบมำด้วยไม่ต้องระบุเลข และให้ใส่จำนวน ลักษณะนำมให้ถูกต้อง
เช่น รำยงำนกำรประชุม ใช้ “ฉบับ”
๙. กำรเขียนรำยงำนกำรประชุม ระเบียบวำระอื่นๆ ถ้ำในที่ประชุมไม่มีก็ไม่ต้องเขียนในรำยงำน เสมือน “อ้ำงถึง”
๑๐. วำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งในที่ประชุม ถ้ำไม่มีให้เลขำกล่ำวขออนุญำตในที่ประชุมเลื่อนวำระ โดยให้
วำระที่ ๒ แทนวำระที่ ๑ และลำดับต่อๆ ไป ตำมวำระกำรประชุม
๑๑. กำรใช้ไปยำลน้อยสำมำรถใช้ได้
๑๑.๑ ในกรณีที่ย่อคำนำมเฉพำะที่มีชื่อยำวมำก เช่น กรุงเทพฯ, ผู้ว่ำฯ, เป็นต้น
๑๑.๒ ใช้ในคำรำชำศัพท์บำงคำที่เป็นที่รู้จัก เช่น โปรดเกล้ำฯ, เข้ำเฝ้ำฯ, เป็นต้น
๑๒. คำว่ำอีเมล สำมำรถใช้หนังสือรำชกำรได้ ดังนี้ อีเมล, E-mail, e-mal, email อันที่นิยมที่สุดคือ e-mail
๑๓. เบอร์โทรศัพท์ในหนังสือรำชกำรจะไม่มีเครื่องหมำย “-” เด็ดขำด เช่น ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔
กำรเขียนเลขที่หนังสือรำชกำรจะไม่มี “.” เช่น ศธ
๑๔. ตำมหนังสือเลขที่ นว ๑๖๘/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยำยน ๒๔๘๗ ประกำศยกเลิกกำรใช้ ฯพณฯ
๑๕. ตำมหนังสือเลขที่ นว ๑๘๒/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๔๘๘ ประกำศยกเลิกกำรใช้ ฯพณฯ กับกำร
ต่ำงประเทศ(เอกอัครรำชทูต)
๑๖. ดร. ไม่ถือเป็นคำนำหน้ำนำม แต่เป็นเพียงกำรแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ดังนั้นจึงมีกำรอนุโลมให้ใช้
คำขึ้นต้นเป็น ดร.ในวงกำรศึกษำทั้งหมด ถ้ำทำงำนในบริษัทต่ำงๆ ไม่ต้องใส่คำนำหน้ำนำมเป็น ดร.
๑๗. กำรเว้นวรรค เว้นวรรคเล็ก ๒ เคำะ วรรคใหญ่เว้น ๔ เคำะ
๑๘. กำรลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ระเบียบงำนสำรบรรณกำหนดไว้ ดังนี้
๑๘.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทน กรณีตำแหน่งว่ำงลง (ตำย, ว่ำง)
๑๘.๒ รักษำรำชกำรแทน กรณีตำแหน่งนั้นว่ำงลงชั่วครำว ให้ผู้ตำแหน่งน้อยกว่ำรักษำรำชกำรแทนโดย
ระบุเป็นลำยลักษณ์อักษรแต่มักไม่ใช้กับผู้อำนวยกำรกอง
๑๘.๓ ปฏิบัติรำชกำรแทน กรณีผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดมอบให้รองฯ ทำกำรแทน
๑๘.๔ รักษำรำชกำรแทน กรณีตำแหน่งว่ำงถำวร รอกำรแต่งตั้ง/เลือกตั้ง/สรรหำ
๑๘.๕ รักษำกำร...

-๒๑๘.๕ รักษำกำรในตำแหน่ง กรณีตำแหน่งว่ำงชั่วครำว ระดับต่ำไม่สูงมำกส่วนใหญ่ใช้ในระดับ
ผู้อำนวยกำรกอง เฉพำะข้ำรำชกำรครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน โดยมีนัยเป็นผู้อำนวยกำร
คนต่อไป
๑๘.๖ ทำกำรแทน กรณีใช้ในข้ำรำชกำรตุลกำรเท่ำนั้นทั้งว่ำงชั่วครำวและถำวร
๑๙. หลักกำรใช้บุพบท
๑๙.๑ “กับ” ใช้เมื่อประธำนและกรรมทำกริยำร่วมกัน หรือใช้ในควำมหมำยว่ำติดกัน เท่ำกัน ด้วยกัน
๑๙.๒ “แก่” ใช้เมื่อประธำนทำกริยำฝ่ำยเดียว หรือใช้เกี่ยวกับกำรบอก
๑๙.๓ “แด่” ใช้เกี่ยวกับกำรให้ เฉพำะผู้น้อยให้แก่ผู้ใหญ่
๑๙.๔ “ต่อ” ใช้แสดงควำมเกี่ยวข้อง ติดต่อกัน หรือเป็นไปตำม คล้อยตำม และทำตำม
๒๐. วงเล็บ () สิ่งที่อยู่ในวงเล็บคือส่วนขยำยไม่สำคัญ
๒๑. กำรใช้คำในกำรเขียนเรื่อง
๒๑.๑ อบรมที่มีวุฒิบัตรจะใช้ “หลักสูตร” กรณีมีหลำยเรื่องไม่ต้องระบุ
๒๑.๒ อบรมไม่มีวุฒิบัตรใช้ “หัวข้อ”
๒๑.๓ สัมมนำใช้ “เรื่อง” ต้องมีชื่อเรื่องเสมอ เพรำะสัมมนำมีเรื่องเดียวแต่หลำยหัวข้อ
๒๑.๔ กำรประชุมใช้ “เรื่อง” เพื่อใจควำมสำคัญคือประชุมเรื่องอะไร
๒๒. ประเด็นสำคัญในกำรเขียนหนังสือรำชกำรคือ ๕ W ๒ H คือ Who, Why, When, Where, How, How much
โดยอำจจะมีไม่ครบก็ได้และไม่ต้องเรียงตำมแบบก็ได้
๒๓. กำรเขียนข้อควำมในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป กรณีหนังสือฉบับแรกของเรื่อง
๒๓.๑ “ด้วย”,“เนื่องจำก”กรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ฉบับแรกของเรือ่ ง เป็นคำเกริ่นนำเรื่องทั่วไป
๒๓.๒ “เนื่องจำก”,“สืบเนื่องจำก”เป็นหนังสือฉบับแรกเหมือนกันต่ำงกันที่เหตุที่เกิดขึ้นมีควำมจำเป็นที่ต้องเขียนถึงเขำ
๒๓.๓ “โดยที”่ เป็นหนังสือฉบับแรกเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่กล่ำวถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ กรณีเคยมี
หนังสือส่งไปก่อนแล้ว
๒๓.๔ “ตำม”,“ตำมที่”,“อนุสนธิ”
๒๓.๔.๑ ใช้ในกรณีเคยติดต่อกันมำก่อน
- ติดต่อทำงวำจำ
- ติดต่อทำงลำยลักษณ์อักษร
๒๓.๔.๒ เรื่องที่เคยรับทรำบกันมำก่อน
- นโยบำยรัฐหรือกระทรวง
- คำสั่งข้อบังคับ
- กำรประชุมตำมมติกำรประชุม
๒๓.๔.๓ อนุสนธิ เช่น อนุสนธิบนั ทึกควำมร่วมมือ(MOU)
๒๔.กำรเขียน...

-๓๒๔. กำรเขียนข้อควำมในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ถ้ำเป็นกำรอ้ำงถึงหนังสือ
๒๔.๑ ถ้ำเขำทรำบเรื่องมำบ้ำงแต่เรำไม่ได้มีหนังสือส่งถึงใช้ “ตำม”
๒๔.๒ ถ้ำเขำไม่เคยทรำบเรื่องเลยใช้ “ด้วย”
๒๕. หนังสือรำชกำรภำยนอกต้องเขียน เรียนถึงใครตำแหน่งอะไรให้เต็มยศ เช่น เรียน คณบดีคณะศิลปะศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
๒๖. หนังสือภำยนอกไม่ควรเกิน ๒ หน้ำกระดำษ เนื้อหำ หน้ำละ ๒๕ บรรทัด ต้องมีต่อตรงท้ำยกระดำษ
เวลำจะขึ้นอีกหน้ำ เช่น ศูนย์บริกำร... โดยมีจุดเพียง ๓ จุดเท่ำนั้น และนิยมไม่เกิน ๔ คำ แต่กรณีหนังสือ
ไม่สำคัญก็ไม่เขียนต่อท้ำยก็ได้
๒๗. ส่งรำยงำนพร้อมแผ่นซีดี ควรใช้คำว่ำ “แผ่นบันทึกข้อมูล”
๒๘. ควำมแตกต่ำงของคำ
๒๘.๑ เกษียน คือ เขียน/แทรกอยู่ในข้อควำมหนังสือ
๒๘.๒ เกษียณ คือ ให้ออกจำกรำชกำรเพรำะสูงอำยุ
๒๘.๓ เกษียร คือ น้ำนม (แม่)
๒๙. กำรเขียนหัวเรื่องให้ถูกต้อง เช่น
๒๙.๑ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้ใช้หอประชุมมหำวิทยำลัย
๒๙.๒ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนแห่งชำติดอยอ่ำงขำง
๒๙.๓ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้ยืมวิทยุสื่อสำร
เพรำะกำรขอควำมอนุเครำะห์เป็นกำรขอควำมช่วยเหลือซึ่งกำรขอดังกล่ำว เรำเป็นคนกระทำ แต่ถ้ำเรำขอให้เขำ
ทำให้จะใช้อีกลักษณะ เช่น
๒๙.๔ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ผู้รับหนังสือเป็นคนทำ)
และไม่ควรเป็นอย่ำงยิ่งทีจ่ ะมีข้อควำมปรำกฏว่ำ “หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน”
เพรำะถือเป็นกำรย้ำผู้รับจนเกินไป
๓๐. กรณีหน่วยงำนนั้นมีหน้ำที่ซ่อมอยู่แล้ว เรื่องก็จะเปลีย่ นตำม
- เรื่อง แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(เพรำะคอมพิวเตอร์ยงั อยู่ที่ผู้แจ้ง)
ไม่ควรใช้ว่ำ เรื่อง ขอให้ดำเนินกำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพรำะเป็นภำษำคำสั่ง เว้นแต่กรณีที่แจ้งไปหลำย
ครั้งแล้วแต่เขำยังไม่ดำเนินกำรหรือ เจ้ำนำยสั่งกำรลูกน้อง)
คำลงท้ำยควรใช้ว่ำ “จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเพื่อโปรดให้ควำมอนุเครำะห์ จะขอบคุณยิ่ง”
๓๑. ควำมแตกต่ำงในกำรใช้คำแต่ละคำ
๓๑.๑ “จะจัด” หมำยถึง กำลังจะจัด อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
๓๑.๒ “กำหนดจัด” หมำยถึง กำลังจะจัด เตรียมกำรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จัด
๓๑.๓ “ได้จัด” หมำยถึง จัดงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑.๔ “ดำเนินกำร” เน้นขั้นตอนกำรทำงำน (Action) เพื่อกำรขออนุมัติ
๓๑.๕ “ดำเนินงำน” เน้นผลงำน เพื่อกำรรำยงำนผล
๓๒.กำรเน้น...

-๔๓๒. กำรเน้นคำจะใช้เครื่องหมำย อัญประกำศ หรือ เครื่องหมำยคำพูด “” หรือ ขีดเส้นใต้ หรือ ตัวหนำ ก็ได้ แต่สว่ น
ใหญ่ตัวหนำไม่นิยมใช้เพรำะถือเป็นกำรไม่ให้เกียรติกับผู้รับ สื่อว่ำผู้รับจับใจควำมสำคัญเองไม่ได้
๓๓. ปีงบประมำณจะใส่เมื่อขออนุมัติเงินงบประมำณเท่ำนั้น โดยทั่วไปจะใส่เพียงประจำปี
๓๔. กำรเขียนเวลำต้องเขียนหลักสิบเท่ำนั้นเช่น ๐๙.๐๐ น.
๓๕. เครื่องหมำยขัติภำค(-) ใช้ในกรณีที่มีควำมหมำยว่ำ
๓๕.๑ ถึง/และ
๓๕.๒ เป็น
๓๕.๓ หัวข้อย่อย(Bullet)
๓๖. กำรใช้เครื่องหมำยขัติภำคในกำรเขียนวันที่
๓๖.๑ วันที่ ๒๔-๒๕ มกรำคม ๒๕๕๖
๓๖.๒. วันที่ ๒๔ มกรำคม – กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
๓๖.๓ วันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๗
ข้อควรระวัง ถ้ำระหว่ำงปีเท่ำนั้นใช้คำว่ำ “ถึง”
๓๗. ใช้ตัวย่อ ต. = ตำบล, อ.= อำเภอ, จ.= จังหวัด ได้
๓๘. ดังนัน้ ถือเป็น สำนวน เวลำเขียนในประโยคหรือไม่เว้นก็ได้ ส่วนใหญ่ถ้ำเว้นวรรค แสดงว่ำประโยคต่อไปจะเป็น
ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยประธำน
๓๙. คำว่ำ “ใคร่” ไม่ควรใช้เพรำะหมำยถึง อยำก เป็นภำษำพูดไม่ใช่ภำษำเขียน
๔๐. เครื่องหมำย “ๆ” เวลำพิมพ์ไม่ต้องเว้นหน้ำ เว้นเฉพำะหลัง
๔๑. เครื่องหมำย “ฯ” เวลำพิมพ์ไม่ต้อนเว้นหน้ำ เว้นเฉพำะหลัง
๔๒. หลักเกณฑ์กำรเขียนคำย่อ
๔๒.๑ ใช้พยัญชนะต้นของพยำงค์แรกของคำเป็นตัวย่อ
๔๒.๑.๑ ถ้ำเป็นคำคำเดียวให้ใช้ตัวย่อตัวเดียว แม้วำ่ คำนั้นจะมีหลำยพยำงค์ก็ตำม
เช่น (๑) ๕ วำ = ๕ ว.
(๒) จังหวัด = จ.
(๓) ศำสตรำจำรย์= ศ.
๔๒.๑.๒ ถ้ำใช้ย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดควำมสับสน อำจใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อด้วยก็ได้
เช่น (๑) ทหำรบก = ทบ.
(๒) ตำรวจ = ตร.
(๓) อัยกำร = อก.
๔๒.๒ ถ้ำเป็นคำสมำสให้ถือเป็นคำเดียว และใช้พยัญชนะต้นของพยำงค์แรกเพียงตัวเดียว
เช่น (๑) มหำวิทยำลัย = ม.
(๒) วิทยำลัย = ว.
๔๒.๓ ถ้ำเป็น...

-๕๔๒.๓ ถ้ำเป็นคำประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ
เช่น (๑) ชั่วโมง = ชม.
(๒) โรงเรียน = รร.
๔๒.๔ ถ้ำคำประสมประกอบด้วยคำหลำยคำ มีควำมยำวมำก อำจเลือกเฉพำะพยัญชนะต้นของคำที่เป็น
ใจควำมสำคัญทั้งนี้อักษรย่อรวมแล้วไม่ควรเกิน ๔ ตัว
เช่น (๑) คณะกรรมกำรประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ = กปร.
(๒) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ = สปช.
๔๒.๕ ถ้ำใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วให้เกิดควำมสับสน ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยำงค์ถัดไปแทน
เช่น (๑) พระรำชกำหนด = พ.ร.ก.
(๒) พระรำชกฤษฎีกำ = พ.ร.ฎ.
๔๒.๖ ถ้ำพยำงค์ที่มี ห เป็นอักษรนำ เช่น หญ หล. ให้ใช้พยัญตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อ
เช่น (๑) สำรวัตรใหญ่ = สวญ.
(๒) ทำงหลวง = ทล.
๔๒.๗ คำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำหรืออักษรนำให้ใช้อักษรตัวหน้ำตัวเดียว
เช่น (๑) ประกำศนียบัตร = ป
(๒) ถนน = ถ
(๓) เปรียญ = ป
๔๒.๘ ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคำที่เคยใช้มำก่อนแล้ว
เช่น (๑) เมษำยน = เม.ษ.
(๒) มิถุนยน = มิ.ย.
(๓) เสนำธิกำร = เสธ.
(๔) โทรศัพท์ = โทร.
๔๒.๙ ตัวย่อต้องมีจุดกำกับเสมอ ตัวย่อตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวท้ำยเพียงจุดเดียว ยกเว้นทีใ่ ช้มำก่อนแล้ว
เช่น (๑) ตำบล = ต
(๒) รองศำสตรำจำรย์ = รศ
(๓) พุทธศักรำช = พ.ศ
๔๒.๑๐ ให้เว้นวรรคเล็กหน้ำตัวย่อทุกแบบ
เช่น (๑) ประวัติของ อ.พระนครศรีอยุธยำ
(๒) มีข่ำวจำก กทม.จะรับสมัครบรรณำรักษ์ ๑ อัตรำ
๔๒.๑๑ ให้เว้นวรรคระหว่ำงกลุม่ อักษรย่อ
เช่น (๑) ศ. นพ.
(๒) รศ. ดร.
๔๒.๑๒กำรอ่ำน...

-๖๔๒.๑๒ กำรอ่ำนคำย่อ ต้องอ่ำนเต็ม
เช่น (๑) ๐๕.๐๐ น. อ่ำนว่ำ ห้ำ-นำ-ลิ-กำ
(๒) อ.พระนครศรีอยุธยำ อ่ำนว่ำ อำ-เพอ-พระ-นะ-คอน-สี-อะ-ยุด-ทะ-ยำ
ยกเว้นกรณีที่คำเต็มนั้นยำวมำกและคำย่อนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว อำจอ่ำนตัวย่อเรียง
ตัวไปก็ได้ เช่น ก.พ. อ่ำนว่ำ กอ-พอ
********************************
อ้ำงอิง

: สำนักงำนเลำขำนุกำรกรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม. ๒๕๕๖. ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรและโต้ตอบเอกสำร. (ออนไลน์).
แหล่งที่มำ :http://oaep.diw.go.th/secretary/process/. ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖

