
องคความรู 
เรื่อง   การราง  และการตรวจหนังสือราชการ 

 

การรางหนังสือราชการ 
  หนังสือราชการ  หมายถึง  เอกสารที่เปนหลักฐานในการราชการ  ไดแก 
  1.  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ   
  2.  หนังสือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานราชการ  หรือไปถึง
บุคคลภายนอก 
  3.  หนังสือหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
  4.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในการราชการ 
  5.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ   
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2   พ.ศ. 2548) 
 
หนังสือราชการ  มี  6  ชนิด  ไดแก   
  1.  หนังสือภายนอก  (หนังสือครุฑ)  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี  จะมี 
การอางถึงหนังสือ  และสิ่งที่สงมาดวย  ตัวอยางเชน  
     อางถึงหนังสือ   กรม............ที่.............ลงวันที่........... 
                  ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสอบถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
     ตามหนังสือที่อางถึง ... ที่ ..... ขอใหกรมสงเสริมการเกษตรแจง  
          ช่ือผูแทนสํารองในคณะกรรมการ....  ความละเอียดแจงแลว นั้น 
  2.  หนังสือภายใน  (หนังสือบันทึก)  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวา
หนังสือภายนอก  เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  จะมีเพียง 
การอางถึงหนังสือ  ซ่ึงหากมีส่ิงที่สงมาดวยจะกลาวไวในขอความ  และแนบทายเปนเอกสารแนบ  
ตัวอยางเชน 
     ดวยกรม......มีหนังสือที่........ลงวันที่....... ไดสงสําเนาคําส่ัง....แจงวา...   
     ตามหนังสือกรม........ที่........ลงวันที่......ขอความอนุเคราะหให.............นั้น 
         3.  หนังสือประทับตรา   คือ  หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับ กอง / สํานัก  หรือผูไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนระดับกรมเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา  ใชติดตอระหวางสวนราชการกับสวนราชการ  
หรือระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอกในกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ  (ใชกระดาษครุฑ)   
 



 2

  4.  หนังสือส่ังการ  ไดแก  คําส่ัง  ระเบียบ  และขอบังคับ  (ใชกระดาษครุฑ) 
  5.  หนังสือประชาสัมพันธ    ไดแก  ประกาศ  แถลงการณ  (ใชกระดาษครุฑ)  และขาว 
  6.  หนังสือเจาหนาที่ทําขึ้น  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
ทั้งนี้  หนังสือที่มีการรางมากและบอยท่ีสุด  คือ  หนังสือภายนอก  (หนังสือครุฑ)  และหนังสือภายใน  
(หนังสือบันทึก)  สวนการบันทึกขอความ  คือ  ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอผูบังคับบัญชา  หรือ
หนวยงานภายในกรมติดตอกันเอง  อาจใชกระดาษอื่นบันทึกได 
  การรางหนังสือ  ผูรางจะตองศึกษา  หาความรู  เขาใจและจับประเด็นที่เปนเหตุ  และ
ความมุงหมาย  หรือวัตถุประสงคของการรางหนังสือในแตละฉบับใหชัดแจง  โดยตั้งหัวขอเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะรางในลักษณะ  5 W 1 H   คือ  Who : ใคร , What : อะไร , Where : ที่ไหน , When : เมื่อไหร  ,  
Why : ทําไม , How : อยางไร   ซ่ึงเปนความประสงคและขอตกลง  สําหรับเขียนหนังสือฉบับนั้น  
โดยทั่วไปจะแบงออกเปน  3  ยอหนา  ประกอบดวย 

  ยอหนาที่  1  เรื่องเดิม  ขอเท็จจริง  คือเหตุที่มาของหนังสือ  ซ่ึงเหตุที่มาของหนังสือนี้

อาจจะมาจากหลายทาง  เชน   
  1)  จากผูที่มีหนังสือไปเองโดยปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง  หรือผูมีหนังสือไป
โดยมีความประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  ตัวอยางเชน  
     ตามหนังสือที่อางถึง  จังหวัดสมุทรสาครไดขอความอนุเคราะห................. 
     ตามหนังสือกรมวิชาการเกษตร  ที่.................ลงวันที่...........................ได 
                          ขอใหกรมสงเสริมการเกษตร  รวมบริจาค................นั้น 
  2)  จากบุคคลภายนอก  ตัวอยางเชน 
     ดวยกรม......แจงมาวา….. 
     ดวยนาย..........ไดยื่นเรื่องราวใหพิจารณา…… 
  3)  จากสาเหตุที่ปรากฏขึ้นเอง   ตัวอยางเชน 
     ดวยไดเกิดอุทกภัยที่............... 
     ดวยเครื่องพิมพดีดของ.............หายไป  1  เครื่อง 
ขอสังเกต  :  (1)  แบบที่ยกเหตุขึ้นมาใหม  โดยไมไดอางเรื่องที่เคยติดตอกับผูรับหนังสือมากอน   
              จะขึ้นตนดวยคําวา  “ดวย”   หรือ   “เนื่องจาก”   และไมมีคําวา  “นั้น”  ทายวรรค 
        (2)  แบบที่อางถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมา  หรือเปนที่ทราบกันอยูกอน  จะขึ้นตนดวยคําวา 
  “ตามที่”  แลวจะตองลงทายวรรคดวยคําวา  “นั้น”  

  ยอหนาที่  2   เปนขอความที่เปนผล  หรือ  คําขอ  คําส่ัง  คําขออนุมัติ  หรือ  ขอตกลง  

ถามีหลายขอในแยกเปนขอๆ  เพื่อใหชัดเจนและเขาใจงาย  ความใดทาวความถึงกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  
หรือเร่ืองตัวอยาง  ควรระบุใหชัดเจน  พอที่ฝายผูรับจะคนมาตรวจสอบไดสะดวก 
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(ขอควรคํานึง  :  ใหผูรับหนังสือเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไป)  ตัวอยางเชน 
        “กรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวา  บริษัทมี........จึงขอความ
อนุเคราะห” 

  ยอหนาที่  3   เปนขอความที่ลงทาย  ของหนังสือราชการ  ตัวอยางเชน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จะขอบคุณมาก 

เกร็ดความรู  และขอควรคํานึง   ในการรางหนังสือราชการ 
  1. การใชถอยคํา สํานวน  การเขียนหรือพิมพ  สําหรับรางหนังสือราชการ 
  1.1  การรางหนังสือที่ดี  ไมควรใชภาษาพูด  แตควรใชภาษาเขียน  หรือภาษาราชการ  
เชน 
   ภาษาทั่วไป   ภาษาราชการ 
   ใคร    ผูใด 
   ที่ไหน    ที่ใด 
   แบบไหน   แบบใด 
   อะไร    ส่ิงใด  อันใด 
   ไดไหม    ไดหรือไม 
   อยางไร    เชนใด  ประการใด 
   ทําไม    เพราะอะไร   เหตุใด 
   เดี๋ยวนี้    ขณะนี้   บัดนี้ 
   ตองการ    (มีความ)  ประสงค 
   ชวย    อนุเคราะห 
   ไมได    มิได  หาไดไม  มิอาจ... ได 
   ในเรื่องนี้   ในการนี้   ในกรณีนี้ 
   ภาษาทั่วไป   ภาษาราชการ  
   เร่ืองนั้น    เรื่อง (กรณี) ดังกลาว 
   ไมดี    มิชอบ   ไมสมควร 
   เหมือนกัน   เชนเดียวกัน 
   ขอเชิญมา   ขอเชิญไป.. 
   ยังไมไดทําเลย   ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด 
   เสร็จแลว   แลวเสร็จ   เรียบรอยแลว 
   คน    ทาน 
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  1.2  ไมควรใช  “คําบังคับ”  ในหนังสือที่มีไปถึงบุคคล  หรือผูดํารงตําแหนงที่อยูใต
บังคับบัญชา  ควรใช  “คําขอรอง”  หรือ  “ขอความรวมมือ”  แทน  เชน 
   คําบังคับ    เปลี่ยนเปน  คําขอรอง   
   ขอใหสง    โปรดสง   
   ใหไปตดิตอ    โปรดไปติดตอ 
 
  1.3  ไมควรใช  “คําทําลาย”  ควรใช  “คําเสริมสราง”  เชน 
   คําทําลาย    เปลี่ยนเปน  คําเสริมสราง 
   ทานเขาใจผิด    ความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อนอยู 
 
  1.4  หางเสียง  การลงทายประโยคในหนังสือ  นิยมใสหางเสียงเพื่อใหขอความจบลง
อยางล่ืนและรื่นหู  ไดแก  “ตอไปดวย” ,  “ได” , “ดวย” 
  1.5  การแบงวรรคตอน  หรือเวนชองไฟ  ควรเวนวรรคระหวางประโยคใหถูกตองได
ใจความ  โดยใหแตละวรรค  แตละตอน  เปนเอกภาพ  และไมควรตั้งคาตัวอักษรสําหรับการพิมพ
ขอความในลักษณะบีบอัดขอความ  เพราะจะทําใหตัวอักษรเบียดชิดกันเกินไป  อานยาก  ไมสบายตา   
  1.6  รูปแบบตัวอักษรสําหรับการพิมพ  ควรเปนรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับของหนังสือ
ราชการนั้น  และมีขนาดอักษร  Font  16  สําหรับขอความปกติ  หากจําเปนตองเร่ิมหนากระดาษใหมใน
เร่ืองเดียวกัน  แตขอความมีไมเหมาะสมพอที่จะเริ่มหนาใหม หรือมีขอความนอยบรรทัด  สามารถเปลี่ยน
ขนาดอักษรใหเล็กลงได  แตตองไมเกิน  Font  14 
  1.7  หนังสือราชการที่มีช้ันความลับ  และชั้นความเร็ว  ผูรางหนังสือตองระบุไวดวย  
ตัวอยางเชน 
     หนังสือกรม...........(1) ลับ / ลับมาก / ลับที่สุด (2) ดวน /ดวนมาก / 
            ดวนที่สุด  ที่.................ลงวันที่...............เร่ือง............ 
  1.8  ไมควรใชคํายอในการรางหนังสือราชการสําหรับตําแหนงผูบริหารองคกร  เพราะ
คํายอจะใชเฉพาะกรณีการติดตอประสานงานสําหรับหนวยงานภายใน  กอง / สํานัก /กลุม /สวน /ฝาย  
เทานั้น   
  2.  ขอปฏิบัติ  การรางหนังสือจะตองมีรูปแบบเปนไปตาม กฎเกณฑท่ีองคกรกําหนด  
เชน  กรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดขอปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับการพิมพ  
ราง  ตรวจ  หนังสือราชการไวใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติแลว  ผูรางจะตองทราบความมุงหมายที่จะราง
หนังสือนั้นๆ  และจะตองศึกษาจากรูปแบบที่ถือปฏิบัติในองคกรนั้น  เพื่อมิใหตองแกรางบอย   
  3.  การรางหนงัสือควรตองคาํนึงอยูเสมอวา…. 
   -  รางหนังสืออะไร  เชน  เชญิ  ถาม  ตอบ  บอกใหทราบ 
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   -  รางถึงใคร  เชน  ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  ผูรับบริการ 
   -  รางทําไม  เชน  ขอความรวมมือ  ขอใหเขาพิจารณา  ใหทราบและถอืปฏิบัติ   
 

การตรวจหนังสือราชการ 
  1.  คุณสมบัติของผูตรวจรางหนังสือราชการ 
  1.1  มีความรูในงานสารบรรณ  และระเบียบงานสารบรรณเปนอยางด ี
  1.2  มีความรูเรื่องหนังสือราชการ / หนังสือโตตอบ  เชน รูปแบบหนังสือ รูปแบบ 
การประชุม  วธีิการใชเครื่องหมายในการตรวจแกราง  เปนตน 
  1.3  มีความรูในเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับเรื่อง  สามารถวิเคราะหความถูกตองเหมาะสม 
ของเนื้อหา  การอางอิงขอมูลหรือขอกฎหมาย  การเสนอความคิดเหน็หรือขอพิจารณา   
  1.4  มีความรู  ความสามารถทางดานภาษา  การใชตัวสะกด  การันต  ราชาศัพท   
การเรียบเรียงขอความใหถูกตอง  ชัดเจน  และเขาใจงาย 
  1.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพิจารณาความเหมาะสมของเรื่อง  และ 
ผลที่จะเกิดขึน้  ไมยึดตดิกับวธีิเขียนแบบเดมิที่เคยเขียนตามกันมา 
   1.6  มีความละเอียดรอบคอบ  และรับผิดชอบ  ผูตรวจตองเปนคนชางสังเกต 
  1.7  ในการแกไขขอความใดๆ  ผูตรวจตองมีเหตุผลที่สามารถอธิบายใหเจาของเรื่องได   
  2.  วิธีการตรวจหนังสือราชการ 
     2.1  ตรวจแบบฟอรม  เชน  หนังสือภายนอก /ภายใน   
  2.2  ตรวจการเสนอเรื่องตามหัวขอ  เชน  เร่ืองเดิม  ขอเท็จจริง  ขอพิจารณา/
ขอกฎหมาย/ระเบียบ/มติครม./คําส่ัง/อ่ืนๆ ซ่ึงเปนที่มาของอํานาจ  ขอเสนอแนะ 
  2.3  ตรวจเอกสารแนบ  ส่ิงที่อางถึง  และสิ่งที่สงมาดวย (ถามี)   
 

-------------------------------------------------------------- 
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ขอปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการราง  และการตรวจหนังสือราชการ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร  ท่ี  กษ 1001/ว  152  ลงวันท่ี  8  ตุลาคม  2551 
การรางและการพิมพหนังสือ 
  1.   การรางหรือพิมพหนังสือที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกันมากอน จะตองระบุ
สวนราชการเจาของหนังสือ ช้ันความลับ ช้ันความเร็ว และหนังสือลงวันที่ เดือน ปพุทธศักราช 
ของหนังสือที่อางถึง เชน หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ลับ ดวนที่สุด ที่ กษ 1001/...... ลงวันที่......
สิงหาคม 2551      
  2.  การรางหรือพิมพคํานําหนาชื่อ ช่ือและนามสกุลของบุคคล จะตองอยูในบรรทัด
เดียวกัน 
  3. การรางหรือพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ เดือน  ปพุทธศักราช   เดือนกับป
พุทธศักราชมิใหแยกออกจากกัน 
  4.  การลงทายของหนังสือ ใหใชคําวา “โปรด” เพียงคําเดียวในบทสรุปสุดทาย เชน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม  หรือ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม เปนตน 
  5.  การรางหรือพิมพเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซ่ึงมีขอความหลายบรรทัดจะเสนอให 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาหรือรับทราบ  จะตองรางและพิมพใหเรียบรอย  เพื่อใหอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรพิจารณาลงนามไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
  6.  หากไมสามารถรางหรือพิมพรายละเอียดของหนังสือใหอยูในหนาเดียวกันได  
ใหระบุคําขึ้นตนของประโยคในหนาถัดไปไวดานลางขวามือของหนาแรก   แลวตามดวยจุดสามจุด   
  7.  หนังสือที่มีถึงจังหวัดไมครบทุกจังหวัด ใหแนบรายชื่อจังหวัดที่จะสงหนังสือพรอม
กับสําเนาคูฉบับดวย  หากมีถึงกรุงเทพมหานครดวย จะตองพิมพเพิ่มอีก 1 ฉบับ  พรอมสําเนา 
  8.  การรางคําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและหนังสือรับรอง จะตองระบุคําวา “พ.ศ.”  
นําหนาปพุทธศักราช  เชน  ส่ัง ณ วันที่......สิงหาคม พ.ศ. 2551     
  9.  การรางหนังสือใหระบุดวยวาอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร หรือ  
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร   ตามคําส่ังกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจ  ที่........ลงวันที่... .......                               
  10.  การบันทึกตอจากเรื่องเดิม  หากเหลือที่วางบนกระดาษเสนองานเพียงเล็กนอย  
ใหบันทึกลงในกระดาษแผนใหม   มิใหพับกระดาษ 
  11.  หนังสือครุฑ  ตรงสวนราชการเจาของเรื่อง  (มุมซายมือดานลาง)  จะตองใส 
e-mail  ดวย เชน  สํานักงานเลขานุการกรม 
   โทร 0 2940 6030 
   โทรสาร 0 2579 3018 
   e-mail:secreta@doae.go.th 
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