
บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง  หลักเขียนหนังสือราชการ 
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ผู้บันทึก  นางสาววันเพ็ญ  หลวงสุ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ขอบเขตเนือ้หา 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ 

2. หลักการเขียนหนังสือราชการ 

บันทึกสรุปบทเรียน 

1. หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1.1 หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
1.2 หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืน่ใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก 
1.3 หนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงราชการ 
1.4 เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในราชกา 
1.5 เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
1.6 ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ประเภทของหนังสือราชการแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
2.1 หนังสือภายนอก 
2.2 หนังสือภายใน 
2.3 หนังสือประทับตรา 
2.4 หนังสือส่ังการ 
2.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 
2.6 หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

1.1 หนังสือภายนอก 
                    หนังสือภายนอก เป็นหนังสือท่ีใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ
กับหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอก โดยการจัดท าหนังสือราชการภายนอกนั้น จะใช้กระดาษตราครุฑ ซึ่ง
ถือเป็นการติดต่อท่ีเป็นแบบพิธีหรือเป็นทางการ 

ส่วนประกอบและรายละเอียดของหนังสือภายนอก มีดังนี้ 
1. ท่ี เป็นส่วนประกอบท่ีอยู่ทางด้านซ้ายบนสุดของหนังสือ ซึ่งหนงัสือทุกฉบับจะมีก าหนดไว้เพื่อ 
2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงช่ือของส่วนราชการหรือคณะกรรมการท่ีเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  

     3.  วัน เดือน ป ีให้ลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ   
     4.  เร่ือง ให้ลงสาระส าคัญท่ีเป็นใจความท่ีส้ัน กะทัดรัดและครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือฉบับนั้น 
     5.  ค าข้ึนต้น ระบุเฉพาะต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีไปถึง 



    6. อ้างถึง เป็นการอ้างถึงเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือหรืออาจเป็นหนังสือท่ีเคยมี
ติดต่อกันมาก่อน  
    7. สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ลงช่ือส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือ  
    8. ข้อความ คือเนื้อหาสาระท่ีต้องการจะให้ผู้รับได้ทราบ ข้อความในหนังสือจะต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
มีสาระครบถ้วน ซึ่งข้อความในหนังสือราชการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

8.1  เหตุผล เป็นข้อความท่ีกล่าวถึงสาเหตุท่ีมีหนังสือไป ซึ่งอาจกล่าวในลักษณะของการแจ้งให้ผู้
ทราบว่า หน่วยงานของผู้เขียนจะท าอะไร หรือมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ข้ึนต้นด้วยค าว่า   “ตามท่ี”  แล้วตาม
ด้วยข้อความในเรื่องเดิมท่ีกระชับท่ีสุด และปิดท้ายย่อหน้าในส่วนนี้ด้วยค าว่า “นั้น” 
 8.2 จุดประสงค์ เป็นข้อความในส่วนท่ีสองท่ีนับว่ามีความส าคัญ เพราะเนื้อความจะกล่าวถึง
จุดประสงค์ของหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับหนังสือทราบว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร  
 8.3 สรุป เป็นข้อความในส่วนสุดท้ายของหนังสือท่ีเน้นให้ผู้รับหนังสือได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อ
ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว  
   9. ค าลงท้าย ค าลงท้ายจะต้องให้สัมพันธ์กับค าขึ้นต้น  
   10. ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสือและพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ในวงเล็บใต้ลายมือช่ือ  
   11. ต าแหน่ง ให้ลงช่ือต าแหน่งของเจ้าของหนังสือไว้ใต้ช่ือเต็ม 
   12. ส่วนราชาการเจ้าของเร่ือง ให้ลงช่ือส่วนราชการท่ีออกหนังสือหรือส่วนราชการท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินเรื่องหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรง  
   13. โทร. หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
   14. ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีท่ีได้จัดส่งส าเนาหนังสือไปให้ส่วนราชการ 

1.2 หนังสือภายใน 
 ส่วนประกอบและรายละเอียดของหนังสือภายในมีลักษณะคล้ายหนังสือภายนอก คือ 

1. ส่วนราชการ  
2. ท่ี  
3. วันท่ี  
4. เรื่อง  
5. ค าขึ้นต้น  
6. ข้อความ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเหตุผล ส่วนท่ีเป็นจุดประสงค์ และส่วน 
7.  ลงช่ือและต าแหน่ง ให้ลงช่ือและต าแหน่งเช่นเดียวกับหนังสือภายนอก 

ส่วนประกอบพิเศษของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
ก าหนดช้ันความเร็วไว้ 3 ระดับ คือ 

1.1 ด่วนท่ีสุด       เป็นหนังสือท่ีให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือ 
1.2 ด่วนมาก        เป็นหนังสือท่ีให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
1.3 ด่วน       เป็นหนังสือท่ีให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติ 
 
 



  1.3 หนังสือประทับตรา 
                หนังสือประทับตรา คือหนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไปเป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการและระหวา่งส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งส าเนา
หนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณาสาร การตอบรับทราบท่ีไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน การแจ้ง
ผลงานท่ีได้ด าเนินงานไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องท่ีค้าง เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าส่ังให้ใช้หนังสือราชการ โดยใช้กระดาษตราครุฑ 

          1.4 หนังสือสั่งการ 
               หนังสือส่ังการ ให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ได้แก่ ค าส่ัง ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

          1.5 หนังสือประชาสัมพันธ ์
               หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว 
               ประกาศ คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
               แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ 
               ข่าว คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

          1.6 หนังสือที่เจ้าหนา้ที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
               หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือท่ีทางราชการท าขึ้น
นอกจากท่ีกล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม 
บันทึก และหนังสืออื่น 

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ 
1. การเขียนให้ถูกต้อง 

1.1 ถูกแบบ 
1.2 ถูกเนื้อหา 
1.3 ถูกหลักภาษา 
1.4 ถูกความนิยม 
1.5 ถูกใจผู้ลงนาม 


