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หลักการเขียนหนังสือราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณฯ 

  พ.ศ. 2496  มีการจัดร่างระเบียบงานสารบรรณเป็นครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลาธาร 
พฤติไกร เป็นประธานกรรมการ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนแรก ว่าด้วยการรับเสนอส่ง และระบบการเก็บค้นหา ประกาศใช้เมื่อวันที่  1 มกราคม 2497  

ตอนสอง ว่าด้วยแบบหนังสือในราชการ และมาตรฐานกระดาษ แบบพิมพ์ ประกาศใช้เมื่อ 1 มกราคม 
2497  

ตอนสาม ว่าด้วยหลักงานสารบรรณทั่วไป ระบบการเก็บต้นแบบดัชนีการออกแบบบัตรให้เหมาะสม
กับงาน เพ่ือหาตัวเลขสถิติ และการเขียนกราฟ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อ 3 มกราคม 2498  

 พ.ศ.2502 ได้มีการปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2497 และ พ.ศ.2498 โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2506 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 
2507 และ พ.ศ.2526 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526” ซึ่งได้ปรับปรุงยกร่างขี้นใหม่ และให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2506 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป ซึ่งใช้อยุ่ในปัจจุบัน 

ความหมายของงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับงานบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

  หนังสือ หมายความว่า หนังสือราชการ 

  ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้ง
ในราชการบริหารส่วนกลาง        ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ
ด้วย 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานใน
เรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกันด้วย 

  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณฯ  
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ชนิดของหนังสือ 

  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

  1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

  2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่ งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มี ไปถึง
บุคคลภายนอก 

  3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  

  4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  

  5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ชนิดของหนังสือ 

  หนังสือราชการ มี 6 ชนิด ประกอบด้วย 

  1. หนังสือภายนอก 

  2. หนังสือภายใน 

  3. หนังสือประทับตรา 

  4. หนังสือสั่งการ 

  5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

  6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

ความหมายชนิดของหนังสือ 

  1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึง
บุคคลภายนอก 

 2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

  3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมขี้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ 
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หนังสือประทับตราใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ใม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 

  3.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

  3.2 การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณาสาร 

  3.3 การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 

  3.4 การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

  3.5 การเตือนเรื่องท่ีค้าง 

  3.6 เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา 

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่  

  4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้
กระดาษตราครุฑ  

 4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ าใช้กระดาษตราครุฑ  

  4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ  

 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ 

  5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 

  5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

  5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ 

  6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฎแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษครุฑ 

  6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
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  6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดกปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

  6.4  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรมก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

ตราครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการไทย มี 2 แบบ 

                                                               

แบบท่ี 1 ครุฑเท้าตั้ง หรือเท้าดุน ใช้กับพระมหากษัตริย์
เท่านั้นโดยใช้เป็นตราราชการของกรมราชองครักษ์ และหน่วยงาน
ในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงใช้บนหน้าปกราชกิจจา
นุเบกษา หนังสือเดินทาง 

      

แบบท่ี 2 ครุฑเท้าเหยียดตรง หรือเท้าแบน  ใช้ใน
หนังสือราชการ 

 

 

ตราครุฑท่ีใช้ในหนังสือราชการ มี 2 แบบ 
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ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน 
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ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ความแตกต่างของหนังสอืราชการภายใน และภายนอก       
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ตัวอย่างฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  13 ฟอนต์ 

ตาม “โครงการฟอนต์มาตราฐาน
ราชการไทยที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  7 กันยายน 2553 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานใช้
ฟอนต์ 13 ฟอนต์ แทนฟอนต์เดิม และเห็นควร
ให้ จั ด พิ ม พ์ ตั ว เ ล ข เ ป็ น เ ล ข ไท ย  ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 
ขอให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมการใช้เลขไทย เพ่ือ
อนุรักษ ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 

 

 

 

 

ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ 

  กรณีหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่จะต้องจัดและด าเนินการทางสาร
บรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 

  2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

  3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้  

การระบุชั้นความเร็ว ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ 
ให้ชัดเจนบนหนังสือ และบนซอง 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 28) 
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ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ   

  1. ลับท่ีสุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

  2. ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

  3. ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 

 (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544) 

การจัดท าส าเนาหนังสือราขการ 

  มี 2 ประเภท คือ ส าเนาคู่ฉบับ และส านา 

 ส าเนาคู่ฉบับ เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ  ผู้ลงลายมือชื่อจะลงลายมือซื่อ หรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อไว้ข้างท้ายขอบล่างด้านขวา 

  ส าเนา เป็นส าเนาที่ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น ซึ่งอาจท าขึ้นด้วยการถ่ายคัด อัด
ส าเนา หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด โดยปกติต้องมีการรับรองส าเนา 

  การรับรองส าเนาให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนานั้นขึ้นลงลายมือ
ชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของหนังสือ โดย
ปกติให้มีค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่ก่ึงกลางหน้าเหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย 

  การเก็บส าเนา เก็บท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ และหน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ 
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การจัดท า QR Code ส าหรับเอกสารประกอบเรื่องในหนังสือราขการ 

  กรณีที่มีเอกสารประกอบเรื่องของหนังสือจ านวนหลายหน้า เพ่ือเป็นการลดจ านวนการใช้
กระดาษ ให้มีการจัดท ารายการ QR Code ส าหรับเอกสารประกอบเรื่องที่ท้ายหนังสือน าส่ง โดยให้ 
QR Code มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 ซม. ซึ่งมิได้ก าหนดรูปแบบต าแหน่งการจัดวาง จึงขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม 

(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0502/ว 357 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) 

 

ร่าง..................... 
พิมพ์................... 
ตรวจ.................. 

ส าเนาถูกต้อง 
(......................) 
ต าแหน่ง........... 
วัน เดือน ปี..... 
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การเขียนหนังสือในการติดต่อราชการ 
  หนังสือติดต่อราชการ มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ 
  1. ส่วนหัวหนังสือ 
  2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
  3. ส่วนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 
  4. ส่วนท้ายหนังสือ 

รายละเอียดโครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ 
 1. ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และค าขึ้นต้น จะต้องเขียนให้ถูก 
  2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป เขียนเริ่มต้นด้วยค าที่เหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสือให้ถูก ใช้ค า
สรรพนามให้เหมาะสม 
  3. ส่วนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป เขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่องและความมุ่งหมายที่มี
หนังสือไป 
  4. ส่วนท้ายหนังสือ ค าลงท้ายเขียนเฉพาะหนังสือภายนอกเท่านั้น 

การเขียนข้อความในส่วนของหัวหนังสือ 
  - ชื่อเรื่อง ใจความที่ย่อสั้นที่สุด ได้ใจความ สะดวกต่อการเก็บ ค้นหาอ้างอิง ไม่ควรยาวเกิน
กว่า  2 บรรทัด  
  - ค าข้ึนต้น ตามฐานะของผู้รับหนังสือใช้ค าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณฯ 
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การเขียนข้อความในส่วนของหัวหนังสือ 
  - ชื่อเรื่อง ใจความที่ย่อสั้นที่สุด ได้ใจความ สะดวกต่อการเก็บ ค้นหาอ้างอิง ไม่ควรยาวเกิน
กว่า  2 บรรทัด  
  - ค าข้ึนต้น ตามฐานะของผู้รับหนังสือใช้ค าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณฯ 

การเขียนข้อความในส่วนของเหตุที่มีหนังสือไป 
  เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ 
บอกว่าเหตุใดจึงต้องมีหนังสือไป จะมีค าเริ่มต้น ดังนี้  
  - ด้วย / เนื่องจาก / ตาม / ตามที่ / อนุสนธิ แล้วแต่กรณี 
  การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือ
รับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือนั้น 

ซึ่งค าว่า “ด้วย” เป็นการบอกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไปโดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ 
ส่วนค าว่า “เนื่องจาก” เป็นการอ้างเหตุอันหนักแน่นที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป 
เพ่ือให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า “ตาม / ตามที่ / อนุสนธิ” ใช้ในกรณีทีเ่คยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กัน
มาก่อน ซึ่งจะอ้างเรื่องที่เคยติดต่อกันมา เช่น  
 - ตามหนังสือที่อ้างถึง.............................................นั้น 
 - ตามท่ีมีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า..............................นั้น 
 - อนุสนธิมติ ในการประชุมครั้งที่........เมื่อวันที่...........ให้...........นั้น 

การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ 
  แบ่งได้เป็นส่วนย่อย 2 ส่วน คือ 
  - เหตุที่มีหนังสือไป จะบอกว่ามีเหตุอย่างไร จึงต้องมีหนังสือไป 
 - จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป บอกความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่าประสงค์ให้ท าอะไร ท า
อย่างไร เขียนให้รู้ชัดเจน ตรงกับลักษณะและความมุ่งหมาย 
  ดังนั้น จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จึงเป็น “ผล” ของเหตุที่มีหนังสือไป 

การเขียนข้อความในส่วนท้ายของหนังสือ 
  คือ ค าลงท้าย จะเขียนเฉพาะในหนังสือภายนอกเท่านั้น ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ โดยทั่วไปใช้ค าว่า “ขอแสดงความ
นับถือ” เว้นแต่ 
  1. หนังสือถึงพระบรมวงศานุวงศ์ 
  2. หนังสือถึงพระภิกษุสงฆ์ 
  3. หนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
  *ทราบความหมายของงานสารบรรณ เป็นงานที่เก่ียวกับงานบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
  *หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
- ที่มไีปมาระหว่างส่วนราชการ  
-ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ /บุคคลภายนอก หรือมีมาถึงส่วนราชการ 
-เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
-จัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  **หนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ หนังสือภายใน /หนังสือภายนอก / หนังสือประทับตรา / หนังสือสั่ง
การ/ หนังสือประชาสัมพันธ์ / หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

**ครุฑท่ีใช้ในหนังสือราชการ มี 2 แบบ  ครุฑเท้าตั้ง  หรือเท้าดุน (ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น) 
/ ครุฑเท้าเหยียดตรง หรือเท้าแบน ใช้ในหนังสือราชการ 
**ขนาดครุฑในหนังสือภายนอก มีขนาดสูง 3 เซนติเมตร / หนังสือภายใน มีขนาดสูง 1.5 เซนติเมตร 
**ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 13 ฟอนต์ ใช้ TH Sarabun   
**ชั้นความเร็วของหนังสือ  ด่วนที่สุด / ด่วนมาก / ด่วน  ใช้ตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์
โป้ง 32 พอยท์ 
**ชั้นความลับ ลับที่สุด / ลับมาก/ ลับ 
**การจัดท า QR code มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร การจัดวางข้ึนอยู่กับความเหมาะ 
**โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการ  - ส่วนหนังสือ / เหตทุี่มีหนังสือไป / จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 
/ ส่วนท้ายหนังสือและการเขียนข้อความในหนังสือ 
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การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี 
 
     เมื่อทราบชนิดของหนังสือราชการ และวิธีการเขียนข้อความในหนังสือไปแล้ว นอกจากจะต้อง
เขียนตามแบบ อ่านและสื่อความหมายให้เข้าใจ ยังจะต้องเขียนให้ถูกต้องในเนื้อหา ถูกหลักภาษา ถูก
ความนิยม มีความชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด ให้หวังผลได้ตามจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

หลักท่ัวไปท่ีนิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ มีดังนี้ 
1. เขียนให้ถูกต้อง 
2. เขียนให้ชัดเจน 
3. เขียนให้รัดกุม 
4. เขียนให้กะทัดรัด 
5. เขียนให้บรรลุจุดประสงค์      

หลักท่ัวไปท่ีนิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ มีดังนี้ 
1. เขียนให้ถูกต้อง  โดยเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม 

  - เขียนให้ถูกแบบของชนิดหนังสือ รูปแบบโครงสร้างหนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือ
ประทับตรา ตามที่ก าหนดไว้  เช่น 

  * เรื่อง  เขียนในหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ส่วนหนังสือประทับตราไม่ใส่ชื่อเรื่อง  

  * ค าลงท้าย เขียนเฉพาะหนังสือภายนอก ส่วนหนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา จะไม่มีค าลง
ท้าย 

 - เขียนให้ถูกเนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วย  
   *เหตุที่มีหนังสือไป  อาจเป็นเหตุจากผู้มีหนังสือไป เหตุจากบุคคลภายนอก เหตุจากผู้รับหนังสือ 
หรือเหตุจากเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมา เรื่องที่เก่ียวข้อง สืบเนื่อง  
   *จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป  เป็นความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป ซึ่งประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร 
อย่างไร 

สิ่งที่ควรตรียมก่อนที่จะมีการเขียนหนังสือราชการให้ถูกเนื้อหา  
     1. ศึกษาเรื่อง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องนั้น ๆ 
และการศึกษาเรื่องให้ได้ความสมบูรณ์ จะต้องใช้ทั้ง ตา ปาก หู หัว ใจ และมือ  กล่าวคือ 
    *ตา ต้องใช้อ่านเรื่องให้รู้ความเป็นมาอย่างไร เพ่ือน ามาสรุปเขียนเหตุที่มีหนังสือไป  แจ้งเนื้อความ
ไปยังผู้รับหนังสือ 

    *ปาก ต้องใช้ถามผู้ที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ถามผู้ที่มอบหมายให้ร่างหนังสือว่ามี
จุดมุ่งหมายอย่างไร หรือถามผู้ที่เคยท าเรื่องเช่นนี้ หรือท านองเดียวกันเคยท าอย่างไร  
    *หู ใช้สดับฟังว่าเรื่องที่รับมอบหมายนั้นเกี่ยวข้องกับใคร อะไร อย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้เขียน
ข้อความเนื้อหา ถ้อยค าให้เหมาะสม  
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    * หัว ใช้คิดวิเคราะห์หาเนื้อหาสาระท่ีเป็นแก่นแท้ของเรื่องนั้น รวมทั้งจุดประสงค์ที่จะมีหนังสือไป
ตลอดจนแนวทางที่จะเขียน 
     *ใจ ต้องตั้งใจศึกษาเรื่องให้เข้าใจ ปราศจากอคติท าให้เรื่องเบี่ยงเบนไป ไม่ทึกทักสรุปความเอง
ง่าย ๆ 

     *มือ ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหรือหาตัวอย่างเรื่องที่เคย
ท ามาแล้ว ประกอบการเขียน 
    ซึ่งการศึกษาเรื่องก่อนลงมือร่างหนังสือเช่นนี้ จะช่วยท าให้การเขียนหนังสือได้สมบูรณ์ เหมาะสม
และถูกต้องในเนื้อหา 

    2. จับปะเด็นของเรื่อง เป็นจุดส าคัญอันเป็นแก่นแท้ของเรื่องนั้นที่จะเขียนไปถึงผู้รับหนังสือ 
ประกอบด้วย 
    *เหตุที่มีหนังสือไป  
    *จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
    สุดท้าย *สรุปความ 

    3. ย่อเรื่อง  เป็นการสรุปความที่เป็นเนื้อหาสาระ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ้างเป็นเหตุให้
ต้องมีหนังสือไป น าไปเขียน “เนื้อเรื่อง” ไม่ต้องกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อย (ข้อความท่ีถึงแม้ไม่ใส่ก็
ไม่เสียความ หากใส่ก็ไม่ได้เพ่ิมความหมาย) 

 

เขียนให้ถูกหลักภาษา 
    การเขียนหนังสือราชการควรใช้ค าตามมาตรฐานที่บัญญัติตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน 
โดยใช้ค าเป็นภาษาเขียน ภาษาราชการ และค านึงถึงความถูกต้องในการเลือกใช้ค า 
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เขียนถูกหลักนิยม 

    หลักนิยมท่ีจะต้องค านึงถึงในการเขียนหนังสือราชการ หมายรวมทั้งความนิยมที่ใช้กันโดยทั่วไปในวง
ราชการ และความนิยมเฉพาะบุคคลผู้ลงนามในหนังสือ ได้แก่ การใช้ค าสรรพนาม  ถ้อยค าส านวน วรรคตอน 
รูปแบบ 

การใช้ค าสรรพนาม  

  *ถ้าเป็นหนังสือจากส่วนราชการ โดยทั่วไปนิยมใช้ชื่อส่วนราชการ แทนผู้มีหนังสือไป และผู้รับหนังสือ  เช่น 
กองงานวิทยาเขตบางนา  

  *ถ้าเป็นหนังสือจากบุคคล เช่น ข้าพเจ้า หรือ ท่าน 

ถ้อยค าส านวน   

   *ในการเขียนหนังสือราชการนิยมใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาพูด 
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*การใช้ค าเบา-ค าหหนักแน่น 
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*การใช้ค าเบา-ค าหหนักแน่น 
    จะ (ค าเบา) เป็นภาษาราชการใช้ในกรณีท่ัว ๆ ไป นิยมใช้ “จะขอบคุณยิ่ง, จะเป็นพระคุณยิ่ง” เช่น จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
     จัก (ค าหนักแน่น) มีความหมายว่า “ต้อง”  มักใช้กับค าสั่ง/ค าก าชับ       

การเชื่อมค า หรือเชื่อมประโยค ด้วยค าบุพบท 
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การลงท้ายประโยคในหนังสือราชการนิยมใส่หางเสียง เพ่ือให้ข้อความจบลงอย่างรื่นหู  เช่น 

 

การวรรคตอน    
   *การเขียนหนังสือราชการจะต้องมีการเว้นวรรคระหว่างประโยค หรือข้อความ เพ่ือไม่ให้ประโยคหรือ
ข้อความรวมเป็นประโยคเดียวกัน ดูติดกัน และให้ง่ายในการอ่านเรื่อง 

การเว้นวรรค 
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การเว้นวรรคใหญ่  2 เคาะ 
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การเว้นวรรคเล็ก  1 เคาะ 
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การเว้นวรรคหมายเลขโทรศัพท์ 

 

กรณีไม่เว้นวรรค 
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ความนิยมในรูปแบบ  คือ เขียนให้ถูกแบบของหนังสือ 
    หนังสือภายนอก  ใช้ติดต่อต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือติดต่อ
ระหว่างบุคคลภายนอกไม่นิยมใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการภายในกรม / กอง เดียวกัน 
    หนังสือภายใน  ใช่ติดต่อราชการภายในกระทรวง กรม จังหวัดเดียวกัน 
    หนังสือประทับตรา  ใช่ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ระหว่างหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
เฉพาะในกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 

การเขียนให้ชัดเจน รัดกุม และกะทัดรัด 
    การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ชัดเจนนั้น คือ เขียนให้เข้าใจง่าย พิจารณาง่าย อ่านง่าย มีลักษณะดังนี้ 
    *ชัดเจนในเนื้อความ 
    *ชัดเจนในจุดประสงค์ 
    *กระจ่างในวรรคตอน 

*การเขียนให้ชัดเจนในเนื้อความ  คือ เขียนนื้อความเป็นที่เข้าใจได้แน่นอน ไม่คลุมเครือ ไม่แปล
ความหมายไปได้หลายนัย ผู้ อ่านไม่ล าบากในการแปลความหมายของถ้อยค า หรือข้อความ เช่น  
กองงานวิทยาเขตบางนา มีหน้าที่จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬาและพลศึกษา  
        ค าว่า สถานที่ส าหรับการเล่นกีฬาและพลศึกษา ท าให้อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า สถานที่ส าหรับพลศึกษา 
หมายถึง โรงเรียนพละศึกษา ก็ได้ หากเขียนว่า *กองงานวิทยาเขตบางนา มีหน้าที่จัดและบ ารุงรักษาสนาม
กีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย*  จะเข้าใจได้ง่ายกว่า 

       *การเขียนให้ชัดเจนในจุดประสงค์ หนังสือติดต่อราชการจะมีจุดประสงค์ว่าให้ผู้รับหนังสือท าอะไร 
ต้องเขียนให้ชัดเจน และสะดวกแก่ผู้รับหนังสือที่จะท าตามให้ครบถ้วนตามจุดประสงค์นั้น จึงต้องแจง
จุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการให้ท าอะไร  เช่น เพ่ือทราบ / เพ่ือให้เข้าใจ / เพ่ือพิจารณา / เพ่ืออนุมัติ / 
เพ่ือให้ความร่วมมือ / เพื่อถือปฏิบัติ 

เขียนให้ชัดเจนในจุดประสงค์ 
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กรณีท่ีมีจุดประสงค์ มากกว่า 1 จุดประสงค์  สามารถเขียนได้ว่า 
   *จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
         1. อนุมัติ.......          
         2. ลงนาม....... 

*การเขียนให้กระจ่างในวรรค คือ เว้นวรรคและย่อหน้าขึ้นตอนใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามควรแก่กรณี เพ่ือให้
โปร่งตา อ่านง่าย เข้าใจง่าย หนังสือที่มีข้อความยาว ๆ ควรแบ่งเป็นตอน ๆ ย่อหน้า โดยทั่วไปหนังสือตอนหนึ่ง
ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด   

*การเขียนให้รัดกุม   
      หนังสือติดต่อราชการที่ดีต้องมีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโห่ว ถ้อยค าใช้เขียนยืนยันได้แน่นอน ไม่
เขียนยืนยันในสิ่งที่ยังยืนยันไม่ได้ และไม่ควรใช้ค ายืนยันที่เป็นการผูกมัด แต่ใช้ค าแบ่งรับแบ่งสู้ หรือการตอบ
ข้อหารือที่เห็นว่าโดยทั่วไปกรณีจะเป็นอย่างนั้น แต่อาจมีกรณีพิเศษท่ีอาจไม่เป็นอย่างนั้นได้ เช่นนี้ควรเติมค า
ว่า “โดยปกต”ิ เช่น 
      การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เลื่อนปีละ 1 ขั้น 
 อ่านแล้วมีลักษณะไม่รัดกุม เพราะการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นก็มี ไม่เลื่อนก็มี 
      *หากเขียนว่า  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยปกติเลื่อนปีละ 1 ขั้น   

*การเขียนให้กะทัดรัด  
      หนังสือติดต่อราชการนั้น ต้องการเนื้อหาสาระ ความชัดเจน และการบรรลุจุดประสงค์เป็นส าคัญ จึงไม่
ต้องการข้อความที่ฟุ่มเฟือยเกินจ าเป็น เช่น 
*การใช้ค าฟุ่มเฟือย ค าว่า “ซ่ึง” 
       ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบ เพ่ือให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งการกระท าเช่นนี้เป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกจากราชการ 

*การใช้ค าว่า “มีการ” ประกอบค าโดยไม่จ าเป็น 
       คณะกรรมการ.....ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่..............โดยในการประชุมดังกล่าวปรากฏว่า ได้มีการ
พิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบางคน 
     เขียนได้ว่า “คณะกรรมการ.....ได้ประชุม เมื่อวันที่..............มีมติให้เปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบางคน” 

*การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี 
          นอกจากจะต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์แล้วในบางกรณียังจะต้องเขียนให้เป็นผลดีด้วย ดังนี้ 
          -การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ กรณีที่มีผู้เสนอให้สิ่งใดก็ตาม ถ้าจะต้องตอบปฏิเสธไม่รับ จะเขียนว่า  
ขอบคุณ / อ้างเหตุผลที่ไม่รับ / ขอโอกาสอ่ืน 
          ...(หน่วยงาน)...ขอขอบคุณ..(หน่วยงาน)...ที่ได้จัดสรร.....ดังกล่าวให้แก่.......แต่เนื่องจาก....ไม่สามารถ / 
ไม่มี จึงไม่อาจรับ.....ได้ 
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*การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี 
           -การเขียนหนังสือขอร้อง หมายถึง หนังสือท่ีขอให้พิจารณาหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เช่น 
ขอให้น าเสนอ / ขอให้พิจารณา / ขอให้อนุญาต / อนุมัติ หรือหนังสือเชิญให้มาในงาน เขียนโดย 
          *อ้างเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอร้อง 
          *ขอร้องให้เข้าด าเนินการ หรือมาในงาน 
          *ขอบคุณในความอนุเคราะห์ของเขา หรือการสละเวลาให้เกียรติมาในงาน 

*การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี 
     -การเขียนหนังสือขอความร่วมมือ  หมายถึง หนังสือที่มีถึงผู้มีหน้าที่อย่างเดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน เพ่ือ
ขอให้เขาร่วมมือด าเนินการ  เขียนโดย 
     *บอกความจ าเป็นหรือความต้องการของเรา 
     *ขอความร่วมมือจากเขา 
     *ตั้งความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ และขอบคุณ   

การลงชื่อและต าแหน่งในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือทุกกรณี  
    การลงชื่อแทน ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษา
ราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง ตามที่มีกฎหมายก าหนด 
2. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ให้ใช้ค าน าหน้าว่า นาย นาง นางสาว หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ เว้น
แต่กรณี เจ้าของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ มียศ หรือมีต าแหน่งทางวิชการเป็นค าน าหน้านาม ให้ใส่
ด้วย 

การลงชื่อและต าแหน่งในหนังสือราชการ 
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ค าท่ีไม่ใช้ค าน าหน้านาม 
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การตรวจแก้หนังสือติดตอ่ราชการ 
 
   ในการตรวจแก้หนังสือติดต่อราชการ จะต้องรู้หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ จึงจะสามารถแก้
หนังสือให้ดีได้ ต้องรู้เทคนิคในการแก้หนังสือจะท าให้สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง มีศิลปะในการแก้
หนังสือ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจแก้ และผู้ร่างไว้ด้วย 
 *หลักในการแก้หนังสือติดต่อราชการ ใช้หลักเช่นเดียวกับการเขียนหนังสือราชการ คือ 
  1. แก้ให้ถูกต้อง โดย  * แก้ให้ถูกแบบ 
    * แก้ให้ถูกเนื้อหา 
     * แก้ให้ถูกหลักภาษา 
     * แก้ให้ถูกความนิยม 
  2. แก้ให้ชัดเจน 
  3. แก้ให้รัดกุม 
  4. แก้ให้กะทัดรัด 
  5. แก้ให้บรรลุจุดประสงค์ และเป็นผลดี  

เทคนิคในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 
การแก้หนังสือติดต่อราชการ มีดังนี้ 
 * การแก้ค า  ใช้วิธีขีดฆ่าค าเดิมแล้วเขียนใหม่ โดยเขียนข้างบน หรือข้างล่างตัวเดิม หรือลากเส้น
ออกไปเขียนใหม่ข้างนอก ซึ่งเป็นที่ว่างทางซ้ายหรือขวาของหนังสือ 
 * ตกเติม  ใช้วิธีเติมข้อความลงข้างล่าง หรือข้างบนของข้อความเดิม และท าลูกศรชี้ว่าเติมตรงไหน  
หรือลากเส้นลงมาเขียนข้อความท่ีตกเติมลงข้างล่าง หรือลากเส้นขึ้นไปเขียนความที่ตกเติมข้างบน หรือ
ลากเส้นออกไปข้าง ๆ ทางซ้ายหรือขวาของหนังสือ 
  * ตัดออก  ใช้วิธีขีดฆ่าค าเดิมออก 
  * ย้ายท่ี  ใช้วิธีวงรอบข้อความที่จะให้ย้ายที่แล้วโยงเส้นท าลูกศรชี้ตรงที่จะให้ข้อความนั้นย้ายไปอยู่ 
          * ย้ายบรรทัด ถ้าจะยกข้อความท้ายบรรทัดมาไว้บรรทัดล่าง ให้วิธีเขียนกรอบล้อมข้อความที่จะยกไป
ในลักษณะ เกือกม้าเว้นว่างด้านขวามือ หากจะยกข้อความต้นบรรทัดล่างขึ้นไปบรรทัดบน ใช้วิธีเขียนกรอบ
ล้อมข้อความที่จะยกไปในลักษณะ เกือกม้าเว้นด้านซ้ายมือ 
  * ให้ข้อความติดกัน หากจะให้ข้อความห่างกันในลักษณะเว้นวรรค เป็นข้อความที่ติดกัน ใช้วิธีท า
วงเล็บคว่ าและหงายโยงระหว่างข้อความทั้ง 2 นั้น 
  * ให้ย่อหน้า ถ้าต้องการให้ข้อความตอนใดย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เขียนตัว P (ย่อมาจาก
ภาษาอังกฤษ ค าว่า Paragraph) ตัวใหญ่ให้เห็นชัดข้างหน้าข้อความนั้น 
  * ให้เว้นวรรค ถ้าจะให้ข้อความตอนใดเว้นวรรค ให้เขียนเส้นคั่นระหว่างข้อความที่จะให้เว้นวรรคนั้น 
โดยเขียนเฉพาะส่วนบนและส่วนล่าง เว้นส่วนกลาง เพื่อไม่ให้ทับตัวอักษร 
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ศิลปะในการแก้หนังสือติดต่อราชการ 
  การแก้หนังสือติดต่อราชการต้องใช่ศิลปะ 5 ประการ คือ 
  1. รักษาน้ าใจผู้ร่าง 
  2. เห็นใจผู้พิมพ์ 
  3. อย่าแก้ไขโดยไม่จ าเป็น 
  4. แก้ให้อยู่กับร่องกับรอย 
  5. แก้โดยมีหลักท่ีสามารถอธิบายเหตุผลในการแก้ได้ 

1. รักษาน้ าใจผู้ร่าง  
   * ให้พยายามแก้หนังสือของผู้ร่าง อย่าร่างใหม่โดยไม่เหลือร่างเดิมไว้เลย เพื่อให้ผู้ร่างยังเห็น
ว่าเป็นร่างของเขา การร่างใหม่ทั้งหมดจะเท่ากับเป็นการต าหนิ ซึ่งเป็นการบั่นทอนขวัญและก าลังใจของผู้ร่าง
อย่างมาก 
  2. เห็นใจผู้พิมพ์  
   * การแก้หนังสือควรแก้ให้เห็นชัดพอ อ่านได้สะดวก อย่าแก้จนอ่านยาก ถ้าตกเติมข้อความ
ควรลากไปเขียนข้างนอกที่ว่าง ๆ อย่าพยายามแทรกลงไประหว่างบรรทัด ใช้เครื่องหมายในการแก้ให้ชัดเจน 
เช่น ย่อหน้า เว้นวรรค ควรใชห้มึกสี หรือดินสอ 

3. อย่าแก้ไขโดยไม่จ าเป็น  
   * การแก้หนังสือต้องแก้ให้ดีขึ้น ถ้าหนังสืออ่านได้ความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด และ
บรรลุจุดประสงค์ดีอยู่แล้ว อย่าพยายามแก้ 
   4. แก้ให้อยู่กับร่องกับรอย  
   * ถ้าเคยแก้หนังสือฉบับก่อนไปอย่างไร ฉบับหลังก็ควรแก้อย่างนั้น ไม่แก้กลับไปมาโดยไม่อยู่
กับร่องกับรอย เช่น 
   ฉบับก่อนร่าง ค าว่า จะเป็นพระคุณยิ่ง แก้เป็น จะขอบคุณยิ่ง 
    ฉบับหลังให้แก้กลับเป็น จะเป็นพระคุณยิ่ง 

5. แก้โดยมีหลักท่ีสามารถอธิบายเหตุผลในการแก้ได้ 
   * เมื่อใดที่แก้หนังสือแล้วต้องสามารถอธิบายเหตุผลในการแก้ให้ผู้ร่างเข้าใจได้ เช่น แก้ให้
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด กระชับขึ้น บรรลุจุดประสงค์ สละสลวย เชื่อมโยงสัมพันธ์กันดีข้ึน 
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