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รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยวิธีการ Coaching 
เรื่อง การร่างหนังสือราชการ 

 
การร่างหนังสือราชการ 
 การร่างหนงัสือ คือ การเรียบเรียงข้อความข้ึนต้นตามเรื่องจะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ทีร่ับหรอืผู้ต้อง
ทราบหนังสือนั้นกอ่นที่จะใช้จัดทำเป็นต้นฉบบัเพราะการจัดทำหนังสือราชการควรมกีารร่างหนงัสอืก่อนพมิพ์ทุก
ครั้งการร่างก่อใหเ้กิดทกัษะในการเขียน ได้ใช้ความรู้ ความคิด ไม่ควรใช้การคัดลอกหนงัสือเดิมทั้งหมดเพราะ
อาจเกิดความผิดพลาดได้และทำใหผู้ร้่างกลายเป็นคนร่างหนังสือราชการไมเ่ป็นในทีสุ่ดเนือ่งจากไม่เกิดทักษะใน
การร่าง หลกัในการร่างหนังสือผูร้่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจง้ แยกประเด็นทีเ่ป็นเหตผุล และความมุ่งหมาย
ที่จะทำหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกบัเรื่องที่จะร่างว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทำไม อย่างไร เป็นข้อๆ ไว้ ถ้ามี
หลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ควรใช้ถอยคำสั้นแต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คำธรรมดาที่ไมม่ี
ความหมายได้หลายทาง ควรระวังการใช้ อักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสำคัญต้องระลึก
ถึงผู้ทีจ่ะรบัหนงัสอืว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มหีนงัสือไป 
วิธีร่างหนังสือราชการ มีดังนี ้
 1. ร่างด้วยลายมือที่อ่านง่ายด้วยดินสอหรือปากกา อาจเขียนแบบบรรทัดเว้นบรรทัด เพื่อใหผู้บ้รหิาร
เขียนข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขงานได้สะดวก ชัดเจน 
 2. ควรเสนอตัวร่างและเรือ่งประกอบ เพือ่ใหผู้้บริหารพิจารณาตรวจร่าง และสัง่พิมพ์ต่อไป 
 3. หากเป็นเรื่องสำคัญ ควรเกบ็ตัวร่างแนบกับต้นเรื่องหรือสำเนาเรือ่งไว้เป็นหลกัฐาน 
 4. ผู้บรหิารควรมีการตรวจร่างกอ่นสัง่พิมพท์ุกครัง้ โดยตรวจทั้งรูปแบบ เนื้อหา ภาษา ของหนังสอื
ราชการ เพราะถือเป็นหน้าตาของหน่วยงาน 
 5. ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการตรวจร่าง เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ร่างกับผู้ตรวจ
ร่าง การแก้ไขจะได้ถูกต้องตรงกันตามความต้องการของทัง้ 2 ฝ่าย ส่งผลใหก้ารปฏิบัติตามหนังสือราชการเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ 
 
หลักการร่างหนังสือ 
 1. ต้องศึกษาชนิดและจดจำรูปแบบของหนงัสือราชการ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ) สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
 2. ต้องเข้าใจในโครงสร้างของหนงัสอืราชการแตล่ะชนิด เช่น 
       2.1 หนังสือภายนอก 
       2.2 หนังสือภายใน 
 3. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องทีจ่ะเขียน (ร่าง) อย่างชัดเจน 
 4. ต้องแยกประเด็นที่เป็นเหตุ และความมุ่งหมาย เป้าประสงค์ ที่จะทำหนังสือนั้นก่อน จากนั้นจงึเป็น
ผลหรือความประสงค์ที่ต้องการใหผู้้รบัหนงัสอืพิจารณาและปฏิบัติ 
 5. ถ้ามีเป้าประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อๆ เพื่อความชัดเจน เข้าใจง่าย 
 6. การใช้ถ้อยคำต้องไม่มีความหมายหลายทาง 
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 7. การใช้ถ้อยคำปฏิเสธ ต้องใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่นหู เพื่อไมใ่ห้เกิดความบาดหมางระหว่างหน่วยงาน
และให้มเีหตผุลในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 8. ไม่ควรใช้สำนวนที่ไม่เหมาะสม 
 9. หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่เป็นคำซ้ำซอ้น คำฟุ่มเฟือย 
 10. ต้องมีความเข้าใจหลกัภาษาไทยพอสมควร 
 11. ต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 
 12. ไม่ใช่ถ้อยคำวกวน กำกวม 
 13. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูด ภาษาท้องถ่ิน หรือภาษาต่างประเทศ 
 14. ก่อนร่างหนังสือต้องคำนึงถึง 
       14.1 ความนิยม ความชอบ ของผู้ลงนามหนังสือ 
       14.2 ผู้รับ 
       14.3 ใช้ถ้อยคำธรรมดา 
       14.4 ต้องระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ 
       14.5 ต้องจัดวรรคตอนให้ถูกต้อง 
       14.6 ต้องใช้ภาษาเขียน 
       14.7 ต้องเขียนให้สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย ได้ใจความ 
       14.8 เหตุกับผลต้องสอดคล้องกัน 
       14.9 ต้องร่างหรือเขียนหนงัสือให้ชัดเจน อ่านง่าย สะดวกสำหรบัการแก้ไข และพิมพ์ 
 15. ก่อนร่างหนังสือราชการใหพ้ิจารณา ดังนี้ 
       15.1 พิจารณาวัตถุประสงค์ของเรือ่งทีจ่ะร่างหรือเขียน 
       15.2 จับประเด็นของเรื่องที่จะร่างหรอืเขียนหนงัสอืให้ได้ 
       15.3 ค้นหาระเบียบ กฎหมาย หรือเรือ่งราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
แนวความคิดในการร่างหนังสือเขียนหนงัสือ 
       15.4 เมื่อร่างหรือเขียนหนังสือแล้ว ควรอ่าน ทานแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง 
 16. ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของร่างหรือเขียนหนังสือ การร่างหรอืเขียนหนังสือที่ดี ควรมี
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
       16.1 มีเอกภาพที่ดี หมายถึง มีความมุ่งหมายทีส่ำคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาไมป่ะปน จนทำให้
อ่านสับสน 
       16.2 มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความเช่ือมโยงของเนือ้ความเป็นไปตามลำดับและต่อเรื่องกันไม่
ขาดตอน 
       16.3 มีความกระจ่าง หมายถึง มีความเช่ือมโยงของเนือ้ความ ไม่คลุมเครือ ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ตรง ตามความประสงค์ของผูเ้ขียน และเข้าใจได้รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาในการตีความ 
       16.4 มีแง่มุมคงที่ หมายถึง การมีทัศนะหรือจุดยืนที่แน่นอนในการร่าง ผู้ร่างจะต้องรักษาระดบั
ของความคิดอารมณ์ ตลอดจนระดบัการใช้ภาษาให้คงที่ในข้อความเดียวกัน 
       16.5 มีความน่าสนใจและติดตาม หมายถึง เชิญชวนให้ผู้อ่านติดตามเรือ่งราวจนจบ 
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การร่างหนังสือราชการต้องคำนึงถึง 
 1. รูปแบบ 
       - ภาษากฎหมาย ภาษาศาล เราแก้ไขไม่ได้ 
       - แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตัวหนังสือ ต้องใช้จุดไข่ปลา ไม่ใช่ขีด 
       - สำเนาคู่ฉบับ หัวหนังสือ ใช้เป็นตัวอักษรสีขาว ห้ามลบ เพื่อไม่ให้ตัวอกัษรเคลื่อนแต่จุดไข่ปลา
ต้องลบ 
       - ร่าง พิมพ์ ตรวจ ไม่ใช่ ร่าง พิมพ์ ทาน 
       - การร่างหนังสือราชการข้ึนต้นว่า 
  ด้วย 
  เนื่องจาก ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ ไม่มีคำว่า “นั้น” อยู่ท้ายประโยค 
  เนื่องด้วย 
  ตาม  ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อกันมากอ่น 
  ตามที ่  ท้ายประโยคตามด้วยคำว่า “นั้น” 
  อนุสนธิ  หรือความแจง้แล้วนั้น/ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 2. เนื้อหา 
       2.1 ลักษณะของเนื้อหาที่ด ี
    เขียนให้ถูกต้อง ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความยินยอม 
    เขียนให้ชัดเจน ชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน 
    เขียนให้รัดกุม เขียนใหม้ีความแน่นอน ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง 
    เขียนให้กะทัดรัด เขียนใหส้ั้น ไม่ใช่ข้อความเยิ่นเย้อยืดยาด หรือใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟอืยโดยไม่
จำเป็น 
    เขียนให้บรรลจุุดประสงค์และเป็นผลดี ใหผู้้รบัหนงัสอืเข้าใจว่า ผู้มีหนงัสือไปต้องการอะไร  
จะใหผู้้รบัหนงัสอืปฏิบัติอย่างไร และโนม้น้าวจูงใจใหผู้้รบัหนังสือปฏิบัติตาม 
       2.2 ภาษาราชการ/ภาษาทั่วไป (คำที่ควรใช้/คำที่ไม่ควรใช้) การใช้คำในหนังสอืราชการหรือภาษา
ที่เป็นทางการ จะมกีารใช้คำหรอืสำนวนบางชนิดที่แตกต่างกัน จึงต้องคำนงึถึงความถูกต้องสมบูรณ์ ชัดเจนและ
สามารถสื่อความหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามตัวอย่างในตาราง 
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ภาษาราชการ/ภาษาท่ัวไป (คำท่ีควรใช้/คำท่ีไม่ควรใช้) ในหนังสือราชการ 
ภาษาราชการคำท่ีควรใช ้ ภาษาท่ัวไปคำท่ีไม่ควรใช ้

ผู้ใด ใคร 
ที่ใด ที่ไหน 

แบบใด แบบไหน 
สิ่งใด อันใด อะไร 
ได้หรือไม ่ ได้ไหม 

เช่นใด ประการใด อย่างไร 
เพราะอะไร เหตุใด ทำไม 

ขณะนี้ บัดน้ี เดี๋ยวนี ้
มีความประสงค์ ต้องการ 

อนุเคราะห ์ ช่วย 
มิใช่ ไม่ใช่ 

มิได้ หาไม่ได้ ไม่ได้ 
มิชอบ ไม่สมควร ไม่ด ี
ในการนี้ ในกรณีนี ้ ในเรื่องนี ้

เช่นเดียวกัน เหมอืนกัน 
ดำเนินการ ทำ 

แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้ว 
แจ้ง บอก 
จะ จัก 

งบประมาณ เงิน 
หาก ถ้า 

ประสงค์ ใคร่ 
ตรวจสอบ ตรวจด ู

ประสานงาน ติดต่อ 
เครือข่าย รวมกลุม่ 
ขณะนี ้ เวลาน้ี 

ขอสนับสนุน ขอยืม 
โปรดพจิารณาดำเนินการ ขอให้ดำเนินการ 

โปรดพจิารณาอนุมัต ิ โปรดอนุมัต ิ
 
โครงสร้างของหนังสือ 
 ส่วนที่ 1 ได้แก่ หัวเรื่อง (หนังสือ) เริ่มตั้งแต่ ที่ ช่ือส่วนราชการ ไปจนถึง สิง่ทีส่่งมาด้วย 
 ส่วนที่ 2 ได้แก่ เนื้อเรื่อง เหตุทีม่ีหนงัสอืไป โดยปกติ คือ ย่อหน้าแรกของหนงัสือ 
 ส่วนที่ 3 ได้แก่ จุดประสงค์ของเรื่อง 1 จุด ที่มีหนงัสอืไป โดยปกติ คือ ย่อหน้าที่สองของหนังสือ 
 ส่วนที่ 4 ได้แก่ ท้ายเรื่อง (หนังสือ) เริ่มตัง้แต่ คำลงท้าย ไปจนถึง หมวดเลขโทรศัพท์ 
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โครงสร้างในการรา่งหนังสือราชการ 
ตอนท่ี 1 คำขึ้นตน้ 
 1. หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน จะต้องมีการเท้าความถึงเรื่องเดิมว่าความเป็นมาอย่างไร โดย
ปกตินิยมขึ้นต้นด้วยคำว่า “ตาม... ลงด้ายด้วยคำว่า น้ัน” “ตามท่ี... ลงท้ายด้วยคำว่า ความละเอียด แจ้งแล้ว 
น้ัน” 
 2. หากเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนใหม่ ไม่เคยมีการติดต่อกันมาก่อน จะต้องเขียนความประสงค์ หรือ ความมุ่ง
หมายโดยมเีหตผุลอย่างชัดเจน ปกตินิยมขึ้นต้นด้วยคำว่า “ด้วย... หรอื เนื่องจาก” แต่จะไม่มี คำลงท้ายใดๆ 
 
ตอนท่ี 2 เหตุผล 
 1. ต้องระบุถึงการแจ้งความประสงค์ ปญัหา วิธีการแก้ปญัหา วิธีการดำเนินงาน การขอความเห็นชอบ 
การขอความร่วมมอื การขอความคิดเห็น โดยให้เป็นเหตุผลของวัตถุประสงค์แหง่การนั้นๆ ให้ชัดเจน 
 2.ควรจะช้ีแจงให้เห็นถึงผลดี ผลเสีย การได้ประโยชน์ การเสียประโยชน์แหง่การนั้นๆ ให้กระจ่างชัด 
 
ตอนท่ี 3 คำลงท้าย 
โดยปกติจะข้ึนต้นด้วยคำว่า “จึง... และต่อท้ายด้วยข้อความที่ได้ระบุให้ปฏิบัติตาม หรอืร้องขอตามข้อความที่ได้
ระบุไว้ใน ตอนที่ 2 อย่างเด่นชัด เช่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ จึงเรียนมาเพ่ือ โปรดทราบและถือปฏิบัติ จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งการ” เป็นต้น 

การร่างหนงัสือควรจะมกีารฝึกฝนการร่างหนังสือบ่อยๆ เป็นคนชอบที่จะอ่านหนังสือ เพือ่การจดจำ
ภาษาสำนวน หรือข้อความที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชนใ์นการร่างหนังสือราชการแตล่ะประเภทได้อย่างดี 
ยิ่งขึ้นมีความอดทนต่อการถูกตำหนิ ติติง หรือการให้แก้ไขหนังสือจากผู้บังคับบญัชา และนำข้อผิดพลาด หรอืข้อ
ที่แก้ไขมาเป็นบทเรียนและปรับแก้ไขตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งนี้ ขอใหผู้้ร่างมีความคิดที่ดีว่า “การแก้ไข
หนังสือเป็นเรื่องธรรมดา การทีผู่้บังคับบญัชาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ถ้อยคำหรือสำนวนในหนังสือฉบบันั้นมี
ความสมบรูณ์ ไพเราะ และน่าอ่านมากยิง่ข้ึน” การร่างหนงัสือควรมจีุดมุ่งหมายที่หวังผลว่า “ต้องร่างหนังสือแล้ว
ให้ผู้อ่าน อ่านแล้วยินดีทีจ่ะให้ความร่วมมือหรอืยินดีที่จะปฏิบัติตาม” 
 
การตั้งชื่อเรื่อง 
 เรื่อง คือ ใจความของหนังสือ ท่ีย่อสั้นท่ีสุด นั่นคือ เพียงแค่อ่านช่ือเรื่องกส็ามารถทราบ เรื่องราวใน
หนังสือโดยภาพรวมได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การทราบความต้องการ / ความประสงค์ / เหตุที่มหีนังสือ
มาถึง ทำให้การพิจารณา ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การตั้งชื่อเรื่อง อย่างน้อยต้องเขียนให้บรรลจุุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 
 1. พอรู้ใจความของเรือ่ง ที่ย่อสั้นทีสุ่ด 
 2. สะดวกต่อการเกบ็ สืบค้น และอ้างองิ 
 ช่ือเรื่องที่ดี ต้องเป็น ประโยค หรอื วลี เช่น เรื่อง ขออนมุัติเดินทางไปราชการ ขอความ อนุเคราะห์
นักศึกษาฝึกงาน ขอความอนุเคราะหบ์ุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ ขออนุมัติเบกิจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง เป็น
ต้น 
 ถ้าต้ังช่ือเรื่องเป็น คำนาม หรือ คำกริยา ถือว่าเป็นช่ือเรื่องทีไ่ม่ควรนำมาใช้ ไม่ดี และไม่สามารถ         
สื่อความหมายได้ เช่น เรือ่ง เครือ่งถ่ายเอกสาร เรือ่ง แจ้งมตทิี่ประชุม 
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วิธีการร่างหนังสือ 
 1. การเขียนข้อความที่เป็นเหตุ ถ้าเป็นกรณีที่มหีนังสืออ้างถึง ให้ข้ึนต้นข้อความว่า “ตามหนังสือท่ีอ้าง
ถึง” และจบด้วยว่า “ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น” 
 ถ้าเป็นกรณีไมม่ีหนงัสืออ้างถึง โดยปกติให้ข้ึนต้นข้อความว่า “ตามท่ี” (เป็นเรื่องที่รูก้ันอยู่ก่อนแล้ว) 
และจบด้วยคำว่า “น้ัน” แต่ถ้าเป็นเรือ่งใหม่ (ไม่เคยเกิดข้ึน/ไม่เคยมีมาก่อน) ให้ข้ึนต้นข้อความว่า “ด้วย” หรือ 
“ชื่อส่วนราชการ” และห้ามลงท้ายด้วยคำว่า “น้ัน” อย่างเด็ดขาด 
 คำเริ่มต้นของข้อความที่เป็นเหตมุีใช้กันอยู่หลายคำ ที่นิยมกนัอย่างน้อย 6 คำ คือ ด้วย เรื่องจาก ตาม 
ตามที่ ตามหนังสือทีอ่้างถึง 
 2. การเขียนอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ต้องระบุให้ชัดเจน ซึ่งมีวิธีเขียน 2 วิธี 
       2.1 เขียนชัดเจน เช่น ตามพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2515 
       2.2 เขียนโดยย่อ เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรอืนักศึกษา 
 3. การเขียนข้อความที่เป็นผล คือ จุดประสงค์ของเรื่อง ต้องเขียนให้ชัดเจน ระบุให้แน่ชัดว่า ต้องการ
อะไรจะให้ผูร้ับหนังสือทำอะไร อย่างไร เช่น 
       3.1 ถ้าต้องการให้อนมุัติ / อนุญาต ให้เขียนแสดงเหตผุล / ความจำเป็นในการขออนมุัติ / อนุญาต 
และจบด้วย ขออนุมัติ / อนุญาตเรื่องอะไร 
       3.2 ถ้าต้องการให้ทราบ ใหล้งท้ายว่า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หรือจึงเรียนมาเพื่อทราบ 
       3.3 ถ้าต้องการให้พจิารณา ใหล้งท้ายว่า จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา หรือจึงเรียนมาเพื่อ
พิจารณา และต่อท้ายให้ชัดว่า จะให้พจิารณาเรื่องอะไร ประเด็นไหน 
       3.4 หรือกรณีอื่นๆ เช่น เพื่อซ้อมความเข้าใจ เพื่อถือปฏิบัติ เพื่อดำเนินการ เพื่อช้ีแจง ข้อเทจ็จริง 
เพื่อรายงาน เพื่อสืบสวนสดบัตรบัฟัง เพือ่ใหส้ังวรระมัดระวัง เป็นต้น 
 
ข้อสังเกตการใช้ถ้อยคำ 
 การใช้ถ้อยคำภาษาไทย ต้องยอมรับว่าภาษาไทยมีถ้อยคำใหใ้ช้มาก คำหลายๆ คำ มีความหมายอย่าง
เดียวกัน เช่น กิน มีคำที่มีความหมายถึงกินอยู่มาก เช่น รบัประทาน เสวย ฉัน ซึ่งแต่ละคำจะมรีะดับการใช้เป็นที่
ทราบกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มีคำบางคำทีอ่ยากเน้น ย้ำ เพราะมักใช้ผิดกันบอ่ยครั้ง อาทิ 
 - การใช้คำ ขอบคุณ 
   ขอบคุณ ใช้ทั่วไป 
   ขอบพระคุณ ขอบพระคุณมาก ขอบพระคุณยิ่ง เป็นพระคุณมาก เป็นพระคุณยิ่ง 
 - อนุมัติ หมายถึง เห็นชอบตามที่กำหนดให้จะใช้กรณีทีม่ีระเบียบ กฎหมาย ระบุไว้ 
 - อนุญาต หมายถึง ยินยอม ยอมให้ ตกลง ใช้โดยทั่วไป 
 - การใช้ ณ (นะ) ต้องไม่มีจุด 
 - ฯลฯ (ไปยาลใหญ)่ ต้องเว้นวรรค 
 - ฯ (ไปยาลน้อย) ต้องเว้นวรรค 
 - หมายกำหนดการ ใช้กับงานพระราชพิธีกรณีมีการเสดจ็ 
 - กำหนดการ ใช้ทั่วไป 
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 - กอปร หมายถึง ประกอบ อย่าเขียนเป็น กอรป หรือ กอรป์ 
 - การใช้บุพบท ดังนี ้
   กับ  หมายถึง  ติดกัน ด้วยกัน เท่ากัน 
   แก่  หมายถึง  สำหรับใช้ทั่วไป 
   แด่  หมายถึง  สำหรับใช้กับผูสู้งกว่า หรือใช้กับพระภิกษุ เช่น ถวายแด่ อุทิศแด่ 
   แต่  หมายถึง  เฉพาะ อย่าง เท่านั้น 
   ต่อ  หมายถึง  กระทำต่อ ตาม 
   ต่อเมื่อ  หมายถึง  เมื่อถึง 
   ต่อเนื่อง หมายถึง  ติดต่อกันไป 
   ต่อไป  หมายถึง  ถัดไป 
   ต่อมา  หมายถึง  ถัดมา 
   แต่ถึงกระนั้นก็ดี ใช้ในกรณี เช่ือมความให้ขัดแย้งกัน 
   แต่ละ ใช้ในกรณี บอกแยกเป็นจำนวนหนึง่ๆ 
   แต่ว่า ใช้เช่ือความให้กลับกัน ขัดแย้งกัน 
   ควร เป็นคำแนะนำทั่วไป 
   พึง เป็นคำที่ใช้วางมาตรฐาน 
   ย่อม เป็นคำบงัคับทางการ แต่ไม่เด็ดขาด 
   ต้อง เป็นคำบงัคับทางการ และเด็ดขาด 
   ให้ เป็นคำบงัคับทางการ และเด็ดขาด 
   อาจ (จะ) ใช้บอกการคาดคะเน 
 
เทคนิคการตรวจร่างหนังสือ 
 ผู้ตรวจร่างหนังสือเป็นผูก้ลั่นกรองงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและ วิจารณญาณอย่างลึกซึง้เป็น
ผู้รบัผิดชอบอย่างเต็มที่ในผลงานนั้นควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความรู้ในงานสารบรรณรู้ระเบียบงานสารบรรณทุกข้ันตอนเป็นอย่างดี 
 2. มีความรู้เรื่องหนังสือราชการหรือหนังสือโต้ตอบ 
 3. มีความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งผู้ตรวจต้องสามารถวิเคราะห์ความ ถูกต้องเหมาะสมของเนือ้หา
การอ้างองิข้อมลูหรือข้อกฎหมายการเสนอความคิดเห็น หรอืข้อพิจารณาเป็นต้น 
 4. มีความรู้ความสามารถทางภาษาการสะกดคำการใช้คำประโยคและการเรียบเรียงข้อความให้ถูกต้อง
ชัดเจนและเข้าใจง่ายรู้จกัใช้วรรคเล็กวรรคใหญก่ารตัดคำ ระหว่างบรรทัดตลอดจนการย่อหน้าอย่างเหมาะสม 
 5. มีความคิดวิจารณญาณและความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สามารถพิจารณา ความเหมาะสมของเรื่องและ
ผลที่จะเกิดข้ึนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอความ คิดเหน็ไม่ยึดติดวิธีเขียนแบบเดิมทีเ่ขียนตามกันมา 
 6. มีความรอบคอบและรับผิดชอบ ต้องเป็นช่างสังเกตและรอบคอบทกุด้าน 
 7. มีเหตผุลที่อธิบายได้สามารถอธิบายแกผู่้พิมพ์ได้การอธิบายจะทำใหผู้ร้่าง และผู้พิมพพ์ัฒนาความรู้
และปฏิบัตงิานได้รวดเร็วข้ึน 
 8. มีความเห็นอกเห็นใจไม่ควรแกร้่างทัง้หมดหรือขีดฆ่าทั้งหน้าไม่ควรขีดฆ่า ทับคำเดิมแต่ใช้การวงรอบ
คำผิดแล้วแก้ไขไว้ข้างบนคำน้ันหรือโยงออกมาเขียนแก้ในทีว่่าง การแก้ไขควรเขียนชัดเจนใหอ้่านง่าย 
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วิธีตรวจแก้และเครื่องหมายในการตรวจแก้หนังสือมีวิธีดังนี้ 
 1. ตรวจรปูแบบว่าถูกต้องตามมาตรฐานของระเบียบงานสารบรรณหรือไม่ ดังนั้นผู้ตรวจตอ้งแม่นยำใน
รูปแบบของหนังสือ 
 2. ตรวจเนื้อหาพิจารณาเนื้อหาสาระทัง้ในหนงัสือที่อ้างถงึหนังสือที่เขียนไป ตรวจการตั้งช่ือเรือ่งการ
สรปุย่อในย่อหน้าแรกการเสนอเนื้อหาในส่วนเนื้อความการ ลำดับความ ตลอดจนการลงท้ายที่แสดงความ
ประสงค์ของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สง่มาด้วย 
 3. ตรวจภาษาข้อบกพรอ่งส่วนใหญ่ด้านภาษา เช่น สะกดผดิ วรรคตอนผิด ประโยคยาวเกินไป เป็นต้น 
 4. เครื่องหมายในการตรวจแก้ร่างมีระบบที่เป็นสากลใช้ได้ในตรวจสอบ การเขียนหรือการพิมพท์ั่วไป
ผู้ตรวจกับผู้ร่างและผู้พิมพ์ต้องรู้จักเครื่องหมายที่ใช้ในการตรวจแก้นี้ตรงกัน 


