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สาระการเรยีนรู ้

ความหมายของจดหมายธรุกจิ 

ความส าคญัของจดหมายธรุกจิ 

สว่นประกอบของจดหมายธรุกจิ 

ลักษณะของจดหมายธรุกจิทีด่ ี

หลักในการพมิพจ์ดหมายธรุกจิ 

รปูแบบของจดหมายธรุกจิ 

รปูแบบของจดหมายธรุกจิทีน่ยิมใชใ้นปัจจบุนั 

 

 



ความหมายของจดหมายธรุกจิ 

จดหมายธรุกจิถอืเป็นการสือ่สารอกีรปูแบบหนึง่ 
ทีเ่ป็นจดหมายทีใ่ชใ้นการตดิตอ่กนัในวงธรุกจิ
โดยมมจีดุประสงคค์อื การด าเนนิธรุกจิ เชน่ 
เสนอขายสนิคา้  การสัง่ซือ้สนิคา้และการตอบ
รับการสัง่ซือ้ เป็นตน้  

 

จดหมายธรุกจิจะมรีปูแบบและภาษาเป็นทางการ
หรอืคอ่นขา้งเป็นทางการ ซึง่ผูท้ีพ่มิพจ์ดหมาย
ตอ้งค าถงึ 



ความหมายของจดหมายธรุกจิ 
 

ความสะอาดของงานพมิพ ์และสขีองกระดาษ  

 

ขนาดของกระดาษ  

 

รปูแบบของจดหมาย  

 

ความถกูตอ้งของตัวอกัษรและซองจดหมาย   

สิง่ทีต่อ้งค าถงึทีไ่ดก้ลา่วมาแสดงถงึความ
น่าเชือ่ถอืของธรุกจินัน้ดว้ย 



ความส าคญัของจดหมายธรุกจิ 

สะดวก สามารถตดิตอ่กนัไดใ้นระยะทางไกลๆ 

ประหยัดทัง้เวลาและคา่ใชจ้า่ย 

สามารถตดิตอ่กนัไดใ้นวงกวา้งทัง้ผูท้ีรู่จั้กและไมรู่จั้ก 

เป็นสือ่สมัพันธภ์าพทีด่ ีสรา้งความประทับใจใหแ้กผู่รั้บ 

ขอ้ความสือ่สารสมบรูณ์ เนือ่งจากสามารถเขยีนให ้
ละเอยีดมากกวา่ค าพดู 

เก็บเป็นหลักฐาน มปีระโยชนเ์พือ่การอา้งองิและคน้หา
เมือ่จ าเป็น 

สามารถแจง้ขา่วสารไดอ้ยา่งทั่วถงึตามเวลาทีก่ าหนด 



สว่นประกอบของจดหมายธรุกจิ 
ผูส้ง่  เป็นสว่นทีร่ะบชุือ่และทีต่ัง้ของบรษัิท หา้งรา้น โดยสว่นใหญ่
แลว้เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก บรษัิทสว่นใหญน่ยิมพมิพห์วัจดหมายทีเ่ป็น
ภาษาไทยและ องักฤษส าเร็จรปูไวอ้ยูแ่ลว้ 

 

เลขทีจ่ดหมาย/ปี พ.ศ. ใหร้ะบเุลขทีจ่ดหมายและปี
พทุธศกัราชทีจ่ าท าจดหมายฉบบันัน้ เพือ่ประโยชนใ์นการจัดเก็บ 

 

วนั เดอืน ปี  ใชเ้ป็นชือ่เต็มของเดอืน และตวัเลขของปี พ.ศ. 

 

ทีอ่ยูผู่ร้บั  เป็นการระบชุือ่ ต าแหน่ง และทีอ่ยูข่องผูรั้บ ควรกรอก
ใหค้รบถว้นไมค่วรใชต้วัยอ่ 
 

เร ือ่ง หมายถงึ เรือ่งหรอืสาระส าคญัสัน้ๆ ของจดหมาย ควรมลีกัษณะ
สัน้ กะทดัรัด ครอบคลมุรายละเอยีดและจดุประสงคข์องจดหมาย มี
ความยาวระหวา่ง ½-1 หรอื 2 บรรทดัก็ได ้



สว่นประกอบของจดหมายธรุกจิ 
ค าขึน้ตน้  เป็นขอ้ความทักทาย เชน่ สวัสด ี หรอื
เรยีน เพือ่ใหเ้ป็นทางการมากขึน้ 

เนือ้หา  สว่นทีเ่สนอสาระส าคญัของจดหมาย  

ค าลงทา้ย เป็นการกลา่วค าอ าลาผูอ้า่น เชน่ “ขอ
แสดงความนับถอื” 

ลายมอืชือ่ เป็นการลงลายมอืชือ่ของเจา้ของ
จดหมาย 

ชือ่เต็ม คอื การพมิพช์ือ่เต็มของเจา้ของลายมอื 
ไดแ้ก ่ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง และชือ่บรษัิท โดยพมิพ์
หา่งจากค าลงทา้ยประมาณ 4 ชว่งบรรทัด 



ลักษณะของจดหมายธรุกจิทีด่ ี
ความชดัเจน คอื เนือ้หาทีเ่ขยีนตรงตามจดุประสงค ์ 
 
ความสมบรูณ์ คอืเขยีนขอ้ความไดส้มบรูณ์ครบถว้น 
 
ความกะทดัรดั คอื เขยีนสัน้แตไ่ดใ้จความครอบคลมุ 

   เรือ่งราวทัง้หมด 
ความสภุาพ คอื ใชถ้อ้ยค าทีส่ภุาพ จรงิใจและเป็นมติร  
 
ความถกูตอ้ง คอืใชภ้าษาตามความนยิม กาลเทศะ และ
เหมาะสมกบัฐานะของผูอ้า่น รวมทัง้การสะกดค า เครือ่งหมาย
วรรคตอน ค ายอ่ ตลอดจนรปูแบบของจดหมายอกีดว้ย 
 
การระลกึถงึผูอ้า่น หมายถงึ การเขยีนทีค่ านงึถงึความรูส้กึของ
ผูอ้า่น 



หลักในการพมิพจ์ดหมายธรุกจิ 
1. จดหมายธรุกจิแบบฟลูบล็อก ( Full Bock Style) เป็น

จดหมายธรุกจิทีท่กุสว่นของจดหมายเริม่พมิพช์ดิระยะกัน้
ซา้ยทกุบรรทัด 

หลักในการพมิพส์ว่นตา่งๆ ของจดหมายธรุกจิแบบไทย
แบบตา่งประเทศ มดีังนี ้

 วนั เดอืน ปี โดยก าหนดหา่ง 1.5 บรรทัด หรอื 

Paragraph After เป็น 18 Point จากหวัจดหมาย 

 ทีอ่ยูผู่ร้บั ระยะหา่ง 2.5  บรรทัด หรอื Paragraph After 

เป็น 42 Point จากวันที ่ควรมอียา่งนอ้ย 3 บรรทัด และไม่
ควรเกนิ 4 บรรทัด 

 ค าขึน้ตน้  ระยะหา่ง 1.5 บรรทัด Paragraph After เป็น  

18 Point จากทีอ่ยูผู่รั้บ 

 



หลักในการพมิพจ์ดหมายธรุกจิ 

ขอ้ความ ก าหนดระยะหา่ง1.5 บรรทัด   

Paragraph After เป็น  18 Point จากค าขึน้ตน้ 

 

ค าลงทา้ย ก าหนดระยะหา่ง1.5 บรรทัด   

Paragraph After เป็น  18 Point จากขอ้ความ 

 

ชือ่บรษิทั(ถา้ม)ี ก าหนดระยะหา่ง1.5 

บรรทัด   Paragraph After เป็น  18 Point จาก
ค าลงทา้ย 

 



หลักในการพมิพจ์ดหมายธรุกจิ 

ชือ่ผูล้งนาม ก าหนดระยะหา่งเป็น 2.5 บรรทัด 
Paragraph After เป็น  42 Point จากค าลงทา้ย โดย
ถา้เป็นผูช้ายไมต่อ้งพมิพค์ าน าหนา้ แตถ่า้เป็นผูห้ญงิ
ใหพ้มิพค์ าน าหนา้วา่ “นาง”หรอื “นางสาว” 

 

ต าแหนง่ ให ้Enter 1 ครัง้ จากผูล้งนาม 

ชือ่ยอ่อา้งองิ ระยะหา่ง 1.5 บรรทัด Paragraph 

After เป็น  18 Point จากต าแหน่ง 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย (ถา้ม)ี ระยะหา่ง 1.5 บรรทัด 

Paragraph After เป็น  18 Point จากชือ่ยอ่อา้งองิ 

 



Full Block Style 



Modified Block Style 



รปูแบบของจดหมายธรุกจิ 

รปูแบบของจดหมายธรุกจิ ( Style of Business 
Letter )มทีัง้หมด 7 แบบ คอื 

Full Block Style เป็นจดหมายธรุกจิทีท่กุสว่นจะ
อยูช่ดิซา้ย 

Modified Block Style เป็นจดหมายทีค่ลา้ยกบั 
Full Block Style แต ่วนัทีค่ าลงทา้ย ชือ่เต็ม 
และต าแหน่ง จะอยูก่ ึง่กลางหนา้กระดาษ  

 

Semi Block Style  



รปูแบบของจดหมายธรุกจิ 

Indented Style  

 

Invented Style หรอื Hanging Style 

 

Square Block Style 

 

Official  Form  



รปูแบบของจดหมายธรุกจิทีน่ยิมใชใ้นปัจจบุนั 
 แบบสีเ่หลีย่มเต็มรปู ( Full-block style) แบบที่
เขยีนใหท้กุบรรทัดชดิขอบซา้ย 

 

แบบสีเ่หลีย่ม ( Block Style ) เป็นแบบทีเ่ขยีน
ใหท้กุบรรทัดชดิขอบซา้ยของกระดาษ ยกเวน้
วนัที ่ค าลงทา้ย ลายมอืชือ่ อยูก่ ึง่กลางกระดาษ 

 

แบบกึง่สีเ่หลีย่ม ( Semi-block style ) แบบที่
คลา้ยกบัแบบสีเ่หลีย่ม แตเ่นือ้หาหรอืขอ้ความ
ของจดหมายยอ่หนา้เขา้ไปประมาณ 1 นิว้ 

 

 

 



Bye Bye ! 



จดหมายราชการ 

 
โดย 

อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ  

 

ส่ือการเรียนการสอน รายวชิา ประมวลผลคาํ  

ระดบัปวช.2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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หนังสอืราชการ 
หนงัสือราชการคือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ได้แก่  

1. หนงัสือท่ีไปมาระหวา่งสว่นราชการ 

2. หนงัสือท่ีสว่นราชการมีไปถึงหนว่ยงานอ่ืนหรือบคุคลภายนอก 

3. หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนสง่มาถึงสว่นราชการ 

4. เอกสารที่ทางราชการได้จดัทําขึน้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

5. เอกสารที่ทางราชการจดัทําขึน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบั  



หนังสอืราชการม ี6 ชนดิคอื 
 หนงัสอืราชการภายใน 

 หนงัสอืภายนอก 

 หนงัสอืประทบัตรา 

 หนงัสอืสัง่การ 

 หนงัสอืประชาสมัพนัธ ์

 หนงัสอืทีเ่จา้หน้าทีท่าํขึน้เป็นหลกัฐานในราชการ 



หนังสอืราชการภายใน 
 หนงัสอืทีต่ดิราชการเป็นพธิน้ีอยกวา่หนงัสอืราการภายนอก เป็นหนงัสอืทีใ่ช้

ตดิต่อกนัภายในองคก์ร  

 ขนาดของครุฑคอื 1.5 เซนตเิมตร 

วธิกีารพมิพห์นงัสอืราชการ 

1. ส่วนราชการ  ใหล้งชือ่สว่นราชการเจา้ของ           เรือ่ง หรอืหน่วยงานทีอ่อก
หนงัสอื 

2. ท่ี  ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของ 

          เจา้ของเรือ่ง 



หนังสอืราชการภายใน 
3. วันที่ ให้ลงตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเดือนเตม็ และปีพทุธศกัราช 

4. คาํขึน้ต้น กําหนดระยะบรรทดั 1.5 บรรทดั หรือ 18 point  จาก “เร่ือง” แล้วจงึ

เร่ิมพิมพ์คําขึน้ต้น  หลงัคําขึน้ต้นให้เว้นวรรค 2 เคาะ แล้วจงึพิมพ์ช่ือหรือตําแหน่ง 

5. ข้อความ กําหนดระยะบรรทดั 1.5 บรรทดั จาก “คําขึน้ต้น” แล้วย่อหน้ามา 10 
เคาะ จงึเร่ิมพิมพ์ข้อความลงไป ถ้ามีหลายย่อหน้าต้องกําหนดระยะบรรทดั 1.5 บรรทดั 

และเคาะ 10 เคาะ แล้งจงึเริมพิมพ์ข้อย่อหน้าตอ่ไป 



หนังสอืราชการภายใน 
6. ลงช่ือและตาํแหน่ง ใหก้าํหนดระยะบรรทดั 2.5 บรรทดัหรอื 42 point “จาก

ขอ้ความ” เลือ่นไปทีก่ึง่กลางหน้ากระดาษ พมิพช์ือ่ ผูล้งนาม อยูใ่นวงเลบ็ จากนัน้ 

Enter 1 ครัง้ พมิพต์าํแหน่งกบัชือ่ผูล้งนาม 



หนงัสือราชการภายนอก 
 หนงัสอืทีต่ดิต่อกบัราชการทีเ่ป็นแบบพธิโีดยใช ้ครุฑขนาด 3 เซนตเิมตร  มี

สว่นประกอบสาํคญัดงัน้ี 

1. ที ่ เลขทีอ่อกหนงัสอืใหล้งรหสัพยญัชนะ แทนชือ่ กระทรวง ทบวง หรอืสว่นราชการ 2 
ตวั และรหสัตวัเลข 4 ตวั 2 ตวัแรก หมายถงึ กรม 2 ตวัหลงัหมายถงึกอง โดยพมิพ์

ตดิทางซา้ย อยูร่ะดบัเดยีวกบัครุฑ พมิพค์าํวา่ “ที”่ แลง้เวน้วรรค 1วรรค   
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