
การเขียนเชิงกิจธุระ 

กิจธุระ คืออะไร 

 

    หน้าที่การงานท่ีพึงกระท า 



การกรอกแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์ม 

    แบบ  เป็นค าภาษาไทย 

    ฟอร์ม  เป็นค าภาษาอังกฤษ 

    แบบฟอร์ม เป็นค าซ้อนที่มีความหมายคล้ายกัน  



การกรอกแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มคืออะไร 

 

    แบบฟอร์ม หมายถึง เอกสารท่ีจัดท าข้ึนโดยเว้นช่องว่าง
ไว้ส าหรับให้บุคคลแต่ละคนกรอกข้อความ 



การกรอกแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 

 

    มีหลายชนิด   แต่ที่จะเรียนวันน้ีเพียง ๔ ชนิด 



การกรอกแบบฟอร์ม 

กรอกแบบฟอร์มเพื่ออะไร 

 

    กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้สะดวกแก่ผู้รวบรวมน าข้อความ
นั้นไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆต่อไป  



แบบฟอร์ม ๔ ประเภท 

๑. แบบฟอร์มที่ ใช้ติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนแบบฟอร์มชนิดนี้หน่วยงานเป็นผู้จัดเตรียมไว้
เพื่อให้ผู้มาติดต่อใช้ ได้ โดยสะดวก เช่น แบบฟอร์ม      
สมัครงาน แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อ 











แบบฟอร์ม ๔ ประเภท 

๒. แบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอก แบบฟอร์ม
ชนิดนี้ ใช้เพื่อต้องการทราบข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ทัศนะของประชาชนกลุ่มต่างๆ  







แบบฟอร์ม ๔ ประเภท 

๓. แบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์การ องค์การสมัยนี้มีระบบ
การรวบรวมเร่ืองราวทุกชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานของตนด้วยวธิกีารให้กรอกแบบฟอร์ม เช่น ใบลา 
แบบฟอร์มขอกู้เงินสวัสดิการ 









แบบฟอร์ม ๔ ประเภท 

๔. แบบฟอร์มสัญญา สัญญาในที่นี้หมายถึงเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย เช่น สัญญาจะซื้อจะขายสินค้า 
สัญญากู้เงิน สัญญาเช่าบ้าน สัญญาต่างๆ เหล่านี้ มีผู้ท าขึ้นเป็น
แบบฟอร์มเพื่อให้คู่สัญญาได้รับความสะดวก ไม่ต้องเรียบเรียง
ถ้อยค าขึ้นเอง เพียงแต่กรอกสถานที่  วันเดือนปี ชื่อ ตัวเลข
บางอย่างลงไป และลงลายมือชื่อก ากับไว้เท่านั้น สัญญาก็จะมีผล
สมบูรณ์ 







!!!แบบฟอร์มสัญญา 

การกรอกแบบฟอร์มสัญญาต้องกรอกด้วยความระมัดระวัง และ
เข้าใจเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างละเอียด ควร
ที่จะต้องปรึกษาหารือกับผู้รู้ หรือผู้มีความช านาญในด้านกฎหมาย
ให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจก่อนจะกรอกข้อความใดๆ ลงไป และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนลงลายมือชื่อ ไม่ควรประมาทลงลายมือชื่อ
ลงไปในแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้กรอกเป็นอันขาด จะโดยวางใจผู้อื่น 
หรือโดยกรณีใดๆก็ตาม 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์มมีอะไรบ้าง 

 

๑. ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องกรอก ผู้กรอก
ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง เช่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ 
ภูมิล าเนาเกิด 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

๒. ความสามารถทางภาษา สามารถอ่านข้อความและตีความ
ข้อความในแบบฟอร์มได้ถูกต้องโดยตลอด เข้าใจความต้องการ
ของแบบฟอร์มนั้นว่า ต้องการให้กรอกข้อความใดลงในช่องใด เช่น 
การขออนุญาตใช้รถในช่องวัตถุประสงค์ เราต้องชี้ให้เห็นถึงความ
จะเป็นว่าต้องการใช้รถเพื่อการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ส าหรับ
องค์การนั้น กรณีที่ผู้กรอกข้อความไม่แน่ใจว่าตนเองเข้าใจหรือ
ตีความในแบบฟอร์มนั้นได้ถูกต้องหรือไม่ อย่าเดา ให้ถามผู้รู้ 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

 

๓. ความซื่อตรง การกรอกแบบฟอร์มทุกชนิด ผู้กรอกควรให้ความ
จริงเสมอ ไม่ควรกรอกข้อความที่เป็นเท็จ เพราะจะท าให้เกิดผล
เสีย ๒ ประการ 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

 

๓.๑ เสียประโยชน์ตน เช่น เมื่อเกิดของหายขึ้น เราไปแจ้งความ 
แม้ต ารวจจับขโมยได้ ก็จะเกิดปัญหาในการรับของคืน ที่ร้ายแรง
กว่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุจนเราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้ผู้อื่นก็
ไม่มีทางท่ีจะติดต่อกับญาติให้ได ้



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

 

๓.๒ เสียประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ส่วนรวม เช่น กรอก
แบบสอบถามโดยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลก็จะคลาดเคลื่อน หากน าไปใช้ในการวางแผนก็จะ
ท าให้เกิดการผิดพลาด 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

 

๔. ความรับผิดชอบ แบบฟอร์มหลายชนิดไม่มีผลที่จะก่อให้เกิด
พันธะทางกฎหมายแก่ผู้กรอกก็จริง แต่ผู้กรอกจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อข้อความท่ีตนกรอกลงไป 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

๕. ความรอบคอบ การกรอกแบบฟอร์มบางอย่าง ต้องประณีต
รอบคอบเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่ตนเองได้ เช่น 
ในการกรอกสัญญากู้ยืม สัญญาค้ าประกัน สัญญาซื้อของผ่อนส่ง 
ผู้กรอกแบบฟอร์มต้องดูจ านวนเงินให้แน่นอนตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร รวมทั้งระยะเวลาในการช าระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ก็ต้อง
ดูด้วยความรอบคอบ 



คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 

๕. ความรอบคอบ การกรอกแบบฟอร์มบางอย่าง ต้องประณีต
รอบคอบเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่ตนเองได้ เช่น 
ในการกรอกสัญญากู้ยืม สัญญาค้ าประกัน สัญญาซื้อของผ่อนส่ง 
ผู้กรอกแบบฟอร์มต้องดูจ านวนเงินให้แน่นอนตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร รวมทั้งระยะเวลาในการช าระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ก็ต้อง
ดูด้วยความรอบคอบ 



การเขียนประกาศ 

ประกาศ มีความหมายว่าอย่างไร 

 

แจ้งให้ทราบ 



การเขียนประกาศ 

ประกาศ ที่ไหนได้บ้าง 

 

ประกาศผ่านส่ือสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง  

เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ 
อินเทอร์เน็ต 



การเขียนประกาศ 

ประกาศ มีเจตนาอย่างไรบ้าง 

 

แจ้งให้ทราบ 

แจ้งให้ทราบแล้วให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติ 



การเขียนประกาศ 

ประกาศแจ้งให้ทราบเช่นอะไรบ้าง 

  

ประกาศนามนักเขียนดเีด่นประจ าปี 

ประกาศแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งของหน่วยงาน 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร์ 



ประกาศอย่างเป็นทางการ 

ใครเป็นผู้ประกาศ 

 

องค์การ หรือ 

หน่วยงานราชการต่าง ๆ  



ประกาศ แบ่งเป็นกี่ชนิด 

 

๒ ชนิด 

ประกาศอย่างเป็นทางการ 

ประกาศอย่างไรเป็นทางการ 



ประกาศอย่างเป็นทางการมีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

 

๑.ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศ 

๒.เรื่องท่ีประกาศ  

 



ประกาศอย่างเป็นทางการมีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

๓. เนื้อความท่ีประกาศ มีอย่างน้อย 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ เหตุผลหรือความเป็นมา  

 ๓.๒ จุดประสงค์ส าคัญซ่ึงมีทั้งรายละเอียดและ 
        เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ 

 



ประกาศอย่างเป็นทางการมีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

 

๔. วันเดือนปีที่ประกาศ 

๕. ลงนามผู้ออกประกาศ 

 







ประกาศอย่างเป็นทางการมีส่วนประกอบไม่มีก็ได้ 

 

ลงนามผู้ออกประกาศ 

 



ประกาศอย่างเป็นทางการของทางราชการมีลักษณะพิเศษอย่างไร 

 

มักจะมีข้อความที่ค่อนข้างยาว ละเอียด และเกี่ยวเน่ืองกับ
ตัวบทกฎหมาย โดยมีจุดประสงค์จะประกาศแจ้ง ให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบ และหวังผลในการปฏิบัติ ภาษาค่อนข้างเป็น
ทางการ รัดกุม มีลักษณะคล้ายหนังสอืราชการทั่วๆไป 

 



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 

ประกาศอย่างไม่เป็นทางการเป็นของใคร 

 

มักเป็นประกาศส่วนบุคคล 



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 

ประกาศอย่างไม่เป็นทางการมีลักษณะเด่นอย่างไร 

 

มีแต่เน้ือหาที่ส าคัญ หรือ บางทีก็มีแต่จุดประสงค์ที่ส าคัญ 



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 

ประกาศอย่างไม่เป็นทางการพบที่ไหนเป็นประจ า 

 

ในหน้าหนังสือพมิพ ์

 



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 

 

 

ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ตัวอย่างประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 

การใช้ภาษาไม่ควรใช้ข้อความยาวๆ หรือละเอียดซับซ้อน
เพราะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน 
มีเหตุผล ไม่ห้วน ไม่กระด้างจนเกินไป ควรใช้ตัวอักษรหรือ
สีท่ีสะดุดตา โดยเฉพาะส่วนส าคัญที่ต้องการประกาศ และ
ควรออกประกาศให้น้อยท่ีสุด 

 

 



ประกาศมีข้อจ ากัดอย่างไร 

ผู้ประกาศส่งสารไปยังผู้รับแล้ว ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจ
ข้อความตอนใด ก็ไม่สามารถสอบถามผู้ออกประกาศได้
โดยสะดวกนัก ฉะนั้น การเขยีนประกาศจึงต้องแสดง
จุดประสงค์ให้แน่ชัดและมีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้รับสาร
เข้าใจจุดประสงค์ของประกาศได้อย่างแจ่มแจ้ง 

 



ประกาศที่ดีมีลักษณะอย่างไร 

 

การเขียนประกาศต้องแสดงจุดประสงค์ให้แน่ชัดและมี
รายละเอียดเพยีงพอให้ผู้รับสารเข้าใจจุดประสงค์ของ
ประกาศได้อย่างแจ่มแจ้ง  การใช้ค าในการประกาศต้อง

กระชับและสื่อความหมายได้ตรง 

 


