
การเขียนเชิงกิจธรุะ



การเขยีนเชิงกจิธุระ มีขอบข่ายกวา้งขวางมาก 
เนน้เฉพาะการเขียนเพ่ือกิจธุระในชีวติประจ าวนั ๒ 
เร่ือง คือ

การกรอกแบบฟอร์ม
การเขียนประกาศ



กรอกเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ไดส้ร้างแบบฟอร์มใหผู้อ่ื้นผูร้วบรวม
ขอ้มูลจากแบบฟอร์ม



แบบฟอร์ม เป็นค าไทยกบัค า
ภาษาองักฤษ มีความหมายคลา้ยกนั 

ปัจจุบนันี ้เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าหมายถึง เอกสาร
ที่จัดท าขึน้ โดยเว้นช่องว่างไว้ส าหรับให้บุคคลแต่ละ
คนกรอกข้อความ เพ่ือให้สะดวกแก่ผู้รวบรวมน า
ข้อความน้ันมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป



๑. แบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกบัหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

แบบฟอร์มชนิดนีห้น่วยงานเป็นผู้จดัเตรียมขึน้ เพ่ือให้ผู้มาตดิต่อ
ใช้ได้โดยสะดวก จะได้ไม่เสียเวลาในการเขียน ท าให้หน่วยงานได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนทีจ่ าเป็นตามต้องการ นอกจากนีย้งัท าให้จดัเกบ็ไว้ได้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้ง่าย  

ตวัอย่าง เช่น แบบฟอร์มสมคัรงาน แบบฟอร์มสมคัรเข้าศึกษาต่อ 
แบบฟอร์มขอตดิตั้งน า้ประปา แบบฟอร์มเสียภาษี







๒. แบบฟอร์มทีผู้่อ่ืนขอความร่วมมือให้กรอก

แบบฟอร์มชนิดนีใ้ช้เพ่ือต้องการทราบข้อมูลทั้งทีเ่ป็น
ข้อเทจ็จริง และทรรศนะของประชาชนกลุ่มต่างๆ 

ตัวอย่าง สถานีวทิยุกระจายเสียง อยากทราบชนิดของ
รายการทีป่ระชาชนสนใจ กอ็าจสร้างแบบฟอร์มชนิดหน่ึง
ขึน้ เรียกว่าแบบสอบถาม





๓. แบบฟอร์มทีใ่ช้ภายในองค์การ 
เกบ็รวบรวมเร่ืองราวทุกชนิดทีเ่กีย่วข้องกบับุคลากรภายใน

หน่วยงานของตนด้วยวธีิให้กรอกแบบฟอร์ม จะช่วยให้องค์การได้
รายละเอยีดทุกประการตามทีต้่องการแทนการเขียนช้ีแจงทั้งเร่ืองซ่ึง
มกัจะให้รายละเอยีดไม่ตรงตามทีต้่องการ 

ตวัอย่างเช่น แบบฟอร์มใบลา แบบฟอร์มขออนุญาตใช้วสัดุอุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของหน่วยงาน





๔. แบบฟอร์มสัญญา หมายถึงเอกสารทีม่ผีลผูกพนัทาง
กฎหมายระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย 

เช่น สัญญาจะซ้ือจะขายสินค้า สัญญากู้เงนิ สัญญาเช่าบ้าน 
สัญญาต่างๆ เหล่านี ้มผู้ีท าขึน้เป็นแบบฟอร์มเพ่ือให้คู่สัญญาได้รับ
ความสะดวก ไม่ต้องเรียบเรียงถ้อยค าขึน้เอง เพยีงแต่กรอก
สถานที่ วนัเดือนปี ช่ือ ตวัเลขบางอย่างลงไป และลงลายมือช่ือ
ก ากบัไว้เท่าน้ัน สัญญากจ็ะมผีลสมบูรณ์





ข้อควรระวังการกรอกแบบฟอร์มสัญญา

๑. ต้องกรอกด้วยความระมดัระวงั และเข้าใจเง่ือนไขข้อ
ผูกมดัต่างๆ ทีร่ะบุอย่างละเอยีด 

๒. ควรทีจ่ะต้องปรึกษาหารือกบัผู้รู้ หรือผู้มคีวามช านาญใน
ด้านกฎหมายให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจก่อนจะกรอกข้อความ
ใดๆ ลงไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ก่อนลงลายมือช่ือ 

๓. ไม่ควรประมาทลงลายมือช่ือลงไปในแบบฟอร์มทีย่ัง
ไม่ได้กรอกเป็นอนัขาด จะโดยวางใจผู้อ่ืน หรือโดยกรณใีดๆ



คุณสมบตัขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม

๑. ความรู้ความเข้าใจทัว่ๆไปเกีย่วกบัเร่ืองทีจ่ะต้อง
กรอก ผู้กรอกต้องมคีวามรู้เกีย่วกบัตนเอง 
เช่น วันเดือนปีเกดิ ที่อยู่ ภูมิล าเนาเกดิ นามบิดามารดา หรือนามปู่ย่า
ตายาย ช่ือและที่อยู่ของบุคคลที่ใกล้ชิดเม่ือจ าเป็นต้องอ้างถึง หมู่
โลหิต โรคภัยไข้เจ็บประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กบัเร่ืองที่จะต้องกรอก เร่ืองราวและเหตุการณ์อ่ืนๆที่เกีย่วข้อง ความรู้
เหล่านีจ้ะท าให้การกรอกข้อมูลไม่ผดิพลาด และช่วยไม่ให้เสีย
ประโยชน์แก่ตนเอง หรือเกดิความเสียหายแก่การรวบรวมข้อมูล



๒. ความสามารถทางภาษา สามารถอ่านข้อความและ
ตคีวามข้อความในแบบฟอร์มได้ถูกต้องโดยตลอด เข้าใจความ
ต้องการของแบบฟอร์มน้ันว่า ต้องการให้กรอกข้อความใดลง
ในช่องใด เช่น การขออนุญาตใช้รถในช่องวตัถุประสงค์ เรา
ต้องช้ีให้เห็นถึงความจะเป็นว่าต้องการใช้รถเพ่ือการปฏิบัตงิาน
อนัเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การน้ัน กรณีทีผู้่กรอกข้อความไม่
แน่ใจว่าตนเองเข้าใจหรือตคีวามในแบบฟอร์มน้ันได้ถูกต้อง
หรือไม่ อย่าเดา ให้ถามผู้รู้

คุณสมบตัขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม



๓.๑ เสียประโยชน์ตน เช่น เม่ือเกดิของหายขึน้ เราไปแจ้งความ 
แม้ต ารวจจับขโมยได้ กจ็ะเกดิปัญหาในการรับของคืน ที่ร้ายแรงกว่า
น้ัน หากเกดิอุบัติเหตุจนเราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้ผู้อ่ืนกไ็ม่มีทาง
ที่จะติดต่อกบัญาติให้ได้

คุณสมบตัขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม
๓. ความซ่ือตรง การกรอกแบบฟอร์มทุกชนิด ผู้กรอกควรให้

ความจริงเสมอ ไม่ควรกรอกข้อความทีเ่ป็นเท็จ เพราะจะท าให้
เกดิผลเสีย ๒ ประการ

๓.๒ เสียประโยชน์ผู้อ่ืนหรือประโยชน์ส่วนรวม เช่น กรอก
แบบสอบถามโดยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกบัความจริง ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกจ็ะคลาดเคล่ือน หากน าไปใช้ในการวางแผนกจ็ะท า
ให้เกดิการผดิพลาด



คุณสมบตัขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม

๔. ความรับผดิชอบ แบบฟอร์มหลายชนิดไม่มีผลที่จะ
ก่อให้เกดิพนัธะทางกฎหมายแก่ผู้กรอกกจ็ริง แต่ผู้กรอกจ าเป็นต้องมี
ความรับผดิชอบต่อข้อความที่ตนกรอกลงไป ตัวอย่าง ในการกรอก
แบบสอบถามของชมรมวิทยาศาสตร์ถามว่า    สมาชิกประสงค์จะไป 
ทัศนศึกษา ณ ที่ใด และเราให้ค าตอบไปแล้วว่าต้องการไปสถานที่น้ันๆ 
หากทางชมรมจัดขึน้ตามความประสงค์ เรากไ็ม่ควรปฏิเสธที่จะร่วม
กจิกรรมของชมรม หรือเม่ือเราได้รับแบบฟอร์มมา เรากไ็ม่ควรละเลยไม่
ตอบ ไม่ส่งกลบัคืนไปยงัผู้สอบถาม หรือท าเป็นเร่ืองเล่นๆ ลายมือที่กรอก
ควรให้อ่านง่าย ชัดเจน และสะอาด



๕. ความรอบคอบ การกรอกแบบฟอร์มบางอย่าง ต้อง
ประณีตรอบคอบเป็นอย่างยิง่ มิฉะน้ันจะเกดิผลเสียหายแก่ตนเอง
ได้ เช่น ในการกรอกสัญญากู้ยืม สัญญาค า้ประกนั สัญญาซ้ือของ
ผ่อนส่ง ผู้กรอกแบบฟอร์มต้องดูจ านวนเงินให้แน่นอนตรงกนั
ทั้งตัวเลขและตัวอกัษร รวมทั้งระยะเวลาในการช าระเงินและ
เง่ือนไขอ่ืนๆ กต้็องดูด้วยความรอบคอบ

คุณสมบตัขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม



*ในกรณทีีผู้่อ่ืนกรอกแทน เรากต้็องอ่านดูให้ถูกต้องแน่นอน
ก่อน หากผดิพลาดแล้วอาจเกดิความยุ่งยากหรือเกดิผลเสียภายหลงั
ได้ เช่น การแจ้งช่ือในใบสูตบิัตร ต้องดูตวัสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
ถ้าเจ้าหน้าทีเ่ขียนผดิ ต้องทกัท้วงแก้ไขทนัท ีหากปล่อยไปกเ็ท่ากบั
ยอมรับช่ือทีเ่ขียนผดิน้ัน



การเขียนเชิงกิจธรุะ



การเขยีนเชิงกจิธุระ มีขอบข่ายกวา้งขวางมาก 
เนน้เฉพาะการเขียนเพ่ือกิจธุระในชีวติประจ าวนั ๒ 
เร่ือง คือ

การกรอกแบบฟอร์ม
การเขียนประกาศ



คือ การท าใหส้าธารณะชนทราบข่าวสาร
เร่ืองเดียวกนัอยา่งแพร่หลายโดยอาศยัส่ือ
สาธารณะชนิดใดชนิดหน่ึง เป็นการแจง้ให้
ทราบหรือ แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม เช่น 
หนังสือพมิพ์ วทิยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ



ประกาศมี ๒ 
ชนิด คอื...... ประกาศอยา่ง

ไม่เป็น
ทางการ

ประกาศอยา่ง
เป็นทางการ



ประกาศอย่างเป็นทางการ
มกัเป็นประกาศขององคก์ารและหน่วยงานราชการต่างๆ

มส่ีวนประกอบส ำคัญดังนี้
๑. ช่ือหน่วยงานหรือองคก์ารท่ีประกาศ
๒. เร่ืองท่ีประกาศ
๓. เน้ือความท่ีประกาศ(เหตุผลและจุดประสงค)์

๓.๑ เหตุผลหรือความเป็นมา
๓.๒ จุดประสงคส์ าคญั มีรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ขั้นตอนปฏิบติั

๔.วนัเดือนปีท่ีประกาศ
๕. ลงช่ือผูป้ระกาศ



ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ

มกัเป็นประกาศส่วนบุคคล มีแต่เน้ือหาท่ี
ส าคญั หรือจุดประสงคท่ี์ส าคญั



ขอ้จ ากดัของการประกาศ
ผูป้ระกาศส่งสารไปยงัผูรั้บแลว้ ถา้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจ

ขอ้ความตอนใด กไ็ม่สามารถสอบถามผูป้ระกาศได้
สะดวกนกั ต่างกบับทสนทนา  ฉะนั้น การเขียนประกาศ
จึงตอ้งแสดงจุดประสงคใ์หแ้น่ชดัและมีรายละเอียด
เพียงพอใหผู้รั้บสารเขา้ใจจุดประสงคแ์จ่มแจง้ การใชค้  า
ตอ้งกระชบั ส่ือความหมายไดต้รง



















กิจกรรมกลุ่ม 
ใหน้กัเรียนเขียนประกาศอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

๑. ช่ือหน่วยงานหรือองคก์รท่ีประกาศ
๒. เร่ืองท่ีประกาศ
๓. เน้ือความท่ีประกาศ (เหตุผลและจุดประสงค)์

๓.๑ เหตุผลหรือความเป็นมา
๓.๒ จุดประสงคส์ าคญั มีรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ขั้นตอน

ปฏิบติั
๔.วนัเดือนปีท่ีประกาศ
๕. ลงช่ือผูป้ระกาศ



แบบประกาศทางราชการ
ประกาศ.................................. (ช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ) 
เร่ือง........................................ 

(ประกาศและขอ้ความท่ีสัง่ใหป้ฏิบติั)...............................................
................................................................................................................... 
...................................................................................................................

ประกาศ ณ วนัท่ี..............................................
(ลงช่ือ) ..............................................
(พิมพช่ื์อเตม็) ....................................
(ต าแหน่ง) .........................................


