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  บทท่ี 16 น้ีน าเสนอตัวอย่างข้อความในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบตาม
จุดประสงค์ย่อย อนัไดแ้ก่ หนงัสือแจง้ข่าวสาร หนงัสือเชิญ หนงัสือแสดงความยินดี หนงัสือแสดงความ
เสียใจ หนังสือขอบคุณ และหนังสือช้ีแจง ซ่ึงผูจ้ ัดท าได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งท่ีใช้หนังสือราชการภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังาน จึงไดร้วบรวมและน ามาเป็นตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผูศึ้กษาชุดฝึกอบรมทางไกล
น้ีซ่ึงสามารถน าไปประยกุตห์รือปรับใชเ้น้ือหาและส านวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต่้อไป 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างที ่1 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะผู้แทนเข้าร่วมกจิกรรม) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ hereby appoints the following officials to attend ช่ือกิจกรรม to be held at the 
ช่ือสถานท่ีจัดกิจกรรม in ช่ือเมือง between ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิมกิจกรรม and ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุด
กิจกรรม: 

1. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, Chief of Delegation 
    ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

2. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, Delegate 
    ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 

หนังสือแจ้งข่าวสาร 



  
2 

 

  

 ตัวอย่างที ่2 (แจ้งช่ือและแนะน าผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมกจิกรรม) 

To whom it may concern, 

This letter introduces ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, ช่ือต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงาน of the Royal Thai Government.  
He/She is visiting ช่ือประเทศท่ีจะไป accompanied by จ านวนคนท่ีร่วมคณะ other members of his/her staff 
at the invitation of the ช่ือประเทศท่ีจะไป Government. 
 
We would be grateful for any assistance you can extend to ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ/ช่ือ-สกุล and his/her staff to 
ensure a pleasant visit to ช่ือประเทศท่ีจะไป. 

 

 

 ตัวอย่างที ่3 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม) 

Kindly refer to your letter เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง dated วันเดือนปีท่ีระบุไว้ในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding 
your invitation to attend the above-mentioned meeting. 

We are pleased to nominate the officers listed below as the representatives of our department who will 
participate in this meeting: 

 1. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 2. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 3. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

Your furher assistance in arranging this meeting is greatly appreciated. 
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 ตัวอย่างที ่4 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม) 

Please refer to ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ’s fax dated วนัเดือนปีท่ีระบุในโทรสาร inviting us to participate 
in ช่ือการประชุม which will be held from ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิมการประชุม to ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุดการ
ประชุม. 

We are pleased to inform you that ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล ช่ือหน่วยงาน’s ช่ือต าแหน่ง, will be our 
representative at the above-mentioned meeting. 

Your transmission of this information to the authorities concerned would be greatly appreciated. 
 

 

 ตัวอย่างที ่5 (แจ้งเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล) 

With reference to ช่ือรางวลั, on behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, it is my pleasure to support the 
nomination of ช่ือผู้สมควรได้รับรางวลั, ต าแหน่งผู้สมควรได้รับรางวลั to receive this award. 

Please find attached a statement of support and a copy of ช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล’s CV for your 
consideration. 

Thank you for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่6 (แจ้งเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร) 

Thank you for your letter inviting nominations for the President of ช่ือคณะกรรมการบริหาร and 
Members of the Executive Board. 

Please be informed that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to nominate the heads of the following 
organisations/institutions/universities/offices for membership of the Executive Board: 

1. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

2. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

In regard to the ช่ือคณะกรรมการบริหาร Presidency, we would like to recommend ช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร of ต าแหน่งของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร. ช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  has a distinguished 
record as an academic/a professional/a business leader and we believe that หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  has the resources, commitment and 
experience to ensure successful administration of the Association’s affairs. 

We look forward to the continued growth and success of ช่ือคณะกรรมการบริหาร in the years ahead. 

 

 ตัวอย่างที ่7 (แจ้งช่ือผู้สมัครรับทุน) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปี, regarding the announcement of ช่ือหน่วยงานผู้ประกาศ
แจ้งเร่ืองทุน on granting scholarships to จ านวนผู้มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือรับทุน of ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งช่ือ
ผู้สมคัรรับทุน’s staff members in order to attend the training on “หัวข้อการฝึกอบรม” during วนัเดือนปีท่ี
จัดฝึกอบรม, at สถานท่ีจัดฝึกอบรม.  In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งช่ือผู้สมคัรรับทุน is pleased to 
nominate จ านวนผู้สมคัรรับทุน candidates for the scholarships listed as follows: 

 1. ค าน าหน้าช่ือ พร้อมช่ือ-สกุลของผู้สมคัรรับทุน 
 2. ค าน าหน้าช่ือ พร้อมช่ือ-สกุลของผู้สมคัรรับทุน 

Thank you for your kind attention in this matter. 
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 ตัวอย่างที ่8 (แจ้งสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่กรุงเทพฯ) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งสนับสนุน, I am truly pleased to extend our full support to ช่ือหน่วยงานผู้
เสนอตนเป็นเจ้าภาพจัดงาน in their bidding for ช่ืองาน to be held in Bangkok, Thailand. 

Thailand’s strategic location combined with its nature and cultural diversity has made it a choice of 
destination for many international events and conferences.  Bangkok is served by over eighty major 
international carriers thereby making travel to Thailand relatively convenient.  State-of-the-art conference 
and exhibition venues of international standard and an outstanding selection of hotel accommodation 
provide the impressive hospitality and services for international conferences of all sizes and contexts.  The 
public services and transportation networks have also been consistently upgraded for the convenience of 
all visitors. 

As a government organization in charge of หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก in Thailand, we would like to 
assure you of our full endorsement, to the farthest extent of our authority, to ช่ือหน่วยงานผู้เสนอตนเป็น
เจ้าภาพจัดงาน, as well as our readiness to welcome all delegates of ช่ืองาน to our beautiful country. 
Should you be interested and wish to consider Bangkok, Thailand, to be the venue of this event, please 
address your contact directly to:  

  ช่ือหน่วยงานผู้เสนอตนเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

  ท่ีอยู่ 
  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 

  ท่ีอยู่อีเมล 

We are looking forward to the pleasure of welcoming the delegates of ช่ืองาน to Thailand. 
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 ตัวอย่างที ่9 (แจ้งอนุมัติการเปิดเผยข้อมูล) 

In reference to your inquiry letter Ref: No. เลขท่ีหนังสืออ้างอิง, dated วนัเดือนปีของหนังสือ, concerning 
the disclosure of the document held by ช่ือหน่วยงานผู้ขออนุมติัการเปิดเผยข้อมลู listed below, ช่ือ
หน่วยงานผู้แจ้งอนุมัติการเปิดเผยข้อมลู submits its opinion as follows: 

1. Document requested for disclosure: 
“ช่ือหัวข้อเอกสารข้อมลูท่ีต้องการเปิดเผย” by the “ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท า
เอกสารข้อมลู”. 

2. Disclosure application number: 
เลขท่ีหนังสือขออนุมัติการเปิดเผยข้อมลู. 

3. Opinion: 
ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งอนุมติัการเปิดเผยข้อมลู is pleased to approve the disclosure of “ช่ือหัวข้อ
เอกสารข้อมลูท่ีต้องการเปิดเผย” by the “ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารข้อมลู”. 

Thank you for your kind attention. 

 

 ตัวอย่างที ่10 (แจ้งเร่ืองการส่งต่อข้อมูลค าร้องขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องโดยตรง) 

Reference is made to the letter from ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ to ช่ือต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ผู้ออกหนังสือ, dated วนัเดือนปีของหนังสือ, concerning the request for ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s 
cooperation in รายละเอียดของความร่วมมือตามท่ีร้องขอมา.  

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has considered that รายละเอียดของความร่วมมือตามท่ีร้องขอมา is under the 
responsibility of ช่ือของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องโดยตรง. In this connection, ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ has already forwarded the matter to the responsible agency for their further 
operation. Therefore, you can make direct contact in order to follow up the matter.      

Thank you very much for your kind attention.    

 

 



  
7 

 

  

 ตัวอย่างที ่11 (แจ้งการน าส่งร่างข้อเสนอเพือ่พจิารณา) 

I hereby enclose for your consideration a draft proposal of ช่ือข้อเสนอ.  ...รายละเอียดข้อมูลข้อเสนอโดย 

สังเขป... Any comments you may have on this document would be extremely helpful and most 
appreciated. 

I send my best regards and look forward to hearing from you soon. 

 

 ตัวอย่างที ่12 (แจ้งการน าส่งแบบประเมินและหนังสือรับรองนักศึกษาฝึกงาน) 

Reference is made to our letter, Ref: เลขท่ีหนังสืออ้างอิง, dated วนัเดือนปีของหนังสืออ้างอิง, accepting 
ช่ือนักศึกษาฝึกงาน, a ช้ันปีของนักศึกษาฝึกงาน student majoring in วิชาเอกของนักศึกษาฝึกงาน, to be a 
trainee in the ส่วนงาน/แผนกงานท่ีนักศึกษาฝึกงาน section/division/department/office during ก าหนดช่วง
วนัเดือนปีของการฝึกงาน. 

In this connection, the internship period has already finished and we would like to submit the student’s 
internship assessment form together with the enclosed internship certificate for your consideration.  

Thank you very much for your kind attention. 

 

 

 ตัวอย่างที ่13 (แจ้งเร่ืองการลงนามในข้อตกลง) 

Thank you very much for your letter concerning รายละเอียดของจดหมายท่ีอ้างถึง and enclosing the ช่ือ
ข้อตกลง Agreement. 

It has been my pleasure to sign this agreement, which I enclose herewith.  I would like to express my 
sincere appreciation to ช่ือหน่วยงานท่ีเสนอข้อตกลง for its kind cooperation in providing รายละเอียดข้อมลู
ความร่วมมือตามข้อตกลง, which will greatly benefit ประโยชน์ท่ีหน่วยงานผู้ออกหนังสือจะได้รับ at ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ. 

I look forward to our successful cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่14 (แจ้งเร่ืองการลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ) 

It is with great pleasure that I have signed the Memorandum of Understanding for cooperation between 
ช่ือหน่วยงานอ่ืน and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

If you are still happy to proceed, please forward the two copies of the agreement as attached to ช่ือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืน, ช่ือต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงานอ่ืน for his/her signature. Please then kindly return 
one of the copies to us. 

In the meantime I send my warmest regards and look forward to continuing and successful cooperation 
between our organisations/institutions/universities/offices.  

 

 

 ตัวอย่างที ่15 (แจ้งเร่ืองการเห็นด้วยกบัร่างบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ) 

Thank you very much for forwarding to ช่ือผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ the Draft Memorandum of 
Understanding for Academic/Professional/Business Cooperation between ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือ
หน่วยงานอ่ืน for our consideration. 

I am pleased to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is in agreement with the draft in all respects and 
that you may proceed with preparation of the official documentation for signature. In this regard, for all 
correspondence or inquiries please contact ช่ือผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ, ต าแหน่งของผู้ได้รับร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ, รายละเอียดช่ือ ท่ีตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ. 

In the meantime, I send my warmest regards and look forward to successful cooperation between our 
organisations/institutions/universities/offices. 
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 ตัวอย่างที ่16 (แจ้งเสนอข้อตกลงความร่วมมือ) 

Further to the highly successful visit of ช่ือผู้มาเยือน, ต าแหน่งของผู้มาเยือน, ช่ือหน่วยงานของผู้มาเยือน to ช่ือ
หน่วยงานย่อยท่ีต้อนรับการมาเยือน, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ during ก าหนดช่วงวันเดือนปีของการมาเยือน, I am 
writing to you concerning the formalizing of our cooperation. Our organisations/institutions/universities/ 
offices have enjoyed a cordial and beneficial relationship for จ านวนปี years resulting in, among many 
things, ช่ือหน่วยงานของผู้มาเยือน’s generous assistance in the training of our staff from ช่ือหน่วยงานย่อยท่ี
ได้รับความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม. We are interested in continuing and strengthening this relationship 
which exists between our organisations/institutions/universities/offices. Our most recent cooperative 
agreement expired in ก าหนดวันหมดอายขุองข้อตกลงฯ. Therefore, I would like to renew the academic/ 
professional/business cooperation between our organisations/institutions/universities/offices. 

In this regard, it is my pleasure to enclose a draft agreement between our organisations/institutions/ 
universities/offices for your consideration. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would greatly appreciate the 
opportunity to carry out further cooperative activities with ช่ือหน่วยงานผู้มาเยือน, facilitating a fruitful 
exchange of perspectives and experience among our staff. We strongly believe that such exchanges can 
bring mutual benefits in our continuing efforts to offer the best possible educational/professional/ 
business services to our students/our clients/the public. 

Your kind consideration of the proposed agreement is most appreciated. In the meantime, I send my 
kindest regards and look forward to hearing from you soon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


