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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการด าเนินการบางอย่าง) 

Reference is made to your letter, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย, to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
regarding your kind concerns and recommendations following ประเดน็ปัญหา/เร่ืองราวท่ีท าให้ต้องมีการ
ชี้แจง. 
 
In regard to this, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ was notified by ช่ือหน่วยงานอ่ืนผู้ รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องโดยตรง
กับประเดน็ปัญหา/เร่ืองราวท่ีท าให้ต้องมีการชี้แจง of the following: 
 
1. Regarding ประเดน็ปัญหาย่อยท่ีท าให้ต้องมีการชี้แจง, please be informed that รายละเอียดข้อมลูการ
ชี้แจงหรือการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา. We will further liaise with you as soon as possible.  

2. Regarding ประเดน็ปัญหาย่อยอีกประเดน็ท่ีท าให้ต้องมีการชี้แจง, we regret to inform you that 
รายละเอียดข้อมลูการชี้แจงหรือปฏิเสธการด าเนินการ. 

3. As for your concern about ประเดน็ปัญหาย่อยอีกประเดน็ท่ีท าให้ต้องมีการชี้แจง, we would like to 
inform that รายละเอียดข้อมูลการชี้แจงหรือการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา. 

Thank you very much for your kind attention. 
 
 

 

 

 

 

 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 

หนังสือช้ีแจง 
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 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสช้ีแจงเกีย่วกบักฎ กติกา และข้อก าหนดด้านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกบัขอ

ความร่วมมือให้ปฏิบัติ) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ presents its compliments to ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ and, with reference to 
the procedures, rules and regulations of the Immigration Act, we would like to inform you of the fact that 
experts, officials, volunteers or their dependents have frequently violated the rules and regulations laid 
down by the Immigration Act. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like, therefore, to take this opportunity to draw your attention to the 
following regulations: 

 1. Prior to arrival in Thailand, experts, officials, volunteers or their dependents  who intend to stay 
in the Kingdom of Thailand for more than 30* days must first obtain non-immigrant visas from the Thai 
Embassies or Consulates in their respective countries. 

 2. Experts, officials, volunteers or their dependents who have already obtained the appropriate 
permit of stay in Kingdom, require re-entry visas if they intend to leave the country temporarily.  The re-
entry visas must be obtained prior to their departure.  It takes 2 or 3 weeks* to obtain a re-entry visa. 

 3. Experts, officials, volunteers or their dependents travelling from a country where there is no 
Thai Embassy or Consulate, should obtain their non-immigrant visas from a Thai Embassy or Consulate in 
a country en route to the Kingdom if they plan to stay in Thailand for more than 30* days. 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ requests the cooperation of ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ in advising its experts, 
officials, volunteers or their dependents that strict observance of the rules and regulations laid down by the 
Immigration Act is strongly recommended in order to avoid inconvenience. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ avails itself of this opportunity to renew to (organization) the assurances of its 
highest consideration. 

* ขอ้มูลตวัเลขท่ีใหไ้วใ้นตวัอยา่งน้ีเป็นเพียงขอ้มูลสมมติ ดงันั้นในการเขียนช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าว ควร
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง (Immigration Bureau) เสียก่อน 
 

 


