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  บทท่ี 17 น้ีน าเสนอตวัอยา่งขอ้ความในหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพื่อร้องขอตามจุดประสงคย์อ่ย 
อนัไดแ้ก่ หนงัสือสอบถามหรือขอขอ้มูล หนงัสือขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์ หนงัสือขออนุญาต 
และหนงัสือขอร้อง ซ่ึงผูจ้ดัท าไดรั้บความอนุเคราะห์ตวัอย่างหนงัสือราชการภาษาองักฤษจากหน่วยงาน
ราชการหลายแห่งท่ีใช้หนังสือราชการภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน จึงได้รวบรวมและ
น ามาเป็นตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผูศึ้กษาชุดฝึกอบรมทางไกลน้ีซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์
หรือปรับใชเ้น้ือหาและส านวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต่้อไป 

 
 
 
    

                                                       
 

 ตัวอย่างที ่1 (ขอข้อมูล) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ plays an important role in บทบาทส าคัญของหน่วยงานผู้ออกจดหมาย with the 
objectives to วตัถปุระสงค์หลักของหน่วยงานผู้ออกจดหมาย.             

In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has considered that it should งานท่ีหน่วยงานผู้ออกหนังสือ
ต้องการด าเนินการ. Therefore, we would like to request for information on รายละเอียดข้อมลูท่ีต้องการ.  

Thank you very much for your kind attention and cooperation in this matter.    
 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 17   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือรอ้งขอ 
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 ตัวอย่างที ่2 (สอบถามความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือ) 

I am writing to explore the possibility of renewing the academic/professional/business cooperative 
relationship between ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ. 

As organisations/institutions/universities employing ลกัษณะหรือระบบงาน, I believe that there are 
currently a number of possibilities for our mutually beneficial cooperation, particularly in relation to 
หัวข้อ/รายละเอียดโครงการความร่วมมือท่ีต้องการ. 

In this regard, our ช่ือต าแหน่ง, ช่ือบุคคลซ่ึงเป็นตัวแทนของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be travelling to ช่ือทวีป 
to attend the ช่ือการประชุม in ช่ือประเทศ during ก าหนดช่วงเวลาการประชุม. I would, therefore, like to kindly 
request the opportunity for ช่ือบุคคลซ่ึงเป็นตัวแทนของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ to meet you or your 
representative at ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ to discuss potential collaborative activities ก าหนดวนัเวลาการนัด
หมาย. Should this not be convenient, we would be most grateful if you could suggest an alternative time. 
ช่ือบุคคลซ่ึงเป็นตัวแทนของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be departing ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ รับหนังสือ in 
the morning/afternoon/ evening of ก าหนดวนัเดือนปีท่ีต้องเดินทางกลบั. 

I appreciate your kind consideration of our request and look forward to hearing from you soon. 
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 ตัวอย่างที ่3 (สอบถามความเป็นไปได้ในการเยี่ยมชมหน่วยงาน) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is currently conducting a training program for our junior administrators/staff 
during ก าหนดช่วงเวลาการอบรม. The objectives of this project are for our junior administrators/staff to 
learn and understand เนือ้หาส าคัญของการอบรม, and to facilitate the delivery/operation of a highly efficient 
administration.  

We have learnt that ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ has been the recipient of several distinguished awards, and 
has developed its management considerably in recent years. We believe that a visit to your esteemed 
organisation/institution/university to gain a detailed understanding of your operations and to exchange 
views would be of great benefit to our staff.  I am therefore writing to kindly request if it would be 
possible for the ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ administrators/staff (as per the attached list) to visit ช่ือหน่วยงาน
ผู้ รับหนังสือ on ก าหนดวนัเวลาการเย่ียมชม. 

Thank you for your kind consideration of our request and I look forward to hearing from you soon. 

 

 ตัวอย่างที ่4 (สอบถามความเป็นไปได้ในการเยีย่มชมหน่วยงาน) 

I am writing to you from ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ข้อมลูหน่วยงาน in Thailand, which has been established 
since ปีท่ีหน่วยงานได้รับการก่อตั้ง, employs ลกัษณะหรือระบบงาน, and is currently under the presidency/ 
administration of ช่ือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ.  

As part of the cooperative project between ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ in ช่ือเมือง
และประเทศซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ รับหนังสือ, a group of จ านวนคน ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ staff are 
scheduled to visit ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ on ก าหนดช่วงวันเวลาการเย่ียมชม  to observe 
academic/professional/ business operations. On this occasion, we would like them to share 
academic/professional/business experiences by visiting your esteemed organisation/institution/university 
on a date convenient to you during their stay in ช่ือเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ รับหนังสือ. A visit 
would also offer the opportunity to renew academic/professional/business relations and explore potential 
areas of collaboration between our two organisations/institutions/universities. We hope that this is 
agreeable to you and would appreciate confirmation at your earliest convenience. 

We look forward to our future cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่5 (สอบถามข้อมูลช่ือบุคคลเพือ่การติดต่อเร่ืองการเยีย่มชมหน่วยงาน) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, plans to send a team of จ านวนคน 
administrators/faculty members/staff members to ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ รับหนังสือ to study 
รายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการเรียนรู้ระหว่างการเย่ียมชม. In this regard, we would like to arrange a study visit to 
ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ in ก าหนดการเย่ียมชม(เดือน).  We would, therefore, be most grateful if you could 
inform us of whom we should contact at ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ to inquire about such a visit. 

Thank you for your assistance and we look forward to hearing from you soon. 

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ตอบรับการเยีย่มชมหน่วยงานพร้อมสอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 

Please refer to your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง requesting to send a delegation from ช่ือ
หน่วยงานผู้ รับหนังสือ to visit ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ at the end of this month or early ช่ือเดือน. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be pleased to receive your delegation during early ช่ือเดือนและปี. We look 
forward to receiving details regarding the exact dates of the visit and your specific areas of interest so 
that we can make the appropriate arrangements. 

In the meantime I send my warmest regards. 

 

 

 ตัวอย่างที ่7 (สอบถามข้อมูลเกีย่วกบัความสนใจเฉพาะในการเยีย่มชม) 

Thank you for your email including the delegates list for the visit to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. As we have 
noticed that the delegates are attached to a number of different ministries/organisations/institutions/ 
universities, we would like to ensure that their visit to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be as fruitful for them 
as possible. It would, therefore, be most helpful if you could inform us of any specific areas of interest 
members of the delegation may have so that we can organise the best possible program. 


