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 ตัวอย่างที ่1 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ/การด าเนินการ/การจัดงาน) 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to การกระท า/ส่ิงท่ีต้องการด าเนินการ, with the objective to 
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินการ.  This project/campaign will be held from วนัเดือนปีเร่ิมต้นโครงการ, to วนั
เดือนปีส้ินสุดโครงการ. Should the project/campaign gain positive feedback, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
would consider extending the project/campaign period. 
           
In this connection, we have considered that ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ has a network of worldwide clients 
who are both entrepreneurs and general public; furthermore, the organisation has continuously supported 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s activities. Therefore, to achieve all goals, we would like to invite your 
organisation to be a sponsor and provide services such as ตัวอย่างบริการท่ีขอรับการสนับสนุน.  For ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ, we would be responsible for the advertising and public relations campaign 
through the media and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s overseas offices worldwide.     
 
Thank you very much for your kind attention and cooperation in this matter. We look forward to receiving 
your reply soon.  
  

บทท่ี 17   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือรอ้งขอ 

หนังสือขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์ 
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 ตัวอย่างที ่2 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ/การด าเนินการ/การจัดงาน) 

I am writing to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will host the ช่ือโครงการ/งาน in ช่ือจังหวัด 
during ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดโครงการ/งาน, under the theme “ช่ือหัวข้อการประชุม”.  

Recognizing the great importance and vast potential of educational/professional/business collaboration in 
the years ahead, we expect the conference to make a significant contribution to ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
โครงการ. In order to achieve the objectives of the conference, the support of ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ 
would be extremely valuable and most appreciated. It is, therefore, my honor to invite ช่ือหน่วยงานผู้ รับ
หนังสือ to be a sponsor of the ช่ือโครงการ/งาน. I am confident that through the hard work and 
dedication of our staff, and the valuable support of sponsors, we can ensure the success of this important 
event. 

Should you require any further information, please do not hesitate to contact me. In the meantime, I send 
my warmest regards and hope to receive your favourable reply soon. 
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 ตัวอย่างที ่3 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้พูด/วิทยากรรับเชิญในการประชุม) 

I am writing to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will host the ช่ือโครงการ/งาน ช่ือจังหวดั during 
ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดโครงการ/งาน, under the theme “ช่ือหัวข้อการประชุม”.  

ช่ือโครงการ/งาน currently has over จ านวนคน (full and associate) members from จ านวนประเทศ countries 
and its Annual Conference is attended by รายละเอียดข้อมลูผู้เข้าร่วมประชุม. Recognizing the great 
importance and vast potential of educational/professional/business collaboration in the years ahead, we 
expect the ปีท่ีจัดประชุม conference to make a significant contribution to ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ.  

To achieve the objectives of the conference, we are inviting a number of outstanding individuals to be 
speakers. In this regard, we plan to invite ช่ือผู้พูด/วิทยากรรับเชิญ of ช่ือหน่วยงานของผู้พูด/วิทยากรรับเชิญ to 
deliver a keynote address on “หัวข้อการบรรยายพิเศษ”. He/She will also be invited to speak at the Pre-
conference Workshop on “หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ”. ช่ือผู้พูด/วิทยากรรับเชิญ vast experience and 
knowledge in สาขาวิชาความเช่ียวชาญ would be highly beneficial to conference participants. I would, 
therefore, like to kindly request if it would be possible for ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ to sponsor the cost of 
ช่ือผู้พูด/วิทยากรรับเชิญ’s necessary expenses. Your support would be extremely valuable and most 
appreciated. 

Should you require any further information, please do not hesitate to contact me. I appreciate your kind 
attention in this matter and hope to receive your favourable reply soon. 
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 ตัวอย่างที ่4 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินในการจัดการประชุม) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is planning to organise a conference of ช่ือการประชุม on “หัวข้อการประชุม” in 
ก าหนดเดือนปีท่ีจัดการประชุม. 

The conference will be attended by จ านวนผู้ เข้าประชุม participants, including ข้อมลูกลุ่มผู้ เข้าประชุม. The 
purpose of the conference is to จุดมุ่งหมาย/วตัถปุระสงค์ของการประชุม. 

In order to meet such objectives, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to request assistance from ช่ือ
หน่วยงานผู้ รับหนังสือ in providing financial support for the above conference. Please find the attached 
project proposal for your reference. If you have any questions or require additional information, please 
do not hesitate to contact me. 

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

 
 

 ตัวอย่างที ่5 (ขอความอนุเคราะห์จัดหลักสูตรฝึกอบรม) 

I am writing to request the kind assistance of ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ in arranging a short training course 
for ช่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรม from the Office/Department/School/Faculty/Ministry of ช่ือหน่วยงาน. ช่ือผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม has received permission and funds to undertake a short training course on ช่ือหัวข้อการ
ฝึกอบรม. 

ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ has a wealth of knowledge and experience in ข้อมลูความรู้ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญ which can be of great benefit to our staff.  Therefore, I would like to send ช่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
to train at ช่ือหน่วยงานย่อยและหน่วยงานของผู้ รับหนังสือ during ก าหนดช่วงเวลาการอบรม.  ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ will cover all of his/her expenses including travel, accomodation and meals. 

Thank you for your kind consideration of this request and I look forward to hearing from you at your 
earliest convenience. 
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 ตัวอย่างที ่6 (ขอความอนุเคราะห์การอ านวยความสะดวกเร่ืองวีซ่า) 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is participating in ช่ืองาน – the ช่ือหัวข้อของงาน theme - scheduled to take 
place during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการจัดงาน, at สถานท่ีจัดงาน in ช่ือเมืองและประเทศท่ีจัดงาน.  
In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s staff members, whose names and passport numbers 
appear below, have been assigned to attend the event as observers/participants/speakers, etc. to collect 
useful information and meet as well as discuss with local administrators/operators/experts/staff in สายงาน. 
Their schedule will be during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของก าหนดการ.  
    Name     Passport Number 

1. …………………….     ……………………. 
2. …………………….     ……………………. 
3. …………………….     ……………………. 

Any courtesy or assistance kindly rendered by your office towards facilitating their visa applications for 
the above-mentioned period would be highly appreciated. 
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 ตัวอย่างที ่7 (ขอความอนุเคราะห์การอ านวยความสะดวกเร่ืองวีซ่า) 
 

As you may be already aware, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has been voted ช่ือรางวลั by ช่ือหน่วยงานผู้จัด
งาน/พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวลั. A function is taking place in ช่ือเมืองท่ีจัดงาน on วนัเดือนปีท่ี
จัดงาน, to honor the award winners. On this special occasion, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is dispatching 
จ านวนคน representatives to attend the function and receive the award in ช่ือประเทศท่ีจัดงาน. Afterward, 
they will continue to ช่ืออีกประเทศหน่ึง to meet with กลุ่มบุคคลท่ีจะไปพบปะ to discuss เนือ้หา/ประเดน็
การหารือ. Their schedule would be ก าหนดช่วงวันเดือนปีของก าหนดการ, in ช่ือประเทศท่ีจัดงาน, and 
ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของก าหนดการ, in ช่ืออีกประเทศหน่ึง.  
In this connection, below are the names and passport numbers for Your Excellency’s information: 
 

1. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล, ต าแหน่งงาน, แผนกงาน/หน่วยงานย่อย 

หมายเลขพาสปอร์ต 

2. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล, ต าแหน่งงาน, แผนกงาน/หน่วยงานย่อย 

หมายเลขพาสปอร์ต 

Any courtesy or assistance kindly rendered toward facilitating their visa applications would be highly 
appreciated. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
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 ตัวอย่างที ่8 (ขอความร่วมมือจัดการเยีย่มชมหน่วยงานพร้อมการบรรยาย/การสาธิตงาน) 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ in cooperation with ช่ือหน่วยงานอ่ืนท่ีร่วมมือกันจัดโครงการ, has arranged a 
study visit which is a part of the training and study programme, “ช่ือหัวข้อหลักสูตรการศึกษาและอบรม”, 
for officials from member countries of ช่ือกลุ่มหรือสมาคมของประเทศสมาชิกท่ีจะเข้าศึกษาและอบรม, 
during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของโครงการ. The participants of this project are officials from ช่ือประเทศ
สมาชิก (จ านวนคน persons), ช่ือประเทศสมาชิก (จ านวนคน), ช่ือประเทศสมาชิก (จ านวนคน), ช่ือประเทศ
สมาชิก (จ านวนคน), ช่ือประเทศสมาชิก (จ านวนคน), ช่ือประเทศสมาชิก (จ านวนคน), and ช่ือประเทศ
สมาชิก (จ านวนคน), which is a total of จ านวนคน persons.  

In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like those participants, including ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ officials and employees, a total of จ านวนคน persons, to attend a study visit to ช่ือหน่วยงานผู้ รับ
หนังสือ (สถานท่ีเย่ียมชมและศึกษาอบรม) on ก าหนดวันเย่ียมชม, as it has been voted the best ต าแหน่ง
หรือรางวลัดีเด่นท่ีได้รับจากการโหวต for จ านวนปี consecutive years. During the study visit, the 
participants will also attend a lecture class, “หัวข้อการบรรยาย”, beginning from ก าหนดเวลา hours.  
Therefore, we would like to request for your official to give a lecture and demonstration regarding the 
study programme in English on the mentioned date. 

In this regard, for further details, please contact our assigned coordinator, ช่ือบุคคลเพ่ือการติดต่อ, ช่ือ
ต าแหน่ง พร้อมรายละเอียดข้อมลูต่างๆ เพ่ือการติดต่อ รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์และท่ีอยู่อีเมล. The 
documents concerning the tentative programme, schedules, and list of the participants of the study visit 
have been enclosed.    
 
Thank you very much for your kind consideration and cooperation in this matter. We look forward to 
receiving your reply soon.  
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 ตัวอย่างที ่9 (ขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์การจัดงาน) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will organise ช่ือโครงการจัดงาน on ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการจัดงาน at 
สถานท่ีจัดงาน. 

To ensure the success of this event, we would be most grateful if you could display the poster and the 
brochures enclosed herewith at your premises, and disseminate the relevant information to members of 
your staff who may be interested in attending, or presenting papers at the 
event/conference/seminar/convention, etc. 

Thank you for your assistance in publicising the ช่ือโครงการจัดงาน. 

 

 

 ตัวอย่างที ่10 (ขอสารเพื่อลงพมิพ์ในสูจิบัตร) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be organising ช่ือโครงการจัดงาน in which the awards presentation 
ceremony will be held on ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการจัดงาน, coinciding with the ช่ือวนัส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดงาน Day 2010, etc.  

The Awards are intended for those in กลุ่มอุตสาหกรรม/สาขาของผู้ได้รับรางวลั, including รายละเอียด
ข้อมลูกลุ่มย่อยต่างๆ ของผู้ได้รับรางวลั, for their worthy contributions. It is also an instrument to stimulate 
cooperation in ความร่วมมือด้านต่างๆ ท่ีต้องการกระตุ้นให้เกิดขึน้จากการมอบรางวลัในคร้ังนี.้ 

As a member of ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has realised the importance of 
sustainable tourism and, therefore, organised the ช่ือรางวัล Awards as one of the activities marking the ช่ือ
วนัส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงาน Day. The awards have been recognised as a prestige accolade, and are 
supported by the ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ with a message from the Secretary-General.  

For this year’s event, we would like to have the privilege of publicising your message in the program of 
the ช่ือรางวลั Awards once again.  

Thank you for your kind attention, and we look forward to having this honour. 
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 ตัวอย่างที ่11 (ขออ านวยความสะดวกในการต้ังส านักงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to refer to the agreed record of the คร้ังท่ีของการ
ประชุม meeting of the joint committee on ช่ือคณะกรรมการร่วม between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of ช่ืออีกประเทศหน่ึงท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน signed on ก าหนดวนัเดือนปีท่ีมี
การลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง, in สถานท่ีท่ีมีการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง. The agreed 
record was signed by ช่ือและต าแหน่งของผู้ลงนามของอีกประเทศหน่ึงฯ of ช่ือประเทศอ่ืน and ช่ือและ
ต าแหน่งของผู้ลงนามของประเทศไทย of the Kingdom of Thailand. According to the ช่ือหัวข้อ section on 
page หมายเลขหน้า of the agreement, “รายละเอียดข้อตกลง” (Attachment หมายเลขเอกสารแนบ). 

In this connection, ช่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, ช่ือต าแหน่ง, has 
recently approved the opening of a ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ office in ช่ือเมืองท่ีตั้งส านักงานใน
ต่างประเทศ in the fiscal year หมายเลขปีงบประมาณ. Therefore, we are pleased to submit the following 
documentation regarding the establishment of the ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ ช่ือเมืองท่ีตั้งส านักงานใน
ต่างประเทศ Office as required by ช่ือหน่วยงานของอีกประเทศหน่ึงฯท่ีดูแลเร่ืองการจัดตั้งส านักงาน for 
Your Excellency’s kind consideration: 

1. Name of the office, number of officials posted to the office, mission and responsibilities of 
the office, and city where the office is located (Attachment หมายเลขเอกสารแนบ). 

2. Details of the posted officials comprising the biodata, photographs, and photocopies of 
passports (Attachment หมายเลขเอกสารแนบ). 

3. Office building location, address, and lease agreement (Attachment หมายเลขเอกสารแนบ). 

We are looking forward to your kind approval and any facilitation you may wish to consider.  

Please accept, Excellency, the reassurances of our highest consideration. 
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 ตัวอย่างที ่12 (ขอความอนุเคราะห์สาธิตการใช้ระบบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, Thailand, is currently preparing a project to วัตถปุระสงค์ของการด าเนินโครงการ.          
...ข้อมลูโครงการโดยสังเขป... 

In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is interested in ระบบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีสนใจน ามาติดตั้ง/ใช้งาน. 

Therefore, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to kindly request the assistance of ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ 
in visiting ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ to demonstrate and provide information on ระบบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ี
สนใจน ามาติดตั้ง/ใช้งาน. Your cooperation would be most appreciated and would greatly benefit ประโยชน์ท่ี
จะได้รับ/กลุ่มบุคคลท่ีจะได้รับประโยชน์. 

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

 
 
 

 ตัวอย่างที ่13 (ขอความอนุเคราะห์พจิารณาใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) 

I am writing to request your kind assistance concerning a/an ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ official/staff 
member/faculty member, ช่ือบุคลากรผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ, who has been granted a full 
scholarship by ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ to pursue doctoral degree studies in ช่ือประเทศ. 

ช่ือบุคลากรฯ has applied to study the ช่ือหลักสูตร program in สาขาวิชาท่ีสนใจศึกษา at the 
School/Faculty of ช่ือคณะ, ช่ือมหาวิทยาลัย.  In this connection, any support that you could provide 
toward his/her application would be greatly appreciated.  I do believe that ช่ือบุคลากรฯ is a most worthy 
candidate and the opportunity for him/her to study at your esteemed institution would certainly benefit 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ upon his/her return to work at ช่ือหน่วยงานย่อยของบุคลากรฯ. A copy of the 
letter of recommendation I have written to support his/her application is enclosed for your reference. 

Thank you, as always, for your valuable cooperation and support. 
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 ตัวอย่างที ่14 (ขอความอนุเคราะห์รับบุคลากรเข้าศึกษาต่อ) 

In accordance with the academic cooperative agreement between ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ืออีก
หน่วยงานหน่ึงท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is seeking to develop 
the professional knowledge and ability of its staff/faculty members. In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ has allocated a full scholarship to ช่ือบุคลากรผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ to pursue a 
doctoral degree in สาขาวิชาท่ีสนใจศึกษา. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would be extremely honoured if ช่ือบุคลากรฯ could be admitted to the ช่ือ
หลักสูตร program at ช่ือคณะ, ช่ือมหาวิทยาลัย in year ปีค.ศ./ปีการศึกษา.  Should the TOEFL/IELTS 
score of ช่ือบุคลากรฯ fall short of your required standard, we would also like to kindly request that 
he/she is offered the opportunity to study at your institution as a non-conditioned student.  In this case, 
ช่ือบุคลากรฯ would be pleased to study an English course as stipulated by ช่ือมหาวิทยาลัย in 
conjunction with pursuing her regular doctoral program. 

Thank you for your kind consideration of our request and I look forward to our continued successful 
cooperation. 

 

 ตัวอย่างที ่15 (ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนที่ผิดสัญญา) 
 

Kindly refer to ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ’s letter No. เลขท่ีหนังสือท่ีอ้างถึง dated วันเดือนปีท่ีระบุใน
หนังสือท่ีอ้างถึง concerning the above-mentioned subject. 

We were recently informed by ช่ือหน่วยงานของผู้ได้รับทุน that ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน 
resigned from the Institute/Organisation/University/Ministry on วันเดือนปีท่ีผู้ได้รับทุนขอลาออกจาก
หน่วยงาน.  He/She is, therefore, considered to be in breach of his/her agreement with the Institute/ 
Organization/University/Ministry.  According to his/her contract, the total cost of his/her fellowship 
should be paid to the Institute/Organisation/ University/Ministry. 

In this connection, we would appreciate your assistance in providing us with information regarding the 
total cost of the training ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน received from ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ so 
that further action can be taken. 

We would appreciate receiving the information we have requested at your earliest convenience. 
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 ตัวอย่างที ่16 (ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนที่ผิดสัญญา) 

Kindly refer to the discussion between ช่ือหน่วยงานอ่ืน representatives led by ช่ือผู้แทนหน่วยงานอ่ืน
พร้อมช่ือต าแหน่งงาน and ช่ือต าแหน่งงานของผู้แทนหน่วยงานท่ีออกหนังสือ, ช่ือผู้แทนหน่วยงานท่ีออก
หนังสือ which took place in ช่ือเมือง on วันเดือนปีท่ีมีการเจรจาหารือ regarding cooperation of the ช่ือ
ประเทศผู้สนับสนุนทุน authorities in advising ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ of the costs paid for students 
sponsored by ช่ือประเทศผู้สนับสนุนทุน. 

We were recently informed by ช่ือหน่วยงานท่ีผู้ได้รับทุนต้องไปปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน that ค าน าหน้าช่ือ
และช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน, a ช่ือทุน student from ก าหนดเดือนปีท่ีเร่ิมรับทุน to ก าหนดเดือนปีท่ีส้ินสุดการรับ
ทุน has resigned from ช่ือหน่วยงานท่ีผู้ได้รับทุนต้องไปปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน’s service as of วันเดือนปีท่ี
ขอลาออก. 

According to the regulations set forth by the Royal Thai Government, before going abroad for education, 
ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน had to sign a contract with the Royal Thai Government binding 
him/her to return to serve in the civil service for a period not less than twice the length of his/her 
fellowship.  In failing to honour this contract, ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน is subject to the 
financial penalty imposed by the Royal Thai Government, which is equal to twice the total cost of the 
fellowship he/she received. 

In this connection, we would be most grateful if you would advise us of the total cost of ค าน าหน้าช่ือและ
ช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน’s fellowship including travelling expenses, living allowances, clothing allowances and 
all the other funds provided to ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน, or paid on his/her behalf during 
his/her studies in ช่ือประเทศผู้สนับสนุนทุน.  We also require evidence of payment of these funds. 

When we receive this information, we will be able to proceed with this matter in accordance with Royal 
Thai Government regulations.  We would appreciate your supplying the required information as soon as 
possible. 
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 ตัวอย่างที ่17 (ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการให้ผู้ผิดเง่ือนไขการรับทุนชดใช้ค่าใช้จ่าย) 

We recently learned that ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน is working at your Institute, and we wish to 
inform you that ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน is obliged to repay the Royal Thai Government the 
sum of จ านวนเงินท่ีต้องชดใช้ทุน because he/she failed to meet his/her contract obligations. 

ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน was awarded a ช่ือประเทศ Government scholarship and signed a 
bond with the ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ on วันเดือนปีท่ีผู้ได้รับทุนลงนามในสัญญารับทุน which obliged 
him/her, upon completion of his/her studies, to return to his/her assigned post at ช่ือหน่วยงานท่ีผู้ได้รับทุน
ต้องไปปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน for twice the length of his/her fellowship period.  He/She was in ช่ือ
ประเทศ for nearly 5 years and returned to Thailand in ปีท่ีเดินทางกลับประเทศไทย, but has not fulfilled 
his term of service.  As a result, he/she must now repay the above-mentioned amount to the Royal Thai 
Government. 

We would be most grateful if you could arrange for ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน to pay the above-
mentioned amount directly to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

 
 


