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เร่ืองที ่1 หลกัเบือ้งต้นของกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 

 

1. ควำมส ำคัญและบทบำทกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อมนุษย ์เพราะมนุษยใ์ชภ้าษาในการติดต่อส่ือสาร

กนัในชีวิตประจ าวนั ดงัจะเห็นได้ว่าเม่ือเราต่ืนนอนก็ตอ้งใช้ภาษาในการพูดจาส่ือสาร เพื่อถ่ายทอด
ข่าวสาร ความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของเราให้ผูอ่ื้นทราบ ถา้เราไม่ใชภ้าษาในการส่ือ
ความหมายแลว้ เราก็มิอาจจะติดต่อกิจธุระของเราให้ส าเร็จลุล่วงได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ทางธุรกิจด้วยแลว้ ภาษาจะเป็นส่ือท่ีส าคญัท่ีใช้ติดต่อธุรกิจการคา้ระหว่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขาย
สินคา้ การวางแผนการด าเนินงาน หรือการบริหารงานภายในบริษทั ห้างร้าน และองคก์รต่าง ๆ จ าเป็น
จะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารดว้ยกนัทั้งส้ิน และหากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในดา้นภาษา
ดว้ยแลว้ก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจขององคก์รนั้นประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน และไดก้ าไร
อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการนั้น 

2. หลกักำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น ผูส่้งสารและผูรั้บสารควรไดพ้ิจารณา

ถึงบทบาทของการส่ือสารขั้นพื้นฐานเพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูส่้งสารตอ้งมีจุดประสงคท่ี์

เด่นชดัในการส่ือสาร เม่ือ

ตอ้งการจะส่ือสารกบัใครนั้น 

ตอ้งตั้งจุดประสงคท่ี์แน่ชดั

เสียก่อนวา่ตอ้งการจะส่ือสาร

ไปเพื่ออะไร ผูรั้บสารจะได้

สามารถเขา้ใจสารตามความ

ตอ้งการของเรา จุดประสงคข์องการส่ือสารทางธุรกิจอาจจะแยกไดด้งัต่อไปน้ี 

2. เพื่อแจง้ข่าวสาร การแจง้ข่าวสารเป็นการบอกกล่าวเร่ืองราว หรือกิจธุระต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหผู้รั้บ

สารทราบ เช่น ผูจ้ดัการติดระเบียบการปฏิบติังานใหพ้นกังานของบริษทัทราบ, เลขานุการส่ง

จดหมายเชิญประชุมใหส้มาชิกมาประชุม หรือบริษทัประกาศรับสมคัรพนกังานในหนงัสือพิมพ ์

เป็นตน้ 



2 

 

3. เพื่อโนม้นา้วใจ การโนม้นา้วใจเป็นการเร่งเร้า ชกัจูงให้ผูรั้บสารมีความเช่ือ ความรู้สึกท่ีต่อสินคา้

นั้น เช่น การโฆษณาสินคา้และบริการทางส่ือมวลชน การลดราคาสินคา้หรือมีของแถม การส่ง

ช้ินส่วนของสินคา้เพื่อชิงโชค หรือการใหส่้วนลดพิเศษแก่สมาชิก เป็นตน้ 

4. เพื่อประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่งเสริมหรือรักษาช่ือเสียงของบริษทัไวใ้หค้งอยู่

หรือเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชนมากข้ึน เช่น การออกนามบริษทัในการบริจาคเงินเพื่อการกุศลต่าง 

ๆ ทางส่ือมวลชน หรือการโฆษณาเพื่อประชาสัมพนัธ์ทางวทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ 

5. ผูส่ื้อสารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในสารท่ีตอ้งการจะส่ง การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะ

ส่ือสารจะช่วยใหผู้ส่้งสารสามารถส่งสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้ผูส่้งสารไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองท่ีตอ้งการจะส่งแลว้ก็ยอ่มยากท่ีจะท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจได ้เช่น พนกังานขายสินคา้ยอ่มตอ้ง

มีความรู้เก่ียวกบัชนิด ราคา คุณลกัษณะ และประโยชน์ใชส้อยของสินคา้ท่ีตนขาย หรือ

เลขานุการก็จะตอ้งมีความรู้ในการร่างจดหมายโตต้อบ พิมพดี์ด จดรายงานการประชุม และใช้

ภาษาในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

6. ผูส่ื้อสารตอ้งมีความพร้อมในการส่ือสาร การมีความพร้อมในท่ีน้ี หมายถึงการท่ีผูส่้งสารและ

ผูรั้บสารมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ คือมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง อวยัวะในการรับ

สารหรือส่งสารไม่พิการหรือบกพร่อง โดยรวมถึงความมีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบ สุขมุ 

พร้อมท่ีจะส่ือสารกนั มิฉะนั้นแลว้การส่ือสารอาจจะลม้เหลวได ้เช่น ถา้พนกังานคนใดท่ีไม่

สบายป่วยเป็นไขห้วดัแลว้มาท างาน วนันั้นก็ยอ่มจะไม่มีกะจิตกะใจท่ีจะท างาน เพราะสภาพ

ร่างกายไม่พร้อมท่ีจะส่งหรือรับข่าวสารใด ๆ เป็นตน้ 

7. ผูส่ื้อสารตอ้งรู้จกัใชว้ธีิการส่ือสารใหเ้หมาะสม การเลือกส่ือหรือช่องทางการส่ือสารให้

เหมาะสมยอ่มกา้วไปถึงประสิทธิผลในการส่ือสารไปแลว้หา้สิบเปอร์เซนต ์เช่น การโฆษณาขาย

ของเด็กเล่นหรือขนมส าหรับเด็กก็ควรเลือกโฆษณาทางวิทยโุทรทศัน์มากกวา่ทางหนงัสือ

วารสาร หรือหนงัสือพิมพ ์เพราะเด็กเล็ก ๆ ชอบดูรายการทางวทิยโุทรทศัน์มากกวา่ท่ีจะอ่าน

หนงัสือ หรือยงัอ่านหนงัสือไม่ออกและบางคนอาจไม่มีโอกาสไดดู้หนงัสือ วารสารต่าง ๆ ก็ได ้

8. ผูส่ื้อสารทางธุรกิจตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะอยูเ่สมอ การฝึกทกัษะก็เพื่อใหเ้กิดความช านาญ แม่นย  า 

และสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ เช่น เลขานุการท่ีจดบนัทึกการ

ประชุมไม่ทนัก็ตอ้งหมัน่ฝึกฝนทกัษะการเขียน การจดโนต้ การใชต้วัยอ่ ใหร้วดเร็วข้ึนกวา่เดิม

หรือตอ้งการฝึกฝนการใช ้ชวเลขในการจดบนัทึกการประชุม เป็นตน้ 
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9. ผูส่ื้อสารตอ้งรู้จกัเลือกกาลเทศะในการส่ือสารใหเ้หมาะสม การส่ือสารจะมีประสิทธิผลไดผู้ ้

ส่ือสารตอ้งดูเวลา สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มทางสังคมวา่เหมาะท่ีจะพดูจาติดต่อส่ือสารดว้ย

หรือไม่ ถา้มิเช่นนั้นแลว้ผูรั้บอาจจะไม่สนใจ หรือไม่ตั้งใจท่ีจะรับสารได ้และการส่ือสารนั้นก็ไม่

ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ เช่น พนกังานเดินขายสินคา้ตามบา้นจะไปเสนอขายสินคา้ของตนแก่

ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัทะเลาะกนัอยูก่็ยอ่มไม่ไดผ้ล หรือในทางตรงกนัขา้มอาจจะไดผ้ลในทางท่ีไม่ดีก็

ได ้เป็นตน้ 

 

จะเห็นได้ว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวงการธุรกิจ ไม่ว่าในฐานะผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ เจา้ของร้าน พนักงาน 

ลูกจา้ง หรือลูกคา้ผูบ้ริโภค จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารไม่มากก็นอ้ย เพราะการ
ติดต่อธุรกิจในชีวติประจ าวนั ภาษาจะเขา้มามีบทบาทและอิทธิพลเป็นอยา่งมาก จนอาจกล่าวไดว้า่ภาษา
เป็นส่วนสร้างสรรคธุ์รกิจใหด้ าเนินงานกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

 

3. เทคนิคกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 
 

การส่ือสารทางธุรกิจให้เกิดผลดี ผูส่ื้อสารตอ้งมีทกัษะและเทคนิคในการส่ือสาร โดยเฉพาะ
การส่ือสารดว้ยวาจา มีเทคนิคท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 

1. ท าตวัใหส้มกบัเป็นมืออาชีพ การท าตวัใหมี้รูปลกัษณ์ภายนอกเป็นการเป็นงานอยา่งนกัธุรกิจเป็น

กา้วแรกท่ีจะน าไปสู่การเป็นนกัธุรกิจเตม็ขั้น ผูค้นจะใหเ้กียรติกบัคุณถา้คุณแต่งกายภูมิฐานและ

สุภาพ น่ีรวมไปถึงลกัษณะการแสดงออกดว้ย พยายามท าตวัผึ่งผายและสบตาคนท่ีคุณก าลงัพดู

ดว้ยเสมอ ไม่อยา่งนั้นคนจะมองวา่คุณเป็นคนขาดความมัน่ใจ 

2.  อยา่วางตนเหินห่างมากนกั จ าช่ือคนอ่ืนใหไ้ดแ้ลว้พวกเขาก็จะจ าช่ือคุณไดเ้ช่นกนั หลีกเล่ียงการ

ท าใหค้นฟังรู้สึกวา่คุณไม่ไดใ้ส่ใจเขาอยา่งเป็นพิเศษเท่าท่ีควร จงระลึกอยูเ่สมอวา่การท าธุรกิจคือ

การสร้างสัมพนัธมิตรนัน่เอง 

3. วางตวัสุภาพเป็นทางการแต่อยา่มากจนมองเป็นหยิง่ ถา้คุณวางตวัเป็นทางการเกินไปจะท าให้

ผูค้นรอบขา้งอึดอดั แต่ถา้ท าตวัเป็นกนัเองเกินไป ผูค้นอาจไม่ใหค้วามเกรงใจแก่คุณเท่าท่ีควร 

ฉะนั้นทางออกท่ีดีคือคุณควรเลือกเดินทางสายกลาง  

4. พดูชดัถอ้ยชดัค าตรงประเด็น มุ่งตรงไปท่ีหวัใจของประเด็นส าคญัโดยเร็วอยา่พดูออ้มคอ้ม ใน

ขณะเดียวกนัอยา่ทึกทกัเอาเองวา่คนท่ีคุณก าลงัคุยดว้ยเขา้ใจแลว้วา่เหตุผลท่ีคุณก าลงัติดต่อกบัเขา
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นั้นคืออะไร คุณควรเกร่ินไวแ้ต่ตน้ๆ ถึงเร่ืองท่ีก าลงัติดต่อเพื่อเป็นการกระตุน้ความทรงจ าของ

อีกฝ่าย 

5. ตอบกลบัคนท่ีติดต่อมาอยา่งรวดเร็วทนัใจ ตอบอีเมลห์รือโทรกลบัส าหรับเร่ืองส าคญัๆ อยา่งเร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้สมอ ถา้คุณจ าเป็นตอ้งออกนอกออฟฟิศเกินหน่ึงวนั ควรแจง้ใหทุ้กคนทราบ

วา่คุณจะไม่อยู ่

6. ท าใจใหสุ้ขมุเยอืกเยน็ ในการท างานทุกอยา่งนั้นจะตอ้งมีสักวนัท่ีคุณตอ้งเผชิญกบัปัญหาความ

ขดัแยง้ คุณตอ้งพยายามท าอารมณ์ใหเ้ยน็เม่ืออยูใ่นเหตุการณ์อยา่งนั้นเพื่อเป็นการแสดงวา่คุณ

สามารถควบคุมสถานการณ์ความตึงเครียดได ้ซ่ึงความสามารถดงักล่าวจะท าใหคุ้ณเป็นท่ี

ไวว้างใจและอาจไดรั้บมอบหมายใหดู้แลในเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งใชค้วามรับผดิชอบสูงข้ึนใน

อนาคต 

7. ปล่อยใหค้นอ่ืนไดพู้ดบา้ง การส่ือสารนั้นตอ้งมีทั้งคนฟังและคนพดู จงรับฟังความคิดเห็นของ

คนอ่ืนและอยา่พดูสอดในขณะท่ีเขาก าลงัพดูอยูแ่ละอยา่ละเลยต่อค าวพิากษว์จิารณ์ ทุกคนต่างก็

เคยท าความผดิพลาดมาแลว้ทั้งนั้นและเพื่อนร่วมงานอาจใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่คุณได ้

นอกจากน้ีผูค้นจะเตม็ใจรับฟังเร่ืองท่ีคุณพดูถา้เขารู้วา่เม่ือถึงคราวท่ีเขาพูดบา้งคุณก็เตม็ใจรับฟัง

เขาเช่นเดียวกนั 
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แหล่งอ้ำงองิ 

 

การส่ือสารทางธุรกิจ. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://home.kku.ac.th/wirat/416434/new_page_13.htm (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 1 พฤษภาคม 

2557) 

เคล็ดลบั 7 ขอ้ในการติดต่อทางธุรกิจ.  (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://thailand.englishtown.com/ 

community/Channels/article.aspx?articleName=bizcom#sthash.UcJRPh5o.dpuf (วนัท่ีคน้
ขอ้มูล 1 พฤษภาคม 2557) 

A Unified Communications Strategy for Local Businesses. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://lerablog.org/business/it/a-unified-communications-strategy-for-local-businesses/ (วนัท่ี
คน้ขอ้มูล 6 พฤษภาคม 2557) 

 

แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 

 

http://export.ebay.co.th/education/learnmore/services/communications.html 

http://office.microsoft.com/th-th/outlook-help/HP010262534.aspx 
http://incquity.com/articles/tech/twitter-tips-business 

 

 

ผู้เรียบเรียง 
นายทองจุล ขนัขาว 

 

 

  

http://home.kku.ac.th/wirat/416434/new_page_13.htm
http://thailand.englishtown.com/
http://export.ebay.co.th/education/learnmore/services/communications.html
http://office.microsoft.com/th-th/outlook-help/HP010262534.aspx
http://incquity.com/articles/tech/twitter-tips-business
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เร่ืองที ่2 กำรส่ือสำรเพือ่สร้ำงควำมสัมพนัธ์ทีด่ีทำงธุรกจิ 

 

1. ส ำนวน ประโยค เกีย่วกบักำรทกัทำย 

  

การทกัทายและการตอบรับค าทกัทาย 
ส านวนท่ีควรทราบ ความหมาย 
Good morning. แปลวา่ สวสัดี (ตอนเชา้) ใชก้บับุคคล

โดยทัว่ไปตั้งแต่เวลาเชา้หรือหลงัเท่ียงคืน
ถึงเวลาเท่ียงวนั 

Good afternoon. แปลวา่ สวสัดี (ตอนบ่าย) ใชก้บับุคคล
โดยทัว่ ๆ ไปตั้งแต่หลงัเวลาเท่ียงวนัหรือ
เวลาอาหารกลางวนัจนไปถึงเวลาพระ
อาทิตยต์กดินหรือราวหกโมงเยน็ 

Good evening. แปลวา่ สวสัดี (ตอนค ่า) ใชก้บับุคคลโดย
ทัว่ ๆ ไปตั้งแต่เวลาหลงัหกโมงเยน็ไป
แลว้   

Hi สวสัดี (แบบกนัเอง/สนิทกนั/ใชไ้ดต้ลอด
วนั) 

Hello สวสัดี (แบบกนัเอง/ไม่เป็นทางการ/ใชไ้ด้
ตลอดวนั) 

How are you? คุณสบายดีหรือ/เป็นอยา่งไรบา้ง 
How have you been? คุณเป็นอยา่งไรบา้ง 
How are you doing?  คุณเป็นอยา่งไรบา้ง (แบบกนัเอง/สนิท

กนั) 

What's up?  คุณเป็นอยา่งไรบา้ง (แบบกนัเอง/สนิท
กนั) 

Hello (name), how are you? สวสัดีครับ (ช่ือ) เป็นอยา่งไรบา้ง 
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การตอบรับค าทกัทาย 
I’m fine, thanks, and you? สบายดี ขอบคุณ แลว้คุณล่ะ? (ปัจจุบนั

คนอเมริกนัไม่ค่อยใช ้ไม่ควรใช)้ 

I’m doing well!  How are you? ผม/สบายดี แลว้คุณล่ะ (ค่อนขา้งเป็น
ทางการ หรือใชท้ัว่ ๆ ไป ก็ได)้ 

I’m good, thanks.  How are you? ผมสบายดี แลว้คุณล่ะ (ใชก้บัเพื่อน/คนท่ี
รู้จกักนัเป็นอยา่งดี) 

I’m great, thanks! ผมสบายดี ขอบคุณมาก (ใชก้บัเพื่อน/คน
ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี) 

Couldn’t be better. ดีกวา่น้ีไม่ไดอี้กแลว้/สบายดี 

As usual. เหมือนเดิม 

Pretty good. ก็สบายดี 

 

 ค ากล่าวลา 
ส านวน ความหมาย 

Goodbye. สวสัดี (แบบเป็นทางการ) 

It was a pleasure seeing you. ยนิดีท่ีพบกนั (แบบเป็นทางการ) 
Stay in touch. (แบบเป็นทางการ) 
It was nice meeting you. เป็นส่ิงดีท่ีไดพ้บคุณ(แบบเป็นทางการ) 
I hope to see you soon. คิดวา่คงไดพ้บกนัอีก(แบบเป็นทางการ) 
Bye. ไปก่อน (แบบไม่เป็นทางการ) 
See you. แลว้เจอกนัใหม่(แบบไม่เป็นทางการ) 
Talk to you later. แลว้ค่อยคุยกนัใหม่(แบบไม่เป็นทางการ) 
Catch up with you later. แลว้ค่อยเจอกนัอีก(แบบไม่เป็นทางการ) 
Nice seeing you. ดีจงัท่ีไดเ้จอกนั(แบบไม่เป็นทางการ) 

 

 ค าขอบคุณ (งานส าเร็จ) 
Thank you. ขอบคุณ 

Thank you very much. ขอบคุณมาก 

Thank you very much indeed. ขอบคุณมากดว้ยใจจริง 
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It was very kind of you. ขอบคุณในความกรุณาของท่าน 

I appreciate your help. ขอบคุณท่ีท่านช่วยเหลือ 

You’ve been very helpful. ขอบคุณ ท่านช่วยเหลือไดม้าก 

 

 ค าขอบคุณ (งานไม่ส าเร็จ) 
Thanks anyway. ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ/ค่ะ 
Thank you for trying. ขอบคุณท่ีพยายาม 

It doesn’t matter, thanks. ไม่เป็นไร ขอบคุณ 

Never mind. Thanks. ไม่เป็นไร ขอบคุณ 

 

 การตอบรับค าขอบคุณ 

You’re welcome. (US) ยนิดีครับ/ค่ะ 
Not at all. (formal, UK) ยนิดีครับ/ค่ะ 
Don’t mention it. ไม่เป็นไร 
(It’s) my pleasure. ดว้ยความยนิดี 

It was nothing. ไม่มีอะไร 
That’s alright/OK. ไม่เป็นไร 
No problem. ไม่มีปัญหา 
Any time. ไดทุ้กเม่ือ 

 

ตัวอย่ำง 
การทกัทายบุคคลท่ีรู้จกักนั 

"Hey John, how have you been?" 

"Hi Bob, how are you?" 

"Hi Nancy, what have you been up to?" 

"Andy, it's been a long time, how are you man?" 

 

ถา้พบคนรู้จกัโดยบงัเอิญ อาจจะทกัทายดว้ยประโยคเหล่าน้ี (แบบไม่เป็นทางการ) 
Hey, Susan. 

Susan, hi. How are you? 

"Hey Jack, it's good to see you. What are you doing here?" 
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"What a surprise. I haven't seen you in a long time. How have you been?" 

Hey, fancy meeting you here. ไม่นึกวา่จะเจอกนัท่ีน่ี 

Hey, what are you doing in this neck of the woods! 

 

ถา้พบคนรู้จกัโดยบงัเอิญ อาจจะทกัทายดว้ยประโยคเหล่าน้ี (แบบเป็นทางการ เช่น กบันายจา้ง คู่คา้ 
ธุรกิจ เป็นตน้) 

Mr. Sacramoni, hello, I’m Somsri, from ABC Company. It’s nice to see you. 

Mr. Sacramoni, hello, I’m Somsri, from your class. It’s good to see you. 

 

การทกัทายเพื่อนท่ีไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานาน (แบบไม่เป็นทางการ) 
Hey, John. Long time no see. I haven’t seen you in ages. 

Hey, Toney. What have you been up to! Where have you been hiding yourself! 

 

การทกัทายผูท่ี้ไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานาน (แบบเป็นทางการ) 
Mr. Suprano, it has been a long time, nice to see you. 

 

2. ส ำนวน ประโยคเกี่ยวกบักำรแนะน ำตนเองและผู้อืน่ 

 

การแนะน าตนเอง 
Let me introduce myself.                     ขอแนะน าตวัเอง 
May I introduce myself?                      ขอแนะน าตวัเอง 
I’m/My name’s Udom Chaiyo.            ผมช่ืออุดม ไชโย 
I'm Thai.                                                ฉนัเป็นคนไทย 
I'm from Thailand.                                ผมมาจากประเทศไทย 
I'm a student at …….. College.           ฉนัเป็นนกัเรียนท่ีวทิยาลยั….. 

I study at …………… College.              ผมเรียนอยูท่ี่วทิยาลยั ….. 

I work for ABC Company. ผมท างานท่ีบริษทั ABC 

I’m teaching at …………… College.     ผมสอนอยูท่ี่วทิยาลยั ….. 

I’m a teacher of ….. at ….. College.     ผมเป็นครูวชิา ….. ท่ีวทิยาลยั ….. 

I live in Chonburi.                                  ผมอยูช่ลบุรี 
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การแนะน าผูอ่ื้น 

This is Peter.                                          น้ีคือปีเตอร์ 
I'd like you to know Peter.                   ผมอยากใหคุ้ณรู้จกัปีเตอร์ 
I'd like to introduce you to Wanna.    ผมอยากแนะน าคุณให้รู้จกัวรรณา 
I want to introduce my friend May.    ผมอยากจะแนะน าเมยเ์พื่อนผม 

I want you to meet my friend John.   ผมอยากใหคุ้ณพบจอห์นเพื่อนผม 

Here's Sawat and that's Suphon.        น่ีสวสัด์ิ และนัน่สุพล 

 

ค าแสดงความยนิดีท่ีไดรู้้จกั ไดแ้ก่ 

(It’s) nice/good to meet/see you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

(I’m) pleased to meet/see you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

(I'm) glad to meet/see you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

It's a pleasure to meet you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
Dialogue 1 

A - Hi!  My name's Wichuda.  What's your name?  

B - I'm Paula. 

A - Are you a new operator? 

B - Yes, I am.  I'm from Brazil. And where are you from? 

A - I'm from Thailand. 

B - Nice to meet you. 

A - Nice to meet you, too. 
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Dialogue 2 

Mike: Hi! Don. 

Don: Hi! Mike. Who’s your friend?  

Mike: Have you met Tina before? 

Don: No, I don’t think so. 

Mike: Don, this is my friend Tina. Tina, this is my 

colleague Don. 

Don: Hello Tina, it’s nice to meet you. 

Tina: It’s nice to meet you, Don. 
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แหล่งอ้ำงองิ 

 

Be Creative and Avoid "I'm Fine Thank You, and You?". (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.gotravelenglish.com/blog/im-fine-thank-you 

TALKENGLISH.com. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.talkenglish.com/LessonDetails.aspx? 

ALID=521. (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

Greetings-2 Vocab & Phrases - English Meeting ESL Lesson. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.youtube.com/watch?v=3-R1LhVuHfs (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

Thanks and Expressions of Gratitude. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://englishpond.com/speaking/ 

Communication%20and%20daily%20English/thanks/index.html (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 

2557). 

Introducing Oneself and Others – การแนะน าตนเองและผูอ่ื้น. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://aumja24.exteen.com/20091011/engilsh-introducing-oneself-and-others (วนัท่ีคน้ 2 

พฤษภาคม 2557). 

Greetings and introductions. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://en.islcollective.com/resources/ 

printables/worksheets_doc_docx/greetings_and_introductions/to-be-greetings/32659 

(วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 

 

English by Chris “ภาษาองักฤษใน 3 นาที - การทกัทาย”. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.youtube.com/watch?v=oROzbLj4aho (วนัท่ีคน้ 1 พฤษภาคม 2557). 

English by Chris “ภาษาองักฤษใน 3 นาที – การแนะน าตวัเอง”. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.youtube.com/watch?v=Ba1idbrh658 (วนัท่ีคน้ 1 พฤษภาคม 2557). 

Greetings-2 Vocab & Phrases - English Meeting ESL Lesson. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.youtube.com/watch?v=3-R1LhVuHfs (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

Introducting Yourself. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.youtube.com/watch?v=oWP9Riq-ZBg 

(วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

How to introduce people in English. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.youtube.com/ 

watch?v=NeEJhW0_gqA (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

Introducing People. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.youtube.com/watch?v= 

iQSObrt5t2k&list=PL40A5AEF309F22E48 (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

http://www.talkenglish.com/LessonDetails.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=3-R1LhVuHfs
http://englishpond.com/speaking/
http://aumja24.exteen.com/20091011/engilsh-introducing-oneself-and-others
http://en.islcollective.com/resources/%20printables/worksheets_doc_docx/greetings_and_introductions/to-be-greetings/32659
http://en.islcollective.com/resources/%20printables/worksheets_doc_docx/greetings_and_introductions/to-be-greetings/32659
http://www.youtube.com/watch?v=oROzbLj4aho
http://www.youtube.com/watch?v=3-R1LhVuHfs
http://www.youtube.com/watch?v=oWP9Riq-ZBg
http://www.youtube.com/%20watch?v=NeEJhW0_gqA
http://www.youtube.com/%20watch?v=NeEJhW0_gqA
http://www.youtube.com/watch?v=%20iQSObrt5t2k&list=PL40A5AEF309F22E48
http://www.youtube.com/watch?v=%20iQSObrt5t2k&list=PL40A5AEF309F22E48
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Introducing someone formally. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.youtube.com/watch?v= 

fsOD9ReH35g&index=3&list=PL40A5AEF309F22E48  (วนัท่ีคน้ 2 พฤษภาคม 2557). 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง 
นายทองจุล ขนัขาว 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=%20fsOD9ReH35g&index=3&list=PL40A5AEF309F22E48
http://www.youtube.com/watch?v=%20fsOD9ReH35g&index=3&list=PL40A5AEF309F22E48
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เร่ืองที ่3 จดหมำยธุรกจิภำษำองักฤษ 
 

1. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของจดหมำยธุรกจิ 

จดหมายธุรกิจภาษาองักฤษ เป็นจดหมายท่ีมีรูปแบบส าหรับการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 
จดหมายธุรกิจประกอบดว้ย 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ส่วนที ่1 ส่วนหัวจดหมำย (The Heading)  

ส่วนน้ีประกอบดว้ยท่ีอยูข่องผูส่้งจดหมาย และวนัท่ีท่ีเขียนจดหมาย หรืออาจจะมี หมายเลข
โทรศทัพ ์แฟกส์ หรืออีเมล ก่อนบรรทดัวนัท่ี ก็ได ้ระหวา่งท่ีอยูก่บัวนัท่ี จะเวน้ 1 บรรทดั ถา้ใชก้ระดาษ
ท่ีมีหวัจดหมายของส านกังาน ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนท่ีอยู ่ใหเ้ร่ิมดว้ยวนัท่ีเลย 
ตวัอยา่งหวัจดหมาย 
 

Ms. Jane Doe 

543 Washington St 

Marquette, MI 49855 

Tel: 

Fax: 

Email: 

June 28, 2011  
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ส่วนที ่2 ทีอ่ยู่ของผู้รับ(The Inside Address) 

ท่ีอยูข่องผูรั้บตอ้งเขียนใหช้ดัเจน ไปรษณียส์ามารถน าส่งได ้ตอ้งมีค าน าหนา้ช่ือของผูรั้บ 

ต าแหน่งท่ีพิมพ ์ถา้พบัสามส่วนและใส่ซองท่ีมีการเจาะเพื่อใหเ้ห็นท่ีอยูข่องผูส่้ง จะตอ้งพอดีกบัช่องท่ี
เจาะ ระหวา่งส่วนหวัและท่ีอยูข่องผูรั้บ ใหเ้วน้บรรทดัไว ้1 บรรทดั 

ส่วนที ่3 ค ำขึน้ต้นจดหมำย (The Greeting หรือ The Salutation) 

ค าข้ึนตน้จดหมายในจดหมายธุรกิจ ใหข้ึ้นตน้ดว้ยค าวา่ Dear และต่อดว้ยช่ือของผูรั้บแบบเตม็ 

คือใหมี้ค าน าหนา้ช่ือ เช่น Mrs., Mr. หรือ Dr. เป็นตน้ ถา้ไม่ทราบสถานนะ เช่น ไม่ทราบวา่เป็นหญิง 
หรือ ชาย ใหใ้ชช่ื้อแรก ค าข้ึนตน้จดหมาย ตอ้งมีเคร่ืองหมาย colon ปิดทา้ย ทุกคร้ัง 

ส่วนที ่4 เนือ้หำหลกัของจดหมำย (The Body) 

เน้ือหาของจดหมายคือส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด การพิมพใ์หพ้ิมพร์ะยะห่างบรรทดัเดียว (single 
space) และจดัหลงัใหต้รงกนัทุกยอ่หนา้ (left justify each paragraph) ถา้มีหลายยอ่หนา้ แต่ละยอ่หนา้
ใหเ้วน้ห่างกนั 1 บรรทดั ไม่วา่จะใชรู้ปแบบการเขียนจดหมายแบบใดก็ตาม เน้ือหาของจดหมาย และค า
ข้ึนตน้ ตอ้งเวน้ระยะห่างไว ้1 บรรทดั และระหวา่งเน้ือหาของจดหมาย กบัส่วนทา้ยของจดหมาย ก็ตอ้ง
เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั เช่นเดียวกนั 

ส่วนที ่5 ค ำลงท้ำยจดหมำย (The Closing) 

ส่วนน้ีใหข้ึ้นตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ และจบดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า เช่น Yours Sincerely, 

หรือ Sincerely, เป็นตน้ 

ส่วนที ่6 ลำยเซ็นผู้ส่งจดหมำย (The Signature) 

ส่วนน้ีใหเ้วน้ไว ้ประมาณ 3-4 บรรทดั ใหส้ามารถเซ็นช่ือไดพ้อดี โดยพิมพช่ื์อเตม็พร้อมทั้งค  า
น าหนา้ของผูส่้งจดหมาย ถา้มีต าแหน่งใหพ้ิมพใ์ตล้งมาอีก 1 บรรทดั การเซ็นใหเ้ซ็นดว้ยหมึกสีน ้าเงิน
หรือสีด า 

ถา้มีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (Enclosures) ใหพ้ิมพต่์อทา้ยดา้นล่าง โดยเวน้ห่าง 1 บรรทดั ข้ึนหวัขอ้วา่ 
Enclosures  

 

รูปแบบกำรเขียนจดหมำยภำษำองักฤษ 

 จดหมายภาษาองักฤษเชิงธุรกิจท่ีนิยมเขียนกนันั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ full-block form ,  

block form และ modified block form ทั้งน้ีไม่วา่เราจะใชรู้ปแบบใดเขียนก็ไดท้ั้งนั้น ข้ึนอยูก่บัความ
ถนดัและเคยชินของแต่ละท่าน ส าหรับตวัอกัษรท่ีใช ้นิยมใชต้วัอกัษรท่ีอ่านง่าย โดยทัว่ไปมกัจะใช้
ตวัอกัษร Times New Roman ขนาด 12 หรือ Airal ก็ได ้ขอ้ส าคญัคือใหอ่้านง่าย ชดัเจน 
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รูปแบบ full-block  

การเขียนจดหมายรูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งมากเน่ืองดว้ยเป็นรูปแบบท่ีสะดวก และ
รูปแบบจดหมายท่ีจดจ าไดง่้าย ส าหรับรูปแบบ full block เราจะจดัใหข้อ้ความอยูชิ่ดซา้ย ดงัรูป 

 

  



17 

 

รูปแบบ  block  

รูปแบบน้ีมีการปรับรูปแบบใหต่้างจากแบบ full block เล็กนอ้ย คือ หวัจดหมาย (ช่ือผูส่้ง) วนัท่ี 

ค าลงทา้ย และลายเซ็น จะถูกจดัอยูท่างขวาของก่ึงกลางกระดาษ 
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3. รูปแบบ modified block  

รูปแบบน้ีจะคลา้ยกบั block form แต่จะมีการใชย้อ่หนา้ท่ีตวั body หรือเน้ือหา โดยยอ่หนา้จะตอ้งเคาะ 5 

เคาะ 

 

 

2. ประเภทของจดหมำยธุรกิจ 

 จดหมายธุรกิจมีหลายประเภท เช่น จดหมายแจง้ราคาสินคา้ จดหมายสั่งสินคา้ การตอบรับใบสั่ง
ซ้ือ จดหมายช าระเงิน จดหมายเฉพาะโอกาส เป็นตน้ จดหมายธุรกิจท่ีควรทราบ มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 จดหมายน าเสนอสินคา้ (Introduction for a Product) 

การเขียนจดหมายน าเสนอสินคา้ ควรเขียนใหก้ระชบั ชดัเจน มีขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อกนัได ้ใน
จดหมายอาจจะเพิ่มส่วนหวัท่ีระบุถึงสินคา้ใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรั้บ จดหมายไม่ควรยาวมาก 

แต่ควรอ่านเสร็จไดภ้ายใน 30 วนิาที ขอ้ความจดหมายควรพดูถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้น้ี ควร
บอกจุดเด่นของสินคา้ จดหมายตอ้งถูกตอ้งตามรูปแบบของจดหมายธุรกิจ ตรวจสอบการเขียนสะกดค า 
ตลอดจนไวยากรณ์ทางภาษาใหถู้กตอ้งเพื่อความน่าเช่ือถือ 
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ตวัอยา่งจดหมาย น าเสนอสินคา้ Strawberry Guava  

 

Dear Mr. Banana, 

 

New Hybrids 

 

Companies such as yours in the fruit sector have attained significant results 

by introducing new hybrids into product catalogs. 

 

While we at Fruit Unlimited are proud of our classics, and pleased to have 

a long association with you in the Apple and Orange arenas, we are very 

excited to present our new Strawberry Guava line. Firms that have started to 

carry Strawberry Guavas have already experienced 43% growth over the 

year’s fruit forecasts. 

 

As a long-standing customer, you qualify for a special introductory discount 

at this time. Please call me to discuss our tiered discount program and to 

place your first, exciting Strawberry Guava order. 

 

Sincerely, 

 

John P. Papaya 
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จดหมายน าเสนอสินคา้ Sweater bag 

 

 

Gentleman: 

 

This letter is to introduce our new sweater bags which are being 

enthusiastically received by our customers throughout this vicinity. 

 

As you will see by the sample we have enclosed, this sweater bag preserves 

the quality and appearance of the fine wool products which you so 

frequently see in your cleaning business. 

 

These enclosures can only be obtained by your customer through you, the 

professional dry cleaner.  Please review the attached pricelist and send in 

your order. 

 

If I may be of any assistance, please call. 

 

Sincerely,  

 

 

2.2 จดหมายน าเสนอราคาสินคา้ (Quotation, Price Quoted) 

จดหมายน าเสนอราคาสินคา้ เป็นจดหมายตอบการขอให้เสนอราคาสินคา้ ในจดหมายน าเสนอ
ราคาสินคา้ ตอ้งระบุขอ้มูลสินคา้ ราคาสินคา้ การจ่ายเงิน ตลอดจนการจดัส่งสินคา้ นอกจากน้ี จะตอ้ง
ตอบค าถามทุกขอ้ในจดหมายของผูข้อให้เสนอราคาสินคา้ จดหมายเสนอราคาสินคา้ ตอ้งสั้น กระชบั 

สมบูรณ์ และชดัเจน ตลอดจนสร้างบรรยากาศเพื่อการติดต่อซ้ือขายในอนาคต 
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ตวัอยา่งจดหมายขอให้เสนอราคาสินคา้ 
 

Help line communication 

2nd line road, Bijoy Nagar, Dhaka-1100 

 

1st August, 2014 

 

Sales Manager 

Tele-Communication Ltd. 

25, Gulshan, Dhaka-1212 

 

Ref; An inquiry for price of Mobile sets 

 

Dear Sir, 

 

Would you kindly give us detailed information about the “Nokia 2100″ 

mobile sets recently advertised by you in the “Daily Star.” we are 

impressed by the description of the respective mobile set as advertised by 

you and expected to purchase if terms and conditions are found to be 

suitable. Our annual requirement of such set is around twenty five thousand 

(25,000) pieces. 

 

As we handle a large quantity of mobile sets each year, we hope and trust 

you will quote the most favorable prices and terms. 

 

Yours faithfully 

 

M. A. Karim 

Purchase Manager, 

Helpline Communication 
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ตวัอยา่ง จดหมายน าเสนอราคาสินคา้ 
 

Tele Communication Ltd. 

25, Gulshan Dhaka-1212 

 

10th August, 2014 

 

Manager 

Purchase Division 

Help Line Communication 

2nd Line Road, Bijoynagar 

Dhaka-1100 

 

Ref: Terms and Quotations for Nokia “2100” 

 

Dear Sir 

 

Thank for yours inquiry of 1st August, 2014. We are glad to enclose the 

following quotations of “Nokia-2100”. 

 

Set Model Battery Price per Set Warranty 

Nokia 2100 Hungry 5,000 1 Year 

Nokia 2100 China 5,000 1 Year 

Nokia 2100 Malaysia 5,000 1 Year 

Nokia 2100 Hungry 5,000 1 Year 

 

Our normal trade discount is 15% for ten (10) days and 5% extra if order is 

made for more than 5,000 pieces at a time. We do supply to our customers’ 

door through our own care. 

 

Our Mobile is originally imported with intact packing and we provide 

guarantee for our mobile set for three (3) years. 

 

If you need any further details to meet your customer’s requirements, you 

should feel free to write to us. 

 

Yours faithfully 

 

 

Aslam Ahmed 

Sales Manager, 

Tele communication Ltd. 
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2.3 จดหมายตอบรับการสั่งซ้ือ (Acknowledging an Order) 

 

Tele Communication Ltd. 

25, Gulshan Dhaka-1212 

 

20th August, 2014 

 

Manager 

Purchase Division 

Help Line Communication 

2nd Line Road, Bijoynagar 

Dhaka-1100 

 

Dear Sir 

 

We acknowledge acceptance of your order as per your order of 24th 

August, 2014. The goods will be shipped to you in the following lots: 

 

Lot No. Model Battery Delivery Date 

1011 Nokia2100 Hungry Sept.1, 2014 

1012 Nokia2100 China Sept.1, 2014 

1013 Nokia2100 Malaysia Sept.1, 2014 

1014 Nokia2100 Hungry Sept.1, 2014 

 

We request that payment be made as each lot is received. 

 

Very truly, 

 

 

Aslam Ahmed 

Sales Manager, 

Tele communication Ltd. 
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จดหมายการช าระเงิน 

 

 

Nuts and Bolts  

24 High Street 

Whitby 

 

23 August 2014 

 

Fred Benn  

The Bolt Shop  

456 Back Street  

Rockville  

 

RE: Bolt Order No. 154/24”/0X  

 

Dear Mr Benn 

 

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm 

that we have not yet received payment for the above order.  

 

Please find enclosed a copy of the proforma invoice for this order.  

 

We would be grateful if you could make payment as soon as possible.  

 

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.  

 

Yours sincerely  

 

 

Kenneth Bran  

Director of Nuts and Bolts  

 

 

 

3. กำรเขียนจดหมำยธุรกจิภำษำองักฤษ 

จดหมายธุรกิจถือเป็นการส่ือสารธุรกิจรูปแบบหน่ึง เป็นจดหมายท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งกนัในวง
ธุรกิจโดยมีจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ เช่น เสนอขายสินคา้หรือบริการ สั่งซ้ือ 

สินคา้และตอบรับการสั่งซ้ือ ติดตามหน้ี ร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาดหรือความเสียหาย เป็นตน้ 

จดหมายธุรกิจมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตวับา้งในดา้นรูปแบบและการใชถ้อ้ยค าภาษา กล่าวคือ
จดหมายธุรกิจส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใชภ้าษาเป็นทางการหรือค่อนขา้งเป็นทางการ ไม่ใชภ้าษาปาก
หรือภาษาพดูดงัท่ีมกัปรากฏในจดหมายส่วนตวั 
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ควำมส ำคัญของจดหมำยธุรกจิ 

จดหมายธุรกิจมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อวงการธุรกิจ ซ่ึงสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการประหยดั เป็นการประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปติดต่อดว้ยตนเอง 

2. ดา้นความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูติ้ดต่อ ในกรณีท่ีผูท่ี้
ตอ้งการติดต่อธุรกิจดว้ยมีงานมากหรืออยูไ่ม่เป็นท่ีเป็นทาง จึงไม่สะดวกท่ีจะโทรศพัทติ์ดต่อหรือขอเขา้
พบดว้ยตนเอง 

3. ดา้นการใหร้ายละเอียดขอ้มูล เป็นการเอ้ือต่อการส่ือขอ้ความ สามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูล
ไดม้าก ชดัเจน และมีระบบ เพราะผูเ้ขียนมีเวลาเตรียมการเขียนก่อนลงมือเขียนอีกทั้งยงัสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังก่อนส่งไปยงัผูรั้บจดหมาย 

4. ดา้นการใชเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งอิง คน้เร่ือง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย เน่ืองจากเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน 

5. ดา้นการเป็นส่ือสัมพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อธุรกิจ เป็นการส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
การติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง ในการติดต่อธุรกิจซ้ือขาย บางคร้ังลูกคา้อาจขาดการติดต่อไป บริษทั
จ าเป็นตอ้งมีจดหมายไปถึงลูกคา้เพื่อขอทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงพร้อมทั้งแสดงความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา
หรือเสนอบริการพิเศษต่าง ๆเพื่อจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาติดต่อสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการจากบริษทัอีก 

หลกักำรเขียนจดหมำยธุรกจิภำษำองักฤษ 

การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาองักฤษ มีองคป์ระกอบและรูปแบบการเขียนท่ีเฉพาะ มีหลกัการ
เขียนจดหมายธุรกิจท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 

1. หลกัการเขียนจดหมาย 
 1.1 ตอ้งใชรู้ปแบบจดหมายธุรกิจตามมาตรฐานท่ีนิยมใช ้จดหมายธุรกิจไม่ควรใช้

ลายมือเขียน ตอ้งพิมพโ์ดยใชต้วัอกัษรท่ีอ่านง่าย เช่น Arial หรือ Times New Roman ในแต่ละยอ่หนา้ 
ตอ้งเวน้ห่างจากกนั โดยคัน่ดว้ยบรรทดัวา่ง และท่ีส าคญัคือ ไม่มีการยอ่หนา้ในแต่ละยอ่หนา้ และควรใช้
กระดาษท่ีมีหวักระดาษเป็นของหน่วยงาน ร้านคา้ หรือบริษทั 

  1.2 ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน ร้านคา้ หรือบริษทั เช่น ช่ือ ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้ถา้เป็น
บุคคล หรือท างานอิสระ ให้ใส่ช่ือแทนช่ือหน่วยงาน ร้านคา้ หรือบริษทั พร้อมทั้งมีท่ีอยูใ่หช้ดัเจน ถา้ใช้
กระดาษท่ีมีหวัของหน่วยงาน ก็ไม่ตอ้งพิมพช่ื์อซ ้ าอีกคร้ัง และตอ้งมีการจดัชิดขวาหรือซา้ย ตามรูปแบบ
จดหมายธุรกิจท่ีใช ้

  1.3 การเขียนวนัท่ี ตอ้งเขียนแบบเตม็ เช่น April 1,2014 หรือ 1 April 2014 เป็นตน้ 

โดยอยูใ่ตท่ี้อยูข่องผูส่้งจดหมาย โดยเวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั และตอ้งจดัชิดซา้ย หรือขวาดว้ย 
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  1.4 เขียนช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บใหช้ดัเจน โดยระบุค าน าหนา้ช่ือ (ถา้ทราบ) ช่ือหน่วยงาน 

บริษทั และท่ีอยู ่ตามล าดบั โดยข้ึนบรรทดัใหม่ใหส้วยงาม ถา้มีหมายเลขอา้งอิ ง (reference number) 

ใหใ้ส่หมายเลขอา้งอิงดว้ย ในการเขียนตอ้งจดัชิดซา้ยหรือขวา และเวน้ระยะห่างจากวนัท่ีลงมา 1 
บรรทดั 

  1.5 การเขียนค าข้ึนตน้ (salutation) ตอ้งเลือกค าข้ึนตน้ให้เหมาะสมกบัผูรั้บ เช่น  

To Whom It May 

Concern; 

ใชเ้ม่ือไม่ทราบแน่ชดัวา่ผูรั้บจดหมายคือใคร 

Dear Sir/Madam, ใชเ้ม่ือไม่รู้จกักบัผูรั้บ ใชแ้บบทางการ  
Dear Dr. Smith, (ค าน าหนา้และนามสกุล) ใชเ้ช่นเดียวกบั Dear 

Sir/Madam 

Dear Susan, (Dear + ช่ือแรก) ใชก้บัผูท่ี้รู้จกัและสนิทกนั
เป็นอยา่งดี 

Dear Kris Smith, ถา้ไม่แน่ใจวา่ผูรั้บเป็นชายหรือหญิง ใหใ้ชช่ื้อ
และนามสกุล ไม่ตอ้งมีค าน าหนา้ช่ือ 

  หมายเหตุ To Whom It May Concern ตอ้งมีเคร่ืองหมาย เซมิคอล่อน (;) ต่อทา้ย ส่วน
ค าอ่ืน ๆ ใชเ้คร่ืองหมาย คอมม่า (,) 
 2. การเขียนเน้ือความจดหมาย 
  2.1 เขียนใหส้ั้น กระชบั ไดใ้จความสมบูรณ์ ตรงประเด็น อยา่งมืออาชีพ เช่น ข้ึนตน้
ดว้ยค าวา่ I am writing you regarding...  ไม่ควรใชค้  าฟุ่มเฟือย หรูหรา ควรใชภ้าษาง่าย ๆ เขา้ใจง่าย 
และหลีกเล่ียงการใช ้passive verbs  

  2.2 ใชภ้าษาแบบกนัเอง การเขียนจดหมายเป็นการเขียนส่ือสารระหวา่งบุคคล การใช้
ภาษาเป็นทางการเกินไปจะไม่ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคล หลีกเล่ียงการใชค้  าแสลง เช่น you 

know, I mean หรือ wanna เป็นตน้ เขียนให้เป็นเชิงธุรกิจ แต่มีช่องวา่งส าหรับสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
กนั และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเขียนจดหมายธุรกิจนั้น ๆ เช่น เปล่ียนความคิด ซ้ือสินคา้ ส่ง
เงิน หรือ ท าการส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

  2.3 มียอ่หนา้สรุป เช่น บอกส่ิงท่ีผูส่้งจะท า หรือคาดหวงัวา่ผูรั้บจะตอ้งกระท า และ
สุดทา้ยคือการขอบคุณผูรั้บ เช่น Thank you for you attention to the matter at hand. 

 3. การลงทา้ยจดหมาย 
  3.1 เลือกใชค้  าลงทา้ยใหเ้หมาะสม เช่น 

Yours sincerely, หรือ Sincerely, ใชไ้ดท้ัว่ไปทุกสถานการณ์ในจดหมายธุรกิจ 
Cordially, Respectfully, Regards, Yours ใชแ้ทน Yours sincerely, ไดเ้ช่นกนั 
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Truly, 

All the best, Best wishes, Warm regards, หรือ
Thank you,  

ใชไ้ดใ้นจดหมายธุรกิจ แต่มีความเป็นทางการนอ้ย
กวา่ 

ค าลงทา้ยตอ้งจบดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า(,)  

  3.2 การเซ็นช่ือ ให้เซ็นดว้ยหมึกสีด า หรือสีน ้าเงิน เวน้ระยะประมาณ 4 บรรทดั หรือ
ตามความเหมาะสมกบัลายเซ็น ดา้นล่างต่อจากลายเซ็นให้พิมพค์  าน าหนา้ช่ือ และช่ือเต็ม พร้อมทั้งขอ้มูล
การติดต่อ เช่น เบอร์โทรศพัท ์อีเมล หรืออ่ืน ๆ โดยข้ึนบรรทดัใหม่ทุกคร้ัง ถา้มีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใหข้ึ้น
บรรทดัใหม่ และใชค้  าวา่ Enclosures โดยเวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั การเขียน nclosures ใหร้ะบุจ านวน 

และประเภทของส่ิงท่ีแนบ เช่น Enclosures (2): resume, brochure. 

 4. การตรวจทาน 

  4.1 อ่านจดหมายทั้งฉบบั พร้อมทั้งตรวจทาน แกไ้ขค าผดิ ส านวนภาษา ใหถู้กตอ้ง 
ก่อนการส่งจดหมาย โดยค านึงถึง ความชดัเจนของเน้ือหา ความกระชบั ความยาวของยอ่หนา้ไม่ควรเกิน 

3-4 ประโยค ถา้ยาวเกินกวา่น้ี สามารถตดัออกไดห้รือไม่ ถา้เป็นจดหมายท่ีส าคญัมาก ควรมีผูอ่ื้นช่วย
ตรวจทานใหด้ว้ย 
  4.2 ถา้ส่งทางไปรษณีย ์ควรใชซ้องจดหมายท่ีเหมาะสม เช่น ซองจดหมายท่ีมีตราของ
หน่วยงาน หา้งร้าน หรือบริษทั จ่าหนา้ซองชดัเจน เป็นระเบียบ พบัจดหมาย  3 ส่วนโดยเม่ือเปิด ผูรั้บ
จะเปิดเห็นส่วนบนของจดหมายก่อน และปิดแสตมป์ตามก าหนด 

 

4. ตัวอย่ำงจดหมำยธุรกจิ ภำษำองักฤษ 

 

จดหมายสอบถามขอ้มูล 

 

Dear Sir, 

 

We are writing in connection with the advertisement for your air conditioners and air 

purifiers in the Bangkok Post of 9 December 2005.  We are the leading manrfacturer of 

machines for the flexible packing industry.  We are planning to install air conditioners 

and air purifiers for our new plant situated in Rayong province. 

 

We would be very grateful if you could forward your catalogue and price list together 

with details of these items.  If the quality of the goods comes up to our expectation, we 

will probably place an order. 

 

Thank you for your attention.  We look forward to hearing from you soon. 
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จดหมายเสนอราคา 
 

Dear Mr.  Foxy, 

 

Re: Quotation for Laptops 

 

EasyBiz Inc. is pleased to offer you a quotation for our laptops. Our quotation reflects 

both the quantities and processor you requested. Please let me know if there is anything 

further I can assist you with. 

 

No. Product Specs QTY FOB 

U/P 

Discount Total* 

1 Laptop 2215 3.1 GHz 100 $500 5% $47,500 

2 Laptop 2218 4.0 GHz 50 $600 10% $27,000 

* US Dollars 

 

Sincerely, 

 

 

จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ (1) 
 

Dear 

 

This is an order for the merchandise described below. 

 

10 EA. AMMONIUM HYDROXIDE 55 GAL. @212.50 2125.00 

3 EA. CHAMBERS INDUST. SOLVENT. 

HI-CONCENTRATE 55 GAL. 122.00 1220.00 

 

Please ship as soon as possible.  

 

Any questions regarding this order should be directed to 

MIKE CHAMBERS AT 813-521-1668 EXT. 243  

 

Thank you for your prompt and expeditious handling of this order. 

 

  



29 

 

จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ (2) 
 

Dear ................., 

 

Thank you for your letter of  (date), sending us patterns of cotton prints. We find both 

quality and prices satisfactory and pleased to give you an order for the following items 

: 

 

   Quantity                         Pattern No.                  Prices 

..................                       ....................               .................. 

..................                       .....................              .................. 

 

we expect to find a good market for these cottons and hope to place further and larger 

orders with you in the near future. 

 

Yours sincerely, 

 

จดหมายยกเลิกการสั่งซ้ือสินคา้ 
 

To: …..(Supplier)….. 

 

Reference is made to our purchase order or contract dated…(Date)… a copy of which is 

enclosed. 

 

Due to your failure to ship the goods within the time required, we hereby cancel said 

order, reserving such further rights we may have. 

 

Very truly, 
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จดหมายขอโทษท่ีการส่งล่าชา้ 
 

Dear ……. 

 

Thank you for your letter of ….(Date)…. informing us that the ….(Item)….  you ordered 

had not arrived. 

 

We are sorry for the inconvenience this has caused and have arranged to have another 

one sent to you today. In the event that the original order is delivered to you, please 

call the toll-free number listed on our letterhead. 

 

We have notified our shipping agent in an attempt to discover why this problem 

occurred.  Please accept our apology and thanks for placing your order with us. 

 

Sincerely, 

 

 

จดหมายขอบคุณท่ีซ้ือสินคา้ 
 

Dear ….(Name)…. 

 

Thank you for your Purchase Order Number ….(Number)…, dated….(Date)…. for the 

following described merchandise: 

 

We expect to ship your order on ….(Date of Shipment)…. via……(Method of Shipment)…. 

 

It should be reasonable to expect receipt of your order not later than ….(Date)    Should 

we experience any delays in processing or shipping your order, you will be promptly 

notified. 

 

Thank you for your order.  As always, we look forward to the next opportunity to be 

of assistance.  Please don't hesitate to call upon us any time.  

 

Sincerely,  
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จดหมายทวงหน้ี 

 

Dear … 

 

Our records indicate that payment on your account is overdue in the amount of $ . If 

the amount has already been paid, please disregard this notice. If you have not yet 

mailed your payment, why not make out your check and place it in the enclosed 

envelope while this reminder is has your full attention. 

 

Thank you in advance for your anticipated cooperation in this matter. 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้ำงองิ 

 

Business Letter Format. (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ccps.org/chms/ 

research/civil/business.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

Parts of a Business Letter. (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.nmu.edu/writingcenter/node/194 

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

การเขียนจดหมายภาษาองักฤษ จดหมายธุรกิจ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.englishthailetter. 
com/2011/12/ business-letter-format.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

Guidelines: Proposal/Price Qoute. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bizdocx.com/proposals-reports/cover-

letters-proposals-reports/for-proposalprice-quotes/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

How to Write a Letter of Introduction. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tele-management.ca/ 

2013/07/free-sample-business-letters-how-to-write-a-letter-of-introduction/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 
พฤษภาคม 2557) 

Bussiness Letter Samples. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://officiallettersamples.blogspot.com/ 

2012/09/quotation-letter-sample.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 พฤษภาคม 2557) 

http://www.tele-management.ca/
http://officiallettersamples.blogspot.com/
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Quotation Letter Sample. (ออนไลน)์ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.businesscommunicationarticles.com/ 

quotation-letter-sample-format-example-template/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 พฤษภาคม 2557) 

Sample Business Letters. (ออนไลน)์ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.4hb.com/letters/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 

พฤษภาคม 2557) 

การเขียนจดหมายธุรกิจ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.l3nr.org/posts/354135 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 

พฤษภาคม 2557) 

How to Write a Business Letter. (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้http://www.wikihow.com/Write-a-Business-

Letter  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

การเขียนจดหมายภาษาองักฤษ. (ออนไลน)์ เขา้ถึงได ้http://www.englishthailetter.com/search/label/

จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

Standard Phrases for Letters and E-mails. (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้http://www.gnosislearning.com/ 

_document/Standard+Phrases+for+Letters+and+Emails.pdf (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 

2557) 

 

 

แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 

 

การเขียนจดหมายธุรกิจ http://guru.muslimthaipost.com/ 

main/index.php?page=news&category=29&id=5042 

การเขียนจดหมายธุรกิจ http://www.huso.kku.ac.th/wirat/chap8.pdf 

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง 
นายทองจุล ขนัขาว 

 

  

http://www.businesscommunicationarticles.com/%20quotation-letter-sample-format-example-template/
http://www.businesscommunicationarticles.com/%20quotation-letter-sample-format-example-template/
http://www.4hb.com/letters/
http://www.l3nr.org/posts/354135
http://www.wikihow.com/Write-a-Business-Letter
http://www.wikihow.com/Write-a-Business-Letter
http://www.englishthailetter.com/search/label/จดหมายสั่งซื้อสินค้า
http://www.englishthailetter.com/search/label/จดหมายสั่งซื้อสินค้า
http://www.gnosislearning.com/
http://guru.muslimthaipost.com/%20main/index.php?page=news&category=29&id=5042
http://guru.muslimthaipost.com/%20main/index.php?page=news&category=29&id=5042
http://www.huso.kku.ac.th/wirat/chap8.pdf
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เร่ืองที ่4 ประโยค ส ำนวนทีใ่ช้ในกำรเขยีนจดหมำยธุรกจิภำษำองักฤษ 

 

ประโยคและส ำนวนทีนิ่ยมใช้ในกำรเขียนจดหมำยธุรกจิภำษำองักฤษ 

 

ค าข้ึนตน้จดหมาย (Salutation) 

Dear Mr. President ใชแ้บบเป็นทางการมาก (Very formal) ผูรั้บด ารง
ต าแหน่งในระดบัสูง ตอ้งเรียกดว้ยต าแหน่งแทน
การเรียกช่ือ 

Dear Sir, ไม่ทราบช่ือผูรั้บ แต่ทราบวา่เป็นผูช้าย (เป็น
ทางการ)  

Dear Madame, ไม่ทราบช่ือผูรั้บ แต่ทราบวา่เป็นผูห้ญิง(เป็น
ทางการ) 

Dear Sir / Madam, ไม่ทราบช่ือผูรั้บ ไม่ทราบเพศ (เป็นทางการ) 
Dear Sirs, ใชเ้ขียนถึงกลุ่มคน (เป็นทางการ) 
To whom it may concern: ไม่ทราบช่ือและเพศของผูรั้บ(เป็นทางการ) 
Dear Mr. Smith, Dear Mr.+ นามสกุล ใชเ้ม่ือ ทราบช่ือ เพศชาย

(เป็นทางการ) 
Dear Mrs. Smith, Dear Mrs.+ นามสกุล ใชเ้ม่ือ ทราบช่ือ เพศหญิง 

แต่งงานแลว้(เป็นทางการ) 
Dear Miss Smith, Dear Miss + นามสกุล ใชเ้ม่ือ ทราบช่ือ เพศหญิง 

ยงัเป็นโสด(เป็นทางการ) 
Dear Ms. Smith, Dear Ms.+ นามสกุล ใชเ้ม่ือ ทราบช่ือ เพศหญิง 

ไม่ทราบสถานะการแต่งงาน(เป็นทางการ) 
Dear John Smith, ใชแ้บบไม่เป็นทางการมากนกั และเคยติดต่อกนัมา

ก่อนหนา้น้ี 

Dear John, ใชแ้บบไม่เป็นทางการ (Dear + ช่ือแรก) 

 

ประโยคลงทา้ยก่อนจบเน้ือหาของจดหมาย 
I am looking forward to hearing your reply. ผม/ดิฉนัรอคอยค าตอบของท่าน 

I am looking forwards to hearing from / meeting 

you. 

ผม/ดิฉนัคิดวา่คงไดท้ราบข่าวจากท่าน/พบท่าน
(โดยเร็วน้ี) 
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I would be most grateful if you would look into 

this matter as soon as possible 

ผม/ดิฉนัขอขอบคุณท่ีท่านจะพิจารณาเร่ืองน้ี
โดยเร็วท่ีสุด 

Please let me know as soon as possible what 

action you propose to take 

กรุณาแจง้ใหท้ราบผลการตดัสินใจท่ีจะด าเนินการ
ต่อไปของท่าน 

I trust that you will give this matter your urgent 

attention 

ผม/ดิฉนัเช่ือวา่ท่านจะรีบด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่งเร็ว
ท่ีสุด 

Please do not hesitate to contact me should you 

require further information 

โปรดติดต่อผม/ดิฉนัไดท้นัที ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูล
เพิ่มเติม 

Please contact me if you require further details โปรดติดต่อผม/ดิฉนัไดท้นัที ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูล
รายละเอียดเพิ่มเติม 

I would be grateful if you will let me know as 

soon as possible. 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง หากท่านจะแจง้ใหผ้ม/

ดิฉนัทราบโดยเร็วท่ีสุด 

If you have further questions, please contact … หากท่านมีค าถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ … 

If you need any help, please feel free to tell me. หากท่านตอ้งการใหช่้วย โปรดบอกผม/ดิฉนัได ้

If there is any question, please do not hesitate to 

ask me. 

หากท่านมีขอ้สงสัย โปรดอยา่ลงัเลท่ีจะถามผม/

ดิฉนั 

Thank you for help / understanding. ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ / ความเขา้ใจ ของ
ท่าน 

I truly appreciate your kindness. ผม/ดิฉนัซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านมาก 

If you need any additional assistance, please 

contact me. 

ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผม/

ดิฉนัได ้(Formal, very polite) 

If we can be of any further assistance, please let 

us know. 

ถา้มีอะไรใหผ้ม/ดิฉนัช่วยได ้กรุณาบอกไดน้ะ
ครับ/คะ (Formal, very polite) 

Thanking you in advance… ขอขอบคุณล่วงหนา้ (Formal, very polite) 

Should you need any further information, please 

do not hesitate to contact me. 

ถา้ท่านมีอะไรสงสัย หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อผม/ดิฉนัไดค้รับ/ค่ะ (Formal, very 

polite) 

I would be most grateful if you would look into 

this matter as soon as possible. 

ขอความกรุณาท่านช่วยด าเนินการเร่ืองน้ีโดยเร็ว
ท่ีสุด (Formal, very polite) 

Please reply as soon as possible because… กรุณาตอบเร่ืองน้ีโดยด่วนดว้ย เน่ืองจาก... 

(Formal, polite) 
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If you require any further information, feel free 

to contact me. 

ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผม/ดิฉนั
ได ้(Formal, polite) 

I look forward to the possibility of working 

together. 

ผม/ดิฉนัหวงัวา่คงไดท้  างานร่วมกนั (Formal, 

polite) 

Thank you for your help in this matter. ขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาช่วยในเร่ืองน้ี (Formal, 

polite) 

I look forward to discussing this with you. ผม/ดิฉนัคิดวา่ คงไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีร่วมกนั 

(Formal, direct) 

If you require more information ... ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม... (Formal, direct) 

Please contact me - my direct telephone number 

is… 

กรุณาติดต่อผม/ดิฉนั ไดท่ี้ เบอร์ ... (Formal, very 

direct) 

I look forward to hearing from you soon. Less formal, polite 

If you require any further information, feel free 

to contact me. 

ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่ม กรุณาแจง้ใหผ้ม/ดิฉนั
ทราบดว้ย 

I look forward to your reply. ผม/ดิฉนัรอค าตอบของท่าน 

I look forward to hearing from you. ผม/ดิฉนัรอค าตอบของท่าน 

I look forward to seeing you. ผม/ดิฉนัรอท่ีจะไดพ้บท่าน 

Please advise as necessary. กรุณาช้ีแนะแนวทาง 
We look forward to a successful working 

relationship in the future. 

เราคาดหวงัความส าเร็จร่วมกนัในอนาคต 

Should you need any further information, please 

do not hesitate to contact me. 

ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผม/ดิฉนั
ได ้

Once again, I apologise for any inconvenience. ผม/ดิฉนั ขออภยัมาอีกคร้ังหน่ึง 
I would appreciate your immediate attention to 

this matter. 

ขอความกรุณาท่านช่วยด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่ง
เร่งด่วน ขอขอบคุณครับ/ค่ะ 

 

ค าลงทา้ยจดหมาย 
Yours faithfully, เป็นทางการ ส าหรับผูรั้บท่ีไม่รู้ช่ือ (ข้ึนตน้ดว้ย 

Dear Sir, Dear Mrs. เป็นตน้) 

Yours sincerely, เป็นทางการ นิยมใชท้ัว่ไป ส าหรับผูรั้บท่ีรู้ช่ือ 

Respectfully yours, เป็นทางการ ไม่ค่อยใชก้นัมากนกั ส าหรับผูรั้บท่ีรู้
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ช่ือ 

Regards, ไม่เป็นทางการ ใชเ้พื่อนธุรกิจท่ีเคยท างานร่วมกนั 

Best Wishes, ไม่เป็นทางการ ใชก้บัเพื่อนหรือคนรู้จกัหรือเพื่อน
ร่วมงาน 

Kind/Best Regards, ไม่เป็นทางการ ใชก้บัเพื่อนหรือคนรู้จกัหรือเพื่อน
ร่วมงาน 

 

ขอ้ความข้ึนตน้เน้ือความของจดหมาย 
We are writing to you regarding… เราเขียนจดหมายน้ี เก่ียวกบัเร่ือง... (Formal, to 

open on behalf of the whole company) 

We are writing in connection with... เราเขียนจดหมายน้ี เก่ียวกบัเร่ือง... (Formal, to 

open on behalf of the whole company) 

With reference to… อา้งอิงถึง... (Formal, to open regarding 

something you have seen from the company you 

are contacting) 

I am writing to enquire about… ผม/ดิฉนั ตอ้งการทราบเก่ียวกบั.... (Less formal, 

to open on behalf of yourself for your company) 

I am writing to you on behalf of... ผม/ดิฉนั เขียนจดหมายน้ี ในฐานะ ..... (Formal, 

when writing for someone else) 

Your company was highly recommended by… บริษทัของท่านไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงจาก... 

(Formal, polite way of opening) 

With reference to your letter of 8 June, I … . อา้งถึงจดหมายของท่าน ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน ผม/

ดิฉนั...  

I am writing to enquire about … . ผม/ดิฉนัตอ้งการทราบวา่.... 
After having seen your advertisement in … , I 

would like … . 

จากการโฆษณาของท่านท่ีลงใน... ผม/ดิฉนั ตอ้ง
การ..... 

After having received your address from … , I …  ผม/ดิฉนัไดท่ี้อยูข่องท่านจาก....จึง.... 
I received your address from … and would like …  ผม/ดิฉนัไดท่ี้อยูข่องท่านจาก....จึงใคร่ขอ.... 

We/I recently wrote to you about … . เม่ือเร็ว ๆ น้ี ผม/ดิฉนั เคยเขียนจดหมายถึงท่าน
เร่ือง... 

Thank you for your letter of 8 May. ขอบคุณท่ีท่านไดมี้จดหมาย ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
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Thank you for your letter regarding … . ขอบคุณ ท่ีท่านมีจดหมายเก่ียวกบัเร่ือง.... 
Thank you for your letter/e-mail about … . ขอบคุณ ท่ีท่านมีจดหมาย/อีเมล เร่ือง... 
In reply to your letter of 8 May, … . เพื่อตอบจดหมายลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม ... 

We are writing/to inform you that /to confirm/to 

request/to enquire about ... 

จดหมายน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แจง้/ยืนยนั/ร้องขอ/

สอบถาม เก่ียวกบั 

I am contacting you for the following reason... ผม/ดิฉนัตอ้งการติดต่อกบัท่าน เน่ืองจาก... 

I recently read/heard about ..... and would like to 

know .... 

ผม/ดิฉนัเคยทราบวา่....จึงใคร่ขอทราบวา่... 

Having seen your advertisement in ..., I would 

like to ... 

จากโฆษณาของท่านใน..... ผม/ดิฉนัใคร่ขอ.... 

I would be interested in (obtaining / receiving) 

... 

ผม/ดิฉนั สนใจท่ีจะไดรั้บ.... 

 

การขอโทษ 

Sorry for you inconvenience. ขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
I apologize in the delay in replying. ผม/ดิฉนัตอ้งขออภยัท่ีตอบจดหมายของท่านล่าชา้ 
I apologise for the delay in replying ผม/ดิฉนัตอ้งขออภยัท่ีตอบจดหมายของท่านล่าชา้ 
 

การแสดงความผดิหวงั 
I am dissatisfied with your shipment. ผม/ดิฉนัผิดหวงัเก่ียวกบัการจดัส่งของ ของท่าน 

I have been waiting for your contact for a long 

time. 

ผม/ดิฉนัรอคอยการติดต่อของท่านเป็นระยะ
เวลานาน 

 

การขอบคุณ 

Thank you for your prompt reply. ขอบคุณท่ีท่านตอบอยา่งทนัที 

Thanks for your patience. ขอบคุณในความอดทนของท่าน 

Thank you for your hospitality. ขอบคุณในความเอ้ืออารีของท่าน 

I enjoyed having lunch with you last week while 

I was in New York. 

ผม/ดิฉนัมีความสุขท่ีไดรั้บประทานอาหารกลางวนั
ร่วมกบัท่านเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ ท่ีนิวยอร์ค 

Thank you for your interest / inquiry. ขอบคุณส าหรับความสนใจ / ค าถาม ของท่าน 
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การช าระเงิน 

Payment will be paid by credit card. จะช าระเงินโดยบตัรเครดิต 

  

 

การแจง้ความประสงค ์

It is our intention to… จุดประสงคใ์นคร้ังน้ี คือ (เป็นทางการ แบบ
ตรงไปตรงมา) 

We carefully considered your proposal and… เราไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของท่านอยา่งถ่ีถว้น
และ.... (Formal, leading to a decision regarding 

a business deal) 

 

การขอขอ้มูล 

I am writing to inquire about . . . ผม/ดิฉนั ตอ้งการสอบถามเร่ือง.... 
I am writing in reference to . . . ผม/ดิฉนั เขียนจดหมายน้ี ตามท่ี.... 

Could you please send me . . .at the address 

above / below 

กรุณาจดัส่ง.... ไปตามท่ีอยูข่า้งตน้/ขา้งล่างน้ี 

Thank you for your assistance.  ขอบคุณท่ีท่านไดช่้วยเหลือ 

Could you please send me your most recent 

brochure? 

กรุณาส่งแผน่ปลิวล่าสุด 

Could you fax me the results of the market 

survey? 

กรุณาแฟกส์ผลการวจิยัการตลาดดว้ย 

I would like to order ten copies of the book, 

Touchy Situations. 

กรุณาส่งหนงัสือ Touchy Situations จ านวน 10 

เล่ม 

I would be very grateful if you could send me 

this information. 

กรุณาส่งขอ้มูลน้ีใหผ้ม/ดิฉนัดว้ย ขอขอบคุณ 

Please return the enclosed envelope with your 

payment. 

กรุณาช าระเงินโดยส่งคืนมาในซองท่ีแนบน้ี 

I am writing to inquire about … ผม/ดิฉนัขอสอบถามเร่ือง … 

We understand from your advertisment that you 

produce… 

เราทราบจากโฆษณาของท่านวา่ ท่านผลิต.... 

(Formal enquiry, direct) 
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การขอร้อง/ขอความช่วยเหลือ 

I read / heard … and would like to … ผม/ดิฉนัไดอ่้าน / ไดย้นิในเร่ือง … จึงใคร่ขอ … 

I am contacting you regarding [subject] ผม/ดิฉนัตอ้งการติดต่อท่านเร่ือง [หวัขอ้] 

I would be very grateful if you … ผม/ดิฉนัจะขอบคุณมาก หากท่าน … 

I would really appreciate it if you … ผม/ดิฉนัจะขอบคุณมาก หากท่าน … 

I wonder if you could … ไม่ทราบวา่ ท่านจะช่วย … ไดห้รือไม่ 
Could you please …? ขอความกรุณาช่วย … ไดห้รือไม่ 
I wonder if it is alright to … ไม่ทราบวา่ จะสามารถ … ไดห้รือไม่ 
I would like to … ผม/ดิฉนัอยากจะ … 

Would you mind if… Formal request, tentative 

Would you be so kind as to… Formal request, tentative 

I would be most obliged if… Formal request, tentative 

We would appreciate it if you could send us 

more detailed information about… 

Formal request, very polite 

I would be grateful if you could... Formal request, very polite 

Would you please send me… Formal request, polite 

We are interested in obtaining/receiving… Formal request, polite 

I must ask you whether... ผม/ดิฉนั ขอถามวา่...(Formal request, polite) 

Could you recommend… ขอความกรุณาช่วยแนะน า...(Formal request, 

direct) 

Would you please send me… กรุณาส่ง.... (Formal request, direct) 

You are urgently requested to… ขอความกรุณาโดยเร่งด่วน เร่ือง... (Formal 

request, very direct) 

We would be grateful if…  Formal request, polite, on behalf of the company 

What is your current list price for… ขอทราบราคาปัจจุบนัของ... (Formal specific 

request, direct) 

We would appreciate it if you would ... ขอขอบคุณมาก ถา้ท่านจะ.... 
I would be grateful if you could ...  ขอขอบคุณมาก ถา้ท่านจะ.... 
Could you please send me ...  กรุณาส่ง....มาใหผ้ม/ดิฉนัดว้ย 
Could you possibly tell us / let us have ...  กรุณาบอก.... 

In addition, I would like to receive ... นอกจากน้ี ผม/ดิฉนัตอ้งการไดรั้บ.... 
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It would be helpful if you could send us ... ถา้ท่านส่ง.... จะช่วยไดม้าก 

I would appreciate your immediate attention to 

this matter. 

ขอขอบคุณท่ีท่านด าเนินการเร่ืองน้ีทนัที 

 

การตอบรับค าขอ 

Thank you for your interest/inquiry ขอบคุณท่ีท่านสนใจ/สอบถาม 

Enclosed is the information you requested. ไดแ้นบขอ้มูลท่ีท่านขอมาพร้อมน้ีแลว้ 
You can learn more about this at . . . ท่านสามารถหาขอ้มูลเพิ่มไดจ้าก.... 

If you have further questions, ถา้ท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่ม 

If you require assistance, please contact: ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ: 

If I can be of more help, please feel free to 

contact me at . . . 

ถา้ท่านตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ผม/ดิฉนัไดท่ี้.... 

 

การเสนอความช่วยเหลือ 

Would you like us to ...? คุณตอ้งการใหพ้วกเราด าเนินการเร่ือง.... 
We would be happy to ... เราเตม็ใจ/มีความสุขท่ีจะ..... 
We are quite willing to ... เราเตม็ใจท่ีจะ..... 
Our company would be pleased to ... บริษทัเรายนิดีท่ีจะ..... 
We would be happy to . . . เรายนิดีท่ีจะ..... 
If we can be of assistance, please don't hesitate 

to ask. 

ถา้เราสามารถช่วยท่านได ้โปรดแจง้ใหท้ราบ 

 

การแสดงความยนิดี 

Congratulations on your promotion to General 

Manager. 

ขอแสดงความยนิดีท่ีท่านไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็น
ผูจ้ดัการทัว่ไป 

I want(ed) to congratulate you on your new 

position. 

ผม/ดิฉนั ขอแสดงความยนิดีกบัต าแหน่งใหม่ของ
ท่าน 

I was happy to hear that contract negotiations 

went well. 

ผมดีใจท่ีไดท้ราบวา่ การท าสัญญาเป็นไปดว้ยดี 
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การแจง้ข่าวดี 

We are pleased to announce that ... เรายนิดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่.... 
I am delighted to inform you that .. ผม/ดิฉนัยนิดีท่ีจะแจง้ใหท้่านทราบวา่... 
You will be pleased to learn that ... ท่านจะดีใจท่ีทราบวา่.... 
 

การแจง้ข่าวไม่ดี/การตอบปฏิเสธ/ไม่สนใจในขอ้เสนอ 

We are sorry to inform you that… เราเสียใจท่ีจะแจง้ใหท้่านทราบวา่.... (Formal, 

rejection of a business deal or showing no 

interest in an offer) 

We regret to inform you that ... เราเสียใจท่ีจะแจง้ใหท้่านทราบวา่.... 
I'm afraid it would not be possible to ... ผม/ดิฉนัเขา้ใจวา่เราไม่สามารถท่ีจะ.... 
Unfortunately we cannot / we are unable to ... โชคไม่ดี เราไม่สามารถท่ีจะ.... 
After careful consideration we have decided 

(not) to ... 

เราไดพ้ิจารณาแลว้อยา่งรอบคอบ และมีมติวา่ไม่
สามารถ.... 

 

การแนะน าสินคา้ใหม่ 
I am writing to tell you about . . . ผม/ดิฉนัของแจง้ใหท้ราบวา่... 
(Our new product) is coming out next month. (ผลิตภณัฑใ์หม่) จะออกในเดือนหนา้น้ี 

This product/service is designed to (help you) . . 

. 

ผลิตภณัฑ/์การบริการ น้ี ออกแบบมาเพื่อช่วยให้
คุณ.... 

 

การอา้งอิง 
I am writing in regard to . . . จดหมายน้ี อา้งอิงถึง..... 
I refer to the letter of [date] concerning [subject] ผม/ดิฉนัขออา้งอิงถึงจดหมายลงวนัท่ี [วนัท่ี] เร่ือง 

[หวัขอ้] 

I am writing in reference to . . . จดหมายน้ี อา้งอิงถึง..... 
Please refer to the enclosed invoice/brochure. กรุณาอ่าน invoice/brochure.ท่ีแนบ  

I hope you have had a chance to look over the 

materials we sent. 
ผม/ดิฉนัคิดวา่ท่านไดอ่้านเอกสารท่ีส่งมาใหแ้ลว้ 

Further to… จากการ.... (Formal, to open regarding something 

you have seen from the company you are 
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contacting) 

Further to our telephone conversation of [date] จากการพดูคุยทางโทรศพัท ์เม่ือวนัท่ี..... 

Thank you for your letter of March 15. ขอบคุณ จดหมายของท่านลงวนัท่ี 15 มีนาคม 

Thank you for contacting us. ขอบคุณท่ีท่านติดต่อมา 
In reply to your request, ... จากการท่ีท่านขอให.้... 

Thank you for your letter regarding ... ขอบคุณ ท่ีท่านไดมี้จดหมายเร่ือง.... 
With reference to our telephone conversation 

yesterday... 

จากการโทรศพัทเ์ม่ือวานน้ี... 

Further to our meeting last week ... ผลจากท่ีประชุมเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ 
I would just like to confirm the main points we 

discussed on Tuesday. 

ผม/ดิฉนัขอยนืยนัตามประเด็นหลกัท่ีไดคุ้ยกนัเม่ือ
วนัองัคาร 

 

การยนืยนั 

I am writing to confirm . . . ผม/ดิฉนัขอยนืยนั.... 

I would like to confirm what we discussed last 

Friday. 

ผม/ดิฉนัขอยนืยนัตามท่ีไดพ้ิจารณาร่วมกนัเม่ือวนั
ศุกร์ท่ีผา่นมา 

I would just like to confirm the main points we 

discussed . . . 

ผม/ดิฉนัขอยนืยนัประเด็นหลกัท่ีเราไดพ้ิจารณา
ร่วมกนั 

I am writing to confirm our telephone 

conversation of [date] 

ผม/ดิฉนัขอยนืยนัขอ้ความตามท่ีไดคุ้ยกนัผา่นทาง
โทรศพัท ์เม่ือวนัท่ี.... 

 

การแจง้ข่าวสาร 
I am writing to let you know that . . . ผม/ดิฉนัขอแจง้ใหท้ราบวา่.... 
Please be aware/informed that . . . ผม/ดิฉนัขอแจง้ใหท้ราบวา่.... 
I would like to inform you of a recent policy 

change. 

ผม/ดิฉนัขอแจง้นโยบายใหม่ใหท้ราบวา่... 

I am happy to inform you that . . . ผม/ดิฉนัมีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่.... 
Your request for funding has been approved. การขอสนบัสนุนเงินทุนของท่านไดรั้บการอนุมติั

แลว้ 
I am writing to inform you that … ผม/ดิฉนัเขียนจดหมายฉบบัน้ีเพื่อแจง้ใหท้ราบวา่ … 

I wish to inform you that … ผม/ดิฉนัประสงคจ์ะแจง้ใหท้ราบวา่ … 
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I would like to let you know that … ผม/ดิฉนัขอแจง้ใหท้่านทราบวา่ … 

 

การเรียกเก็บเงิน 

According to our records . . . จากรายงานขอ้มูลของเราพบวา่... 
Our records show that . . . รายงานขอ้มูลของเราแสดงวา่... 
Your monthly installment is past due. ก าหนดการช าระงวดเงินประจ าเดือนของท่าน ได้

เลยก าหนดแลว้ 
Please send payment as soon as possible. กรุณาช าระเงินด่วน 

 

การร้องเรียน 

I am writing to complain about … ผม/ดิฉนัตอ้งการร้องเรียนเร่ือง … 

I am writing to express my dissatisfaction with 

... 

ผม/ดิฉนัไม่พอใจเร่ือง.... 

I am writing to complain about ... ผม/ดิฉนัตอ้งการร้องเรียนเร่ือง … 

Please note that the goods we ordered on ( date 

)       have not yet arrived. 

โปรดทราบวา่ สินคา้ท่ีสั่งเม่ือวนัท่ี.... ยงัเดินทางมา
ไม่ถึง 

We regret to inform you that our order … is now 

considerably overdue. 

เราเสียใจท่ีจะแจง้ใหท้่านทราบวา่ สินคา้ตามใบสั่ง
เลขท่ี....  เลยก าหนดนานมากแลว้ 

I would like to query the transport charges 

which seem unusually high. 

ผม/ดิฉนัตอ้งการสอบถามเร่ืองค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง ซ่ึงสูงมากเกินปกติ 

 

 

แหล่งอ้ำงองิ 

 

Common Phrases for Business Letters. . (ออนไลน)์ เขา้ถึงได ้http://www.eslgold.com/business/ 

letters_phrases.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

แนะน าบล็อกรวมตวัอยา่งการเขียนจดหมายภาษาองักฤษ.  (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้http://english-for-thais-

Common Phrases (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

Business | Letter (English-English). (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้

http://en.bab.la/phrases/business/letter/english-english/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 

http://www.eslgold.com/business/%20letters_phrases.html
http://www.eslgold.com/business/%20letters_phrases.html
http://english-for-thais-common/
http://english-for-thais-common/
http://en.bab.la/phrases/business/letter/english-english/
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Standard Phrases for Letters and E-mails. (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้

http://www.gnosislearning.com/_document/Standard+Phrases+for+Letters+and+Emails.pdf 

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 

Useful phrases and vocabulary for writing business letters. (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้ http://www.learn-

english-today.com/business-english/business-letters.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 

 

 

แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 

 

The Successful Application Letter. http://www.english-for-students.com/Useful-Phrases-B.html 

Vocabulary for Writing Business Letters. http://esl.about.com/od/businessenglishvocabulary/ 

a/lx_commletters1.htm 

Useful phrases and vocabulary. http://www.hkhk.edu.ee/letters/useful_phrases_and_vocabulary.html 

เรียนรู้ภาษาองักฤษไปดว้ยกนั. http://www.engisfun.com/จดหมายธุรกิจ-letters/ 
แนะน าบล็อกรวมตวัอยา่งการเขียนจดหมายภาษาองักฤษ. http://english-for-thais-

2.blogspot.com/2012/01/2115.html 

ภาษาและส านวน Business Letter. http://www.wbi.s5.com/language.htm 

 

 

ผู้เรียบเรียง 
นายทองจุล ขนัขาว 

 

  

http://www.english-for-students.com/Useful-Phrases-B.html
http://esl.about.com/od/businessenglishvocabulary/
http://www.hkhk.edu.ee/letters/useful_phrases_and_vocabulary.html
http://www.engisfun.com/จดหมายธุรกิจ-letters/
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2012/01/2115.html
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2012/01/2115.html
http://www.wbi.s5.com/language.htm
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เร่ืองที ่5  กำรเขยีนอเีมลภำษำองักฤษ 

            จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail) หรือท่ีเรารู้จกัดีในช่ืออีเมลเป็นอีกหน่ึงบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง  เน่ืองจากเป็นบริการการติดต่อส่ือสารท่ีสร้างความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งานให้กับผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนั จึงได้มีบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนมากมา อีเมล ใชว้ิธีการติดต่อส่ือสารดว้ยตวัอกัษรโดยใชว้ิธีการส่งขอ้ความในรูป
ของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งไปยงัผูรั้บ 

1. คุณสมบัติของอเีมล 

การท่ีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออีเมลนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน กว่าการส่ง
จดหมายธรรมดาในปัจจุบนั เน่ืองจากมีขอ้ดีท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี          

1. ควำมรวดเร็ว กำรส่ือสำรด้วยอเีมลน้ันสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำกำรส่ง

จดหมำยธรรมดำ  ไม่ว่ำเรำจะส่งไปยงัผู้รับทีอ่ยู่ ณ บริเวณใดของโลก  เช่น  กำรส่ง

อเีมลไปยงัต่ำงประเทศจะใช้เวลำเพยีงไม่กีน่ำที  ในขณะที่กำรใช้จดหมำยน้ันกลบัต้อง

ใช้เวลำหลำยวนั คุณสมบัติข้อนีข้องอเีมลนัยว่ำเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่ำงยิง่  เพรำะ

กำรติดต่อส่ือสำรในบำงคร้ังต้องอำศัยควำมเร็วเป็นส่ิงส ำคัญ  เช่น  กำรติดต่อธุรกจิต่ำง 

ๆ  เป็นต้น 

2. ควำมประหยดั  ในกำรใช้อเีมลในกำรติดต่อส่ือสำร เรำแทบจะไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

ใดๆ  เพิม่ขึน้จำกปกติ เพยีงแค่เสียค่ำใช้จ่ำยในตอนติดตั้งอนิเทอร์เน็ตเพยีงคร้ังเดียว

เท่ำน้ัน  ต่ำงจำกกำรส่ือสำรประเภทอืน่ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเขียนจดหมำย  หรือกำร

โทรศัพท์น้ันก็ล้วนแต่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ตำมระยะทำงของผู้ที่เรำท ำกำร

ติดต่อส่ือสำรด้วย 

3. ควำมสะดวก  กำรติดต่อส่ือสำรด้วยอเีมลน้ันสร้ำงควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้งำน  คือ  เรำ

สำมำรถท ำได้ทั้งทีบ้่ำนและท ำงำนได้ทนัที  โดยทีไ่ม่ต้องเสียเวลำในกำรส่ง  เหมือนกบั

กำรส่งจดหมำยทัว่ไป  

4. กำรเกบ็รักษำควำมลบั อเีมลทีส่่งถึงผู้รับปลำยทำงจะถูกเกบ็ลงใน mail box ของผู้รับ

แต่ละคน ซ่ึงผู้อืน่ไม่สำมำรถเปิดอ่ำนข้อควำมทีส่่งไปได้ นอกจำกผู้รับทีเ่ป็นเจ้ำของ

เท่ำน้ัน 
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5. ควำมแน่นอนของ อเีมลส่งออกไป หำกไม่ถึงผู้รับปลำยทำงกจ็ะถูกส่งกลบัมำยงัผู้ส่ง

โดยอตัโนมัติ ท ำให้ผู้ส่งทรำบว่ำ อเีมล เดินทำงถึงผู้รับหรือไม่ 

6. คุณภำพของข้อมูล ผู้รับสำมำรถอ่ำนข้อควำมของอเีมล ได้จำกจอภำพคอมพวิเตอร์ 

หรือจะให้พมิพ์ออกทำงเคร่ืองพมิพ์กไ็ด้ 

7. ข้อมูลทีจ่ะส่งทำงอีเมล สำมำรถส่งได้ทั้งข้อควำม รูปภำพ เสียง และภำพเคลือ่นไหว 

8. เป็นกำรสนทนำแบบ Real time ผ่ำนทำงคอมพวิเตอร์ โดยกำรพมิพ์ข้อควำมบน

จอภำพแลกเปลีย่นกบัผู้ใช้อกีคนหน่ึงทีก่ ำลงัใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์อยู่ในขณะน้ันได้ 

ทั้งนีผู้้ใช้จ ำเป็นต้องมีโปรแกรมส ำหรับสนทนำโดยเฉพำะ 

 

2. โครงสร้ำงของอีเมล  ประกอบด้วย 

 From : คือ ทีอ่ยู่ของบุคคลที่ส่งจดหมำย    

 To : คือ ทีอ่ยู่ของบุคคลที่รับจดหมำย     

 Subject : คือ ประเด็นของเร่ืองในจดหมำย เพือ่ส่ือในเบือ้งต้นว่ำเป็นจดหมำยเกี่ยวกบัอะไร     

 Cc : ย่อมำจำกค ำว่ำ "Carbon copy" ส ำหรับใส่ทีอ่ยู่ของบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือสนใจใน

ข้อควำม ของจดหมำย     

 Bcc: ย่อมำจำกค ำว่ำ "Blind carbon copy" ส ำหรับใส่ที่อยู่ของผู้รับจดหมำยคนอื่นโดยทีผู้่รับแต่

ละ คนไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำมีใครบ้ำงทีไ่ด้รับจดหมำยฉบับนี ้    

 Signature : พืน้ทีล่ำยเซ็นส ำหรับส่งข้อมูลหรือข้อควำมที่ก ำหนดขึน้เป็นพเิศษเฉพำะบุคคลทีรู้่

กนั เฉพำะกลุ่มทีต่ิดต่อกนั    

 Attachments คือ กำรส่งเอกสำรหรือแฟ้มต่ำงๆ แทรกไปในจดหมำยด้วย 

3. เทคนิคกำรเขียนอเีมลทีด่ี 

ปัจจุบนัรูปแบบการส่ือสารทางธุรกิจด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในช่ือ 
สั้น ๆ วา่ "อีเมล" ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง และไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือการส่ือสาร
ระหว่างกนัในแวดวงการท าธุรกิจไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ด้วยความท่ีมีประโยชน์มากมายหลากหลาย
ประการทั้งใช้งานง่าย สะดวก เขา้ถึง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย จึงท าให้อีเมลกลายเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบสากลและสารพดัประโยชน์ แต่ผูป้ระกอบการเคยถามตวัเองบา้งหรือไม่วา่อีเมลท่ีก าลงัส่งถึง
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ลูกคา้นั้นมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งแลว้หรือยงั ซ่ึง INCquity ขอถือโอกาสน้ีน าเสนอรูปแบบวิธีการเขียนอีเมล
ส าหรับองคก์รธุรกิจท่ีถูกตอ้ง โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 
หลกักำรเขียน 

ประการแรกผูป้ระกอบการตอ้งถามตวัเองก่อนวา่ ผูป้ระกอบการก าลงั “เขียนถึงใคร” เพื่อท่ีจะ
ไดเ้ลือกใชค้  าข้ึนตน้และค าลงทา้ยไดถู้กตอ้ง หลงัจากนั้นก็ก าหนดรายละเอียดท่ีจะตอ้งถูกบรรจุลงไปใน
ข้อความภายในอีเมลทั้ งในส่วนของวัน เวลา สถานท่ี ราคา หรือเ ง่ือนไขต่าง ๆ เป็นต้น ทั้ ง น้ี
ผูป้ระกอบการตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ของการส่ือสารให้ชัดเจนว่าเขียนไปเพื่ออะไร เช่น ส่ือสาร
ตามปกติ แจง้ใหท้ราบ เพื่อพิจารณา หรือโนม้นา้วชกัจูงใหซ้ื้อสินคา้ เป็นตน้ แลว้ค่อยก าหนดรูปแบบการ
เขียนอีเมลวา่ควรใชล้กัษณะอยา่งไร มีก่ียอ่หนา้ และแต่ละยอ่หนา้กล่าวถึงเร่ืองอะไรบา้ง เป็นตน้ 

ต่อมาคือ ขั้นตอนระหวา่งเขียน ผูป้ระกอบการตอ้งล าดบัใจความภายในอีเมลให้เป็นเหตุเป็นผล
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั คือ ตอ้งกล่าวถึงสาเหตุให้ชดัเจนวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร แลว้จึงแจง้ให้
ผูรั้บปลายทางของท่านทราบวตัถุประสงค์หลักว่าต้องการอะไร จากนั้นจึงเป็นข้อความปิดท้ายท่ี
เหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัการรักษารูปแบบการเขียนให้ถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการจดัระยะ การ
เวน้ยอ่หนา้และวรรคตอน รวมไปถึงการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง หา้มสะกดผดิโดยเด็ดขาดเพราะนัน่อาจท าให้
การส่ือสารคลาดเคล่ือนไปจากความหมายท่ีตอ้งการได ้นอกจากน้ีขอ้ความในอีเมลจะตอ้งดูสะอาดและ
เป็นระเบียบมากเพื่อช่วยเพิ่มเติมความน่าอ่านใหก้บัตวัขอ้ความในอีเมล 

สุดทา้ยคือ ขั้นตอนหลงัการเขียน ทุกคร้ังหลงัจากเขียนอีเมลเสร็จก่อนท่ีจะท าการส่งไปยงัลูกคา้คู่
ธุรกิจหรือแมแ้ต่พนกังานภายในองคก์รของท่าน ผูป้ระกอบการควรท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบเพื่อแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะมีอีก 1 – 2 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย เม่ือตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้ผิดพลาดแต่ประการใด จึง
จะสามารถส่งอีเมลฉบบัดงักล่าวออกไปยงัปลายทางได ้
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กำรส่งอเีมลธุรกจิ 

ก่อนท าการส่งอีเมลทางธุรกิจไปหาผูอ่ื้นผูป้ระกอบการตอ้งก าหนดวตัถุประสงคก์ารเขียนอีเมล
ฉบบันั้นก่อนให้เรียบร้อยวา่ท่านมีวตัถุประสงคก์ารเขียนเพื่ออะไร เช่น แจง้ขอ้มูลข่าวสาร นดัแนะการ
ประชุม หรือเสนอขายสินค้าและบริการ ฯลฯ ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะช่วยท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถก าหนดไดว้่าตอ้งเขียนอีเมลฉบบัดงักล่าวดว้ยวิธีการแบบไหนและเขียนอย่างไร 
ซ่ึงมกัจะข้ึนตน้หวัของอีเมลดว้ย “เรียน............ (ช่ือ-นามสกุล ของบุคคลท่ีก าลงัส่งไป)” จากนั้นบรรทดั
ต่อมาคือ หวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสารแลว้จึงเป็นในส่วนเน่ือหา ซ่ึงการเขียนเน้ือหาภายในอีเมลท่ีดีจะตอ้ง
กระชบัสั้นและตรงกบัใจความส าคญัของตวัหวัขอ้เร่ืองมากท่ีสุด ซ่ึงในแต่ละยอ่หนา้ควรกล่าวถึงใจความ
ส าคญัท่ีสุดเพียงเร่ืองเดียวเท่านั้น โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งงดัเอาศิลปะในการเขียนออกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี
ในการส่ือสาร แลว้จึงจบดว้ยยอ่หนา้บทสรุปวา่ผูป้ระกอบการตอ้งการให้ผูรั้บอีเมลของท่านท าอะไรหรือ
เขา้ใจวา่อย่างไร เป็นตน้ จากนั้นจึงลงทา้ยด้วยช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และช่องทางการติดต่อของท่าน
พร้อมขอแสดงความนบัถืออีกหน่ึงคร้ัง เป็นการจบขั้นตอนหลกัของการเขียนอีเมลเพื่อส่งไปยงับุคคลอ่ืน 
ๆ แบบเป็นทางการ 
กำรตอบกลบัอเีมลธุรกจิ 

การเขียนอีเมลเพื่อตอบกลบัแบบทางการมกัจะมีลกัษณะการเขียนท่ีเหมือนกบัอีเมลท่ีส่งไปทุก
ประการแต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีในส่วนของย่อหนา้แรกของเน้ือหาจะเป็นการเทา้ความถึงท่ีมาของอีเมล
ฉบบัน้ีวา่มีท่ีมาจากอะไร (ส่วนมากกคือ อีเมลท่ีไดรั้บจากคนท่ีก าลงัตอบกลบัในขณะน้ี) เช่น “จากการท่ี
บริษทัของท่านไดส่้งราคากลางมาเสนอขายยงับริษทัของเราทางอีเมลเม่ือวนัท่ี............” จากนั้นในส่วน
ของยอ่หนา้ต่อมาจึงเป็นในส่วนของค าตอบวา่ทางบริษทัของท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรไม่วา่จะเป็นการ
ตอบตกลงหรือปฏิเสธ ซ่ึงไม่วา่ค  าตอบจะออกมาในทิศทางใดผูป้ระกอบการตอ้งให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจลงไปดว้ย เพื่อเป็นการรักษาน ้ าใจและผลประโยชน์โดยรวมของทางบริษทัเพื่อการติดต่อธุรกิจ
ในอนาคต 

การเขียนอีเมลเพื่อส่งขอ้มูลหรือตอบกลบัท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ดึงเอาทกัษะทางการส่ือสารออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพราะการส่ือสารกนัผา่นอีเมลนั้นถึงแมจ้ะมีขอ้ดี
อยูห่ลายดา้นแต่ก็มีจุดบอดอยูต่รงท่ีมนัไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและสร้างอารมณ์ร่วมไดเ้หมือนกนั
การพูดจาปราศรัยระหว่างกนัซ่ึงๆหน้า อาจมีการเขา้ใจผิดได ้ดงันั้นการรับส่งขอ้ความทางอีเมลจึงเป็น
ศิลปะทางการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการทุกคนควรเรียนรู้และน าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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4. ตัวอย่ำงกำรเขียนอเีมลภำษำองักฤษทำงธุรกจิ 

 อีเมล โดยปกติมกัเขียนปนกนัระหวา่งการเขียนอยา่งเป็นทางการ( Formal )ท่ีมกัใชจ้ดหมาย และ
ไม่เป็นทางการ (Informal) อีเมล ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนท่ีอยูใ่นรูปแบบกลาง ๆ (Neutral) หรือไม่เป็น
ทางการ (Informal) แต่ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บดว้ยวา่เป็นใคร ถา้เป็นระดบัผูใ้หญ่ เน้ือหาท่ี
เขียน ก็ตอ้งเป็นทางการ   

โครงสร้างของการเขียนอีเมล ประกอบดว้ย  
1. ช่ือเร่ือง ( Subject)  
2. ค าทกัทาย /ช่ือผูท่ี้เขียนถึง (Name)  
3. เน้ือหา  
4. สรุปก่อนจบ (Final comment)  
5. การลงทา้ย (Close)  
6. ลงช่ือผูส่้ง   

1. ช่ือเร่ือง( Subject)  
หลกัในการเขียน ถา้เป็น Subject ใหม่ – ตั้งเป็นวลี หรือ ประโยคสั้น ๆ เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรา  

ตอ้งการส่ือ เช่น  
- Request for …  
- Meeting on date …  
- Seminar on ….  
- Dinner Talk by Mr. P. Brown  

  - Good to Learn  
Subject กรณีตอบเร่ืองท่ีเขาเขียนมา  
- Re : ช่ือเร่ืองเดิม 
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2. ค ำทกัทำย  
Formal หรือ เป็นกลาง ๆ : มกัข้ึนตน้คลา้ยเรียน ใช ้Dear ตามดว้ย Mr.,Mrs.,Ms +ช่ือคน เช่น 

Dear Mr. Sun , Dear K.Naree ถา้ไม่รู้จกัช่ือใช ้Dear Sir /Madam, ถา้ส่งถึงหลายคนพร้อมกนั ก็ใช ้Dear 
All, Dear Colleague, Informal : คลา้ยกล่าวสวสัดี ใช ้Hi / Hello ต่อดว้ยช่ือหรือไม่ก็ได ้หรือใช ้Dearต่อ
ดว้ยช่ือก็ได ้เช่น Dear Mary, หรือจะใส่ช่ือไปเฉยๆเลยก็ได ้เช่น Mary,  
  
  กรณี คนไทย มกันิยมใชค้  าน าหนา้ช่ือวา่  

- คุณ ใชค้  าน าหนา้ช่ือหรือตวัยอ่วา่ Khun , K. เช่น Khun Malee,  
- พี่ ใชค้  าน าหนา้ช่ือหรือตวัยอ่วา่ Pi ,P., P’, P` เช่น P’Ming,  
- นอ้ง ใชค้  าน าหนา้ช่ือหรือตวัยอ่วา่ Nong , N.,N’, N` เช่น N’Tong   

3. เนือ้หำ  
• การเขียนคร้ังแรกควรมีการแนะน าตวัเอง ถา้อีกฝ่ายยงัไม่รู้จกัเรา  
• การอา้งเหตุผลท่ีท่ีเขียนมา เช่น  

- I am writing in connection with ….  
- I am writing with regard to …..  
- I’m writing about ….  
- Your name was given to me by …  
- I got your name from ..  
- We would like to point out that ..  
- Please note that ….   

 • การอา้งถึงเร่ืองท่ีเขาเขียนมา เช่น   
- Please refer to your email regarding +ช่ือเร่ือง  
- Regarding หรือ Concerning (เก่ียวกบั) + ช่ือเร่ือง  
- Thank you for your email of….  
- Re your email …….  
- I apologize for not getting in contact with you before now. -กรณีตอบชา้  
- Sorry for late reply – กรณีตอบชา้   
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• การแนบเร่ือง/ส่งfile (Attachment) เช่น   
- Please find the attachment.  
- Please find the attachment herewith.- ความหมายคลา้ย “ตามเร่ือง/เอกสาร แนบพร้อมน้ี”  
- I am pleased to attach herewith the annual report for….  
- Please kindly find out attached file of…..  
- Please find attached report.  
- Please see attached file.  
- I’ve attached….  
- I’m sending you …. as a pdf file.  
- Here is the …. you wanted.  
- See attached.  

• การขอขอ้มูล (Asking for information) เช่น   
- Could you give me some information about…  
- I would like to know …  
- I’d be grateful if you could ...  
- Could you please send me…  
- Could you please hand/ forward me…  
- Please send me ….  
- I’d appreciate your help on this.  

• การให/้แจง้ขอ้มูล เช่น   
- I’m writing to let you know that ….  
- I would like to inform you that …  
- Just a note to say …  
- Please be informed that ….  
- I am delighted to tell you that ….  
- We regret to inform you that …-กรณีบอกข่าวไม่ดี/ปฏิเสธ  

4. สรุปก่อนจบ (Final comment)   
- I am looking forward to seeing you in the near future.  
- I will prepare it accordingly.-กรณีบอกวา่จะเตรียมการตามท่ีเขาขอหรือท่ีสัญญากนัไว ้ 
- Thank you for your cooperation.  

  - Thank you for your kind assistance.  
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- Thank you for your help.  
- Please do not hesitate to contact us again if you require any further information.  
- Please feel free to contact me.  
-Talk to you soon.  
- I’ve got to end it now.  
- I have to go.  
- Got to go now.  
- Keep in touch.  
- Have a nice weekend.  
- See you later.  
- See you soon.  
- Bye for now.  

5. กำรลงท้ำย (Close)   
- Regards,  
- Best regards,  
- With best regards,  

 - With kind regards,  
- Warm regards,  
- Warmest regards,  
- Thanks and Regards,  
- Yours sincerely,  
- With love,  
- All the best,  
- Bye,  
- Ta Ta, (หมายถึง Bye Bye – คนองักฤษใช)้  
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6. กำรลงช่ือ    
ลงช่ือมี/ไม่มีนามสกุล  

  ถา้เป็นทางการ และตอ้งการใหเ้ขาทราบรายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรา จะใส่ช่ือ ต าแหน่ง ท่ีอยู ่โดย
พิมพชิ์ดดา้นซา้ยทา้ยการลงช่ือ เช่น  

Ratri Srinuan 
  Plant Manager 
  Tel: +66 2456789 
  Fax: +66 2456789 
  email :dano@gmail.com 

http://www.danoplant.com 
 

ตัวอย่ำง   
Subject : Meeting on Monday.  
Dear All,  
Pleased be informed that we will have a monthly meeting on Monday, September 17th, from 02:00-
04:00 p.m. at Conference room. The subject discussed will be about our new organizational structure.  
Please make yourself available to attend the meeting.  
Regards,  
Ratri.   

 
ตัวอย่ำงกำรใช้อเีมลในกำรท ำงำนในบริษัท  

ตวัอยา่งในการส่งและรับ หรือ การตอบโตก้นัระหวา่งบุคคล 2 คน ในงาน น่ีคือเหตุการณ์ของ 2 
บริษทัซ่ึงก าลงัท าธุรกิจร่วมกนั บริษทัหน่ึงเป็นลูกคา้ และอีกบริษทัเป็นผูข้ายให้ ทั้งสองไดต้กลงซ้ือขาย
และผลิตสินคา้ให้แก่กนั หลงัจากนั้นไดมี้การติดต่อกนัผ่านทางอีเมลเก่ียวกบัการซ้ือขาย การร้องเรียน 
แจง้ข่าวสาร ประชุม และอ่ืน ๆ ดงัน้ี  
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1. จดหมำยยนืยันหรือย ำ้เตือนควำมจ ำในกำรส่ังซ้ือสินค้ำ (Reminding or comfirming letter)  
Dear K.Thakkie  
Good morning K.Thakkie. How are you? 
 

According to our last meeting on 13 May 2010, I would like to remind you one more time about our 
first delivery as follows 
 1. Part name : Side door A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs and  
 2. Part name : Bumper A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs  
 All these parts name will be delivered to us on 20 May 2010. 
 

I would like to confirm with you if this is our same understanding and we are looking forward to 
hearing from you. 
 

Best regards 
 

Abbie Goda 
Managing Director 
11/63 Moo4 T.Banlamung A.Banlamung Chonburi 
Tel :  038 234567  
Fax : 038 234567 
Email : abbie@kkt.com 
http://www.kkt.com 
ควำมหมำย 
เรียนคุณ Thakkie 
สวสัดีตอนเชา้ครับคุณ Thakkie สบายดีไหมครับ 
ตามท่ีเราไดป้ระชุมกนัคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2010 ผมอยากจะขอย  ้าอีกคร้ังเก่ียวกบัการส่ง
มอบสินคา้คร้ังแรกท่ีจะมีข้ึนเร็วน้ีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. Part name : Side door A/C, จ านวน 3000 ช้ิน และ 
2. Part name : Bumper A/C, จ านวน 3,000 ช้ิน 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งถึงมือเราในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2010 น้ี 
ผมอยากจะขอยนืยนักบัคุณอกัคร้ังเก่ียวกบัส้ินคา้และจ านวนท่ีจะส่งมอบน้ีตรงตามท่ีเราเขา้ใจหรือไม่ 
 

ดว้ยความนบัถือ 
Abbie 
 

2. จดหมำยตอบกลบักำรยนืยันจำกผู้ขำย (Comfirming letter)   
Dear K.Abbie 
Good afternoon. How have you been? 
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According to your email, we have the same understanding about the order. We are preparing this and it 
will be delivered to you on 20 May 2010 early morning. 
 
We are sure that the goods will be sent to you with good care. 
 
Best regards 
Thakkie Devi 
Plant manager 
110 Moo4 T.Banlamung A.Banlamung Chonburi 
Tel :  038 234534  
Fax : 038 234534 
Email : thakkie@mmmt.com 
http://www.mmmt.com 
ความหมาย 
เรียนคุณ Abbie 
จากอีเมลของคุณ รายการส้ินคา้และจ านวนทุกอยา่งเป็นไปตามนั้น เราก าลงัเร่งผลิตให้และจะจดัส่งใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2010 เชา้ตรู่ 
ขอใหม้ัน่ใจวา่เราจะจดัส่งและจดัการสินคา้เป็นอยา่งดี 
ดว้ยความนบัถือ 
Thakkie   
 

3. จดหมำยร้องเรียนจำกลูกค้ำ (Complaint letter)   
Dear K.Thakkie  
Thank you very much for your deliver. We recieved them on time but there is just a small problem that 
we would like to inform you. There are some dirty on the goods and this becomes our extra process to 
clean before our next process. 
This is just a small problem but it is not expected to happen here so we would like you to add more 
process or find some ways to make sure that the products are cleen enough before packing and sending 
out to us. 
We also want to know your action in report. It would be great if you could finish it very soon. We hope 
you can seek a good way to solve the problem . 
Best regards 
Abbie Goda 
Managing Director 
11/63 Moo4 T.Banlamung A.Banlamung Chonburi 
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Tel :  038 234567  
Fax : 038 234567 
Email : abbie@kkt.com 
http://www.kkt.com 
ควำมหมำย 
เรียนคุณ Thakkie 
ขอบคุณมากส าหรับการส่งมอบ เราไดรั้บสินคา้ทั้งหมดตามเวลาท่ีตกลงไว ้แต่เราพบปัญหานิดหน่อยใน
ตวัสินคา้ เราพบมีส่ิงสกปรกบนตวัสินคา้ซ่ึงเราท าใหเ้ราตอ้งเพิ่มขบวนการในการท าความสะอาดในส่วน
การผลิตของเราตอนน้ี 
 
มนัเป็นปัญหาเล็กๆกจ็ริงแต่เราก็ไม่อยากใหม้นัเกิดข้ึน ดงันั้นเราจึงอยากใหท้างคุณหาวิธีการหรือเพิ่ม
ขบวนการในการตรวจสอบช้ินงานก่อนจะบรรจุและส่งใหเ้รา 
 
เราอยากจะขอรายงานการแกไ้ขจากทางคุณดว้ยและจะดีมากถา้คุณสามารถแกปั้ญหาน้ีอยา่งเร่งด่วน 
เราหวงัอยา่งยิง่วา่ทางคุณจะสามารถหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาได ้
 
ดว้ยความเคารพ 
Abbie  
  

4. จดหมำยขอโทษจำกผู้ขำย   
Dear K.Abbie 
Thank you very much for your email. And we would like to say sorry and apologise for our mistake. 
This should not have happened and should have been rechecked before delivered. 
 
Thank you again for your suggestion. We are having a meeting to seek the way to end this problem. 
We will inform you one more time soon about our action on this. 
 
If you don't mind, we can send some of our people to help you sort out and clean the goods. If you are 
ok with this, we will go to your place today afternoon. 
I have to say so sorry about this one more time. 
 
Best regards 
Thakkie Devi 
Plant manager 
110 Moo4 T.Banlamung A.Banlamung Chonburi 
Tel :  038 234534  

mailto:abbie@kkt.com
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Fax : 038 234534 
Email : thakkie@mmmt.com 
http://www.mmmt.com  
 
ควำมหมำย 
เรียนคุณ Abbie 
ขอบคุณมากส าหรับอีเมลของคุณ และเราอยากจะขอโทษ(อยา่งแรง)เก่ียวกบัความผดิพลาดจากเรา มนัไม่
ควรเกิดเร่ืองแบบน้ีและสินคา้ควรจะไดรั้บการตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าส่งลูกคา้ 
 
ขอบคุณอีกคร้ังส าหรับค าแนะน าจากคุณ เราก าลงัเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 
และเราจะแจง้คุณกลบัไปอีกคร้ังเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขของเรา 
 
ถา้เป็นไปได ้เราขอรับผดิชอบส่งคนของเราเขา้ไปช่วยจดัการเร่ืองน้ีเพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อระบบการ
ผลิตของคุณ ถา้คุณไม่มีปัญหาเราจะจดัส่งไปหลงัเท่ียงวนัน้ีเลย 
 
เราตอ้งขอโทษอีกคร้ัง 
 
ดว้ยความเคารพ 
Thakkie  
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แหล่งอ้ำงองิ 
การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.krunee.com/E_ learning/ 

content141.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 
การส่งอีเมล. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chaiwbi.com/anet01/p07/hotmail/b25d.htm (วนัท่ีคน้

ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 
ขั้นตอนการเขียนอีเมลทางธุรกิจ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://incquity.com/articles/tech/how-write-

business-e-mail (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 
การเขียนจดหมายภาษาองักฤษ จดหมายธุรกิจ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.englishthailetter. 

com/2011/12/business-letter-format.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 
การเขียนอีเมลเป็นภาษาองักฤษ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm 
 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 
 

แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 
การเขียนจดหมายและอีเมลภาษาองักฤษ จาก http://www.speakenglish.co.uk/phrases/writing_letters_ 

and_emails?lang=th 
เคล็ดลบัในการเขียน E-mail เป็นภาษาองักฤษ จาก http://guru.sanook.com/8679/%E0%B9%80%E0% 

B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9
A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0
%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-E-mail-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%
B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%
A4%E0%B8%A9/ 

การเขียน E- mail เป็นภาษาองักฤษ จาก http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm 
เคล็ดลบัในการเขียน E-mail เป็นภาษาองักฤษ  จาก http://www.kroobannok.com/blog/30363 

 
ผู้เรียบเรียง 

นางนฤมล  อนัตะริกานนท์ 
ครูช านาญการพิเศษ   สถาบนั กศน.ภาคกลาง 

 
  

http://www.krunee.com/E_%20learning/%20content141.html
http://www.krunee.com/E_%20learning/%20content141.html
http://www.chaiwbi.com/anet01/p07/hotmail/b25d.htm
http://incquity.com/articles/tech/how-write-business-e-mail
http://incquity.com/articles/tech/how-write-business-e-mail
http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm
http://guru.sanook.com/8679/%E0%B9%80%E0%25
http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm
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เร่ืองที ่6  ศัพท์ภำษำองักฤษธุรกจิเพือ่กำรส่งออก 
 

1. Bill of Exchange (ตั๋วแลกเงิน หรือดรำฟห์) 

 
เม่ือผูส่้งออกเสร็จส้ินการตรวจปล่อยสินคา้แลว้ก็ถึงขั้นตอนส าคญั คือ การเรียกเก็บและช าระเงิน

ค่าสินคา้ ซ่ึงเอกสารท่ีตอ้งส่งเรียกเก็บเงินจากผูซ้ื้อนั้นก าหนดไดจ้ากเอกสารท่ีสั่งซ้ือเป็นส าคญั เอกสารท่ี
จ าเป็น คือ“ตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) หรือ ดราฟท ์(Draft)” เป็นตราสารท่ีผูอ้อกตราสารหรือผูอ้อก
ตัว๋สั่งให้บุคคลหน่ึงจ่ายเงินให้แก่อีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงทั้ง 2 แบบหมายความเหมือนกนั และนิยมเรียกว่า 
ดราฟท ์ส่วนใหญ่หมายถึง Draft ของธนาคารเอง หรือเป็นตราสารท่ีใชข้ึ้นเงินจากธนาคารอ่ืน 

ดราฟท ์เป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้าย โดยมีส่งประกอบ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก
เป็นผูส้ั่งจ่าย คือผูท่ี้ออกตัว๋หรือเขียนตัว๋ระบุช่ือผูอ่ื้นไวใ้นตัว๋ ฝ่ายท่ีสองคือ ผูจ่้าย หมายถึงผูท่ี้ถูกระบุช่ือ
ในตัว๋สั่งใหจ่้ายเงินตามจ านวนท่ีปรากฏในตัว๋ อาจถูกยืน่ใหรั้บรองตัว๋ในกรณีท่ีตัว๋มีระยะเวลาก าหนดเม่ือ
รับรองตัว๋แลว้คือ เป็นผูล้งช่ือในดา้นหนา้ของตัว๋เป็นการรับรองวา่จะจ่ายเงินตามค าสั่งนั้น และฝ่ายท่ีสาม
คือผูรั้บเงิน คือ ผูท่ี้จะไดรั้บเงินตามจ านวนท่ีระบุไวจ้ากผูจ่้ายเงินแต่ผูรั้บเงินก็อาจจะโอนกรรมสิทธ์ิให้กบั
ผูอ่ื้นไดโ้ดยการสลกัหลงัและส่งมอบ แลว้จะมีฐานะเป็นผูส้ลกัหลงั นัน่ก็คือการลงช่ือไวด้า้นหลงัของตัว๋
เพื่อนโอนสิทธ์ิใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

นอกจากน้ีการท่ีธนาคารผูเ้รียกเก็บเงินน าตัว๋ไปแสดงต่อผูซ้ื้อนั้น ถือวา่ยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งมี
การรับรองตัว๋จึงจะสมบูรณ์ โดยเขียนค าวา่ Accepted พร้อมกบัประทบัตราและลงลายมือช่ือเอาไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

ตามปกติแลว้การลงลายมือช่ือท่ีดา้นหนา้ของตัว๋เพียงอยา่งเดียวก็ถือวา่เป็นการรับรองตัว๋และตัว๋
นั้นก็จะมีค่าเท่ากบัตัว๋สัญญาใชเ้งินนัน่เอง 
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ตั๋วแลกเงินหรือดรำฟท์ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. Sight Draft เป็นตัว๋เงินท่ีจ่ายเม่ือทวงถาม (On Demand) คือ ระบุใหจ่้ายเงินเม่ือเห็น (At Sight) 

โดยเม่ือธนาคารผูเ้ปิดเครดิต (Issuing Bank) ไดรั้บ Draft จะเรียกใหผู้ซ้ื้อ (Importer) จ่ายเงิน และส่งเงิน
นั้นไปใหแ้ก่ Negotiating Bank ทนัที 

2. Time Draft เป็นตัว๋ท่ีจ่ายเงินตามระยะเวลาในวนัขา้งหนา้ตามท่ีก าหนดไว ้(Deferred 
Payment) เช่น 15, 30 หรือ 60 วนั โดย Time Draft น้ี จะเป็นการก าหนดระยะเวลาต่างๆ กนั คือ 

2.1 Fixed Date ใหจ่้ายในวนัใดวนัหน่ึงท่ีก าหนด ซ่ึงจะระบุวนัท่ีถึงก าหนดไดเ้ลย 
2.2 Days after Date ใหจ่้ายเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้นบัแต่วนัท่ีออก Draft เช่น 30 Days 

after Date of Draft 
2.3 Day after Sight ใหจ่้ายเงิน เม่ือส้ินเวลาท่ีก าหนดไวน้บัตั้งแต่ไดเ้ห็น (หมายถึง  ตั้งแต่วนัท่ี

รับรองตัว๋) 
ขอ้ควรระวงัในการส่งเอกสารให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อเป็นหลกัฐานในการเตรียมตวัออกของ หรือติดตาม

สินคา้ ตอ้งเป็นเอกสารท่ีประทบัตรา Copy Not Negotiate เพื่อผูซ้ื้อจะไดน้ าไปออกของไม่ไดจ้นกวา่การ
ช าระเงินตามตัว๋แลกเงินจะสมบูรณ์ ธนาคาร ผูเ้ป็นตวัแทนจึงจะออกเอกสารในการออกของให้แก่ผูซ้ื้อ 
น าไปออกของเพื่อจ าหน่ายต่อไปได ้
 

2. Export License (ใบอนุญำตส่งออก) 

ตามปกติแลว้สินคา้ท่ีตอ้งขอใบอนุญาตส่งออกมกัจะเป็นสินคา้จ าพวกวตัถุดิบเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีการขาดแคลน สินคา้ท่ีใช้ทางการทหาร หรือในบางคร้ังการก าหนดให้มีการขอใบอนุญาต
ส่งออกถา้เป็นผลมาจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใด
ประเทศหน่ึง เป็นตน้ 

 

3. Certificate of Origin=C/O (ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำ) 

วตัถุประสงค์หลกัของเอกสารน้ีคือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินคา้ในประเทศท่ีน าเขา้ 
หมายถึงการส่งออกสินคา้จากประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งประเทศไทย ไปยงัประเทศท่ีให้สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากรหรือเรียกวา่ จี.เอส.พ ี(GSP) นั้น เอกสารน้ี จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งก าเนิดสินคา้ของประเทศ
ผูส่้งออกเพื่อใหป้ระเทศน าเขา้ยอมรับและให้สิทธิพิเศษดงักล่าว นอกจากน้ีใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้
น้ีจะใชส้ าหรับการพิสูจน์ดว้ยวา่สินคา้นั้นไม่ขดัต่อกฎเกณฑก์ารน าเขา้ของประเทศนั้น ๆ ดว้ย 

ฉะนั้นการออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ หรือ c/o จะสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะคือ 

- การรับรองเพื่อใชสิ้ทธิพิเศษทาง ศุลกากรจะตอ้งรับรองโดยส่วนราชการผูรั้บผดิชอบใน
เอกสารน้ี คือ กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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- การรับรองเพื่อการคา้ขายทัว่ไปหรือเม่ือลูกคา้ตอ้งการ สามารถออกใบรับรองไดโ้ดยสภา
หอการคา้เพื่อรับรองตน้ก าเนิดของสินคา้นั้น 

4. Certificate of Value (ใบรับรองมูลค่ำสินค้ำ) 

บางคร้ังมูลค่าสินค้าท่ีแสดงในใบก ากับสินค้า (INVOICE) อาจต้องได้รับการยืนยนัโดย
ใบรับรองมูลค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้งมีลายเซ็นของผูส่้งออกก ากบัอยูด่ว้ย โดยระบุความจริงทางราคาอยา่งชดัเจน 
หรือไม่ท าให้เขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืน ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายไดเ้ลยในเร่ืองราคาซ้ือซ่ึงการระบุเช่นน้ีจะปรากฏ
ใน Consular Invoice เช่นเดียวกนั 

 
5. Certificate of Weight (ใบรับรองน ำ้หนักของสินค้ำ) 

เป็นเอกสารแสดงน ้ าหนกัของสินคา้ทั้งจ  านวน อาจจะออกโดยบริษทัหรือ ส านกังานตรวจสอบ
มาตรฐานสินคา้หรือส่วนราชการ ใบรับรองน้ีอาจระบุโดยผูส่้งออกได ้เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะระบุ
เป็นอยา่งอ่ืน 

ใบรับรองแสดงน ้ าหนกัของสินคา้ ตอ้งรับรองน ้ าหนักของสินคา้ตามท่ีระบุในใบก ากบัสินคา้
และจะ ตอ้งไม่ขดักบัเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว ้

 
6. F.O.B = Free on Board (รำคำสินค้ำทีไ่ม่รวมค่ำกำรขนส่งสินค้ำหรือค่ำประกนัควำมเส่ียงภัยใน

กำรขนส่งสินค้ำ) 

คือราคาสินคา้ท่ีรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ นบัตั้งแต่สินค่าออกจากโกดงั ค่ารถบรรทุก ค่าผา่นทาง ค่า
พิธีการศุลกากร ค่าภาระทางเรือ ตลอดจนภาษีขาออกถา้มี จนกระทัง่สินคา้อยู่บนดาดฟ้าเรือ แต่ความ
รับผิดชอบในตวัสินค้าจะเปล่ียนมือจากผูส่้งออกมาเป็นของผูน้ าเข้า เม่ือสินค้าได้ผ่านกราบเรือไป
เรียบร้อยแลว้ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนบัจากจุดน้ี ผูซ้ื้อตอ้งจ่ายเองทั้งส้ิน เช่น ค่าระวางสินคา้ ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัสินคา้ทางทะเล เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีใชว้ธีิการขนส่งดว้ยวธีิอ่ืนนอกเหนือจากทะเล เช่น ทางบก ทางอากาศ ทางรถไฟ จะ
เรียกเทอมนั้นวา่ FCA = Free Carrier + พร้อมทั้งระบุสถานท่ีส่งมอบสินคา้ตน้ทาง นัน่เองราคา F.O.B ซ่ึง
ยอ่มาจากค าวา่ Free on Board มีวธีิคิด 2 ลกัษณะ 

ก. F.O.B ณ จุดผลิต (F.O.B. Point of Production) 
ข. F.O.B ณ ท่ีตั้งผูซ้ื้อ (F.O.B. Point of Buyer’s Location) 

F.O.B ณ จุดผลิต เป็นราคาขายท่ีจะขายกนั ณ จุดผลิต ค่าขนส่งจากจุดผลิต ไปยงัปลายทางผูซ้ื้อ
นั้นผูซ้ื้อตอ้งออกเองทั้งหมด  
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F.O.B ณ ท่ีตั้งผูซ้ื้อ เป็นราคาขายท่ีขาย ณ ท่ีตั้งผูซ้ื้อ ผูข้ายเป็นผูรั้บภาระค่าขนส่งจากแหล่งผลิต 
จนถึงแหล่งท่ีตั้งผูซ้ื้อ ประเภทน้ีจึงสูงกวา่ F.O.B ณ จุดผลิตซ่ึงค าวา่ท่ีตั้งผูซ้ื้อ 

 

7. C & F = Cost and freight (รำคำสินค้ำรวมค่ำขนส่งสินค้ำ) 

คือราคาสินคา้ท่ีรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นบัตั้งแต่สินคา้ออกจากโกดงั ค่ารถบรรทุก ค่าผ่านทาง 
ค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากร ค่าภาระทางเรือ ตลอดจนภาษีขาออกถา้มี จนกระทัง่สินคา้อยู่บนดาดฟ้าเรือ 

พร้อมทั้งจ่ายค่าระวางสินคา้จากท่าเรือต้นทางจนถึงปลายทางด้วย ความรับผิดชอบของตวัสินค้าจะ
เปล่ียนมือจากผูส่้งออกเป็นของผูน้ าเข้าเม่ือสินค้าได้ผ่านกราบเรือไปเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
นบัตั้งแต่จุดน้ีเป็นตน้ไป ผูน้ าเขา้ตอ้งรับผิดชอบและจ่ายเองทั้งส้ิน เช่น ค่าเบ้ียประกนัภยัสินคา้ทางทะเล 

ค่าภาระทางเรือในประเทศผูน้ าเขา้ และอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เป็นตน้ 

 

8. C.I.F = Cost Insurance and Freight (รำคำสินค้ำรวมค่ำประกนัและค่ำระวำงขนส่งสินค้ำ) 

 คือราคาสินคา้ท่ีรวมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ นบัตั้งแต่สินคา้ออกจากโกดงั ค่ารถบรรทุกภายในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายด้านพิธีการศุลกากร ค่าภาระทางเรือ ค่าภาษีขาออกถ้ามี จนกระทัง่สินคา้อยู่บนดาดฟ้าเรือ 

รวมทั้งจ่ายค่าระวางสินคา้ และค่าเบ้ียระกนัภยัสินคา้ทางทะเลจากท่าเรือตน้ทางจนถึงท่าเรือปลายทางอีก
ดว้ย ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ี ผูน้ าเขา้หรือผูซ้ื้อ ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายเองทั้งส้ิน เช่น ค่า
ชิปป้ิงปลายทาง ค่าภาษี และอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนนบัตั้งแต่สินคา้ถึงท่าเรือปลายทาง 

ในกรณีท่ีใชว้ธีิการขนส่งสินคา้ดว้ยวธีิอ่ืนนอกเหนือจากทะเล เช่น ทางบก ทางอากาศ ทาง
รถไฟ  เราจะเรียกเทอมการคา้นั้นวา่ CIP = Carriage and Insurance Paid to + พร้อมทั้งระบุสถานท่ีส่ง
สินคา้ปลายทางดว้ยนัน่เอง 

 

9. Ex Work/Ex Factory (รำคำโรงงำน) 

 คือราคาสินคา้ท่ีรวมตน้ทุนในการผลิตสินคา้ทั้งหมด และค่าใชจ่้ายในการบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงตอ้ง
รวมก าไรไวแ้ลว้ โดยก าหนดส่งมอบสินคา้ ณ บริเวณโรงงานของผูส่้งออก ค่าใชจ่้ายต่างๆนบัตั้งแต่
สินคา้ออกจากโรงงานของผูส่้งออก ผูซ้ื้อตอ้งรับผดิชอบตั้งแต่จุดน้ีเป็นตน้ไป กล่าวคือผูซ้ื้อตอ้งเป็นผู ้
จดัหารถบรรทุกหรือรถเทรลเลอร์พร้อมกรรมกรในการขนยา้ยสินคา้จากโกดงัของผูส่้งออก เพื่อน าไปยงั
ท่าเรือหรือท่าอากาศยานตลอดจนค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ในการเดินพิธีการศุลกากร รวมทั้งภาระทางเรือ และ
อ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จะเป็นของผูซ้ื้อทั้งส้ิน 
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10. ETA = Estimated Time of Arrival (วนัเวลำทีค่ำดว่ำสินค้ำจะมำถึง) 

ETA ยอ่มาจาก Estimated Time of Arrival ซ่ึงมีความหมายวา่ เวลาท่ียานพาหนะจะมาถึงจุด
นั้น ๆโดยประมาณ หรือในภาษาชาวบา้นๆอาจจะพดูวา่ อีกก่ีนาที หรืออีกนานเท่าไรท่ีรถจะมาถึงท่ีน้ีซกั
ที โดยทัว่ไป การประมาณเวลาท่ีจะมาถึงท่ีหมายนั้นจะค านวณจากความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลา 
ระยะทาง และความเร็วของยานพาหนะ t= s/v ส าหรับระบบ BUU Bus Tracking นั้นจะใชค้วามเร็ว
เฉล่ียของยานพาหนะท่ีส่งมา 3 คร้ังล่าสุดมาค านวณค่า ETA ท่ีจะมาถึงจุดนั้น ๆ 

 

11. ETD = Estimated Time Departure (วนัเวลำทีค่ำดว่ำจะส่งออกสินค้ำ) 

E.T.D. ยอ่มาจาก Estimated Time Departure  แปลวา่ เวลาประมาณของการจากไป ในสายงาน 
น าเขา้-ส่งออก-ชิปป้ิง จะหมายถึง วนัท่ีเรือออกจากตน้ทาง  ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากเอกสาร booking ( 
booking คือ เอกสารการจองเรือ ) 

 

12. B/L = Bill of Lading (ใบตรำส่งสินค้ำ) 

ใบตราส่งสินคา้ (bill of lading) เป็นเอกสารซ่ึงผูข้นส่ง (carrier) ออกใหแ้ก่ผูส่้งสินคา้ (consignor) 

เพื่อเป็นหลกัฐานการรับขนของ (carriage of goods) ใหต้ามขอ้ตกลง 

 

13. Import Permit (ใบอนุญำตน ำเข้ำสินค้ำ) 

เป็นระบบการอนุญาตการน าเขา้โดยอตัโนมติั ( Automatic Import Permit ) คือ สามารถขออนุญาต 

การน าเขา้ไดโ้ดยใชส้ัญญาการซ้ือขายยางพารา รวมทั้งหลกัฐานการจดทะเบียนของบริษทัผูน้ าเขา้เป็น
เอกสารประกอบในการขออนุญาตการน าเขา้แต่ละคร้ัง 

 

14. L/C = C (กำรช ำระเงินโดยจดหมำยสินเช่ือ) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต (letter of credit หรือ L/C) คือ เอกสารท่ีมีข้ึนเพื่อยืนยนัการ

ช าระเงินในการซ้ือขายท่ีผูซ้ื้อขอให้ธนาคารเป็นผูช้  าระให้แทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความนิยมเพราะท าให้ผูข้ายมัน่ใจวา่จะไดรั้บเงินค่าสินคา้ เลตเตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบนัการเงิน

ตามค าสั่งของ ผูซ้ื้อเพื่อแสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงิน ผูข้ายสินคา้ไดรั้บเงินเม่ือส่งมอบสินคา้ และผู ้

ซ้ือสินคา้จะไดรั้บสินคา้เม่ือจ่ายเงินค่าสินคา้ 
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15. PrOfoma Invoice (ใบเรียกเกบ็เงินจำกลูกค้ำ) 

 ใบเสนอราคา (Pro-forma invoice or Quotation) เป็นเอกสารท่ีผูข้ายสินคา้เสนอราคาค่าสินคา้ท่ี

จะขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใบเสนอราคาสินคา้น้ี ผูซ้ื้อสินคา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บจากผูข้ายสินคา้ เพื่อใชเ้ป็น

หลกัฐานในการติดต่อกบัธนาคารเพื่อขอเปิด L/C หรือโอนเงินช าระค่าสินคา้ เป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก 

เพราะเป็นความตกลงและเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งยอมรับทั้งสองฝ่าย  
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แหล่งอ้ำงองิ 
ตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) หรือ ดราฟท ์(Draft). (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.creativelanna.com/ center/how-to-export/draft/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 พฤษภาคม 
2557) 

เอกสารเพื่อการส่งออก (EXPORT DOCUMENT) ส าหรับการขนส่งทางทะเล. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:-export-
document-&catid=39:import-export&Itemid=85 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

ราคา CIF และ FOB คืออะไร.(ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/ 

faculty/admin/admin09/chap6next.htm (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 
เทอมการคา้สากล. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.phoenix-logistic.com/index.php?name 

=knowledge&file=readknowledge&id=3 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 
ETA หมายถึง.  (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://bal.buu.ac.th/bbus/general/eta.php (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 

พฤษภาคม 2557) 
ใบตราส่งสินคา้ จากวกิิพีเดีย. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83% 

E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%
B8%B2 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

การขอใบอนุญาตน าเขา้. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/% 
E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%
B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%
93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0
%B8%99/appendixC.pdf (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 

เลตเตอร์ออฟเครดิต จากวกิิพีเดีย. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80% 
E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0
%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%
B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

 

http://www.creativelanna.com/
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:-export-document-&catid=39:import-export&Itemid=85
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:-export-document-&catid=39:import-export&Itemid=85
http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/%20faculty/admin/admin09/chap6next.htm
http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/%20faculty/admin/admin09/chap6next.htm
http://www.phoenix-logistic.com/index.php?name%20=knowledge&file=readknowledge&id=3
http://www.phoenix-logistic.com/index.php?name%20=knowledge&file=readknowledge&id=3
http://bal.buu.ac.th/bbus/general/eta.php
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/%25%20E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2SMEs/FAT%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/appendixC.pdf
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แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 
ธนาคารแห่งประเทศไทยกบัความเขา้ใจตัว๋บี/อี (Bill of Exchange) http://www.manager.co.th/Daily/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9540000128290 
ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) https://www.tmbbank.com/business/sme/savings-investment/bill-

exchange/bills-of-exchange.php 
ตัว๋แลกเงินหรือดราฟท ์(Bill of Exchange or Drafts ) http://www.l3nr.org/posts/151735 
EXPORT LICENCE หรือ ใบอนุญาตส่งออก http://logisticsupdate.blogspot.com/2012/04/export-

licence.html 
เอกสารเพื่อการส่งออก (EXPORT DOCUMENT) ส าหรับการขนส่งทางทะเล 

http://logisticscorner.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=1263:-
export-document-&catid=39:import-export&Itemid=85 

C.I.F. กบั F.O.B ฐานภาษีการน าเขา้ส้ินคา้ http://www.openerpthailand.org/viewtopic.php?f=18&t= 
1168&sid=0f3bf9c70b25ccc578f80573998b335a 

B/L หมายถึง http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=48537a82b4655b2a 
ใบproforma invoice กบั ใบinvoice ต่างกนัอยา่งไร http://imexportinfo.blogspot.com/2010/06/proforma-

invoice-invoice.html 
 

ผู้เรียบเรียง 
นางนฤมล  อนัตะริกานนท์ 

ครูช านาญการพิเศษ   สถาบนั กศน.ภาคกลาง 
 
 
  

http://www.manager.co.th/Daily/%20ViewNews.aspx
http://www.manager.co.th/Daily/%20ViewNews.aspx
https://www.tmbbank.com/business/sme/savings-investment/bill-exchange/bills-of-exchange.php
https://www.tmbbank.com/business/sme/savings-investment/bill-exchange/bills-of-exchange.php
http://logisticsupdate.blogspot.com/2012/04/export-licence.html
http://logisticsupdate.blogspot.com/2012/04/export-licence.html
http://logisticscorner.com/
http://www.openerpthailand.org/viewtopic.php?f
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เร่ืองที ่7 เอกสำรกำรส่งออกทีค่วรรู้ 
1. Letter of Credit 

เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต (letter of credit หรือ L/C) คือ เอกสารท่ีมีข้ึนเพื่อยืนยนั
การช าระเงินในการซ้ือขายท่ีผูซ้ื้อขอให้ธนาคารเป็นผูช้  าระให้แทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหน่ึงท่ี
ได้รับความนิยมเพราะท าให้ผูข้ายมัน่ใจว่าจะได้รับเงินค่าสินคา้ เลตเตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบนั
การเงินตามค าสั่งของ ผูซ้ื้อเพื่อแสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงิน ผูข้ายสินคา้ได้รับเงินเม่ือส่งมอบ
สินคา้ และผูซ้ื้อสินคา้จะไดรั้บสินคา้เม่ือจ่ายเงินค่าสินคา้ 

เลตเตอร์ออฟเครดิต อาจเรียกในช่ืออ่ืน เช่น Documentary Letter of Credit หรือ Commercial 
Documentary Letter of Credit 

เลตเตอร์ออฟเครดิต แบ่งเป็นสองชนิดหลกั 
1.ชนิดเพิกถอนได ้เม่ือมีธนาคารของผูซ้ื้อออกตราสารใหแ้ก่ธนาคารฝ่ายผูข้ายแลว้ ธนาคารฝ่ายผู ้

ซ้ือหรือผูซ้ื้อสามารถบอกเลิกตราสารนั้นได ้โดยไม่ตอ้งให้ฝ่ายผูข้ายหรือธนาคารฝ่ายผูข้ายยินยอม ตรา
สารแบบน้ีจึงไม่นิยมใชใ้นการท าการคา้ระหวา่งกนั 

2.ชนิดเพิกถอนไม่ได้ เม่ือผูซ้ื้อให้ธนาคารฝ่ายตนออกตราสารแก่ธนาคารฝ่ายผูข้ายแล้ว ไม่
สามารถท าการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใด ๆ ในตราสารนั้นไดอี้ก อน่ึงตราสารท่ีไม่ไดร้ะบุวา่เพิก
ถอนไดน้ั้นถือวา่เป็นชนิดท่ีเพิกถอนไม่ได ้

หลกักำร 
เลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นสัญญาชนิดหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายและใชธ้นาคารเป็นตวักลาง แต่

ธนาคารไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายนั้น ธนาคารมีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและ
เง่ือนไขและช าระเงินแก่ผูข้าย เม่ือฝ่ายผูข้ายปฏิบติัตามเง่ือนไขครบถว้น ทั้งน้ีมีขอ้ยกเวน้เพียงกรณีเดียว
คือ การฉอ้ฉลท่ีเป็นเหตุใหธ้นาคารปฏิเสธการช าระเงินแก่ผูข้ายได ้
 เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C มี 4 แบบหลกั ๆ ดงัน้ี  

1. Revocable bank letter of credit 

L/C สามารถถูกยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดโ้ดย Bank ผูอ้อกเอกสาร (Issue Bank) โดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูรั้บเงิน (beneficiary) 

2. Irrevocable bank letter of credit 

ไม่สามารถยกเลิกได ้โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากทุกฝ่าย (ผูน้ าเขา้, applicant, และผูส่้งออก, 
beneficiary) ซ่ึงเป็นแบบท้่ีใชม้ากท่ีสุด 

3. Standby bank letter of credit 
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เป็นแบบท่ียนืยนัวา่ไดรั้บเงินแน่นอน ถา้ผูส่้งออก (beneficiary) ถูกเบ้ียวจากลูกคา้ (applicant) ก็
สามารถยืน่เร่ืองขอเงินท่ีไม่ไดรั้บจาก (บทความน้ีมาจาก eThaiTrade.com) Bank ได ้ส่วนมากจะใช ้L/C 
แบบน้ีกบัลูกคา้ขาประจ าเพราะไม่ยุง่ยาก 

4. Revolving bank letter of credit 

ถา้มีการท าการคา้ขายกนัอยูเ่ป็นประจ าระหวา่งผูน้ าเขา้และผูส่้งออก ก็อาจจะใช ้L/C แบบน้ีเพื่อ
ไม่ตอ้งออก L/C ทุกคร้ังท่ีมีการส่งของ ส่วนมากจะใช ้L/C แบบน้ีกบัลูกคา้ขาประจ าเพราะไม่ยุง่ยาก 
 
ตัวอย่ำง Irrevocable bank letter of credit 

 
2. Profoma Invoice 

ใบเสนอราคา (Pro-forma invoice or Quotation)  
เป็นเอกสารท่ีผูข้ายสินคา้เสนอราคาค่าสินคา้ท่ีจะขายให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใบเสนอราคาสินคา้น้ี ผู ้

ซ้ือสินคา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บจากผูข้ายสินคา้ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการติดต่อกบัธนาคารเพื่อขอเปิด 
L/C หรือโอนเงินช าระค่าสินคา้ เป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นความตกลงและเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีผู ้
ซ้ือและผูข้ายจะตอ้งยอมรับทั้งสองฝ่าย  

ขอ้ความท่ีส าคญัของใบเสนอราคามีดงัน้ี  
1 ช่ือท่ีอยูข่องผูข้าย  
2 ช่ือท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ  
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3 เลขท่ีใบเสนอราคา  
4 วนัท่ี  
5 เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้  
6 เมืองท่าตน้ทาง  
7 เมืองท่าปลายทาง  
8 ก าหนดวนัท่ีจะส่งของ  
9 เง่ือนไขการช าระค่าสินคา้  
10 ก าหนดวนัส้ินสุดการยนืราคาท่ีเสนอขาย  
11 ลกัษณะการบรรจุหีบห่อของสินคา้  
12 รายการสินคา้  
13 ปริมาณสินคา้  
14 ราคาต่อหน่วย  
15 ราคารวมของสินคา้  
16 ลายมือช่ือผูข้าย 
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3. ตัวอย่ำง Profoma Invoice 
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4. Bill of Lading 

ใบตราส่งสินคา้ (bill of lading) เป็นเอกสารซ่ึงผูข้นส่ง (carrier) ออกใหแ้ก่ผูส่้งสินคา้ 
(consignor) เพื่อเป็นหลกัฐานการรับขนของ (carriage of goods) ใหต้ามขอ้ตกลง 
 
สำระส ำคัญทีจ่ ำเป็นในใบตรำส่งสินค้ำ 

SHIPPER : ช่ือผูท้  าการจดัส่งสินคา้ 
CONSIGNEE : ผูรั้บใบตราส่งสินคา้ปลายทาง 
NOTIFY PARTY : ผูรั้บสินคา้ท่ีท าการจดัส่งต่อจากผูรั้บใบตราส่งสินคา้ หากเป็นบุคคลเดียวกนั

กบัผูรั้บใบตราส่งสินคา้จะระบุวา่ SAME AS CONSIGNEE 
DECRIPTION OF PACKAGES AND GOODS : ลกัษณะ หีบห่อ ประเภทหรือช่ือเรียก 

จ านวน ของสินคา้ท่ีท าการจดัส่ง 
GROSS/NET/TARE/WEIGHT/MEASUREMENT : ปริมาตร น ้าหนกัของสินคา้ท่ีท าการจดัส่ง 
FREIGHT RATE : อตัราค่าจดัส่ง 

 
ประเภทของใบตรำส่งสินค้ำ 

CLEAN B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีผูรั้บท าการขนส่งสินคา้ไม่ไดร้ะบุถึงความบกพร่องในตวัสินคา้
หรือความบกพร่องในการบรรจุหีบห่อ 

NON-NEGOTIABLE หรือ STRAIGHT B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีใหรั้บสินคา้ท่ีท าการจดัส่งได้
เฉพาะผูรั้บใบตราส่งสินคา้เท่านั้นไม่สามารถโอนใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดได ้

ORDER B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีจะส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งของผูจ้ดัส่งสินคา้ หรือบางคร้ังอาจมี
การสลกัหลงัเพื่อท าการโอนสิทธ์ิในตวัสินคา้ต่อไป 

ORDER NOTIFY B/L เหมือนใบตราส่งสินคา้แบบ ORDER B/L แต่จะมีขอ้แตกต่างท่ีผูรั้บ
จดัส่งสินคา้ปลายทางจะแจง้ใหผู้รั้บสินคา้ท่ีปลายรับทราบการมาถึงของสินคา้แต่ไม่ไดแ้สดงถึงสิทธิใน
สินคา้ ซ่ึงใบตราส่งสินคา้ชนิดน้ีมีหลายแบบ 

 THROUGH B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีผูรั้บจดัส่งสินคา้ท าการจดัส่งทั้งทางบกและทาง

ทะเลซ่ึงจะระบุถึงเส้นทางการขนส่งไวท้ั้งหมด และผูรั้บจดัส่งสินคา้ตน้ทางคนแรกจะ

เป็นผูท่ี้ออกใบตราส่งสินคา้ 

 RECIEVED FOR SHIPMENT B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีแสดงไวซ่ึ้งการรับสินคา้ท่ีจะท า

การจดัส่ง ซ่ึงไม่ระบุไวช้ดัแจง้วา่จะจดัส่งสินคา้ไปกบัเรือล าใด 
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 SHIPPED ON BOARD B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีแสดงวา่สินคา้ท่ีท าการจดัส่งไดข้ึ้นเรือ

แลว้ 

 CHARTER PARTY B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีผูรั้บจดัส่งสินคา้เช่าเรือของผูอ่ื้นเพื่อท าการ

จดัส่งสินคา้  
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ตัวอย่ำง Bill of Lading 

 
  



74 

 

5. Packing List 

Packing List หมายถึง บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อสินคา้อนัเป็นบญัชีแจง้รายการบรรจุห่อวา่
แต่ละหีบห่อบรรจุอะไรบา้ง จ านวนและน ้าหนกัเท่าใด โดยจะระบุทั้งน ้าหนกัรวม (Gross Weight) คือ
รวมน ้าหนกัของหีบห่อท่ีบรรจุแบบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) หรืออาจเรียกตามความเขา้ใจวา่ 
“เอกสารก ากบัรายการสินคา้” ซ่ึงโดยปกติแลว้มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ในรายการสินคา้ท่ีจ านวนมาก 

เพราะจะช่วยใหส้ามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้และชนิดของสินคา้ในแต่ละหีบห่อท่ีก าหนดตามเลข
หมายไดง่้ายและสะดวกทั้งผูส่้งและผูรั้บสินคา้นอกจากนั้นยงัสามารถอ านวยความสะดวกต่อระเบียบ
ปฏิบติัพิธีการศุลกากรทั้งสองทาง คือ ทั้งฝ่ายผูรั้บสินคา้และผูส่้งสินคา้อีกดว้ย เพราะในการตรวจสอบ
สินคา้มาก ๆ นั้นระเบียบของพิธีการศุลกากรจะใชว้ธีิสุ่มตรวจจากจ านวนทั้งหมดโดยประมาณ 1 ถึง 2 
ต่อ 10 หีบห่อ ถา้ถูกตอ้งแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นความยุง่ยาก เสียเวลาและ
เสียสภาพหีบห่อท่ีไดบ้รรจุมาอยา่งดี ณ คลงัสินคา้ของผูผ้ลิต 

หากวา่การบรรจุหีบห่อไม่เป็นไปตามมาตรฐานและพบวา่ใบก ากบัรายการสินคา้ไม่ถูกตอ้งหรือ
ตรงตามการบรรจุหีบห่อก็ก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาได ้จากตวัอยา่งท่ีผูส่้งออกบางรายใชผู้บ้รรจุท่ีขาดความ
เขา้ใจถึงวธีิการตรวจสินคา้ บรรจุสินคา้ลงบรรจุภณัฑ์ตามขนาดของภาชนะซ่ึงใหญ่บา้งเล็กบา้งโดยมิได้
บนัทึกจ านวนสินคา้ในแต่ละหีบห่อไว ้เม่ือสินคา้ไปตรวจก่อนการส่งออก ก็ไม่สามารถท่ีจะน าวธีิการ
ตรวจแบบสุ่มตรวจได ้เพราะอาจไม่พบจ านวนสินคา้ท่ีถูกตอ้ง นัน่หมายถึงวา่จะตอ้งท าการตรวจสินคา้
เป็นจ านวนมากหรืออาจจะทั้งหมดก็ได ้ปัญหาท่ีจะตามมาคือ การซ่อมแซมบรรจุภณัฑภ์ายหลงัการตรวจ
สินคา้เสร็จส้ินแลว้ ท าใหเ้สียเวลาในการส่งมอบสินคา้ลงเรือ หรืออาจส่งไม่ทนัในเท่ียวเรือนั้น ๆ หรือ
เคร่ืองบินก็เป็นได ้เพราะพาหนะท่ีรับขนสินคา้ไม่สามารถรอสินคา้ของท่านเพียงรายเดียวไดน้ั้นเอง 

ดงันั้นเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาล่าชา้และยุง่ยากในการตรวจสินคา้ จึงควรบรรจุสินคา้ลงหีบห่อและ
แสดงรายการบรรจุสินคา้ลงในแบบรายการหีบห่อใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง จะช่วยใหก้ารตรวจสอบ
สินคา้ไดง่้ายทั้งในทางพิธีการศุลกากร (CUSTOMS PROCEDURE) และหากมีการตรวจสอบก่อนการ
ส่งออกซ่ึงจะตอ้งออกใบรับรองจากหน่วยงานทัว่ไป เช่น CERTIFICATE OF INSPECTION ดว้ยแลว้ 
จะมีความสะดวกโดยไม่เสียเวลาอยา่งแน่นอน 

รายละเอียดท่ีส าแดงใน Packing List 

1. วนั เดือน ปี 

2. เลขท่ีใบก ากบัสินคา้ 
3. กรอกช่ือท่ีอยูข่องผูรั้บปลายทาง 
4. กรอกชนิดของพาหนะท่ีขนส่ง 
5. กรอกก าหนดเวลาท่ีพาหนะออกเดินทางไปจากท่าท่ีส่งออก 
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6. กรอกรายละเอียดหรือชนิดของสินคา้ตามใบก ากบัสินคา้ หรืออาจมากกวา่ถา้สินคา้ชนิดเดียวแต่
มีหลายขนาด ในหีบห่อควรแจง้ขนาดไวด้ว้ยจะเป็นความสะดวกมากแก่ผูรั้บสินคา้ 
7. เลขหมายของหีบห่อ 

8. จ านวนสินคา้ สรุปปริมาณของสินคา้ทั้งหมด 

9. น ้าหนกัสุทธิ 

10. น ้าหนกัรวม 

11. ขนาดของหีบห่อ 

12. SHIPPING MARK & NOS 

เคร่ืองหมายและเลขหมายของหีบห่อเป็นกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีศุลกากรทุกประเทศยดึถือ และ
ปฏิบติั เพราะจะเป็นการอา้งอิงถึงการเป็นเจา้ของของสินคา้ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายนั้นๆ ไดอ้ยา่งดีและไม่
สับสน 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Packing List 
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6. Insuarance 

การประกนัภยั คือ การบริหารความเส่ียงภยัวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อาประกนัภยั
ไปสู่บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกนัภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามท่ีไดรั้บ
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยท่ีผูเ้อาประกันภัยจะต้องเสียเบ้ีย
ประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัประกนัภยัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

การประกนั (Insurance) คือ การบริหารจดัการความเส่ียงรูปแบบหน่ึง โดยมีองคป์ระกอบสาม
ส่วน คือ 

ผูรั้บประกนั (Insurer) 
ผูเ้อาประกนั (Insured) หรือผูถื้อกรมธรรม ์(Policy Holder) 
ผูรั้บผลประโยชน์ (Beneficiary) 

การประกนัจกัตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณารับประกนั (Underwriting) เพื่อผูรั้บประกนัจกั
ประเมินความเส่ียงล่วงหนา้ของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์นนั้น ๆ พร้อมก าหนดรายละเอียดความ
คุม้ครอง และค่าเบ้ียประกนั ผูรั้บประกนัอาจรับประกนั โดยแบ่งความเส่ียงมาส่วนหน่ึง หรือปฏิเสธ หาก
ความเส่ียงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผูรั้บประกันอาจรับประกนัโดยเพิ่มอตัราเบ้ียพิเศษ เพื่อให้สามารถ
ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

การท าประกนั เป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าท่ี ท่ีตอ้ง
รับผิดชอบต่อกนั ผูรั้บประกนัจกัตอ้งคุม้ครองผูเ้อาประกนัตามรายละเอียดในสัญญาเม่ือมีความสูญเสีย 
เสียหายเกิดข้ึน โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุม้ครอง ผูเ้อาประกนัก็มีหน้าท่ีช าระเบ้ียประกนัตามท่ี
ระบุในสัญญาเพื่อใหค้วามคุม้ครองเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

การท าประกนัจุดประสงคแ์ทจ้ริงเพื่อแบ่งเบาความเส่ียงจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์นนั้น 
ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกนัชดเชยเม่ือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดยยึดหลกัสุจริตเป็นส าคญั และ
การท าประกนัมิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร 
 ตัวอย่ำง การประกนัขนส่งสินคา้ทางทะเล แบ่งเป็น 3 หมวดดงัน้ี  

-  การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ( Inland Transit)   
-  การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ( Oversea) โดยมีเง่ือนไขความคุม้ครอง 

Institute     
Cargo Clause A.B.C.  

-  การประกนัตวัเรือ (Hull) 
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การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ( Inland Transit)   
คุม้ครองสินคา้ตอนไหน คุม้ ครองสินคา้ท่ีอยูใ่นระหวา่งการขนส่ง ตั้งแต่ตน้ทางนบัตั้งแต่

ยานพาหนะเคล่ือน และส้ินสุดเม่ือถึงปลายทาง หรือส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยั ข้ึนอยูก่บัถึง
เวลาใดก่อนคุม้ครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยส้ินเชิงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั อนัเน่ืองมาจาก
พาหนะท่ีใชข้นส่งประสบภยัโดยตรงจาก อคัคีภยั ระเบิด ฟ้าผา่ยานพาหนะนั้น ชนหรือโดนกบั
ยานพาหนะใด ๆ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด นอกยานพาหนะรถพลิกคว  ่า   

ข้อยกเว้นทัว่ไป  
•  ภยัสงคราม  การจลาจล การก่อการร้าย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก   
•  สินคา้เส่ือมสภาพตวัมนัเอง  
•  ยานพาหนะเส่ือมสภาพไม่เหมาะสมกบัการใชข้นส่ง    
•  การร่ัวไหลหรือสึกหรอตามปกติ   
•  สภาพหีบห่อไม่สมบูรณ์   
•  ความล่าชา้ในการขนส่ง   
•  การจงใจกระท าละเมิดของบุคคลหรือนิติบุคคล ท าใหท้รัพยสิ์นเสียหาย   
•  การแผรั่งสี หรือ แพร่กมัมนัตภาพรังสี   
•  ความเสียหายทัว่ไป   
•  ความเสียหายต่อเน่ืองทุกชนิด  

การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ( Oversea)  
เง่ือนไขความคุม้ครอง Institute Cargo Clause A.B.C.   
Clause A คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

ใน ระหวา่งการขนส่ง เช่น แตกหกั บุบสลายสูญหาย หรือเปียกน ้า   
Clause B คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากเรือขนส่งสินคา้ประสพภยั ไฟไหม ้ระเบิด เรือเกยต้ืน 

จม  
แผน่ดินไหว ความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ภูเขาไฟระเบิด ความเสียหายระหวา่งการขนส่งสินคา้ สินคา้
เปียกน ้า  
ทะเลไม่รวมน ้าฝน   

Clause C คุม้ครองความเสียหายจากเรือประสพภยั ไฟไหม ้ระเบิด ชน เรือเกยต้ืน  
การประกนัภยัตวัเรือ ( Hull)   

เป็นการคุม้ครองความเสียหาย สูญหายของโครงสร้างตวัเรือ รวมถึงเคร่ืองจกัร* และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเป็นส่วน หน่ึงของตวัเรือตวัเรือ ( Hull) คือส่วนของโครงสร้างของตวัเรือ อาจจะท าดว้ยเหล็ก ไม ้
และวสัดุต่าง ๆ เช่น รอก อุปกรณ์สัมภาระ เป็นตน้  
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ตัวอย่ำง Insuarance 
1. แบบค าขอเสนอราคาประกนัภยัขนส่งสินคา้ทางทะเล 
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2. แบบการประกนัการขนส่งสินคา้ทางบก 
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แหล่งอ้ำงองิ 

 
เลตเตอร์ออฟเครดิต จากวกิิพีเดีย. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80% 
E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0
%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%
B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

ใบตราส่งสินคา้ จากวกิิพีเดีย. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83% 
E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%
B8%B2 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 2 พฤษภาคม 2557) 

เอกสารต่างๆ พิธีการศุลกากรขาออก. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก www.v-servegroup.com/e_library/ 
programming/.../Export_Formality.do...(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 พฤษภาคม 2557) 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม Packing List. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://taxclinic.mof.go.th/upload/ 
iblock/163/163918ab37d62e5c71 f04d2054c241dd.pdf (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 พฤษภาคม 2557) 

การประกนัภยั. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2% 
E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4 พฤษภาคม 2557) 

ตวัอยา่ง Letter of Credit. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ethaitrade.com/blog/393 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 
4 พฤษภาคม 2557) 

ตวัอยา่งใบตราสินคา้. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8% 
95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B
2%E0%B8%87+%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87+
%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&tbm=isch&img
il=h0ArY6AWGrIXhM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-
tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQc2h-
QRWe24ZL7ny4kaIA4PG0Pt7C0yMXv67M0kzpcQnbLmIKP3A%253B535%253B753%
253B8LN3SqHQ_K7bhM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fth.reingex.com%25252
FMultimodal-

http://www.v-servegroup.com/e_library/
http://taxclinic.mof.go.th/upload/%20iblock/163/163918ab37d62e5c71%20f04d2054c241dd.pdf
http://taxclinic.mof.go.th/upload/%20iblock/163/163918ab37d62e5c71%20f04d2054c241dd.pdf
http://www.ethaitrade.com/blog/393
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%25
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Transport.asp&source=iu&usg=__H8JsMh6FWKX_xYs1StFajHqx8Kk%3D&sa=X&ei=r
K9lU_unBMidugTGz4DAAw&ved=0CCsQ9QEwAA&biw=1024&bih=497#facrc=_&im
gdii=_&imgrc=uOVUEmG82ZpV0M%253A%3BkkH3jYifhmhqOM%3Bhttp%253A%25
2F%252Fwww.siaminternational.com%252Ficons%252Fbillsample.gif%3Bhttp%253A%2
52F%252Fwww.siaminternational.com%252Fexportguide.html%3B708%3B936 (วนัท่ีคน้
ขอ้มูล 5 พฤษภาคม 2557) 

แบบการประกนัการขนส่งสินคา้ทางบก. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.easyinsurance4u.com/ 
app_inland_transit.pdf (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 6 พฤษภาคม 2557) 

 
แหล่งควำมรู้เพิม่เติม 

คู่มือและแบบฟอร์มผูป้ระกอบการ. จาก http://internet1.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus 
501th/InternetTH/13/13_1/  

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน http://www.acegroup.com/th-th/customer-service/claim-form.aspx 
การประกนัขนส่งสินคา้ทางทะเล  

http://www.fourinsured.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%
E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0
%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%
B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B
8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8
%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%
A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1
%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B
8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2.html 

การประกนัภยัในการขนส่งสินคา้. http://www.fleth.co.th/index.php/th/article/knowledge/398-398 
ประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Cargo Insurance) 

http://www.leecon.co.th/855249/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8
1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0
%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B

http://www.easyinsurance4u.com/
http://internet1.customs.go.th/wps/
http://www.fleth.co.th/index.php/
http://www.leecon.co.th/855249/%E0%B8%9B%E0%25
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8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-air-cargo-insurance 

รายละเอียดเก่ียวกบัการรับรองเอกสาร ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการคา้ไทย.
http://rss.thaichamber. org/userfiles/file/Co%20online/ose3.pdf 

L/C หรือ Letter of Credit จาก http://www.logisticafe.com/2010/05/lc-letter-of-credit/ 
ใบ proforma invoice กบั ใบinvoice ต่างกนัอยา่งไร 

http://imexportinfo.blogspot.com/2010/06/proforma-invoice-invoice.html 
 
 

ผู้เรียบเรียง 
นางนฤมล  อนัตะริกานนท์ 

ครูช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคกลาง 
  

http://www.logisticafe.com/2010/05/lc-letter-of-credit/
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ทีป่รึกษำ 
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการส านกังาน กศน. 

นายวมิล  ชาญชนบท ผูอ้  านวยการสถาบนั กศน.ภาคกลาง 
ด.ต.ชาติวฒิุ เพช็รนอ้ย รองผูอ้  านวยการสถาบนั กศน.ภาคกลาง 
 

ผู้เขียน/เรียบเรียงเนือ้หำส่ือเสริมหลกัสูตร “OTPOP Mini MBA” 
รำยวชิำภำษำองักฤษธุรกจิ 

นายทองจุล  ขนัขาว ขา้ราชการบ านาญ ส านกังาน กศน. 

นางนฤมล  อนัตะริกานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคกลาง  
 

กรำฟิก/ภำพประกอบ 

นายทองจุล  ขนัขาว ขา้ราชการบ านาญ ส านกังาน กศน. 

นางนฤมล  อนัตะริกานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคกลาง 
นางกญัญาทิพ เสนาะวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก 
  

ผู้ดูแล/บริหำรโครงกำร 
นางนฤมล  อนัตะริกานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคกลาง  
 

หมำยเหตุ 

เอกสารเสริมหลกัสูตร “OTOP Mini MBA” น้ี ด าเนินการภายใตโ้ครงการพฒันาส่ือเสริมหลกัสูตร OTOP Mini MBA 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

สถาบนั กศน.ภาคกลาง  ส านกังาน กศน.  

http://www.crnfe.ac.th 
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