
 การเขียนจดหมายนั้นตามที่มีการมุ่งเน้นในการเรียนการสอนภาคนี้จะมีอยู่สองส่วนคือ 1. Reporting a 

technical problem หรือ การรายการปัญหา และ 2. Enquiring about a product หรือ การเข ียนจดหมาย

สอบถามรายละเอียดสินค้า ดังนั้นจึงต้องอธิบายดังนี้ 

 

คือ การเขียนเพื่อรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเนื้อความจะมุ่งเน้นการระบุถึงปัญหาให้แก่ผู้อ่านทราบ 

Example:  

To: matt.kray@isamareacademy.com 

From: sari.litmanen@isamareacademy.com 

Subject: pc problems 

Hello Matt 

I called you, but you were in a meeting, so I'm emailing to catch before going home. My computer 

went wrong this morning, and I lost some important work. 

The problems actually started yesterday - the screen froze when I was writing a report. I switched 

the computer off and on and the document saved OK. 

this morning, I was trying to send an email, but I kept getting a ‘Network error’ warning on my 

screen. I rebooted and there was still something wrong with it - when I try to save the report again 

later, the program wouldn't respond. 

I got another error message, so I turned it off the PC. when I switched it back on, however, the 

report file wouldn't open, and another error message say the file was corrupted. I really hope I can 

recover this important report! I’d really appreciate your urgent help with this problem as I need to 

finish this work.    

I'll be in the office from 8:00 AM tomorrow. 

Best 

Sari 

1. ขึ้นต้นด้วย Hi / Hello ก็ได้ (ไม่เป็นทางการ) หรือสามารถใชใ้นกรณีที่ไม่มีการระบุข้อมูลคนที่จะเขียนถึง 



2. ทำให้แน่ใจด้วยว่าข้อมูลและ Tense ถูกต้องทั้งหมด 

3. สำคัญที่สุดในการระบุถึงปัญหาควรใช้คำเชื่อมท่ัวไป เช่น and but or จะทำให้ประโยคดูดีและไม่ติดขัด 

เช่น My computer went wrong this morning and I lost some work. 

4. ในกรณีที่ต้องการเขียนถงึ “ปัญหาที่เราไม่ต้องการดันเกิดซ้ำๆ” ให้ใช้ keep + V.ing  

เช่น Previously, my computer screen kept asking me to restart. 

 Now I keep getting an error message. 

5. ถ้าหากเป็นกรณีเครื่องไม่ทำงานใช้ wouldn’t / won’t + v.infinitive 

เช่น Now the file won’t open. 

 Previously, I couldn’t open the file. 

6. ส่วนคำลงท้ายส่วนมากจะนิยมใช้ Best wishes หรือ Regards มากที่สุด (เปน็ทางการ) 

 

คือ การเขียนเพื่อสอบถามถึงข้อมูลของผลติภัณฑ์ โดยผูเ้ขียนจะเขียนเป็นเชิงสอบถามเปน็หลัก 

Example 1 

To: blackkieb@isamareacademy.com 

From: heimerm@isamareacademy.com 

Subject: need printer info 

Hi Becky 

I’m meeting Neal tomorrow to discuss what make and model of printer to get for our new offices. I 

have heard the new Stonemark PF50 is fantastic, but their website is down. Can you contact them 

and get some info, please? 

Ask how much it costs, obviously, and how much toner is. Find out how fast it can print 10 photo-

quality A4 images, so that we can compare it with other models. Also, we need to know if it’s 

suitable for heavy use as it’s a busy office. Check how long the guarantee is, too, and whether it 

covers all maintenance costs. And, of course, ask when it will be available. 

If you could email me the information by 10 tomorrow, that would be great. 

Mark.  

 

 

 

 



Example 2 

To: info@isamareacademy.com 

From: blackkieb@bodychamber.com 

Subject: PF50 info 

Hello 

We are a design company, and we are interested in the new PF50. please could you give me the 

following details on this model: 

• How much does it cost? 

• How much is toner? 

• How fast can it print 10 photo-quality A4 images? 

• How long is the guarantee? Does it cover all maintenance costs? 

• Is it suitable for heavy use? 

• When will it be available? 

I’d be very grateful if you could send me this information by the end of the day, and could you 

also send me your latest catalog? 

thank you in advance. 

Becky 

Rebecca Blackkie 

Body Chamber Ltd      

1. การขึ้นต้นควรเริ่มตน้ด้วย Introduction (โดยยังไม่พูดถึงปัญหา) โดยอาจแนะนำว่าเราเป็นใคร หรือ เรา

กำลังมีแผนงานในการทำอะไรเชน่ We are planning on having a conference on September 14 

2. จากนั้นเริ่มเกริ่นนำเข้าสูส่ิ่งที่เราต้องการถาม (เจตนา) 

เช่น Thus, we are now looking for the catering service and we find your company very 

competent working on this field. 

3. หลังจากนั้นจึงตั้งคำถาม หรือ สิง่ที่อยากรู้ลงไปในทุกทุกด้าน (ถ้าเป็นคำถามแต่ละข้อใช้ • ได้) 

โดยสามารถตั้งคำถามได้สองแบบใหญ่ๆ คือ  

Question Forms    No question forms 

How much does it cost?  I would like to ask you about how much it costs. 

How fast can it print?   I would like to find out how fast it can print. 



Is it suitable for heavy use?  We are wondering if it is suitable for heavy use. 

How long is the guarantee?  I’d like you to provide the information for how long  

the guarantee is. 

4. เม่ือสอบถามเสร็จหากตอ้งการให้แนบข้อมูลควรใส่ 

I’d be appreciated if you could provide me more specific information on ____x____ with the 

document attached. (attachment) 

5. ควรลงท้ายกรณีต้องการให้เขาส่งเอกสารใดๆ ให้ หรือ มีการถาม ด้วย Thank you in advance 

6. คำลงท้าย สามารถลงชื่อได้เลย  

 



 



  



 


