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การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือจดุประสงคต์า่งๆ
 

 โปรดเลอืกบทท�ีตอ้งการศกึษา

บทท�ี 14   แนวทางท�ัวไปในการเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

ในบทแรกของตอนท�ี 3 น�ี ขอนาํเสนอแนวทางทั�วไปในการเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีพอสรปุไดเ้พ�ิมเตมิจากท�ีกาํหนดไวใ้นระเบยีบสาํนักนายก
รัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณฯ ซ�ึงไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในตอนท�ี 1 ความรู้ทั�วไปเก�ียวกับหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ และตอนท�ี 2 หลักการเขยีนและการใช ้

ภาษาในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ

คลกิดเูน�ือหา...

บทท�ี 15  การใชส้าํนวนภาษาและประโยคสาํเรจ็รปูในหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

หนังสอืราชการภาษาอังกฤษมลัีกษณะเป็นภาษาเขยีนท�ีเป็นทางการ สาํนวนภาษาและประโยคท�ีใช ้จงึมลัีกษณะเป็นทางการดว้ย ในบทท�ี 15 น�ี จะเป็นการ
นาํเสนอสาํนวนภาษาและประโยคสาํเรจ็รปูซ�ึงเป็นท�ี นยิมใชใ้นสว่นเน�ือเร�ือง (body) ของหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ สว่นตัวอยา่งการเขยีนสว่นเน�ือหาของ
หนังสอืราชการ ทั�งฉบับจะไดน้าํเสนอในการเขยีนหนังสอืราชการเพ�ือจดุประสงคต์า่งๆ ในบทท�ี 16 - 18 ตอ่ไป
      เพ�ือความสะดวกในการเลอืกใชส้าํนวนภาษาและประโยคสาํเรจ็รปูตา่งๆ จากแตล่ะชอ่งในตารางในการเขยีนประกอบกับเน�ือหาสาระท�ีสามารถเพ�ิมเตมิ
ไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณเ์ฉพาะท�ีตอ้งการใชต้อ่ไป จงึไดก้าํหนดหัวขอ้ตามวัตถปุระสงคใ์นการเขยีน ดังรายละเอยีดตอ่ไปน�ี

คลกิดเูน�ือหา...  

 Exercise 15

บทท�ี 16  การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือแจง้ใหท้ราบ

บทท�ี 16 น�ีนาํเสนอตัวอยา่งขอ้ความในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือแจง้ใหท้ราบตามจดุประสงคย์อ่ย อันไดแ้ก ่หนังสอืแจง้ขา่วสาร หนังสอืเชญิ
หนังสอืแสดงความยนิด ีหนังสอืแสดงความเสยีใจ หนังสอืขอบคณุ และหนังสอืช�ีแจง ซ�ึงผู้จัดทาํไดรั้บความอนเุคราะหตั์วอยา่งหนังสอืราชการภาษาอังกฤษ
จากหนว่ยงานราชการหลายแหง่ท�ีใชห้นังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็นสว่นหน�ึงของการปฏบัิตงิาน จงึไดร้วบรวมและนาํมาเป็นตัวอยา่งเพ�ือเป็นแนวทางการ
เขยีนใหแ้กผู่้ศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลน�ีซ�ึงสามารถนาํไปประยกุตห์รอืปรับใชเ้น�ือหาและสาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต้อ่ไป

หนังสอืแจง้ขา่วสาร

คลกิดเูน�ือหา... 

หนังสอืเชญิ

คลกิดเูน�ือหา... 

หนังสอืแสดงความยนิดี

คลกิดเูน�ือหา...

หนังสอืแสดงความเสยีใจ

คลกิดเูน�ือหา...

หนังสอืขอบคณุ

คลกิดเูน�ือหา...

หนังสอืช�ีแจง

คลกิดเูน�ือหา...
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บทท�ี 17   การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือรอ้งขอ



บทท�ี 17   การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือรอ้งขอ

บทท�ี 17 น�ีนาํเสนอตัวอยา่งขอ้ความในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือรอ้งขอตามจดุประสงคย์อ่ย อันไดแ้ก ่หนังสอืสอบถามหรอืขอขอ้มลู หนังสอืขอ
ความรว่มมอืหรอืความอนเุคราะห ์หนังสอืขออนญุาต และหนังสอืขอรอ้ง ซ�ึงผู้จัดทาํไดรั้บความอนเุคราะหตั์วอยา่งหนังสอืราชการภาษาอังกฤษจากหนว่ยงาน
ราชการหลายแหง่ท�ีใชห้นังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็นสว่นหน�ึงของการปฏบัิตงิาน จงึไดร้วบรวมและนาํมาเป็นตัวอยา่งเพ�ือเป็นแนวทางการเขยีนใหแ้กผู่้
ศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลน�ีซ�ึงสามารถนาํไปประยกุต ์หรอืปรับใชเ้น�ือหาและสาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต้อ่ไป

หนังสอืสอบถามหรอืขอขอ้มลู

คลกิดเูน�ือหา... 

หนังสอืขอความรว่มมอืหรอืความอนเุคราะห์

คลกิดเูน�ือหา... 

หนังสอืขออนญุาต

คลกิดเูน�ือหา...
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บทท�ี 18   การเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษเพ�ือตอบกลบั

บทท�ี 18 น�ีนาํเสนอตัวอยา่งขอ้ความในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเพ�ือตอบกลับตามจดุประสงคย์อ่ย อันไดแ้ก ่หนังสอืตอบรับ และหนังสอืตอบปฏเิสธ ซ�ึง
ผู้จัดทาํไดรั้บความอนเุคราะหตั์วอยา่งหนังสอืราชการภาษาอังกฤษจากหนว่ยงานราชการหลายแหง่ท�ีใชห้นังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็นสว่นหน�ึงของการ
ปฏบัิตงิาน จงึไดร้วบรวมและนาํมาเป็นตัวอยา่งเพ�ือเป็นแนวทางการเขยีนใหแ้กผู่้ศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลน�ีซ�ึงสามารถนาํไปประยกุตห์รอืปรับใชเ้น�ือหาและ
สาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต้อ่ไป

หนังสอืตอบรับ

คลกิดเูน�ือหา... 

หนังสอืตอบปฏเิสธ

คลกิดเูน�ือหา... 
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โดยทัว่ไปแลว้ หนงัสือราชการภาษาองักฤษเป็นเอกสารท่ีเขียนข้ึนอยา่งยอ่ สั้ น เขม้ขน้ดว้ยขอ้มูล

หรือสารสนเทศ บางคร้ังในฐานะผูอ่้าน เราจึงตอ้งอ่านซ ้ าหลายๆ รอบเพื่อให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้นอกจากน้ี
หนงัสือราชการภาษาองักฤษยงัเขียนในลกัษณะท่ีเป็นทางการ ทั้งน้ีเพื่อท าให้ขอ้ความท่ีเขียนดูมีน ้ าหนกัและ
น่าเช่ือถือ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงความเคารพแก่ผูรั้บหนังสือด้วย คุณลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงของ
หนังสือราชการภาษาองักฤษคือ ความถูกตอ้งในการส่ือสาร ขอ้ผิดพลาดด้านไวยากรณ์หรือการพิมพ์ไม่
เพียงแต่ส่งผลเสียต่อความน่าเช่ือถือของหนงัสือเท่านั้น แต่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเขา้ใจผิดท่ีร้ายแรงได้
อีกดว้ย 
 หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยดึแนวทางการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษตามภาคผนวก 4 ของ
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 เป็นหลกั อยา่งไรก็
ดี หน่วยงานราชการแต่ละแห่งอาจก าหนดแนวทางการเขียนเฉพาะของหน่วยงานตนข้ึน เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบติัมากข้ึน ในบทแรกของตอนท่ี 3 น้ีจึงขอน าเสนอแนวทางทัว่ไปในการเขียนหนงัสือราชการ
ภาษาองักฤษท่ีพอสรุปไดเ้พิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณฯ ซ่ึง
ไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในตอนท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหนงัสือราชการภาษาองักฤษ และตอนท่ี 2 หลกัการ
เขียนและการใชภ้าษาในหนงัสือราชการภาษาองักฤษ ดงัต่อไปน้ี 

1. เขียนหนงัสือโตต้อบโดยใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 หรือสรรพนามบุรุษท่ี 3 ควรใชค้  าสรรพนาม 
“I”/ “we” หรือ “he” อยา่งสม ่าเสมอในจดหมายทั้งฉบบั 

2. อา้งถึงการส่ือสารหรือการหารือท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น (ถา้มี) 
3. เขียนใหต้รงประเด็นและง่าย หลีกเล่ียงการใชค้  าคุณศพัท ์ค ากริยาวเิศษณ์ และวลีท่ีไม่จ  าเป็นใน

การขยายความ 
4. ใชว้ลีสุภาพท่ีเป็นท่ีนิยมและแสดงความเคารพนบัถือแก่บุคคลท่ีมีหนงัสือไปถึง 
5. อยา่ใชค้  าหรือวลีท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
6. อยา่ใชค้  าสแลง ค าท่ีใชใ้นการสนทนาปราศรัย หรือส านวนจ าเจ 
7. ระบุสาระส าคญัของจดหมายเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น อยา่เขียนถึงหลายประเด็นในจดหมาย

ฉบบัเดียวกนั  
8. ใชป้ระโยคสั้นและง่าย ไม่ควรใชป้ระโยคท่ีมีวลีหรืออนุประโยคจ านวนมากเป็นส่วนขยาย 

เพราะอาจท าใหอ่้านเขา้ใจยากและก่อใหเ้กิดความสับสนได ้ 
9. หลีกเล่ียงการใชค้  ายอ่หรืออกัษรยอ่ เวน้แต่กรณีท่ีเป็นค ายอ่หรืออกัษรยอ่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยและ

ใชก้นัโดยทัว่ไป 
10. อาจใชเ้คร่ืองหมายค าพดูคร่อมขอ้ความค าพดูท่ีน ามาอา้งอิงหรือคร่อมหวัขอ้หรือช่ือเร่ือง 
11. หลีกเล่ียงการใชค้  าประสม 

บทท่ี 14  แนวทางทัว่ไปในการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ 
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12. หลีกเล่ียงการแยกค าเม่ือส้ินสุดบรรทดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส่ิงต่อไปน้ีควรปรากฏในบรรทดั
เดียวกนัและไม่เขียนแยกอยูค่นละบรรทดักนั 

 ตวัเลข เช่น 310,000  
 ช่ือหรืออกัษรยอ่ช่ือของบุคคล 
 ค าน าหนา้ช่ือของบุคคล เช่น Mrs., Mr., Dr. กบัช่ือบุคคลนั้นๆ  
 วนัเดือนปี ไม่ควรแยกเขียนอยูค่นละบรรทดักนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่ควรเขียน 

เดือนและวนัท่ีแยกอยูค่นละบรรทดั แต่หากจ าเป็น ก็สามารถเขียนปีแยกไปอยูบ่รรทดั 
ถดัไปได ้ 
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  หนังสือราชการภาษาองักฤษมีลกัษณะเป็นภาษาเขียนท่ีเป็นทางการ ส านวนภาษาและ
ประโยคท่ีใช้จึงมีลกัษณะเป็นทางการด้วย ในบทท่ี 15 น้ี จะเป็นการน าเสนอส านวนภาษาและ
ประโยคส าเร็จรูปซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นส่วนเน้ือเร่ือง (body) ของหนงัสือราชการภาษาองักฤษ ส่วน
ตวัอย่างการเขียนส่วนเน้ือหาของหนังสือราชการ ทั้งฉบบัจะได้น าเสนอในการเขียนหนังสือ
ราชการเพื่อจุดประสงคต่์างๆ ในบทท่ี 16 - 18 ต่อไป  

เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ส านวนภาษาและประโยคส าเร็จรูปต่างๆ จากแต่ละช่อง 
ในตารางในการเขียนประกอบกับเน้ือหาสาระท่ีสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
และสถานการณ์เฉพาะท่ีต้องการใช้ต่อไป จึงได้ก าหนดหัวข้อตามวตัถุประสงค์ในการเขียน  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 การอ้างถึงหนังสือ การติดต่อทีผ่่านมา หรือเร่ืองเดิม 

ก. การเขียนแบบข้ึนต้นประโยคด้วยบุพบทวลีและส่วนขยายก่อน แล้วจึงตามด้วยประโยคหลัก  
With reference to your fax of June 10, 2010, concerning the selection of a qualified candidate, we 
are pleased to advise you that the Committee has selected Ms. (name) as a candidate to study at 
(name of university) under the scholarship offered by the University. 

ส านวนอ้างถึง ค าแสดงความ 
เป็นเจ้าของ 

ส่ิงทีอ้่างถึง วนัเดือนปีทีอ้่างถึง ค าระบุสภาพหรือ 
การกระท า  

(+ ค านามหรือ
นามวล)ี 

According to  
Following upon 
Further to  
In accordance with 
In acknowledging 
In compliance with 
In continuation of 
In addition to 
In further reference to 
In pursuance to  
In reference to 
In regard to 

ช่ือต าแหน่ง’s 
ช่ือบุคคล’s 
ช่ือหน่วยงาน’s 
my 
our 
your 

 

agreement 
conference 
discussion 
e-mail 
fax 
letter 
meeting 
message 
note 
phone call 
request 
telegram 

dated 10 June 20-- 
No. … dated …. 
of 10 June 20-- 
on …. 

 

concerning …, 
exploring ..., 
expressing …, 
informing …, 
inquiring …, 
regarding …, 
requesting …, 
seeking …, 
stating …, 
submitting …, 
offering to …, 
etc. 

บทท่ี 15  การใชส้ านวนภาษาและประโยคส าเร็จรปู 

             ในหนงัสือราชการภาษาองักฤษ 
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In reply to 
In response to 
Pursuant to 
Referring to 
Regarding 
Relevant to 
With reference to  
With respect to 

telex 
visit 
etc. 

 
 

 

ข. การเขียนแบบขึ้นต้นด้วยประโยคหลัก  
We acknowledge with thanks the receipt of your fax of June 10, 2010, concerning the selection of a 
qualified candidate.  We are pleased to advise you that the Committee has selected Ms. (name) as a 
candidate to study at (name of university) under the scholarship offered by the University. 

ส านวน/ประโยคทีใ่ช้ในการอ้างถึง รายละเอยีดต่างๆ ของส่ิงทีอ้่างถึง 
I am pleased to confirm 
I am pleased to refer to 
I am writing with reference to 
I have the honour/pleasure to draw your attention to 
I have the honour to address myself to 
I/We have the honour/pleasure to refer to 
I/We refer to 
I/We thank you for 
I wish to address myself to 
I would like to draw your attention to 
I would like to make a reference to 
Kindly refer to 
Please refer to 
May I draw your attention to 
Recently, we had occasion to write to you about 
Reference is made to 
Thank you for 
We acknowledge with thanks the receipt of 
We are writing in response to 

ค าแสดงความเป็นเจา้ของ + ส่ิงท่ีอา้งถึง + 
วนัเดือนปีท่ีอา้งถึง + ค าระบุสภาพหรือ
การกระท า + ค านามหรือนามวลี  
(เหมือนรายละเอียดในขอ้ ก. ขา้งตน้) 
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 การกล่าวน าเข้าสู่เร่ือง 

I am writing to you to  
In this connection, I/we would like to  
In this regard, I/we wish to  

ค ากริยาไม่ผนั (กริยาช่องท่ี 1) + กรรมและ/หรือ
ส่วนขยาย 

ตัวอย่าง 
 I am writing to you to explore the possibility of British Government support for one of our 

officials to participate in a program of importance to the Office of the Civil Service Commission 
(OCSC). 

 In this regard, we wish to explain the Royal Thai Government’s fellowship allocation 
procedures which our department must follow to ensure that fellowships are awarded to the 
agencies with the highest priority. 

As … has told/informed you that 
As you may be already aware (that) 
As you may have been informed (that) 
As you may have realised (that) 
As you may know (that) 

ประโยคยอ่ย (ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของขอ้ความ
ส่วนแรก) แลว้จึงตามดว้ยประโยคหลกั โดยมี
เคร่ืองหมาย comma คัน่ 

ตัวอย่าง 
As you may know that the Office of the Civil Service Commission (OCSC) is planning to send its 
officials to participate in a program of importance in the UK, I am writing to you to explore the 
possibility of British Government support for one of our officials.   

At the request of …, I/we have the honour to write to you regarding 
I have the honor to convey to you  
It is a privilege to draw/direct your attention to 
I/We would like to draw/direct your attention to 
May I draw/direct your attention to  
We are writing regarding 
We would like to bring to  your attention 
We would like to bring your attention to 
… would like to take this opportunity to draw your attention to 

ค านามหรือนามวลี 
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ตัวอย่าง 
 I would like to draw your attention to the Office of the Civil Service Commission (OCSC)’s request 
for British Government support for one of its officials to participate in a program of importance in 
the UK. 
 

 การแจ้งข้อมูล/ข่าวสาร 

 … has/have the honour to propose that 
… has/have instructed/requested me to inform you that 
… has the honour of informing … that/of/about 
… has the honour to inform … that/of/about 
I am instructed to have you informed that/of/about 
I am (most) happy/pleased (to be able) to have … informed that  
I am pleased to advise that 
I am sorry to have to say that 
I am writing to inform you that 
I have been instructed to inform you that/of/about 
I have/take (great) pleasure in informing you that/of/about 
I have the honour to advise that 
I have the honour to inform … that 
It gives me great pleasure to inform you that/of/about 
I/We regret to inform you that/of/about 
I wish to have you informed that/of/about 
I wish to inform you that/of/about 
I would like to inform you that/of/about 
Kindly be informed that/of/about 
Please be advised that/of 
Please note that 
This is to inform you that 
We are pleased to advise you that 
We are pleased to inform you of the following: 
We are writing with great pleasure to inform you that/of/about 

ประโยค (เม่ือตามหลงั that) 
ค านามหรือนามวลี (เม่ือ
ตามหลงั of/about) 
ค ากริยา (เม่ือตามหลงั to) 
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We regret to say that 
We would be pleased to 
We would like to add that 
You will, no doubt, be interested to know that/of/about 
ตัวอย่าง 
 We are pleased to inform you that Mr. (name), STOU’s faculty member, will be our 

representative at the above-mentioned meeting. 
 We would like to add that your international travel expenses to and from China, as well as 

domestic transportation costs in Thailand will be at our expense. 
 We would be pleased to welcome and render facilitation during your visit. 
 I wish to have you informed of the names of our representatives who will be attending the 

above-named seminar during 3-6 August, 2010 as follows:… 
 I wish to inform you about the donation of used computers for an educational programme in 

Phrae. 
I/We have the honour in forwarding 
I/We have the honour to submit  
We are delighted/happy/pleased to furnish you with the  
      information concerning 

ค านามหรือนามวลี 

ตัวอย่าง 
 I  have the honour in forwarding the news that Ms. (name) has been appointed to the new post 

of Deputy Permanent Secretary, Office of the Prime Minister, and will be leaving our 
department by the end of this month. 

 We are pleased to furnish you with the information concerning the fact that any material, 
supplies, or equipment purchased on a tax reimbursement basis must be imported into the 
Kingdom. 
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 การกล่าวถึงข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับ/รับทราบ 
As we have been informed that/of/about 
As we have learned that/of/about 

ประโยค (เม่ือตามหลงั that) 
ค านามหรือนามวลี (เม่ือตามหลงั of/about)  
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกรรมหรือส่วนขยายของขอ้ความ
ส่วนแรก แลว้จึงตามดว้ยประโยคหลกั โดยมี
เคร่ืองหมาย comma คัน่ 

ตัวอย่าง 
 As we have been informed about your retirement at the end of this year after a distinguished 

career in the service of your country, we take great pleasure in inviting you and your spouse 
to visit Thailand as official guests of the Ministry of Foreign Affairs. 

 As we have learned that in principle you have no objection to reimbursing the duties paid on 
the donated equipment, we wish to convey our sincere thanks and gratitude to you for the 
kind cooperation. 

I am given to understand (that) 
I am (very) delighted/happy/pleased/sorry/etc. to learn (from your 

letter) that/of/about  
I have learned/read with great interest (that) 
It came to my attention that 
It has been brought to my attention that 
It has been made known to us (that) 
It is most considerate of you to have informed us that/of/about 
It is regrettable that  
It is (to) my understanding that 
It saddens/saddened me to learn that/of/about 
It was with great pleasure that we learned that/of/about 
It was with deep regret that we learned of/about 
I was sorry to learn that/of/about 
We are sorry to learn from your letter that  
We have been informed by … that/of/about 
We have received a communication/letter/fax from … stating 

(that) 

ประโยค (เม่ือตามหลงั that) 
ค านามหรือนามวลี (เม่ือ
ตามหลงั of/about)  
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ตัวอย่าง 
 It saddened me to learn that you will be leaving us next month for your new posting. 
 I was very sorry to learn about your illness which may deprive us of your service. 

… has made known to us its wish to 
… has informed us of its interest in  

ค ากริยาไม่ผนั (กริยาช่องท่ี 1) + กรรมและ/หรือ
ส่วนขยาย (เม่ือตามหลงั to) 
ค านาม นามวลี หรือ Gerund (กริยาเติม ing) (เม่ือ
ตามหลงั in)  

ตัวอย่าง 
 The UNDP has made known to us its wish to send experts in various fields to be counsellors 

for the Ministry’s  new  developmental projects. 
 USAID has informed us of its interest in sending experts in various fields to be counsellors 

for the Ministry’s  new  developmental projects. 
 
 

 การแจ้งให้ทราบถึงเร่ืองทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

I/We 
have 

conveyed 
forwarded 
received 
relayed 
transmitted 

your 
Your 
Excellency’s 
etc. 

message 
proposal 
request 
 

for … approval. 
…consideration. 
… review. 

I/We 
have  

carefully considered 
examined 
reviewed 

your 
Your Excellency’s 
etc. 

message. 
proposal. 
request. 

We are at the moment 
currently 
now 
presently 

considering 
examining 
reviewing 

in the process 
of 

Your request has been received and is being given due consideration. 
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 การระบุประเด็นทีพ่จิารณาหรือปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
According to 

After considering/reviewing 

As for 

Considering 

Having considered/reviewed 

In connection with 

In consideration of 

In view of 

Owing to 

Regarding 

Taking into account 

the urgency of the matter, 

these considerations/factors, etc., 

ค านามหรือนามวลีอ่ืนๆ,  

etc. 

ประโยคหลกั 

ตัวอย่าง 
 According to established procedures, any request of this nature should be made by the 

Government of the Republic of India to the Royal Thai Government, through the Royal Thai 
Embassy in New Delhi. 

 Having reviewed matters, we are of the opinion that it may be advantageous for STOU to 
obtain more relevant information on this issue. 

 
 
 การแสดงความคิดเห็นหรือการเห็นชอบ  
I/We (do) agree that/with/to 
… have agreed that/with/to 
It is agreed (in principle) that 
We are in agreement with 
We are of the opinion that 
We are pleased to advise that 
We have no objection to 

ประโยค (เม่ือตามหลงั that) 
ค านามหรือนามวลี หรือ หรือ Gerund (กริยาเติม 
ing)  (เม่ือตามหลงั with/to)  
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ตัวอย่าง 
 The Thai authorities concerned have agreed to arrange a study programme for the said 

candidate as requested. 
 We are pleased to advise that, in principle, we have no objection to reimbursing the duties 

paid on the donated equipment. 
 We would like to inform you that we agree to extend the MOU for one year until December 

31, 2010. 
 
 การระบุหรือยืนยนัว่าจะแจ้งผลให้ทราบ 
It will be in my interest 
We shall not fail 
We will try our best 

in informing you of the outcome of our consideration. 
to keep you informed at the earliest opportunity. 

Please be assured that  you will be promptly notified of our decision at the earliest  
    opportunity. 
we will have you informed of our decision by July 23, 2010 as  
     requested.  

 
 การเสนอแนะวธีิปฏิบัติ 
It might be (adj.) to 
May we suggest … to 
We would like to suggest … to 

ค ากริยาไม่ผนั (กริยาช่องท่ี 1) 

It is proposed that 
We would like to propose/suggest that 

ประโยค 

ตัวอย่าง 
 We would like to suggest it would be best for you to send us all candidates’ test results by 21 

March 2010 for consideration. 
 We would like to suggest that all candidates’ test results be sent to us by 21 March 2010 for 

consideration.  
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   การให้ค าอธิบายและเหตุผลเพือ่ความกระจ่าง 
I find it necessary to 
It is necessary to 
We wish to 
We would like to 
 

ค ากริยาไม่ผนั (กริยาช่องท่ี 1) 
 

I find it necessary 
It is necessary 
We wish 

that 
to clarify that 
to point out that 

ประโยค 

We would like to clarify that 
to point out that 

ประโยค 
 

because …. 
for ….  
since …. 

ประโยค 

because of …. 
due to …. 

ค านามหรือนามวลี 

ตัวอย่าง 
We wish to point out that the programme budget must be submitted for our consideration along 
with the details of the proposed programme. 
 
 การให้ความมั่นใจ 
I/We would like to assure you of 
I/We should like to repeat the reassurance of my/our full support 
for 

ค านามหรือนามวลีหรือ 
Gerund (กริยาเติม ing) 

I/We would like to assure you that 
Please be/rest assured that 

ประโยค 

ตัวอย่าง 
We would like to assure you of continuing cooperation from the newly appointed Chief of the 
United Nations Sub-Division, and her staff. 
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 การเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณาตอบรับและให้ค ายืนยนั 

We are writing  
We have the honour 

to request the approval of 
to submit for your approval 

the offer of …. 
the proposal of …. 
the request of …. It would be greatly appreciated 

We would be (most) grateful 
to have your confirmation of 

We would appreciate your confirmation on 
 
 การขอทราบความคิดเห็น ข้อเสนอ และการเห็นชอบ 
We would appreciate receiving 
We would like to seek (your) 

clarification 
concurrence 

from … on this matter. 
on this matter. 

We do hope that the arrangement 
the proposal 

will meet with your approval. 
will meet with your concurrence. 

 
 การขอให้แจ้งผลให้ทราบ 
I shall be awaiting 
I should be most grateful to have 
It would be greatly appreciated if this request would receive 
I would be most grateful if you let me know of 
We would greatly appreciate learning of  

a favourable reply in due course. 
a favourable reply on your part. 
your confirmation of …. 
your (favourable) reply. 
your favourable consideration/ 
    support. I am looking forward to 

I look forward to 
We are looking forward to 

hearing 
receiving 

Please advise/inform us of the outcome of your consideration 
 

at your earliest convenience.  
by วนัเดือนปี. 
in due course. 

Your immediate/urgent response 
Your informing us of the outcome of your consideration 

will/would be greatly/highly/much  
    appreciated. 

Kindly have us advised/informed of + ค านาม 
We stand to be advised accordingly. 
We wish to be advised whether + ประโยค 
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 การขอร้องให้ช่วยติดต่อ/ด าเนินการ 
I/We request 
I/We (, therefore,) seek 
I/We wish to request 
I/We would be grateful for 
I/We would be highly appreciative 

to  be provided with 
I/We would (greatly) appreciate 
I/We would like to seek 
We have the honour to request 
We have the honour to seek 

any 
your (kind) 

assistance 
collaboration 
consideration 
cooperation 
help 

in …. 
in advising us on …. 
in clarifying …. 
in forwarding/transmitting  
    the request. 
in informing us of ….  
    (so that) …. 
in proceeding with the  
    necessary appropriate 
    arrangements. 
you might/could extend on         
    this matter. 

I am wondering 
It would be greatly/highly appreciated 
I/We should/would be (most) grateful 
I/We was/were wondering 
I/We would be most appreciative 
I/We would appreciate it (very much) 
 

if you could arrange to …. 
if you could, at your earliest convenience,  

forward to us …. 
if you could convey my best wishes and 

warm personal regards to …. 
if you could forward the request to …. 
if you could keep me/us informed of …. 
if you could kindly advise us of … 
if you could kindly provide the authorities 

with the necessary information. 
if you could let me/us know of …. 
if you could let us learn of your decision as 

soon as possible. 
if you could proceed with …. 
if you could furnish/provide/supply us with 

the details of …. 
if you would kindly …. 
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It is requested that 
We would like to request that 

ประโยค 

Could/Would you please  
Would you be good enough to 

ค ากริยาไม่ผนั (กริยาช่องท่ี 1) 

Your kind and urgent transmittal of the information would be greatly/highly/much appreciated. 
ตัวอย่าง 
 We, therefore, seek your kind cooperation in forwarding this matter to the authorities 

concerned. 
 We would like to request that this study tour take place during the last week of August and the 

first week of September. 
 In this connection, we would like to request your kind cooperation in arranging the wonderful 

performances, with about 130-140 performers, to show as a part of our festival during 1 - 14 
December, 2010, in Bangkok, Chon Buri (Pattaya), Songkhla (Hat Yai), and Phuket.  

 
 การเรียกความสนใจหรือความเอาใจใส่เป็นพเิศษ 
Kindly note that 
Please (also) note that 

ประโยค 

We wish to 
We would like to 

draw your special attention  to the fact that 
mention that 
point out that  
remind you that 

Please pay special attention to  
We wish to draw your special attention to 
We would like to draw your special attention to  

ค านามหรือนามวลี 
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 การขอให้แจ้งให้ทราบหากต้องการรายละเอยีดเพิม่เติม 
Should further detailed information be required, 
Should you need further information/clarification,  

please do not hesitate to ask. 
please do not hesitate to communicate to us. 
please feel free to ask. 
please have me/us so advised/informed. 
please let me/us know. 

 
 การขอให้แจ้งให้ทราบหากต้องการความช่วยเหลอื 
Should this office be of any assistance/service to  
     you in this matter, (please) 
Should you need further assistance/information/ 

clarification, (please) 
 

do not hesitate to ask. 
do not hesitate to communicate to us. 
do not hesitate to contact us. 
feel free to ask. 
have me/us so advised/informed. 
inform us. 
let me/us know. 

Please contact us 
let us know 

if we can be of 
any 

assistance. 
further help (to you). 

 
 การตอบรับ 

I/We accept with pleasure 
acknowledge with thanks the  
    receipt of  
am/are delighted to accept 
am/are (most) happy/honoured/ 
    pleased to accept 
have great pleasure in accepting 

your invitation 
offer 
proposal 
report 

to + ค ากริยา 
ไม่ผนั  
(กริยาช่องท่ี 1) 

I/We/ They 
He/She/ 
The 
Department 

have/has found the arrangement 
the proposal  
your recommendation 
your suggestion(s) 

(as prepared by …) 
(as presented by …) 

acceptable. 
suitable. 
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We take great pleasure in informing you that … is delighted to accept your kind offer. 
Your proposal/suggestion/recommendation has been well received. 
The Committee/Board/Office has given its  confirmation for the proposal. 

approval of the/your appointment. 
the/your recommendation. 
the/your suggestion. 
the/your project. 
 

 
 การตอบปฏิเสธ 
I/We/They/ 
He/She/ช่ือบุคคล 

regret(s) being unable to 
will be unable to 

accept your kind invitation. 
provide information on this matter. 
attend 
participate in 
take part in 
etc. 

the conference. 
the convention. 
the workshop. 
etc. 

… has asked me to express his/her regret that 
I am sorry to have to say that 
I wish to inform you with regret that  
… regrets that  
We are sorry to have to inform you that  
We regret that 
We regret to inform you that 
We regret to say that 

ประโยค 

ตัวอย่าง 
 He regrets that previous commitments prevent him from accepting your kind invitation. 
 I wish to inform you with regret that he died as a consequence of his injuries. 
 We regret that the Minister will be unable to accept your kind offer. 
 We regret not being able to convey to you more information on this matter. 
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 การระบุสาเหตุของการตอบปฏิเสธ (ส านวนต่อไปน้ีเป็นส่วนขยายประโยคหลกั จึงตอ้งวางไว้
ขา้งหนา้หรือทา้ยประโยคตอบปฏิเสธ ไม่สามารถอยูต่ามล าพงัได)้ 

because of  
due to 
made impossible by 
owing to 

a prior engagement 
a prior special assignment 
a sudden indisposition 
an (urgent) official function  
previous commitments 
unforeseen circumstances 

ตัวอย่าง 
 The Director-General has asked me to express his regret that due to a prior engagement 

he could not attend the conference and was unable to accept your invitation. 
 

 การแนะน าบุคคล 

I am (most) pleased 
I have the honour 
It gives me great pleasure 
It is a great honour for me 
I wish 
May I have the honour 
Permit me 
Please allow me 

to introduce (to you) ช่ือบุคคล 

May I introduce (to you) 
We take great pleasure in introducing (to you) 
 
 
 การแสดงความขอบคุณ 

I am most delighted to have learned of 
I am very grateful for 
I greatly appreciate 
I have received 
I must thank you for 

the  
 
your 
 

continued 
cordial 
excellent 
expeditious 
kind 

acceptance to be a guest  
    speaker at our seminar.  
assistance accorded us  
    during our brief stay in  
    your beautiful country.  
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I should like to express my deep/ 
    personal appreciation for 
I thank … (very) sincerely for 
I wish to convey my appreciation for 
I wish to express my most sincere  
    appreciation and thankfulness for  
I wish to express my sincere  
    appreciation for 
I wish to thank you (most kindly) for 
I would like to express our sincere  
    thanks for 
I/We would like (to take this  
    opportunity) to express our (heartfelt) 
    gratitude/appreciation for 
I would like to thank you (most  
    sincerely) for 
… joins me in thanking  … for 
Please accept my/our appreciation for 
Thank you (very much) for 
We appreciate 
We are greatly appreciative of 
We are/would be most grateful for  
We hasten to thank you for 

thoughtful 
warm 
wonderful 
 
 
* ตอ้งเลือก 

ใชค้  าให้
เหมาะสมกบั
ค านามท่ี 

ตามมา  

assistance and close  
    cooperation. 
attention and consideration  
    (in this matter). 
attention and cooperation  
    (in this matter). 
consideration in …. 
expression conveyed/ 
    extended to me/us on …. 
expression of …. 
generosity. 
hospitality (extended to us  
    during our stay in ….) 
invitation. 
invitation and the excellent  
    arrangements you have  
    made. 
letter of …. 
letter in which you …. 
message of condolences. 
message of congratulation. 
message of sympathy. 
message of … on …. 
reception. 
support. 
thoughts extended to us on …. 
transmittal of the information. 
welcome. 
words expressed on …. 
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It would be greatly appreciated  if you would  
We would greatly appreciate it if you would 

submit your project proposal by July 12, 2010. 
submit his/her qualifications for our approval. 

Your continued assistance (in this matter) 
Your Excellency’s confirmation by March  
    10, 2010, 
Your favourable consideration of this matter 
Your further arrangement in this matter 
Your kind acceptance as our guest speaker  
Your kind consideration/concurrence  
    (in this matter) 
Your kind cooperation/assistance in ….  
    (in due course) 
Your kind cooperation as to … 
Your kind cooperation (in conveying this  
    information to the authorities concerned) 
Your kind transmittal of this information to the  
    authorities concerned 

will/would be greatly/highly/much appreciated. 
 

ตัวอย่าง 
 I wish to thank you for your most kind assistance. 
 I wish to convey my appreciation for the cordial hospitality which was so kindly 

accorded. 
 I would like to express my deep appreciation for your kindness and hope that you will 

accord me  
       the privilege of welcoming you in person in Bangkok. 
 I would like to thank you most sincerely for Your Excellency’s warm welcome and the 

hospitality accorded me, and for all the assistance rendered by your Excellency’s staff 
which made our stay a most enjoyable one. 

 It was my great pleasure to meet His Excellency again and renew our acquaintance. 
 We would be most grateful if you could transmit the request to the authorities concerned. 
 Your kind and expeditious transmittal of the information would be very much 

appreciated. 
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 การแสดงความเสียใจและขอโทษเมื่อเป็นเหตุให้เกดิความไม่สะดวกจากการตอบปฏิเสธหรือ 
การเลือ่นก าหนดการ 

I am sorry for 
Please excuse us of 
We regret 
We sincerely 
apologize for 

any inconvenience the cancellation 
the change (in the 
program) 
the delay 
the indisposition 
this matter 
the Office/Department 
the postponement 
we 

might have caused. 

which may arise in this matter. 
 

 การแสดงความเศร้าโศก 
I am deeply grieved at the sad news of 
I am saddened at  
I have heard with deep regret the news of 
I have learned with grief of 
I have learned with profound sorrow of 
It grieves me to learn of  
It is with deep/profound regret that we have learned  
    about/of 
It is with sadness that I/we have learned of 
It is with the deepest regret I have learned the sad  
    news of 
It was a (great) shock to hear the sad news of 
It was with deep/deepest sorrow that I learned of 
I was most distressed to hear of 
We are grieved to hear/learn of 
We feel a deep personal loss at 
We have been deeply grieved to learn of 
We were saddened to be informed of 

the accident …. 
the demise of …. 
the passing of …. 
the (sudden) death of …. 
the sudden and untimely departure of …. 
etc. 
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I beg to convey through … the expression of our  
    sympathy 
I wish to express my profound and sincere  
    condolences 
I wish to extend my heartfelt condolences 
… join(s) me in extending our deepest sympathy 
May I express my sympathy and sincere condolences 
May I offer my sincere sympathy 
We wish to convey our heartfelt condolences 

for the loss. 
for the great loss and damage. 
to … on this sad occasion. 
to … on your bereavement. 
for the family in bereavement. 

I join … 
… join(s) me 

in conveying  
in extending 

our deepest sympathy 
our heartfelt   
     condolences 

May I join you in your bereavement and offer my deep and sincere sympathy. 
We join … in your hour of bereavement and in your prayers for his/her/their eternal repose. 
I hope that you would be kind enough to  
    convey to … 
Let me convey to … 
May I on this sad occasion extend to … 
Please accept 
Please convey to … 
We hasten to express to 
We respectfully extend 
We wish to express to … 
Would you be kind enough to convey to …  

my deepest condolences (for …). 
my heartfelt condolences (for …).  
my sincere sympathy and condolences (for …). 
our deepest sympathy and condolences (for …). 
our most heartfelt condolences and deepest  
    sympathy in your/his/her/their great loss. 
our most sincere condolences (for …). 
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ตัวอย่าง 
 It grieves me to learn of the accident in which Mr. and Mrs. C. Johnson were killed. 
 Please accept our deep condolences for the great loss and damage caused by the 

earthquake in Chengdu and Sichuan. We hope that all the incidents will be well ended, 
and the affected areas will be restored soon. 

 May I express our deep condolences to the family of Mr. Henry White and say that we 
join them in their bereavement. 

 May I join you in your bereavement and offer, on behalf of the Department, my deep and 
sincere sympathy at such a tragic loss. 

 We feel a deep personal loss at his sudden and untimely departure. 
 We wish to express our deepest sorrow to you and your family and join you in your 

personal bereavement. 

 
 การแสดงความยนิดี 
Congratulations (to you) 
I convey our warmest congratulations to you 
I would like to congratulate you 
May I congratulate you 
Please accept my congratulations 

on 
on the (auspicious)  
    occasion of 

your achievement. 
appointment as …. 
new appointment. 
recent promotion. 
success in …. 

 on becoming …. 
on being …. 
on having …. 
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 การอวยพร/แสดงความปรารถนาดี 
I would like (to take this 
opportunity) 
We are (very) pleased 
We take this opportunity 
We wish 
We would like 

to convey 
to express 
to extend 
to offer 

my 
our 

best wishes to … on/for …. 
sincere good wishes for …. 

We take great pleasure in extending our warmest wishes to … on …. 
I wish you 
My very best wishes for 
Please accept my wishes for 
Wishing you 
Wish you 

continuing/further success. 
even greater success. 
future/continued prosperity. 
good health. 
happiness. 
much success in the future. 
a quick recovery. 

ตัวอย่าง 
 I would like to convey my best wishes and warm personal regards to your Excellency and  

Madam. 
 We take this opportunity to express our sincere good wishes for the success of the conference. 
 
 การฝากความระลกึถึง 
It would be greatly appreciated if you  
    could (kindly) 
I would appreciate it if could 
I would like to 
Please 
Please be kind enough to 

convey 
pass along 

my 
our 

best regards/wishes 
warm (personal) regards 

to …. 
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 การแสดงความหวังทีจ่ะได้พบปะกนั/ท างานร่วมกัน/ตอบแทนความมีน า้ใจ 
I hope I will one day have 
I look forward to  
I should like to express the hope that you will  
    accord me 
I/We (very much) hope I/we shall have  
We hope to have 

an opportunity to 
the privilege to 

entertain …. 
welcome …. 
work with you in the  
    future. 

an opportunity of 
the privilege of 

entertaining …. 
welcoming …. 
working with you in  
    the future. 
etc. 

ตัวอย่าง 
I hope that we shall have the opportunity and privilege to reciprocate your Excellency’s warm 
hospitality in the future. 
 
 การระบุส่ิงทีส่่งมาด้วย 
Attached (herewith) please find  
Enclosed (herewith) please find  
Enclosed is/are 
I am glad to (be able to) furnish you with 
I have the honour to enclose (herewith) 
I have the pleasure of enclosing  
    (herewith) 
I hereby enclose 
I take pleasure in enclosing 
Please find enclosed 
We are enclosing 
We are happy to furnish you with  
We enclose (herewith) 
We have enclosed 
We submit herewith 

a copy of … 
detailed information 
relevant documents 
the … 
the (requested)  
    information/document 
 

concerning …. 
for …. 
for your further action. 
for your information. 
for your (further/   
    preliminary)  
   consideration/perusal.  
on …. 
regarding …. 
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A copy of … 
Detailed information (regarding …) 
Relevant documents 
The … 
The requested information/document 

appear(s) in the enclosure 
is/are (also) attached 
(herewith) is/are (also) 
enclosed (herewith) 
is/are (herewith) enclosed 

 

ตัวอย่าง 
I take pleasure in enclosing, for the Embassy’s files, 4 copies of form FE2a for the above- 
mentioned experts. 

 
 การแสดงความหวังว่าส่ิงทีส่่งมาให้จะเป็นประโยชน์ 
I (do) hope (that) 
I sincerely hope (that) 
We (do) hope that  
It is hoped that 

the above/attached/enclosed  
     booklet/document/information/etc. 

will be of some benefit/use  
    for …. 

you would find the above/attached/ 
enclosed booklet/document/ 
information/etc. 

appropriate (for …). 
beneficial (for …). 
useful (for …). 

ตัวอย่าง 
I sincerely hope the enclosed document will be of some benefit for our future cooperation. 
We hope that you will find the above information useful for your further arrangements. 

 
 ข้อความหรือประโยคลงท้ายก่อนจบส่วนเนือ้เร่ือง  

การให้ความมัน่ใจเก่ียวกับการให้ความร่วมมือ 
Accept, Excellency, the assurances of our highest consideration. 
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest  
    consideration. 
Please be assured of our full cooperation. 
Please stand assured of our continued appreciation and co-operation. 

 
การให้ความมัน่ใจเก่ียวกับการแจ้งผลการพิจารณา 
It will be my concern to inform you at the earliest opportunity. 
Please be assured that you will be notified of our decision at the earliest opportunity. 
We shall not fail to inform you of the outcome of our deliberations. 
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การแสดงความขอบคุณเก่ียวกับการพิจารณา ความอนุเคราะห์ หรือความร่วมมือท่ีได้รับ/หวงัว่าจะ
ได้รับ 
I would like to avail myself of this opportunity to express our sincere thanks and appreciation for  
    your help. 
It would be greatly appreciated if this request would receive your favourable support. 
Thank you for any kind cooperation you may wish to consider. 
Thank you very much for your kind attention and consideration.   
We remain most thankful for your kind co-operation. 
We sincerely hope to receive your kind cooperation in this matter. 
We would appreciate your cooperation in informing us of the outcome at your earliest  
     convenience. 
We would appreciate your giving this matter your early attention. 
We would appreciate it if you would convey the previously-mentioned information of Ms.  
     (name). 
We would appreciate it if you would let us know at your earliest convenience whether this request  
     can be approved. 
We would be most appreciative of your kind cooperation in transmitting the information. 
Your continued assistance in this matter will be much appreciated. 
Your Excellency’s kind concurrence in this matter will be highly appreciated. 
Your Excellency’s kind consideration to this matter would be greatly appreciated. 
Your favourable consideration of this request would be highly appreciated. 
Your kind co-operation is, as always, very much appreciated. 
Your kind consideration will be highly appreciated. 
Your offer and support are always greatly appreciated. 
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การแสดงความหวงัว่าจะได้รับการตอบกลับ/ตอบรับ 
I am looking forward to receiving your favourable reply. 
I shall be awaiting a favourable reply from you. 
I shall be most pleased to hear from you. 
Please advise me of the outcome in due course. 
We are looking forward to a favourable reply in due course. 
We are looking forward to hearing from you. 
We are looking forward to receiving your reply. 

 
การแสดงความเตม็ใจให้ข้อมูล/ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
Should further detailed information be required, please do not hesitate to communicate with us. 

We look forward to hearing from you soon. 
Should this office be of any assistance to you in this matter, please do not hesitate to ask. 
Should you need further information (clarification)     please do not hesitate to ask. 
                        please feel free to ask. 
                                                                       please have me so advised. 
                          please let me know. 

การลงท้ายแสดงความระลึกถึง/ความปรารถนาดี 
With best regards. 
With best wishes. 
With warm personal regards.  
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  บทท่ี 16 น้ีน าเสนอตัวอย่างข้อความในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบตาม
จุดประสงค์ย่อย อนัไดแ้ก่ หนงัสือแจง้ข่าวสาร หนงัสือเชิญ หนงัสือแสดงความยินดี หนงัสือแสดงความ
เสียใจ หนังสือขอบคุณ และหนังสือช้ีแจง ซ่ึงผูจ้ ัดท าได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งท่ีใช้หนังสือราชการภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังาน จึงไดร้วบรวมและน ามาเป็นตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผูศึ้กษาชุดฝึกอบรมทางไกล
น้ีซ่ึงสามารถน าไปประยกุตห์รือปรับใชเ้น้ือหาและส านวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต่้อไป 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างที ่1 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะผู้แทนเข้าร่วมกจิกรรม) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ hereby appoints the following officials to attend ช่ือกิจกรรม to be held at the 
ช่ือสถานท่ีจัดกิจกรรม in ช่ือเมือง between ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิมกิจกรรม and ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุด
กิจกรรม: 

1. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, Chief of Delegation 
    ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

2. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, Delegate 
    ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 

หนังสือแจ้งข่าวสาร 
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 ตัวอย่างที ่2 (แจ้งช่ือและแนะน าผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมกจิกรรม) 

To whom it may concern, 

This letter introduces ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล, ช่ือต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงาน of the Royal Thai Government.  
He/She is visiting ช่ือประเทศท่ีจะไป accompanied by จ านวนคนท่ีร่วมคณะ other members of his/her staff 
at the invitation of the ช่ือประเทศท่ีจะไป Government. 
 
We would be grateful for any assistance you can extend to ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ/ช่ือ-สกุล and his/her staff to 
ensure a pleasant visit to ช่ือประเทศท่ีจะไป. 

 

 

 ตัวอย่างที ่3 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม) 

Kindly refer to your letter เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง dated วันเดือนปีท่ีระบุไว้ในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding 
your invitation to attend the above-mentioned meeting. 

We are pleased to nominate the officers listed below as the representatives of our department who will 
participate in this meeting: 

 1. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 2. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

 3. ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 
      ช่ือต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน 

Your furher assistance in arranging this meeting is greatly appreciated. 
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 ตัวอย่างที ่4 (แจ้งช่ือผู้ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม) 

Please refer to ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ’s fax dated วนัเดือนปีท่ีระบุในโทรสาร inviting us to participate 
in ช่ือการประชุม which will be held from ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิมการประชุม to ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุดการ
ประชุม. 

We are pleased to inform you that ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล ช่ือหน่วยงาน’s ช่ือต าแหน่ง, will be our 
representative at the above-mentioned meeting. 

Your transmission of this information to the authorities concerned would be greatly appreciated. 
 

 

 ตัวอย่างที ่5 (แจ้งเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล) 

With reference to ช่ือรางวลั, on behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, it is my pleasure to support the 
nomination of ช่ือผู้สมควรได้รับรางวลั, ต าแหน่งผู้สมควรได้รับรางวลั to receive this award. 

Please find attached a statement of support and a copy of ช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล’s CV for your 
consideration. 

Thank you for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่6 (แจ้งเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร) 

Thank you for your letter inviting nominations for the President of ช่ือคณะกรรมการบริหาร and 
Members of the Executive Board. 

Please be informed that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to nominate the heads of the following 
organisations/institutions/universities/offices for membership of the Executive Board: 

1. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

2. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ช่ือหน่วยงานของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

In regard to the ช่ือคณะกรรมการบริหาร Presidency, we would like to recommend ช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร of ต าแหน่งของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร. ช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  has a distinguished 
record as an academic/a professional/a business leader and we believe that หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  has the resources, commitment and 
experience to ensure successful administration of the Association’s affairs. 

We look forward to the continued growth and success of ช่ือคณะกรรมการบริหาร in the years ahead. 

 

 ตัวอย่างที ่7 (แจ้งช่ือผู้สมัครรับทุน) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปี, regarding the announcement of ช่ือหน่วยงานผู้ประกาศ
แจ้งเร่ืองทุน on granting scholarships to จ านวนผู้มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือรับทุน of ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งช่ือ
ผู้สมคัรรับทุน’s staff members in order to attend the training on “หัวข้อการฝึกอบรม” during วนัเดือนปีท่ี
จัดฝึกอบรม, at สถานท่ีจัดฝึกอบรม.  In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งช่ือผู้สมคัรรับทุน is pleased to 
nominate จ านวนผู้สมคัรรับทุน candidates for the scholarships listed as follows: 

 1. ค าน าหน้าช่ือ พร้อมช่ือ-สกุลของผู้สมคัรรับทุน 
 2. ค าน าหน้าช่ือ พร้อมช่ือ-สกุลของผู้สมคัรรับทุน 

Thank you for your kind attention in this matter. 
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 ตัวอย่างที ่8 (แจ้งสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่กรุงเทพฯ) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งสนับสนุน, I am truly pleased to extend our full support to ช่ือหน่วยงานผู้
เสนอตนเป็นเจ้าภาพจัดงาน in their bidding for ช่ืองาน to be held in Bangkok, Thailand. 

Thailand’s strategic location combined with its nature and cultural diversity has made it a choice of 
destination for many international events and conferences.  Bangkok is served by over eighty major 
international carriers thereby making travel to Thailand relatively convenient.  State-of-the-art conference 
and exhibition venues of international standard and an outstanding selection of hotel accommodation 
provide the impressive hospitality and services for international conferences of all sizes and contexts.  The 
public services and transportation networks have also been consistently upgraded for the convenience of 
all visitors. 

As a government organization in charge of หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก in Thailand, we would like to 
assure you of our full endorsement, to the farthest extent of our authority, to ช่ือหน่วยงานผู้เสนอตนเป็น
เจ้าภาพจัดงาน, as well as our readiness to welcome all delegates of ช่ืองาน to our beautiful country. 
Should you be interested and wish to consider Bangkok, Thailand, to be the venue of this event, please 
address your contact directly to:  

  ช่ือหน่วยงานผู้เสนอตนเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

  ท่ีอยู่ 
  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 

  ท่ีอยู่อีเมล 

We are looking forward to the pleasure of welcoming the delegates of ช่ืองาน to Thailand. 
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 ตัวอย่างที ่9 (แจ้งอนุมัติการเปิดเผยข้อมูล) 

In reference to your inquiry letter Ref: No. เลขท่ีหนังสืออ้างอิง, dated วนัเดือนปีของหนังสือ, concerning 
the disclosure of the document held by ช่ือหน่วยงานผู้ขออนุมติัการเปิดเผยข้อมลู listed below, ช่ือ
หน่วยงานผู้แจ้งอนุมัติการเปิดเผยข้อมลู submits its opinion as follows: 

1. Document requested for disclosure: 
“ช่ือหัวข้อเอกสารข้อมลูท่ีต้องการเปิดเผย” by the “ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท า
เอกสารข้อมลู”. 

2. Disclosure application number: 
เลขท่ีหนังสือขออนุมัติการเปิดเผยข้อมลู. 

3. Opinion: 
ช่ือหน่วยงานผู้แจ้งอนุมติัการเปิดเผยข้อมลู is pleased to approve the disclosure of “ช่ือหัวข้อ
เอกสารข้อมลูท่ีต้องการเปิดเผย” by the “ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารข้อมลู”. 

Thank you for your kind attention. 

 

 ตัวอย่างที ่10 (แจ้งเร่ืองการส่งต่อข้อมูลค าร้องขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องโดยตรง) 

Reference is made to the letter from ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ to ช่ือต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ผู้ออกหนังสือ, dated วนัเดือนปีของหนังสือ, concerning the request for ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s 
cooperation in รายละเอียดของความร่วมมือตามท่ีร้องขอมา.  

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has considered that รายละเอียดของความร่วมมือตามท่ีร้องขอมา is under the 
responsibility of ช่ือของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องโดยตรง. In this connection, ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ has already forwarded the matter to the responsible agency for their further 
operation. Therefore, you can make direct contact in order to follow up the matter.      

Thank you very much for your kind attention.    
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 ตัวอย่างที ่11 (แจ้งการน าส่งร่างข้อเสนอเพือ่พจิารณา) 

I hereby enclose for your consideration a draft proposal of ช่ือข้อเสนอ.  ...รายละเอียดข้อมูลข้อเสนอโดย 

สังเขป... Any comments you may have on this document would be extremely helpful and most 
appreciated. 

I send my best regards and look forward to hearing from you soon. 

 

 ตัวอย่างที ่12 (แจ้งการน าส่งแบบประเมินและหนังสือรับรองนักศึกษาฝึกงาน) 

Reference is made to our letter, Ref: เลขท่ีหนังสืออ้างอิง, dated วนัเดือนปีของหนังสืออ้างอิง, accepting 
ช่ือนักศึกษาฝึกงาน, a ช้ันปีของนักศึกษาฝึกงาน student majoring in วิชาเอกของนักศึกษาฝึกงาน, to be a 
trainee in the ส่วนงาน/แผนกงานท่ีนักศึกษาฝึกงาน section/division/department/office during ก าหนดช่วง
วนัเดือนปีของการฝึกงาน. 

In this connection, the internship period has already finished and we would like to submit the student’s 
internship assessment form together with the enclosed internship certificate for your consideration.  

Thank you very much for your kind attention. 

 

 

 ตัวอย่างที ่13 (แจ้งเร่ืองการลงนามในข้อตกลง) 

Thank you very much for your letter concerning รายละเอียดของจดหมายท่ีอ้างถึง and enclosing the ช่ือ
ข้อตกลง Agreement. 

It has been my pleasure to sign this agreement, which I enclose herewith.  I would like to express my 
sincere appreciation to ช่ือหน่วยงานท่ีเสนอข้อตกลง for its kind cooperation in providing รายละเอียดข้อมลู
ความร่วมมือตามข้อตกลง, which will greatly benefit ประโยชน์ท่ีหน่วยงานผู้ออกหนังสือจะได้รับ at ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ. 

I look forward to our successful cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่14 (แจ้งเร่ืองการลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ) 

It is with great pleasure that I have signed the Memorandum of Understanding for cooperation between 
ช่ือหน่วยงานอ่ืน and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

If you are still happy to proceed, please forward the two copies of the agreement as attached to ช่ือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืน, ช่ือต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงานอ่ืน for his/her signature. Please then kindly return 
one of the copies to us. 

In the meantime I send my warmest regards and look forward to continuing and successful cooperation 
between our organisations/institutions/universities/offices.  

 

 

 ตัวอย่างที ่15 (แจ้งเร่ืองการเห็นด้วยกบัร่างบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ) 

Thank you very much for forwarding to ช่ือผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ the Draft Memorandum of 
Understanding for Academic/Professional/Business Cooperation between ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือ
หน่วยงานอ่ืน for our consideration. 

I am pleased to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is in agreement with the draft in all respects and 
that you may proceed with preparation of the official documentation for signature. In this regard, for all 
correspondence or inquiries please contact ช่ือผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ, ต าแหน่งของผู้ได้รับร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ, รายละเอียดช่ือ ท่ีตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงฯ. 

In the meantime, I send my warmest regards and look forward to successful cooperation between our 
organisations/institutions/universities/offices. 
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 ตัวอย่างที ่16 (แจ้งเสนอข้อตกลงความร่วมมือ) 

Further to the highly successful visit of ช่ือผู้มาเยือน, ต าแหน่งของผู้มาเยือน, ช่ือหน่วยงานของผู้มาเยือน to ช่ือ
หน่วยงานย่อยท่ีต้อนรับการมาเยือน, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ during ก าหนดช่วงวันเดือนปีของการมาเยือน, I am 
writing to you concerning the formalizing of our cooperation. Our organisations/institutions/universities/ 
offices have enjoyed a cordial and beneficial relationship for จ านวนปี years resulting in, among many 
things, ช่ือหน่วยงานของผู้มาเยือน’s generous assistance in the training of our staff from ช่ือหน่วยงานย่อยท่ี
ได้รับความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม. We are interested in continuing and strengthening this relationship 
which exists between our organisations/institutions/universities/offices. Our most recent cooperative 
agreement expired in ก าหนดวันหมดอายขุองข้อตกลงฯ. Therefore, I would like to renew the academic/ 
professional/business cooperation between our organisations/institutions/universities/offices. 

In this regard, it is my pleasure to enclose a draft agreement between our organisations/institutions/ 
universities/offices for your consideration. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would greatly appreciate the 
opportunity to carry out further cooperative activities with ช่ือหน่วยงานผู้มาเยือน, facilitating a fruitful 
exchange of perspectives and experience among our staff. We strongly believe that such exchanges can 
bring mutual benefits in our continuing efforts to offer the best possible educational/professional/ 
business services to our students/our clients/the public. 

Your kind consideration of the proposed agreement is most appreciated. In the meantime, I send my 
kindest regards and look forward to hearing from you soon. 
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 ตัวอย่างที ่1 (เชิญเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพธีิเปิดงานของจังหวัดหรือหน่วยงาน) 

ช่ือจังหวัดท่ีจัดงาน has been honored as the host province of ช่ืองาน during ก าหนดวนัเวลาจัดงาน. ...
วตัถปุระสงค์และรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงาน... The opening ceremony is scheduled on ก าหนดวนัและ
เวลาพิธีเปิดงาน. 

In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has the honor of inviting Your Excellency and spouse to attend the 
opening ceremony of ช่ืองาน, and explore the tourist attractions in ช่ือจังหวดัท่ีจัดงาน. A program is attached 
herewith for Your Excellency’s information and consideration. 

Your Excellency’s confirmation by ก าหนดวนัสุดท้ายของการตอบรับค าเชิญ, would be greatly 
appreciated. 

Accept, Excellency, the assurances of our highest consideration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 

หนังสือเชิญ 
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 ตัวอย่างที ่2 (เชิญเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพธีิเปิดอาคารสถานที่) 

I have the honour of informing Your Excellency that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be performing the 
opening ceremony of ช่ืออาคารสถานท่ีท่ีจะมีพิธีเปิด at ช่ือสถานท่ี in ท่ีอยู่  (อ าเภอและจังหวดั), on ก าหนด
วนัจัดงาน, during ก าหนดช่วงเวลาจัดงาน hours. 

The ceremony will be broadcast live via ช่ือสถานีท่ีรับผิดชอบถ่ายทอดสดงานพิธีเปิด during ก าหนด
ช่วงเวลาการถ่ายทอดสดงานพิธีเปิด hours, and celebrations will be held for จ านวนวนัจัดงาน consecutive 
days and nights, until ก าหนดวนัจัดงานวันสุดท้าย.  ... รายละเอียดส าคัญต่างๆ เก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีจัด
พิธีเปิด ... 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would therefore like to request the honour of Your 
Excellency’s presence at the opening ceremony of ช่ืออาคารสถานท่ีท่ีจะมีพิธีเปิด. The ceremonial 
programme is attached herewith for your information. 

Accept, Excellency, the assurances of our highest consideration. 

 

 ตัวอย่างที ่3 (เชิญเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพธีิเปิดงานสัมมนา) 

I have the honor to inform Your Excellency that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ in cooperation with ช่ือ
หน่วยงานอ่ืนผู้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน will be organizing a four-day seminar to วตัถปุระสงค์ของ
การจัดงาน at สถานท่ีท่ีจัดการสัมมนา during ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการสัมมนา. 

I would like to take this opportunity to cordially invite Your Excellency to attend the Opening Ceremony 
of the seminar at ก าหนดเวลาร่วมงาน hours, ก าหนดวนัท่ีร่วมงาน, or send a representative from your 
embassy.    

The seminar will be attended by participants from the following countries and agencies: รายช่ือประเทศ
และหน่วยงานหลักต่างๆ ท่ีเข้าร่วมงาน. 

I would appreciate it very much if Your Excellency could kindly send your confirmation by ก าหนดวนั
สุดท้ายของการตอบรับค าเชิญ.  Thank you for your cooperation and should Your Excellency have any 
questions, please do not hesitate to contact me. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
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 ตัวอย่างที ่4 (เชิญเป็น keynote speaker) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานอ่ืนผู้ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน, I would 
like to request the honor of having you as the keynote speaker for our seminar on "ช่ือหัวข้อการสัมมนา" 
to be held at สถานท่ีจัดสัมมนา on ก าหนดวันจัดสัมมนา. 

ข้อมลูเก่ียวกับการสัมมนาโดยสังเขป.  The aims of this event are to วตัถปุระสงค์ของการจัดสัมมนา.  The 
seminar will be attended by participants from various countries and agencies involved in งานหรือหน้าท่ี
ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสัมมนา including representatives from รายช่ือประเทศท่ีส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา in addition to representatives from รายช่ือประเทศอ่ืนท่ีส่งผู้แทนเข้าร่วม
สัมมนา.  Please find attached the tentative program for your reference. 

Your contributions to this event would be greatly appreciated, and I look forward to your favorable 
response.  If you have any questions or need additional information, please do not hesitate to contact me. 
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 ตัวอย่างที ่5 (เชิญเป็น keynote speaker) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has been selected to host ช่ืองาน at สถานท่ีจัดงาน during ก าหนดการจัดงาน. 
The opportunity to stage this important event is a great honor for us, particularly as in ปีท่ีจดังาน we will 
commemorate ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s จ านวนปีท่ีครบรอบวนัก่อตั้ง/สถาปนา anniversary. 

The theme for the conference is “หัวข้อการประชุม” with the following sub-themes: 

1. หัวข้อย่อยของการประชุม 
2. หัวข้อย่อยของการประชุม 
3. หัวข้อย่อยของการประชุม 

We hope that this event will provide a forum for scholars from throughout the world to share and gain 
experience from each other. In this connection, it is my honor to extend my most cordial invitation to 
you to be our speaker in the plenary session “หัวข้อท่ีเชิญให้บรรยาย”. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will 
provide roundtrip air ticket, accommodation and transportation, as well as other local hospitality during 
your stay at the conference. Your contribution and participation in this gathering will be of great benefit 
to the participants. 

I look forward to your favorable reply soon. 

 

 ตัวอย่างที ่6 (เชิญเป็นผู้กล่าวต้อนรับในพธีิเปิดการประชุม) 

I am writing in reference to the ช่ือการประชุม to be hosted by ช่ือเจ้าภาพจัดการประชุม in สถานท่ี/
จังหวดัท่ีจัดการประชุม during ก าหนดวนัจัดการประชุม under the theme of “ช่ือหัวข้อการประชุม”, at 
which it will be our honor to welcome ช่ือหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดประชุม as a conference sponsor.  

In this regard, it is my honor to cordially invite you to deliver welcoming remarks on behalf of ช่ือ
หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดประชุม during the opening ceremony of the conference ก าหนดวนัเวลาของ
พิธีเปิด.  Your presence and contribution at this important event would be greatly appreciated. 

I look forward to receiving your favorable reply soon. 
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 ตัวอย่างที ่7 (เชิญเป็นวิทยากร) 

We are writing with great pleasure to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ plans to organize the 
seminar on ช่ือหัวข้อการสัมมนา during ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการสัมมนา, at สถานท่ีท่ีจัดการสัมมนา. 

The seminar aims to provide participants with knowledge about ความรู้ท่ีผู้ เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ. In 
addition, the participants will learn case studies on กรณีศึกษาท่ีผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้. For these 
reasons, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is very pleased to invite you as an expert in หัวข้อการสัมมนา to make 
a presentation on “ช่ือหัวข้อการน าเสนอ” on วนัเดือนปีของการน าเสนอ, at ช่วงเวลาการน าเสนอ, as in the 
attached program. 

Thank you for your kind attention. We are looking forward to hearing from you soon. 

 

 ตัวอย่างที ่8 (เชิญเป็นวิทยากร) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is organizing the seminar on “ช่ือหัวข้อการสัมมนา,” which is scheduled to be 
held at รายละเอียดสถานท่ีท่ีจัดการสัมมนา, during ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการสัมมนา.  

In this regard, participants will be knowledgeable about ความรู้ท่ีผู้ เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ, which will 
enable them to comprehensively adapt ส่ิงท่ีผู้ เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าไปปรับใช้ได้. This event will be 
joined by approximately จ านวนคน decision-making executives in สายงาน businesses; such as, 
ยกตัวอย่างสายงาน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเข้าร่วมสัมมนา. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ considers your knowledge and expertise an important element to the success of 
this seminar.  On this occasion, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ takes the pleasure to invite you to be one of the 
guest speakers on the topic “ช่ือหัวข้อการน าเสนอ” on วนัเดือนปีของการน าเสนอ, between ช่วงเวลาการ
น าเสนอ. You will also be joined by a representative of หน่วยงานของผู้น าเสนอร่วมอีกราย.  In this regard, 
ช่ือผู้ด าเนินการอภิปราย would be the moderator and please refer to the attached documents for further 
information. In this connection, kindly e-mail your document to หน่วยงานย่อยท่ีรับผิดชอบการจัดสัมมนา, 
E-mail: ท่ีอยู่อีเมล within ก าหนดวนัส่งเอกสาร. Please note that your travelling expenses will be 
subsidized by ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

We sincerely hope to receive your kind cooperation in this matter. 
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 ตัวอย่างที ่9 (เชิญเป็นวิทยากร) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will organize a seminar on the “ช่ือหัวข้อการสัมมนา” for members of ช่ือ
หน่วยงานของสมาชิกผู้เข้าร่วมการสัมมนา, with the objective of วตัถปุระสงค์ของการจัดสัมมนา. 

ความส าคัญหรือเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดสัมมนาโดยสังเขป. 

As you are an experienced person in สายงาน/ความรู้/ประสบการณ์หรือธุรกิจ, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
would like to take this opportunity to invite you to be a guest speaker on the topic of “ช่ือหัวข้อการ
น าเสนอ” on วนัเดือนปีของการน าเสนอ, between ช่วงเวลาการน าเสนอ, at รายละเอียดสถานท่ีท่ีจัดการ
สัมมนา. Approximately จ านวนคน members of ช่ือหน่วยงานของสมาชิกผู้เข้าร่วมการสัมมนา will attend 
this seminar. 

Your kind acceptance as our guest speaker would be highly appreciated. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will 
take care of your expenses, covering air tickets, accommodation, transportation and meals during your 
stay in Thailand. Kindly let us know of your convenient travel schedule. 

Thank you very much in advance for your kind support. 

 

 

 ตัวอย่างที ่10 (เชิญเป็นผู้อภิปราย หรือ resource person) 

Please refer to the ช่ือการประชุม on "ช่ือหัวข้อการประชุม" to be held at สถานท่ีท่ีจัดการประชุม. 

I would like to invite you to be a resource person for the panel discussion on "ช่ือหัวข้อการประชุม", 
which will be held in the ช่วงเวลา of วนัเดือนปีท่ีจัดการอภิปราย.  I believe that your valuable experience 
and background will greatly benefit this discussion. 

I look forward to your favourable consideration of this invitation. 
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 ตัวอย่างที ่11 (เชิญเป็น chairperson) 

As you are aware, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will host the ช่ือการประชุม on ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการ
ประชุม at สถานท่ีท่ีจัดการประชุม, under the theme of ช่ือหัวข้อการประชุม". 

A number of leading scholars have agreed to be our speakers on the various conference sub-themes. In 
this connection, it is my pleasure to invite you to be the chairperson for ช่วงการประชุมท่ีเชิญให้เป็น 
chairperson, for which the speaker is “ช่ือผู้พูดในช่วงท่ีระบุ”. Please find enclosed his brief biography 
for your reference. 

Your contribution to the ช่ือการประชุม is most appreciated. We look forward to your favourable reply 
soon. 

 

 

 ตัวอย่างที ่12 (เชิญเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม) 

I am pleased to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be organizing ช่ือการประชุม during ช่วง
วนัเดือนปีท่ีจัดการประชุม.  The purpose of the conference is to discuss ประเดน็การหารือตาม
วตัถปุระสงค์ของการประชุม.  The conference will be attended by จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม participants, 
including ข้อมลูรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม. 

I would like to cordially invite you to participate in this important event.  It will be an ideal opportunity 
to share experiences and exchange ideas with fellow colleagues regarding ประเดน็การหารือ.  If you 
would like to submit a paper on this topic, it would be most welcome.  Please find the attached tentative 
programme for your reference. 

I look forward to your favourable response to this invitation. 
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 ตัวอย่างที ่13 (เชิญเสนอช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

ช่ือเจ้าภาพร่วมในจัดการประชุม and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will co-sponsor and co-organize a 
workshop on “ช่ือการประชุมเชิงปฏิบัติการ” on ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการประชุม to be held at สถานท่ีท่ี
จัดการประชุม.  

The workshop’s main objective is วตัถปุระสงค์ของการประชุม. We would, therefore, like to invite you 
to nominate จ านวนคน persons to represent participating universities/organisations from your country at 
this workshop (tentative program and course plan enclosed). One of your nominees should be a policy-
maker and the other should be an expert in the field of IT. 

Please note that all expenses (including international airfare) will be covered by the sponsors. The 
participants are required to ส่ิงท่ีผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าร่วมต้องด าเนินการ. 

We would greatly appreciate receipt of your nomination by ก าหนดวนัเดือนปีของการเสนอช่ือ so that we 
may proceed with the necessary arrangements.  
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 ตัวอย่างที ่14 (เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในฐานะทีป่รึกษา/ผู้สังเกตการณ์) 

ช่ือเจ้าภาพร่วมในจัดการประชุม and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will co-sponsor and co-organize the 
above-cited workshop on ช่วงวนัเดือนปีท่ีจัดการประชุม at สถานท่ีท่ีจัดการประชุม.  

The workshop’s main objective is วตัถปุระสงค์ของการประชุม. The workshop will be attended by 
participants from จ านวนประเทศ countries and delegates from related public and private sector 
organizations.  

Your knowledge and experience would be of great benefit in the development of the ช่ือโครงการ project. 
It is, therefore, my pleasure to invite you to attend this workshop. Following the workshop, we would 
also like you to participate in consultations to be held at สถานท่ีท่ีจัดการประชุมปรึกษาหารือหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ on วนัเดือนปีท่ีจัดการประชุมปรึกษาหารือ (see attached tentative programme). 

Please be advised that ช่ือเจ้าภาพร่วมในจัดการประชุม will cover the costs of return economy class air 
tickets and per diem expenses, whilst ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will provide accommodation and meals 
at its seminar center for the duration of the workshop. In addition, we would like you to prepare a 20-
minute presentation for the workshop, covering the areas of competence of your organisation, along with 
a brief introduction to your institution and any other information you deem important. 

For your response and any further information, please contact ช่ือและต าแหน่งของบุคคลเพ่ือการติดต่อ at 
ท่ีอยู่อีเมลเพ่ือการติดต่อ. 
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 ตัวอย่างที ่15 (เชิญร่วมปรึกษาหารือและรับประทานอาหาร) 

As Thailand’s leading organisation in ความเช่ียวชาญของหน่วยงาน, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is 
strongly committed to the development of its staff in order to enhance the quality of its provision. In this 
regard, I would greatly value your advice on possible support for การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือท่ี
ต้องการได้รับ. 

Therefore, I would like to take this opportunity to request the honor of your company at a luncheon on 
วนัเดือนปีท่ีเชิญร่วมรับประทานอาหาร at สถานท่ีท่ีจัดเลีย้งอาหาร at ก าหนดเวลา hours. Prior to lunch, I 
would like to invite you to hold discussions at สถานท่ีท่ีจัดการประชุมปรึกษาหารือ at ก าหนดเวลา hours.  

I greatly appreciate your cooperation and look forward to hearing from you soon. 

 

 

 ตัวอย่างที ่16 (เชิญผู้ ส่ือข่าวต่างประเทศร่วมท าข่าว) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is organizing ช่ืองาน at สถานท่ีจัดงาน, during ก าหนดช่วงวนัเวลาจัดงาน, 
featuring special activities. In this connection, ช่ือต าแหน่งผู้เข้าร่วมงาน as well as the delegation of ช่ือ
กระทรวงหรือหน่วยงาน will be attending. Troupes of performers from ข้อมลูถ่ินท่ีมาของผู้ร่วมแสดงใน
งาน and the ช่ือส านักข่าว press have also been invited to perform and participate in this year’s celebration. 
In expectation of publicizing a positive image of the country, a cultural exchange between ช่ือประเทศ
ผู้เข้าร่วมงาน and Thailand, as well as, strengthening the good relationship between our two countries, ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to invite you to cover the celebratory occasion at various locations 
during ก าหนดช่วงวันเวลาจัดงาน. All expenses including airfares, meals, and accommodation throughout 
the trip will be borne by ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 
Thank you for any kind cooperation you may wish to consider. Please contact ช่ือบุคคลเพ่ือการติดต่อ 
on/by telephone at หมายเลขโทรศัพท์ or E-mail: ท่ีอยู่อีเมล for your response or if you have any enquiries.   
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 ตัวอย่างที ่17 (เชิญเยี่ยมชมหน่วยงานและเข้าร่วมการอบรม/) 

Please refer to the letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง sent by ช่ือและต าแหน่งผู้ลงนามใน
จดหมายท่ีอ้างถึง,  requesting the organisation of a training program/familiarisation visit to ช่ือหน่วยงานผู้
ออกจดหมาย during ก าหนดวนัการเย่ียมชม/การอบรม with costs to be borne by ช่ือหน่วยงานผู้จะมา 
เย่ียมชม. 

It is my pleasure to invite the following delegates/staff/faculty members of ช่ือหน่วยงานผู้จะมาเย่ียมชม 
to attend a training program/make a familiarisation visit at ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย during ก าหนด
ช่วงวนัการเย่ียมชม/การอบรม: 

(list of delegates’ names and positions) 

For your reference please find the enclosed program for the visit and estimated cost. We look forward to 
welcoming the ช่ือหน่วยงานผู้จะมาเย่ียมชม delegation to ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย soon. 

 

 

 ตัวอย่างที ่18 (เชิญเยี่ยมชมหน่วยงาน) 

Thank you for your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง regarding the study visit to ช่ือ

หน่วยงานผู้ออกจดหมาย by the ช่ือหน่วยงานผู้จะมาเย่ียมชม delegation. I would like to take this 
opportunity to extend a cordial invitation to the following ช่ือหน่วยงานผู้จะมาเย่ียมชม delegates to visit 
and observe our academic/ professional/business operations during ก าหนดช่วงวันการเย่ียมชม. 

(List of delegates’ names/positions). 

During their stay in Thailand, we would be pleased to provide them with board and lodging. 

To facilitate our arrangements, I would appreciate confirmation of flight details at your earliest 
convenience. 
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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตผู้มีอ านาจเต็ม) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt 
congratulations to Your Excellency on your recent appointment as the new Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Embassy of ช่ือประเทศของผู้ด ารงต าแหน่ง. 

I wish Your Excellency a prosperous and fulfilling tenure, and look forward to years of fruitful and 
mutually beneficial cooperation between the Embassy of ช่ือประเทศของผู้ด ารงต าแหน่ง and ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

 

 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to congratulate you on being appointed ช่ือ
ต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงานของผู้ได้รับต าแหน่ง. 

As the new year begins, I would like to take this opportunity to wish you much success and fulfillment in 
your new duties, and good health as you face the many challenges and responsibilities that come with 
this office. 

 

 

 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 

หนังสือแสดงความยนิด ี
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 ตัวอย่างที ่3 (ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to express our heartfelt congratulations on your appointment to the 
position of ช่ือต าแหน่ง of ช่ือหน่วยงานของผู้ได้รับต าแหน่ง. 

Since ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานของผู้ได้รับต าแหน่ง have been cooperating together 
and maintaining a good/positive mutual relationship for such a long time, and as this year marks the 
special occasion when we celebrate the คร้ังท่ีของการครบรอบ Anniversary of ช่ือประเทศของหน่วยงานผู้
ได้รับต าแหน่ง - ช่ือประเทศของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ diplomatic relations, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
would like to assure you of our continuing cooperation and support to ช่ือหน่วยงานของผู้ได้รับต าแหน่ง’s 
operations. As such, we would be pleased to be of assistance in any way possible that would benefit our 
two organisations/institutions/ universities.  
 
Thank you very much for your kind attention. 
 

 

 ตัวอย่างที ่4 (ในโอกาสเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to congratulate ช่ือเดิมของหน่วยงานผู้รับหนังสือ 
on being renamed “ช่ือใหม่ของหน่วยงานผู้รับหนังสือ”. 

Over the past years, your organisation/institute has developed quickly to become an important regional 
center of excellence in ขอัมลูความเช่ียวชาญ. As a leading organization/institute in ช่ือประเทศ to provide 
ขอัมลูความเช่ียวชาญ, ช่ือใหม่ของหน่วยงานผู้รับหนังสือ has developed รายละเอียดข้อมลูการพัฒนางาน 
to respond to the growing educational, professional, and training needs of ช่ือประเทศ’s community. 

We wish you continued success in your efforts to promote ขอัมลูความเช่ียวชาญ in the region. 
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 ตัวอย่างที ่5 (ในโอกาสได้รับรางวัล) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to take this opportunity to extend my sincere 
congratulations to ช่ือหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั on being awarded ช่ือรางวลั by ช่ือหน่วยงานผู้มอบรางวลั. 

This prestigious award reflects ช่ือหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั’s commitment to the provision of high 
standards of ลักษณะงานของหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั. ช่ือหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั has also dedicated 
itself to ลักษณะงานส าคัญเพ่ิมเติมหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับประโยชน์จากผู้ได้รับรางวลั. Through 
its innovations in ลักษณะงานส าคัญของหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั, ช่ือหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั is helping to 
change and broaden people’s perceptions of ลักษณะงานของหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั. 

We are proud to be associated with ช่ือหน่วยงานผู้ได้รับรางวลั and look forward to continued 
collaboration between our two organisations/institutions/universities. 

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ในโอกาสครบรอบวันก่อต้ัง/วันสถาปนา) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to extend our sincere congratulations to you on the 
occasion of the คร้ังท่ีของการครบรอบ anniversary of the founding of ช่ือหน่วยงานท่ีครบรอบวนัก่อตั้ง.  

We wish you continuing success in your efforts to provide quality ลักษณะงานส าคัญของหน่วยงานท่ี
ครบรอบวนัก่อตั้ง to the people of ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงาน. ลักษณะงานส าคัญของหน่วยงานท่ี
ครบรอบวนัก่อตั้ง clearly has a vital role to play in developing the human resources in our region, 
providing the opportunity for our citizens to pursue their education/career irrespective of background or 
location. We have very much enjoyed and benefited from the spirit of friendship and cooperation that 
exists between our respective organisations/institutions/universities and look forward to further 
strengthening of these relations in the future. 
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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสเกิดเหตุการณ์ภัยพบิัติ) 

I would like to express my deep condolences after I learning about the reports of เหตุการณ์ภัยพิบัติ in 
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ, which caused heavy loss of life and severe damage. 

I would like to pass on my heartfelt concern to Your Excellency, and through you to the bereaved families 
for their tragic losses.  I sincerely hope that the affected areas would soon be restored. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.  
 
 
 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสเจ็บป่วย) 

I was very sorry to hear about your illness, which may deprive us of your services.  I sincerely hope you 
will recover quickly, and that eventually you will return to Thailand and resume your responsibilities.  
You have given us valuable assistance in the past and could continue to be of great service in the future. 
 
I join all your friends in wishing you a speedy recovery and place myself at your service should you 
require any assistance during your absence from Thailand, which I still regard as temporary. 

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. 
 
 

 ตัวอย่างที ่3 (ในโอกาสเสียชีวิต) 
 
We respectfully extend our sincerest sympathy and condolences upon the passing of ช่ือผู้เสียชีวิต.  The 
death of such an able statesman must have filled the people of ช่ือประเทศของผู้เสียชีวิต with deep sorrow 
and a sense of great loss. 

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. 

บทท่ี 16   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือแจง้ใหท้ราบ 
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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสได้รับข้อความแสดงยินดี) 

I am writing to express my sincere appreciation to you for sending a congratulatory message for our 
คร้ังท่ีของการครบรอบ anniversary book. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานผู้ส่งข้อความ
แสดงความยินดี have a long history of friendship and cooperation and it will be an honor for us to 
include your message in this important publication. We are delighted that you will be able to join us in 
our commemorations later this year. 

Once again, thank you so much for sending your message and we look forward to welcoming you to 
our organisation/institution/university. 

 

 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสได้รับการแสดงความยนิดี) 

Thank you very much for your kind congratulations on the occasion of the คร้ังท่ีของการครบรอบ 
anniversary of the founding of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and for the gift from ช่ือหน่วยงานผู้แสดง
ความยินดี. 

I believe that the existing bonds of friendship and cooperation between our two 
organisations/institutions/ universities will continue to flourish in the years ahead for our mutual benefit. 
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 ตัวอย่างที ่3 (ในโอกาสขอบคุณหน่วยงานต้นสังกดัของผู้เช่ียวชาญทีม่าร่วมงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I am writing to sincerely thank you for your kind cooperation 
in permitting ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน to share his/her expertise with staff at ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือหรือหน่วยงานย่อย during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีท่ีมาร่วมงาน. 

I am delighted to say that all those involved have reported that they greatly appreciated the opportunity 
to exchange perspectives with ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน and learn from the experience 
of ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เช่ียวชาญ. The program covered a wide range of areas highly relevant to 
us, including รายละเอียดข้อมลูส าคัญท่ีได้เรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ. The expert advice provided throughout 
by ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน will undoubtedly prove highly beneficial to us in our 
ongoing efforts to develop รายละเอียดข้อมลูส าคัญเก่ียวกับงานท่ีจะพัฒนาต่อไป.  

Once again, may I reaffirm my appreciation for your valuable support and I do hope that we shall have 
the opportunity to continue our successful cooperation. 

 

 

 ตัวอย่างที ่4 (ในโอกาสขอบคุณผู้เช่ียวชาญทีม่าร่วมงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I am writing to sincerely thank you for visiting ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ to advise staff at ช่ือหน่วยงานย่อย during ก าหนดช่วงวันเดือนปีท่ีมาร่วมงาน. 

Your visit provided us with an invaluable opportunity to learn from the experience of ช่ือหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้เช่ียวชาญ. I know that all those that participated in your program found it extremely 
beneficial and greatly welcomed the opportunity to exchange perspectives and learn from your expertise. 
As you are aware, we are constantly seeking to develop our รายละเอียดข้อมลูส าคัญเก่ียวกับงานท่ีจะ
พัฒนาต่อไป. We are certainly most grateful for your continuing efforts and support in this area. 

Once again, thank you, and we look forward to continuing our successful cooperation in the years ahead. 
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 ตัวอย่างที ่5 (ในโอกาสขอบคุณทีม่าเยี่ยมชมและมอบรางวัล) 

I am writing to express our deep appreciation to you for visiting ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ on ก าหนด
วนัเดือนปีท่ีมาร่วมงาน to present ช่ือผู้รับมอบรางวลั with รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกับรางวลั. 

We were all extremely honored that you were able to attend this proud occasion. Without doubt, the 
knowledge and experience gained by ช่ือผู้ รับมอบรางวลั in her studies/work at ช่ือหน่วยงานท่ีมาเย่ียมชม
และมอบรางวลั will be of great benefit to our university in the future. 

We thank you once again and look forward to continuing close relations between our organisations/ 
institutions/universities. 

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับความร่วมมือ/การสนับสนุน) 

It was with great pleasure that I received your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย. I am delighted that 
you enjoyed your stay in ช่ือจังหวัดหรือสถานท่ี for ช่ือการประชุม/สัมมนา/งาน and had the opportunity 
to meet again your many friends at ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

As always, it was an honour and a pleasure to collaborate with ช่ือหน่วยงานผู้ให้ความร่วมมือ/การ
สนับสนุน, and of course a special honour to welcome you as a keynote speaker/an expert/etc. I do hope 
that the participants sponsored by ช่ือหน่วยงานผู้ให้ความร่วมมือ/การสนับสนุน gained a great deal from 
the conference/seminar/work that will be of benefit both to their professional careers and to their 
organisations/ institutions/universities.  In this regard, I am pleased to enclose a list of the ช่ือหน่วยงาน
ผู้ให้ความร่วมมือ/การสนับสนุน participants for your reference along with ส่ิงอ่ืนท่ีส่งมาด้วย. 

Once again, thank you so much for your support. On behalf of all your friends at ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ, may I wish you รายละเอียดค าอวยพร. 
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 ตัวอย่างที ่7 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการสนับสนุนด้านการเงินเพือ่เข้าร่วมงาน) 

Thank you very much for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย advising me that ช่ือหน่วยงานผู้ให้
การสนับสนุนด้านการเงิน will provide sponsorship of up to จ านวนเงินท่ีสนับสนุน for ช่ือผู้ได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงิน to be a keynote speaker/an expert/a visiting scholar, etc. at ช่ืองาน/หน่วยงาน 
during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีท่ีเข้าร่วมงาน. 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to express my sincere appreciation for the kind 
cooperation of ช่ือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน. Please be assured that your support of ช่ือผู้
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน will make an important contribution to ensuring the ช่ืองาน/หน่วยงาน’s 
success.  

Once again, thank you for your generous and valuable support of ช่ืองาน/หน่วยงาน and I look forward 
to our successful collaboration. 

 

 

 ตัวอย่างที ่8 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการพจิารณาข้อเสนอให้การสนับสนุนด้านการเงิน) 

Please refer to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย regarding our proposal for the ช่ือหน่วยงาน
ผู้พิจารณาข้อเสนอฯ, entitled “ช่ือหัวข้อโครงการ/งานตามข้อเสนอ”. 

We appreciate that according to your criteria you are unable to support this particular project, but would 
like to sincerely thank you for your kind consideration of our proposal, and also for enclosing your 
รายละเอียดข้อมลูการสนับสนุนด้านการเงินส าหรับปีงบประมาณถดัไป for our future reference. 

We thank you once again for your kindness and hope that we may have the opportunity to contact you 
again. 
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 ตัวอย่างที ่9 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับรางวัล/ส่ิงของและความเอ้ืออารี) 

I am writing to express again my sincere gratitude and appreciation to you for honoring me at ช่ือการ
ประชุม/สัมมนา/หน่วยงาน held in สถานท่ี during ก าหนดช่วงวันเดือนปี. I very much enjoyed the 
conference/seminar/visit to your organisation and the hospitality extended to me during my stay. 

I would like to congratulate ช่ือหน่วยงานผู้มอบรางวลัและความเอือ้อารี on the outstanding success of the 
conference/seminar/organisation. You have set an extremely high standard for รายละเอียดของ
ความส าเร็จ. 

I would particularly like to express again my thanks for รายละเอียดของรางวลั/ส่ิงของท่ีได้รับ. 

Finally, please pass on my sincere appreciation to ช่ือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีต้องการฝากค าขอบคุณไปถึง for the 
hospitality and kind assistance given to me. 

Please visit us at ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ when you are in ช่ือเมือง/จังหวดัท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ and in the meantime, I send my warmest regards.  

 

 ตัวอย่างที ่10 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการจัดการให้เข้าเยีย่มชมหน่วยงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to take this opportunity to express my sincere 
appreciation and gratitude for the kind reception and hospitality extended to the delegation of ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ administrators, who visited ช่ือหน่วยงานท่ีให้เข้าเย่ียมชม on ก าหนดช่วงวนัเดือน
ปี. 

All the members of our group found the program you arranged extremely beneficial and were most 
impressed by the operation of your esteemed organisation/institution/university. We have certainly 
gained numerous insights and new ideas that will assist us immensely in รายละเอียดข้อมลูงานท่ีจะ
พัฒนาต่อไป.  All of us also very much appreciated the warm and friendly manner in which we were 
received. Should any of your administrators wish to visit ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, we will be 
delighted to reciprocate. 

We thank you once again and look forward to our continued cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่11 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการต้อนรับ) 

Reference is made to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s travel to ช่ือเมืองท่ีไปพบปะติดต่อ with ช่ือหน่วยงาน
ผู้จัดการเดินทางและการพบปะติดต่อ during ก าหนดช่วงวนัเดือนปี, to hold ช่ือลักษณะงาน/การพบปะ
ติดต่อ on ช่ือหัวข้อการพบปะหารือ. The warm and hospitable reception kindly extended to us made our 
visit to ช่ือเมืองท่ีไปพบปะติดต่อ a memorable one. 
 
In this connection, we would like to reassure that your beneficial advice and recommendations would be 
taken for further discussion and planning for our joint ลักษณะงานความร่วมมือ in the future. 
 
On this occasion, on behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to express our profound gratitude 
to you for having offered us a great opportunity to meet with บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้พบปะติดต่อ, and 
thank you most sincerely for the warm welcome and useful advice given to us. 
 
 

 ตัวอย่างที ่12 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ) 

I would like to acknowledge with heartfelt thanks the receipt of your e-mail dated วนัเดือนปีท่ีระบุใน
จดหมาย, offering to assist in รายละเอียดข้อมลูความช่วยเหลือท่ีเสนอให้.  ...รายละเอียดความส าคัญของ
การช่วยเหลือท่ีมีต่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือ...  Your kind assistance and cooperation at a time like this is 
very much needed and anticipated.  
 
Thank you once again for your kind offer of assistance. I am also looking forward to the opportunity in the 
near future to work closely with your office. 
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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการด าเนินการบางอย่าง) 

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

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

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

Thank you very much for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสช้ีแจงเกีย่วกบักฎ กติกา และข้อก าหนดด้านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกบัขอ

ความร่วมมือให้ปฏิบัติ) 

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

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

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

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

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

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

* ขอ้มูลตวัเลขท่ีใหไ้วใ้นตวัอยา่งน้ีเป็นเพียงขอ้มูลสมมติ ดงันั้นในการเขียนช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าว ควร
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง (Immigration Bureau) เสียก่อน 
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  บทท่ี 17 น้ีน าเสนอตวัอยา่งขอ้ความในหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพื่อร้องขอตามจุดประสงคย์อ่ย 
อนัไดแ้ก่ หนงัสือสอบถามหรือขอขอ้มูล หนงัสือขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์ หนงัสือขออนุญาต 
และหนงัสือขอร้อง ซ่ึงผูจ้ดัท าไดรั้บความอนุเคราะห์ตวัอย่างหนงัสือราชการภาษาองักฤษจากหน่วยงาน
ราชการหลายแห่งท่ีใช้หนังสือราชการภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน จึงได้รวบรวมและ
น ามาเป็นตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผูศึ้กษาชุดฝึกอบรมทางไกลน้ีซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์
หรือปรับใชเ้น้ือหาและส านวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต่้อไป 

 
 
 
    

                                                       
 

 ตัวอย่างที ่1 (ขอข้อมูล) 

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

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

Thank you very much for your kind attention and cooperation in this matter.    
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 ตัวอย่างที ่2 (สอบถามความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ตัวอย่างที ่4 (สอบถามความเป็นไปได้ในการเยีย่มชมหน่วยงาน) 

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

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

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

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

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

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ตอบรับการเยีย่มชมหน่วยงานพร้อมสอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 

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

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

In the meantime I send my warmest regards. 

 

 

 ตัวอย่างที ่7 (สอบถามข้อมูลเกีย่วกบัความสนใจเฉพาะในการเยีย่มชม) 

Thank you for your email including the delegates list for the visit to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. As we have 
noticed that the delegates are attached to a number of different ministries/organisations/institutions/ 
universities, we would like to ensure that their visit to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will be as fruitful for them 
as possible. It would, therefore, be most helpful if you could inform us of any specific areas of interest 
members of the delegation may have so that we can organise the best possible program. 
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 ตัวอย่างที ่1 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ/การด าเนินการ/การจัดงาน) 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to การกระท า/ส่ิงท่ีต้องการด าเนินการ, with the objective to 
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินการ.  This project/campaign will be held from วนัเดือนปีเร่ิมต้นโครงการ, to วนั
เดือนปีส้ินสุดโครงการ. Should the project/campaign gain positive feedback, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
would consider extending the project/campaign period. 
           
In this connection, we have considered that ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ has a network of worldwide clients 
who are both entrepreneurs and general public; furthermore, the organisation has continuously supported 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s activities. Therefore, to achieve all goals, we would like to invite your 
organisation to be a sponsor and provide services such as ตัวอย่างบริการท่ีขอรับการสนับสนุน.  For ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ, we would be responsible for the advertising and public relations campaign 
through the media and ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s overseas offices worldwide.     
 
Thank you very much for your kind attention and cooperation in this matter. We look forward to receiving 
your reply soon.  
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 ตัวอย่างที ่2 (ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ/การด าเนินการ/การจัดงาน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 ตัวอย่างที ่5 (ขอความอนุเคราะห์จัดหลักสูตรฝึกอบรม) 

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

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

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

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

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

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

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

หมายเลขพาสปอร์ต 

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

หมายเลขพาสปอร์ต 

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

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

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

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

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ will organise ช่ือโครงการจัดงาน on ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการจัดงาน at 
สถานท่ีจัดงาน. 

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

Thank you for your assistance in publicising the ช่ือโครงการจัดงาน. 

 

 

 ตัวอย่างที ่10 (ขอสารเพื่อลงพมิพ์ในสูจิบัตร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Please accept, Excellency, the reassurances of our highest consideration. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
10 

 

  

 ตัวอย่างที ่12 (ขอความอนุเคราะห์สาธิตการใช้ระบบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์) 

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

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

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

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

 
 
 

 ตัวอย่างที ่13 (ขอความอนุเคราะห์พจิารณาใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) 

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

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

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

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

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

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

 

 ตัวอย่างที ่15 (ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนที่ผิดสัญญา) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We would be most grateful if you could arrange for ค าน าหน้าช่ือและช่ือ-สกุลผู้ได้รับทุน to pay the above-
mentioned amount directly to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 
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 ตัวอย่างที ่1 (ขออนุญาตน าส่ือเข้าพบและสัมภาษณ์) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has supported ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน’s staff from ช่ือประเทศท่ีตั้งของ
หน่วยงานส่ือมวลชน to produce documentaries concerning ประเดน็เนือ้หาสาระท่ีต้องการน าเสนอในสาร
คดี in Thailand for publicity during ช่ืองานท่ีจะจัดขึน้ hosted by ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงานส่ือมวลชน.  
On this occasion, the staff has also scheduled to visit Your Excellency as well.   

In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to request your kind permission to จ านวนคน 
staff members from ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน, ช่ือประเทศท่ีตั้งของหน่วยงานส่ือมวลชน, to meet and 
interview Your Excellency following the attached guided questions, during ก าหนดช่วงวนัเดือนปี, on a 
date and time convenient to you. Details of the จ านวนคน staff members are as follows: 

 1. ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง    ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน 
 2. ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง    ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน 

 3. ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง    ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน 

 4. ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง    ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน 

 5. ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง    ช่ือหน่วยงานส่ือมวลชน 

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

Accept, Excellency, the assurances of our highest consideration.  
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 17   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือรอ้งขอ 

หนังสือขออนุญาต 
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 ตัวอย่างที ่2 (ขออนุญาตเข้าพบ) 

ช่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, ช่ือต าแหน่ง, and the executives of ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ who are in charge of overseeing and promoting งานด้านท่ีควบคุมดูแลและ
ต้องการส่งเสริม in the ช่ือประเทศท่ีต้องการส่งเสริมการตลาด/การขาย market, will be visiting the ช่ือ
ประเทศท่ีต้องการส่งเสริมการตลาด/การขาย during ก าหนดช่วงวนัเดือนปี. The visit is aimed at paying a 
courtesy call on the ช่ือสัญชาติของประเทศท่ีต้องการส่งเสริมการตลาดฯ leaders and discussing matters of 
joint งานด้านท่ีควบคุมดูแลและต้องการส่งเสริม promotion between our two countries. 

On this occasion, I would like to request an opportunity for the team under the leadership of ช่ือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, ช่ือต าแหน่ง of Thailand to pay a courtesy call 
on Your Excellency on ก าหนดวนัเดือนปี or ก าหนดวนัเดือนปี at ช่ือสถานท่ีพบปะ. 

May I take this opportunity to wish Your Excellency good health, and I sincerely hope that ช่ือ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง industry will enjoy even more prosperity in the years to come.  

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration. 
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 ตัวอย่างที ่3 (ขออนุญาตนัดพบ) 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ aims to promote and strengthen งานด้านท่ีต้องการส่งเสริมและร่วมมือ 
cooperation with กลุ่มหน่วยงานหรือประเทศท่ีมีความร่วมมือกัน including ช่ือเมือง/รัฐ/มณฑล in ช่ือ
ประเทศ.  Therefore, a ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ pre-survey trip comprising จ านวนคน ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ staff members will be led by myself, ช่ือต าแหน่งของผู้ลงนามในหนังสือ(หัวหน้าคณะ
เดินทาง), and organised during ก าหนดวนัเดือนปี, to study and evaluate the marketing opportunities of 
linkage between  ช่ือประเทศท่ีมีความร่วมมือ – ช่ือประเทศท่ีมีความร่วมมือ – ช่ือประเทศท่ีมีความร่วมมือ. 

In this regard, the ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ delegation would be pleased to meet you and invite you for 
มือ้อาหาร on ก าหนดวนัเดือนปีท่ีนัดหมาย, at ก าหนดเวลานัดหมาย at ช่ือสถานท่ีพบปะเพ่ือรับประทาน
อาหารร่วมกัน.  We would also be pleased if you could invite กลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีต้องการเชิญให้มาร่วม
รับประทานอาหาร in ช่ือเมือง/รัฐ/มณฑล to join these events. 
 
I am confident that our meeting would enhance the cooperation of งานด้านท่ีต้องการส่งเสริมและร่วมมือ 
marketing and promotion between our two countries. 

Looking forward to receiving your reply. 
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 ตัวอย่างที ่4 (ขออนุญาตเข้าร่วมการประมูลเพือ่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

In my capacity as ช่ือต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to express my 
grateful thanks for the invitation extended by ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ to 
submit a bid to host the 2011 ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ Annual Convention in Thailand. 

In addition to the existing tourism as well as other related facilities, such as 5-star accommodation, 
convention centers, and diversified attractions, especially cultural heritage and natural beauty, our Airport 
Link facilities, now under construction, are expected to be completed before 2011. Moreover, in wishing 
to enhance sustainable tourism amid worldwide concerns about global warming, a number of Thailand’s 
newly-launched products and campaigns have now been designed and marketed on the basis of such 
awareness.  

The last time that Thailand played host to the ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ Convention was in 1997. Since 
then our country has welcomed an uninterruptedly increasing number of American visitors. In anticipation 
of such significant contribution toward our national tourism industry, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is 
pleased to hereby express its interest in playing host to the 2011 ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ Annual 
Convention. 

I would like to take this opportunity to propose Chiang Mai as the venue for the ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ 
Board Meeting and Bangkok for the Core Meeting in the month of ก าหนดเดือนและปีค.ศ. In this 
connection, the proposed price per delegate is quoted at USD 850 (eight hundred and fifty US dollars) for 
a 5-day package, not inclusive of return airfares between the U.S.–Bangkok. A detailed proposal is 
herewith enclosed for your information. 

Thank you sincerely for the opportunity kindly offered to us.  We in Thailand and at ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ are looking forward to the pleasure of welcoming all ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ delegates to 
Thailand in 2011. 
 
 
 
 
 
 



  
5 

 

  

 ตัวอย่างที ่5 (ขออนุญาต/ขอความเห็นชอบยกเว้นการช าระเงินมัดจ า) 

...เหตุผลและความจ าเป็นท่ีท าให้ต้องยกเลิกการจัดงาน... 

In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is afraid that we have to cancel the arrangement of the ช่ือ
งาน, which was originally scheduled during ช่วงวนัเดือนปีท่ีก าหนดไว้เดิมว่าจะจัดงาน. Therefore, please 
grant the exemption of the deposit payment to ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบประสานการจัดงาน, 
which is responsible for the coordination with the ช่ือกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบการแสดงจากต่างประเทศ 
performance groups in the said event.    

Please accept our apologies again and thank you very much for your kind consideration and understanding 
in this matter.    

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ขออนุญาตบันทกึวีดิทัศน์ภาพเหตุการณ์) 

I am writing this letter to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is in the process of producing an 
educational video program for its ช่ือหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ on "ช่ือหัวข้อรายการ/งาน". 

In this regard, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ considers that ช่ือเหตกุารณ์/งานการประชุม on "ช่ือหัวข้อของเหตกุารณ์
หรืองานการประชุม" which will be held during ช่วงวนัเดือนปีท่ีมีเหตกุารณ์/งาน in สถานท่ี/จังหวดัท่ีจัดการประชุม 
would be a very appropriate occasion for recording the above educational program.  I would, therefore, 
like to request your permission for ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ to record the venue and activities of the ช่ือ
เหตกุารณ์/งานการประชุม.  Should you need any further information, please contact ช่ือบุคคลเพ่ือการติดต่อ of 
the Office of ช่ือหน่วยงานย่อย (Tel. หมายเลขโทรศัพท์, extension no. หมายเลขต่อภายใน). 

Thank you in advance for your kind assistance and we look forward to hearing from you. 

 
 
 
 
 



  
6 

 

  

 ตัวอย่างที ่7 (ขออนุญาตส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน/ประชุมเพิม่เติม) 

Please refer to my letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง nominating ช่ือบุคคลผู้ ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ
เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน/ประชุม to attend the “ช่ืองาน/การประชุม” to be held on ก าหนดวนัเดือนปีท่ีจัดงาน/การ
ประชุม in ช่ือเมือง, ช่ือประเทศท่ีจัดงาน/การประชุม. 

We would like to ask if it may be possible to receive support for an additional ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ 
administrator/staff member, ช่ือบุคคลผู้ ซ่ึงขอเสนอช่ือเป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน/ประชุมเพ่ิมเติม, ช่ือต าแหน่งงาน to be 
a delegate at this meeting. As the staff member/administrator taking charge of/directing ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ’s ช่ือโครงการ/งาน programs, his/her attendance would be most beneficial for ประโยชน์ท่ีจะได้รับ/
งานท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้. 

We thank you for your kind consideration of our request and look forward to hearing from you soon. 
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  บทท่ี 18 น้ีน าเสนอตวัอยา่งขอ้ความในหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพื่อตอบกลบัตามจุดประสงค์
ยอ่ย อนัไดแ้ก่ หนงัสือตอบรับ และหนงัสือตอบปฏิเสธ ซ่ึงผูจ้ดัท าไดรั้บความอนุเคราะห์ตวัอยา่งหนงัสือ
ราชการภาษาองักฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งท่ีใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังาน จึงไดร้วบรวมและน ามาเป็นตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางการเขียนใหแ้ก่ผูศึ้กษาชุดฝึกอบรมทางไกล
น้ีซ่ึงสามารถน าไปประยกุตห์รือปรับใชเ้น้ือหาและส านวนภาษาใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการไดต่้อไป 

 
 
 
 
 

 ตัวอย่างที ่1 (ตอบหนังสือขอบคุณ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding your warm gratitude 
for ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to extend to you my warmest appreciation for your 
letter.  In this connection, I am pleased to inform you that I am more than willing to assist and cooperate 
with you in any way possible. As for ช่ือบุคลากรของหน่วยงานผู้รับหนังสือ, I am looking forward to the 
pleasure of working with him/her in the future. Please rest assured that we will be delighted to provide 
him/her with any assistance or cooperation he/she may need, to the furthest extent of my authority.  

Thank you once again for your continued help and kind support to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 
 

 

 ตัวอย่างที ่2 (ตอบรับค าเชิญเข้าร่วมงาน) 

Thank you for your kind invitation to attend the ช่ืองาน/การประชุม on ก าหนดวนัเดือนปีท่ีจัดงาน/การ
ประชุม. 
 

I am extremely honoured to be invited to this important occasion and will be delighted to attend.  
 

With kindest regards. 

บทท่ี 18   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือตอบกลบั 

หนังสือตอบรับ 
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 ตัวอย่างที ่3 (ตอบรับค าเชิญเข้าร่วมเป็นผู้อภิปราย) 

Thank you for your kind invitation to serve as a panel discussant on the topic or sub-theme of ช่ือหัวข้อ/
หัวข้อย่อย at the ช่ืองาน/การประชุม on “ช่ือหัวข้องาน/การประชุม” to be held at สถานท่ีจัดงาน/การ
ประชุม on ก าหนดวันเดือนปีท่ีจัดงาน/การประชุม.  

I am delighted to accept this invitation and look forward to some enlightening and productive 
discussions on this important subject. 

With best regards. 

 

 ตัวอย่างที ่4 (ตอบรับค าเชิญพบปะ) 

Please refer to your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง inviting ช่ือบุคคลผู้ได้รับเชิญ, ช่ือ
ต าแหน่งและหน่วยงานของผู้ได้รับเชิญ, to meet บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเชิญให้ไปพบปะ. 

I am pleased to confirm that ช่ือบุคคลผู้ได้รับเชิญ will be able to meet them, as proposed, on ก าหนดวัน
เดือนปีของการพบปะ at ก าหนดเวลาการพบปะ hours. 

 

 ตัวอย่างที ่5 (ตอบรับค าเชิญ) 

Thank you for your letter of วันเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, inviting ช่ือบุคคลผู้ได้รับเชิญ, ช่ือ
ต าแหน่ง at the ช่ือหน่วยงานย่อยของบุคคลท่ีได้รับเชิญ, หน่วยงานผู้ออกหนังสือ, to วัตถุประสงค์ของการ
เชิญ, during his/her forthcoming visit to ช่ือประเทศซ่ึงเป็นจุดนัดหมาย. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ highly values the close relations between our organisations/institutions/ 
universities and will be pleased for ช่ือบุคคลผู้ได้รับเชิญ to work with บุคคลหรือกลุ่มบุคคล and explore 
future business/ academic/research collaboration at หน่วยงานผู้ รับหนังสือ on ก าหนดวันเดือนปีของการ
พบปะ.  

In the meantime, I send my best regards and look forward to our continued successful cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่6 (ตอบอนุญาต) 

Thank you very much for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง inviting ช่ือบุคคลผู้ได้รับ
เชิญ, ช่ือต าแหน่ง, ช่ือหน่วยงานย่อยของบุคคลท่ีได้รับเชิญ, หน่วยงานผู้ออกหนังสือ to be a short-term 
consultant to the government of ช่ือประเทศ on development of ช่ืองาน. 

We are pleased to cooperate with ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ and permit ช่ือบุคคลผู้ได้รับเชิญ to take up 
the assignment in ช่ือประเทศ from ก าหนดช่วงวันเดือนปีของการพบปะ. 

We look forward to our continued cooperation. 

 

 ตัวอย่างที ่7 (ตอบรับยนิดีให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดงาน) 

Reference is made to your recent letter requesting our sponsorship for ช่ืองาน, which will take place in  
ช่ือจังหวดั during ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิมงาน, until ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุดงาน.   
 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has considered that this activity aims to วตัถปุระสงค์ของการจัดงาน. 
Therefore, it is our pleasure to provide financial support of จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร baht 
only). 

However, since the ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s performance has to be examined in accordance with the 
government’s policy, please complete the assessment form enclosed herewith and submit it with your 
report on the project’s assessment after its completion as soon as possible.    

Thank you very much for your kind attention and cooperation in this matter.  
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 ตัวอย่างที ่8 (ตอบรับยนิดีให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดงาน/การประชุม) 

Subject: Request for sponsorship – ช่ืองาน/การประชุม  

(ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดงาน/การประชุม) 

Reference is made to your letter dated วันเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, requesting for ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ’s sponsorship for the above-mentioned event, scheduled to take place in ช่ือเมือง, ช่ือประเทศ, 
during ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดงาน/การประชุม. 
 

Kindly be advised that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is pleased to provide you with support at the amount of 
US$ จ านวนเงิน (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร US dollars only) as per the attached terms of payment. In this 
connection, ช่ือบุคคลท่ีเป็นผู้ประสานงาน has been assigned to be ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s 
coordinator. 

Thank you very much for your kind attention. 

 

 ตัวอย่างที ่9 (ตอบรับยนิดีให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดงาน/จัดกจิกรรม) 

                                                      Subject: ช่ืองาน 

This is in response to your letter, Ref: เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, 
bringing to our attention ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดงาน’s implementation of the above-mentioned 
event, scheduled to be held in จังหวดัท่ีตั้งสถานท่ีจัดงาน during ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดงาน.  

As stated in your letter that ช่ืองานและรายละเอียดของงาน, รายละเอียดผู้มาร่วมงาน will be joined by the 
television and press from ช่ือประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจัดงาน; thus, media coverage and publicity via various 
websites will be conducted.  In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ was requested for sponsorship 
of such activity. 

Having taken this matter into consideration, we realize that ช่ืองาน would prove highly beneficial to 
Thailand’s อุตสาหกรรม/ลักษณะงานท่ีได้รับประโยชน์ via television and media coverage.  Consequently, 
we are pleased to provide you with financial support of จ านวนเงิน Baht (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร baht 
only), VAT included, in which ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ receives the proposed benefits.   

Thank you for your attention. 
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 ตัวอย่างที ่10 (ตอบรับยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดพมิพ์หนังสือ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding the publication of 
ช่ือหนังสือท่ีต้องการจัดพิมพ์ with an objective to วตัถปุระสงค์ของการจัดพิมพ์หนังสือ, and requesting a 
sponsorship of จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร baht only) from ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ realises that the publication offers beneficial data that would contribute to the 
promotion of Thailand’s ลกัษณะงาน/เนือ้งาน by giving information/recommendations on รายละเอียด
ข้อมลู/ค าแนะน าท่ีจะจัดพิมพ์ในหนังสือ. This is consistent with ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s โครงการ/
งาน/แผนงาน. As such, we are pleased to provide our financial support of จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็น
ตัวอักษร baht only), in return for: 

1. Printing of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s logo in the publication. 
2. Four-coloured A4 ads of ช่ือโครงการส าคัญของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ on the outside page 

of the back cover. 
3. ตัวเลขแสดงจ านวน copies of ช่ือหนังสือท่ีตีพิมพ์, English version. 
4. Appearance of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s logo on the publication’s launch day, which has 

been scheduled for ก าหนดวันเดือนปี, at ช่ือสถานท่ีจัดงานเปิดตัวหนังสือ, ช่ือจังหวดั. 
 

Thank you for you kind attention. 

 

 ตัวอย่างที ่11 (ตอบรับยินดีให้ความร่วมมือประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน/สถานที่/โครงการ/กจิกรรม) 

Reference is made to the letters from ช่ือหน่วยงานผู้ รับจดหมาย, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้าง
ถึง, and วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, informing that ช่ือหน่วยงานผู้รับจดหมาย is operating the 
project to วตัถปุระสงค์และรายละเอียดข้อมลูการด าเนินโครงการของหน่วยงานผู้ รับจดหมาย. At present, 
the project has already received approval from ช่ือหน่วยงานผู้มีอ านาจในการอนุมัติโครงการ.  

ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย has therefore considered that this project has the objective to contribute to 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะได้รับประโยชน์. In this connection, it is our great 
pleasure to cooperate in the publicity of ช่ือหน่วยงานผู้รับจดหมาย/ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม through 
various kinds of media, and we would also be pleased to be of assistance in any other way possible.   

Thank you very much for your kind attention. Please inform us of when the project finishes. We are 
looking forward to hearing of the project progress.   
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 ตัวอย่างที ่12 (ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, Ref. No. เลขท่ีจดหมายท่ีอ้าง
ถึง requesting ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย’s support for a full-time student of ช่ือคณะและมหาวิทยาลัย,  
ช่ือนักศึกษาฝึกงาน, for his/her internship at ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย during ก าหนดช่วงระยะเวลาการ
ฝึกงาน. 
 
ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย has taken the matter into consideration and is pleased to notify you of an 
internship placement for ช่ือนักศึกษาฝึกงาน in ช่ือแผนกงานและหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออก
จดหมาย, during ก าหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน. On the first date of his/her internship, the student will 
be required to report to ช่ือแผนกงานและหน่วยงานย่อยท่ีก าหนดให้นักศึกษาฝึกงานมารายงานตัว, on the 
ตัวเลขล าดับท่ีระบุช้ัน floor of ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย Head Office, at ก าหนดเวลา hours, bringing 
with him/her a letter of submission, an internship manual, and the evaluation form. Please also remind 
him/her to strictly follow ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย’s internship regulations, herewith attached, 
throughout his/her training period. 

Thank you for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่13 (ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding your request for a 
ช่ือต าแหน่งงาน trainee, and the letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, concerning the 
school/university confirmation for ช่ือนักศึกษาฝึกงาน. 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, I would like to inform you that ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย is 
pleased to accept ช่ือนักศึกษาฝึกงาน, a junior/senior student in ช่ือสถาบันการศึกษาของนักศึกษาฝึกงาน, 
on an internship period at ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย as follows: 

ก าหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน (1), as a trainee with ช่ือแผนกงานและหน่วยงานย่อย (1) ของ
หน่วยงานผู้ออกจดหมาย. 
ก าหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน (2), as a trainee with ช่ือแผนกงานและหน่วยงานย่อย (2) ของ
หน่วยงานผู้ออกจดหมาย. 

Kindly find enclosed herewith a code of practice for internship of ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย for your 
information. 

Thank you for your kind attention. 
 
 
 
 ตัวอย่างที ่14 (ตอบรับข้อเสนอ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding your proposal for 
ช่ืองาน at สถานท่ีจัดงาน, during ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดงาน. 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, I am pleased to inform you of our acceptance of the proposal. 
Kindly contact our staff member, ช่ือบุคคลเพ่ือการติดต่อ, ช่ือต าแหน่งงานและหน่วยงานย่อย, on telephone 
number หมายเลขโทรศัพท์, extension no. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน for further arrangements. 

Thank you for your kind attention. We are looking forward to working with you soon. 
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 ตัวอย่างที ่15 (ตอบรับการร้องเรียน) 

Reference is made to your complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, that ช่ือบริษัทหรือ
หน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน, a ประเภทธุรกิจ/งาน, provided a substandard service and did not pay the full 
amount of money at the exchange currency rate.  In addition, the partnership also requested a surplus 
commission besides the expenses of the service in accordance with the prior agreement.      

In this connection, we have examined this matter carefully, and invited ผู้ท่ีถกูร้องเรียน responsible for this 
case to present the facts. It was proved that ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน’s operation did not meet 
the standards. Therefore, we have submitted a letter of warning to the partnership to ensure that it will not 
happen again.  

Thank you very much for your kind attention. 

 

 ตัวอย่างที ่16 (ตอบรับการร้องเรียน) 

Reference is made to your letter of complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, as well as, the e-
mail dated วนัเดือนปีท่ีระบุในอีเมลท่ีอ้างถึง, requesting ช่ือหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกจดหมาย, to verify the operations of the above-mentioned company for not providing 
proper service as promised, and thus causing you inconvenience. 
 
ช่ือหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, would like to inform that a 
representative of the company was summoned for investigation into the case. ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีถกู
ร้องเรียน agreed to compensate you with จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร baht only), which, 
according to ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน, has already been transferred directly to you for 
damages as per your request by e-mail .  

Accordingly, ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย will now bring your case to a close. Please refer to the attached 
documents for information on the money transferred.   

Thank you very much for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่17 (ตอบรับการร้องเรียน) 

Reference is made to your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding your inconvenience 
experienced while traveling/doing business in Thailand. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย must apologize for the incidents and inconvenience that happened to you. 
However, we would like to thank you for your comments and suggestions about Thai hospitality. We will 
bring all your comments and suggestions to the attention of the related organisations, so that they will be 
able to improve their services to be more professional. 

Once again, kindly accept our apologies for the inconvenience you encountered. We hope that Thailand 
will have an opportunity to welcome you again soon. 

 

 ตัวอย่างที ่18 (ตอบรับทราบการร้องเรียนและแจ้งว่าได้ส่งเร่ืองต่อให้หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ) 

Reference is made to your letter, วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, requesting ช่ือหน่วยงานย่อยของ
หน่วยงานผู้ออกจดหมาย, ช่ือหน่วยงานผู้ออกจดหมาย, to verify the operations of ช่ือบริษัทหรือหน่วยงาน
ท่ีถกูร้องเรียน. The alleged company did not respond to your request for เอกสารหรือส่ิงท่ีร้องขอจากบริษัท
หรือหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน made with them, in which you needed to proceed with ความจ าเป็นท่ีต้องใช้
เอกสารหรือส่ิงท่ีร้องขอ, and thus causing you inconvenience. 

In this connection, kindly be advised that your case has been brought to the attention of ช่ือหน่วยงานย่อย
อ่ืนท่ีรับผิดชอบข้อร้องเรียนนีโ้ดยตรง, under the Ministry of ช่ือเจ้ากระทรวงของหน่วยงานย่อยอ่ืน, for 
further proceedings.  You can contact them directly at: ช่ือหน่วยงานย่อยอ่ืนท่ีรับผิดชอบข้อร้องเรียนนี้
โดยตรง, รายละเอียดข้อมูลท่ีอยู่ , or Tel. (+66) หมายเลขโทรศัพท์, or Fax. (+66) หมายเลขโทรสาร, or  
E-mail: ท่ีอยู่อีเมล.   
 

Thank you for your attention.  
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 ตัวอย่างที ่1 (ตอบปฏิเสธการนัดหมาย) 

This is in response to ช่ือบุคคลเจ้าของจดหมาย letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, bringing 
to my attention your scheduled visit to Thailand during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการมาเยือน.  On behalf 
of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I am delighted to learn that we will have an opportunity to welcome you to 
our beautiful country. 

I wished to meet personally and discuss with you ประเดน็การหารือ on ก าหนดช่วงวนัเดือนปีของการนัด
หมายพบปะ, at ก าหนดเวลานัดหมาย hours, as per your request.  Unfortunately, I have been scheduled to 
accompany ช่ือ/ต าแหน่งบุคคล to ช่ือประเทศอ่ืน on another assignment and will not be available at that 
time.  

However, I would like to wish you a happy stay in Thailand and hope that an opportunity will arise again 
for me to meet and receive you in the future.  

 

 ตัวอย่างที ่2 (ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมงาน/การประชุม) 

Thank you for your message of วนัเดือนปีท่ีระบุในข้อความท่ีอ้างถึง regarding ช่ืองาน/การประชุม in ช่ือ
เมือง, ช่ือประเทศ on ช่ือวนั, ก าหนดวนัเดือนปี. 

I regret to inform you that I will not be able to attend the ช่ืองาน/การประชุม as I originally intended, due 
to unavoidable commitments at ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ.   

Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused, and extend my best regards to all of 
เจ้าภาพจัดงานหรือคณะกรรมการประชุม. 

 

บทท่ี 18   การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษเพ่ือตอบกลบั 

หนังสือตอบปฏเิสธ 
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 ตัวอย่างที ่3 (ตอบปฏิเสธการเดินทางไปรับรางวัล) 

I am writing to inform you with great regret that I will be unable to travel to ช่ือเมือง to receive the ช่ือ
รางวลั Award on ก าหนดวันเดือนปีการรับรางวลั. Unfortunately, following สาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถ
เดินทางไปรับรางวลัได้, we have been advised by ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานท่ีออกหนังสือ to 
postpone travel outside of Southeast Asia.  It is certainly very disappointing for me that I will be unable 
to accept this award in person. Please convey my regrets in particular to ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ผู้รับผิดชอบหลักในการมอบรางวลั.  I also greatly appreciate the efforts of your staff in making all the 
arrangements for my visit. 

Again, please accept my apologies and I do hope to have the opportunity to renew relations with ช่ือ
หน่วยงานผู้ รับหนังสือ in the near future. 

 

 ตัวอย่างที ่4 (ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

Thank you very much for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง inviting me to attend the 
National Workshop on ช่ือหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ to be held on ก าหนดวนัเดือนปีการจัดประชุม 
at สถานท่ีจัดการประชุม, เมืองและประเทศท่ีจัดประชุม. 

Unfortunately, during that time, I am required to ส่ิงท่ีต้องกระท าหรือสาเหตุท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ตามค าเชิญได้. Therefore, I regret that I will be unable to attend the workshop in ช่ือเมืองท่ีจัดประชุม. 

Please accept my sincere apologies and I wish the workshop every success. 

 

 ตัวอย่างที ่5 (ตอบปฏิเสธการขอเข้าเยีย่มชม) 

Thank you for your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง proposing a visit to ช่ือหน่วยงาน
ผู้รับหนังสือ in the second week of ช่ือเดือน, ปีค.ศ. 

We regret to inform you that we will be unable to accommodate your visit at that time as we will be ส่ิงท่ี
ต้องกระท าหรือสาเหตุท่ีไม่สามารถให้เข้าเย่ียมชมได้ (เช่น organising an international conference of ช่ือ
การประชุม on "หัวข้อการประชุม" during ก าหนดช่วงวันเดือนปี). 

Please accept our sincere apologies for any inconvenience caused. 
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 ตัวอย่างที ่6 (ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมในคณะกรรมการ) 

Thank you for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง nominating me to be a member of the 
ช่ือคณะกรรมการ. 

I regret to inform you that due to my heavy workload during the next 2-3 months, I will not be able to 
accept the nomination. 

Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused. 

 

 ตัวอย่างที ่7 (ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมในคณะกรรมการ) 

Thank you for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง inviting me to join the ช่ือคณะกรรมการ 
of ช่ืองานการประชุม on ช่ือหัวข้อการประชุม to be held in ช่ือเมือง, ช่ือประเทศ in ช่ือเดือนและปีค.ศ. 

I regret to inform you that due to prior commitments and existing responsibilities, I will not be available 
to join the ช่ือคณะกรรมการ. 

Please accept my sincere apologies, and I wish you great success in the upcoming conference. 

 

 ตัวอย่างที ่8 (ตอบปฏิเสธค าเชิญให้พบปะ/เยีย่มชม) 

It is a privilege for me and my colleagues to have been invited by the ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ for a brief 
visit to meet with the representatives of the organizations and agencies responsible for economic 
cooperation with Thailand, I, personally, feel most honoured and greatly appreciate this invitation. 

Unfortunately, owing to prior special assignments which have to be undertaken during the period 
suggested in Your Excellency’s letter, I regret I will not be able to accept your government’s kind 
invitation.   However, I would be most grateful if Your Excellency would accept my thanks for such a 
hospitable invitation.  I hope in the near future I will be in a position to accept Your Excellency’s kind 
offer. 
 
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
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 ตัวอย่างที ่9 (ตอบปฏิเสธ/แจ้งเลื่อนการพบปะ/เยีย่มชม) 

Please refer to my letter of วันเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding a proposed study visit  
to ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ by senior administrators/junior administrators/faculty members/staff 
members/officials of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

In this regard, I would like to express my sincere appreciation for your assistance and support in 
arranging a possible program. Unfortunately, due to scheduling constraints, I regret that we have been 
obliged to postpone this visit.  However, we remain extremely enthusiastic in our wish to deepen our 
excellent relations with ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ and learn from your experience, and we now hope to 
conduct the study visit next year. 

Once again, thank you for your kind assistance and I look forward to our continued cooperation.  

 

 ตัวอย่างที ่10 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนก าหนดการการพบปะ/เยี่ยมชม) 
 

Please refer to our urgent letter No. เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง dated วันเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง 
concerning the above-mentioned subject. 

We have just been informed by หน่วยงานท่ีได้รับการร้องขอมาเย่ียมชม, that the ช่ือสัญชาติของผู้ ร้องขอมา
เย่ียมชม authorities would like to have the said study tour arranged from วันเดือนปีเร่ิมการเย่ียมชม to วัน
เดือนปีส้ินสุดการเย่ียมชม.  Having consulted with the Thai authorities concerned, we regret to inform you 
that due to time constraints, we are unable to accommodate your request between วันเดือนปีเร่ิมการเย่ียม
ชม and วันเดือนปีส้ินสุดการเย่ียมชม.  However, we have already asked the Thai authorities concerned to 
reschedule the said programme and we will inform you as soon as the dates are finalised. 

Your cooperation in conveying the above-mentioned information to the authorities concerned would be 
greatly appreciated. 
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 ตัวอย่างที ่11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนก าหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) 

Please refer to your letter No. เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง concerning 
the above-mentioned course. 

We would like to inform you that we are pleased to assist your office in arranging the programme as 
requested.  However, as the proposed period of the programme does not allow us enough time to arrange 
the programme effectively, we would like your cooperation in choosing another suitable period. 

Please inform us three months in advance so that appropriate arrangements can be made by the Thai 
authorities concerned.  In addition, please supply detailed information regarding the programme, as well 
as bio-data on the ช่ือสัญชาติของผู้เจ้าหน้าท่ีผู้จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร officials who will participate. 

Your cooperation in conveying the previous information to the ช่ือสัญชาติของผู้ เจ้าหน้าท่ีผู้จะเข้าศึกษาตาม
หลักสูตร authorities concerned would be greatly appreciated. 

 

 ตัวอย่างที ่12 (ตอบปฏิเสธการสนับสนุนด้านงบประมาณ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, regarding a plan to promote 
Thailand at the meetings of ช่ือหน่วยงานผู้รับหนังสือ to be held in many countries from ก าหนดวนัเดือนปี
เร่ิมจัดการประชุม to ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุดการจัดการประชุม , and a request for budgetary support. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would like to express our sincere gratitude for your kind intention to help 
publicize good images of Thailand among ช่ือหน่วยงานผู้ รับหนังสือ members. 

As you may be aware that ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ is a government organisation/state enterprise, we 
must have our budgetary plan made and approved in advance, and our budget for the fiscal year 
ปีงบประมาณ has already been allocated. We, therefore, are sorry to advise you that we are not able to 
support you in this matter. 

Thank you for your kind attention. We hope to have an opportunity to work with you in the future. 
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 ตัวอย่างที ่13 (ตอบปฏิเสธการสนับสนุนด้านงบประมาณ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, concerning the information on 
the “ช่ือโครงการ” project, which aims to วตัถปุระสงค์ของโครงการ, as well as, a request for the project 
sponsorship from ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, amounting to จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร baht 
only).  

In this connection, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has already considered the matter and realised the 
importance of the event.  Much to our regret, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ was allocated a limited budget 
for the year ปีงบประมาณ.  Moreover, the activity plan for the year ปีงบประมาณ has already been 
organised. As such, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ would not be able to provide the budgetary support for the 
organisation of the event as requested. 

Thank you very much for your kind attention and we look forward to your understanding in the matter. 
 
 

 ตัวอย่างที ่14 (ตอบปฏิเสธการสนับสนุนด้านงบประมาณ) 

Reference is made to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, concerning the above-
mentioned publication and a request for sponsorship for the amount of จ านวนเงิน baht (จ านวนเงินเป็น
ตัวอักษร baht only). 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to thank you for your kind efforts to promote our 
organisation and our work through this book. 

As ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has adopted the performance assessment system according to the 
government’s policy, we have to manage our annual budget to implement the projects as previously 
planned, and our budget for the fiscal year ปีงบประมาณ has already been allocated. Therefore, we are 
sorry to advise you that we will not be able to support you in this matter due to our budgetary constraint. 

Thank you for your kind contribution to help promote our organisation and our work. We hope to have an 
opportunity to work with you again in the future. 
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 ตัวอย่างที ่15 (ตอบปฏิเสธการเป็นผู้อุปถมัภ์ในจัดการประชุม) 

Reference is made to your letter, Ref: เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, 
inviting us to be a sponsor for the conference on “ช่ือหัวข้อการประชุม”, which will be arranged by ช่ือ
หน่วยงานผู้จัดการประชุม in cooperation with ช่ือหน่วยงานผู้ร่วมจัดการประชุม, on ก าหนดช่วงวันเดือนปี
ท่ีจัดการประชุม, at สถานท่ีจัดการประชุม. 

ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has realised the significance of this activity, as it would reinforce ประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการท ากิจกรรม. However, in the fiscal year ปีงบประมาณ, we have a financial limitation 
which we have to operate in accordance with the organisational assessment system complying with the 
government’s policy. Therefore, we have to manage the given budget following the fiscal plan we have 
presented to the Bureau of the Budget, and will not be able to support your arrangement of the event.      

Please accept our apologies, and thank you very much for your kind attention and understanding in this 
matter.  

 

 ตัวอย่างที ่16 (ตอบปฏิเสธค าเชิญร่วมงาน) 

Reference is made to your letter Ref: เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, 
inviting me and my family to join the celebration on the occasion of ช่ืองาน from ก าหนดวนัเดือนปีเร่ิม
การจัดงาน, to ก าหนดวนัเดือนปีส้ินสุดการจัดงาน. It would be my great pleasure to accept your sincere 
invitation, and I believe that this would be another impressive and memorable occasion. 

However, I am afraid that I cannot visit your country at this time since I am engaged with my 
responsibilities in Thailand. Nevertheless, if you have an opportunity to visit Thailand in the future, I 
would be pleased to welcome you.        

Finally, please accept my apologies again, and thank you very much for your kind invitation. 
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 ตัวอย่างที ่17 (ตอบปฏิเสธการด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนในฐานะคนกลาง) 

Reference is made to your letter, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, concerning a complaint that 
ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีค้างช าระหนีแ้ละถูกร้องเรียน owed you จ านวนเงิน US dollars (จ านวนเงินเป็น
ตัวอักษร US dollars only) for รายการค่าใช้จ่ายท่ีค้างช าระ cost and has not yet paid the debt. This situation 
caused your company financial damage as you informed. 

In this connection, we have examined this matter carefully. In accordance with อ้างพระราชบัญญติั  
Section ... of ... Act, B.E. ... (...) and the ... Act, B.E. ... (...), an injured party, who deserves the right of 
claim for compensation, should have a domicile or residence in the Kingdom of Thailand and be legally 
registered as a juristic person under Thai law. However, the qualifications of your company do not meet 
the identified proviso in the mentioned Act. Therefore, we are sorry that we cannot process this case.       

Finally, please accept our apologies and thank you very much for your kind attention and understanding in 
this matter. 

 

 ตัวอย่างที ่18 (ตอบปฏิเสธการด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนในฐานะคนกลาง) 

Reference is made to your letter, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, concerning a complaint that 
ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีค้างช าระหนีแ้ละถกูร้องเรียน did not pay ช่ือหน่วยงานผู้ร้องเรียน for รายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีค้างช าระ cost, which violated อ้างพระราชบัญญัติ  Section ... of ... Act, B.E. ... (...) and the ... 
Act, B.E. ... (...).  That situation led to your very unpleasant experience and difficulty as you informed. 

Accordingly, we examined this matter carefully, and found that the company’s license had been invalid 
since ก าหนดวนัเดือนปี, and if they had no permission to run a tour business since then, in accordance 
with the mentioned Act. Therefore, we could not claim the compensation for your damages or take any 
other action.  In this regard, we have already requested the Police Division to follow up the case according 
to the relevant legal process. Should you wish to request for compensation, you may prosecute the case in 
a court of law yourself.   

Thank you for your kind attention. 
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 ตัวอย่างที ่19 (ตอบปฏิเสธการด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนในฐานะคนกลาง) 

Reference is made to your letter of complaint dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, to ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ against ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีค้างช าระหนีแ้ละถูกร้องเรียน , whose license number is 
หมายเลขใบอนุญาต, for not รายการค่าใช้จ่ายท่ีค้างช าระ. The total payment in arrears amounts to USD $ 
จ านวนเงิน (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร US dollars only).  

ช่ือหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, has considered the matter and 
would like to inform you that those who have a right to raise a complaint according to อ้างพระราชบัญญัติ  
Section ... of ... Act, B.E. ... (...) and the ... Act, B.E. ... (...) are บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติท่ีอ้างถึงนั้นว่าให้สามารถร้องเรียนได้ who have registered under Thai Law only. You are a 
service provider in ช่ือต่างประเทศ and have registered under ช่ือต่างประเทศ’s Law; therefore, you do not 
have a right to raise a complaint in accordance with อ้างพระราชบัญญัติ  Section ... of ... Act, B.E. ... (...) 
and the ... Act, B.E. ... (...).  However, you are able to raise this case in a court of justice. 

Thank you very much for your kind attention and understanding.  

 

 ตัวอย่างที ่20 (ตอบปฏิเสธการร้องเรียนเพราะไม่ใช่หน่วยงานทีรั่บผิดชอบเร่ืองทีร้่องเรียน) 

Reference is made to your complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, in which ผู้ถกูร้องเรียน in 
Thailand provided you with ประเดน็หรือข้อร้องเรียน by การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การร้องเรียน, 
which caused damage/ trouble/difficulty to yourself. Therefore, you have requested the inspection of the 
standards of ผู้ถกูร้องเรียน’s service and ประเดน็อ่ืนท่ีต้องการให้ตรวจสอบ.    

ช่ือหน่วยงานย่อยของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ has examined this matter 
carefully, and it appears that this is beyond our authority. It is the responsibility of ช่ือหน่วยงานอ่ืน
ผู้รับผิดชอบดูแลเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว, under อ้างพระราชบัญญัติ  the ... Act, B.E. ... (...).  Therefore, we 
have already requested ช่ือหน่วยงานของผู้ถกูร้องเรียน to consider and follow up this case in accordance 
with the relevant legal process. Should you wish to pursue the result of the investigation, you may contact 
ช่ือหน่วยงานอ่ืนผู้ รับผิดชอบดูแลเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว at the following address: รายละเอียดข้อมลูท่ีอยู่, or 
Tel. (+66) หมายเลขโทรศัพท์, or Fax. (+66) หมายเลขโทรสาร. 

Thank you very much for your kind attention and understanding in this matter. 
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 ตัวอย่างที ่21 (ตอบปฏิเสธการร้องเรียนเพราะไม่ใช่หน่วยงานทีรั่บผิดชอบเร่ืองทีร้่องเรียน) 

Reference is made to your complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, that ช่ือบริษัทหรือ
หน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน, a ประเภทธุรกิจ/งาน, treated you unfairly and caused you damage as you 
informed. 

Accordingly, we examined this matter carefully, and found that we could not take any legal action since 
this case is beyond our authority. Therefore, we have already requested ช่ือหน่วยงานอ่ืนผู้ รับผิดชอบดูแล
เร่ืองร้องเรียนดังกล่าว to consider and follow up the case in accordance with the relevant legal process. 
Should you wish to pursue the result of the investigation, you may contact ช่ือหน่วยงานอ่ืนผู้ รับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว at the following address: รายละเอียดข้อมลูท่ีอยู่, or Tel. (+66) หมายเลข
โทรศัพท์, or Fax. (+66) หมายเลขโทรสาร, or E-mail: ท่ีอยู่อีเมล.   

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

 

 ตัวอย่างที ่22 (ตอบปฏิเสธการร้องเรียนเพราะนอกเหนือความรับผิดชอบ) 

Reference is made to your complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, that ช่ือบริษัทหรือ
หน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน, a ประเภทธุรกิจ/งาน, treated you unfairly by overcharging the ประเภทค่าใช้จ่าย 
cost. 

Having examined this matter carefully, we found that we could not take any legal action since this case is 
beyond our authority in accordance with อ้างพระราชบัญญติั  the ... Act, B.E. ... (...) and the ... Act, B.E. ... 
(...). Therefore, we have already requested the Office of the Consumer Protection Board to consider and 
follow up the case in accordance with the relevant legal process. Should you wish to pursue the result of 
the investigation, you may contact the Office of the Consumer Protection Board at the following address: 
รายละเอียดข้อมลูท่ีอยู่, or Tel. (+66) หมายเลขโทรศัพท์, or Fax. (+66) หมายเลขโทรสาร, or Call Center 
หมายเลข Call Center.   

Thank you very much for your kind attention and understanding in this matter. 
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 ตัวอย่างที ่23 (ตอบปฏิเสธการร้องเรียน) 

Reference is made to your complaint, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้างถึง, that ช่ือบริษัทหรือ
หน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน, a ประเภทธุรกิจ/งาน, treated you unfairly by การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่
การร้องเรียน, which violated the prior agreement. 

However, as mentioned in our letter, Ref: เลขท่ีจดหมายท่ีอ้างถึง, dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมายท่ีอ้าง
ถึง, we examined this matter carefully, and found that we had no authority to process the case. Therefore, 
we have submitted your case to the ... Police Division for consideration and follow-up in accordance with 
the relevant legal process.  

At present, the ... Police Division has already examined this case and found that there is no evidence to 
prove ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน’s existence in Thailand. Therefore, the company is guilty of 
“cheating and fraud,” and the complainant has to contact an investigative officer at the police station in the 
responsible area in order to follow up this matter.       

Thank you very much for your kind attention. 
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