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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.   



  
6 

 

  

 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.  
 
 
 
 
 


