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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. 
 


