
 

กลุมภารกิจสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม   

ช่ือ นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง โทรศัพท 02 027 8846 ตอ 9516 e-mail : praewpun@ha.or.th  

ที่ สรพ. 04.2/ว0602 

  8 ธันวาคม 2566 

เรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 504 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล  

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. กำหนดการอบรม  

2. ใบสำรองหองพัก  

3. แผนท่ีสถานที่จัดอบรม 

4. ขอแนะนำทางการเงิน 

          ตามทีโ่รงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร หลกัสูตร HA504 : 

ความรู ด านโลจิสต ิกสในโรงพยาบาลในระหวางวันที ่  15 - 17 กุมภาพันธ  2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.             

ณ โรงแรมแกรนด ริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น  โดยมีกำหนดการตามส่ิงที่สงมาดวย 1 

          สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรม

สำรองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม ตามสิ่งที่สงมาดวย 2-4 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางบรรจง จำปา) 

รองผูอำนวยการ 

ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

 

 



 



 

 

เอกสารสํารองห้องพกั  

สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )  

โครงการ  Act to Re-Accreditation การเตรียมความพร้อมในการรับรอง 

HA504  ระหว่างวนัที 15-17 กมุภาพนัธ์ 2566 

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี   

โปรดติดต่อสาํรองหอ้งพกัโดยตรงทีโรงแรมแกรนด ์ริชมอนด ์ “ ภายในวนัที  1 กุมภาพนัธ์  พ.ศ 2566 ” 
โดยส่งโทรสารหรืออีเมลล ์ ถึง คุณเสกสรร ฝ่ายขายโรงแรมริชมอนด ์ หมายเลขโทรศพัท ์ 086-3039971 / 
 084-8777481   กรุณาส่งเอกสารการจอง:      E-Mail:Seksan@richmondhotelgroup.com  /  ID: @Sek 6395 
ขอสาํรองหอ้งพกั ( กรณีผู้เข้าพกัเป็นราชการและออกใบเสร็จในนามสังกดักรมกองของส่วนราชการเท่านัน ) 
 Оหอ้งพกัเดียว   ราคา ,5 .- บาท  รวมอาหารเชา้   จาํนวน …............ ห้อง 
 Оหอ้งพกัคู่ ราคา ,8 .- บาท รวมอาหารเชา้    จาํนวน..…...........หอ้ง 
              เตียงเสริมราคา ,  บาท / ห้อง  
***หมายเหตุ ***กรณีแต่ละโครงการมีผูจ้องห้องพกัตาํกวา่  หอ้งโรงแรมขอสงวนสิทธิปรับอตัราค่าทีพกัเป็นพกั
เดียว ,  บาท พกัคู่ ,  บาท 
ชือผูเ้ขา้พกั .....................................................................หมายเลขโทรศพัทม์อืถือ....................................... 
    พกัคู่กบั............................................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 
  .....................................................................หมายเลขโทรศพัทม์อืถือ....................................... 
    พกัคู่กบั............................................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 
             วนัทีเขา้พกั….............................เวลา  …...........น.  วนัทีออก …............................จาํนวน …........คืน 
รายละเอียดผู้จอง ( ต้องกรอกเอกสารให้ครบ ) 

ชือ ….....................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ................................................................ 

หน่วยงาน........................................จังหวดั...................................อเีมลล์...................................................................... 

 ***ห้องพกัทีท่านจองขา้งตน้จะยงัไมไ่ดรั้บการยนืยนัจนกวา่ทางโรงแรมฯ จะส่งเลขทีบญัชีธนาคารของโรงแรมฯ 
ใหก้บัท่านเพอืใหท้า่นทาํการโอนเงินค่าห้องพกัทงัหมดก่อน*** 

 

 



 

 

แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต http://register.ha.or.th/   
สรพ. ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัคร 

ในระยะเวลาท่ีกำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน 

รวมทั้งเปนขอมูลสำหรบัการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบตัร ซึ่งเปนขอมูลท่ีผูสมัครไดกรอก

ขอมูลดวยตนเอง ดงัน้ัน เมื่อสมคัรผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงนิ หากทานมีความจำเปน

ในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมท้ังการเปล่ียนตัวผูเขาอบรม ทานสามารถแกไข

ขอมูลตางๆ ได ภายใน 7 วันกอนการจัดอบรม (ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2566) เนื่องจากหากมีการ

เปล่ียนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนยีบัตร และการจัดกลุมผูเรียน 

3. หากมีผูสละสิทธ์ิเขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมคัรท่ีอยูในสถานะ “รอที่นั่งวาง” 

(waiting list) ข้ึนมาตามลำดับ 

 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจากวัน

สมคัร (รวมวนัหยุดราชการ) หากเกนิ 15 วัน จะถือวาสละสทิธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบรายช่ือ

ของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกินวันที่ 15 

ตุลาคม 2565 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมคัรอบรมผานเว็บไซต http://register.ha.or.th/ และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม 

ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน

ผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.จะ

ดำเนินการสงขอมูลการชำระเงนิใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมลูคาเพิ่ม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ในการ

แกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออก

ใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงนิและจำนวนเงินตองตรงกนั 

 

การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก

ระบบดวยตนเอง เพ่ือรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 

2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์ 

 

 



 

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนยีมการอบรม ผูสมัครท่ีชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน

หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารบัการอบรมได ขอใหดำเนนิการดังนี้ 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 15 วนั (รวมวันหยุด) 

ทั้งนีส้ถาบนัจะคนืเงนิคาธรรมเนยีมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กำหนด สรพ.

ขอสงวนสิทธ์ิงดคืนคาธรรมเนียมการอบรม 

2. จดหมายระบุเร่ือง “ขอเงนิคาธรรมเนยีมการอบรมคนื เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรมได” โดยระบุ 

หลักสูตร วันที่จัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูที่ไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวนเงนิท่ีขอคืน เลขที่บัญชีที่

ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงนิคาธรรมเนยีม (รบัเฉพาะ file scan เทานั้น)  

สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง 

“คาธรรมเนยีมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงนิคาธรรมเนยีมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับหนังสือตามการ

ประทบัตราไปรษณีย) กรณทีี่สมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว ใหกบัเลขที่บัญชเีดียวเทานั้น 

 

การพิมพใบประกาศนียบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนยีบัตรเปนรปูแบบ เอกสารอิเล็กทรอนกิส (ออนไลน) โดยจะไดรับ

ลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรมเสร็จสิ้นแลวเทานั้น 

สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนยีบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 ขึ้นไปของ

การอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงล้ิงก

ดาวนโหลดและวธีิการดาวนโหลดใหกบัผูเขาอบรม ในระหวางอบรม 

 

ขอแนะนำทางการเงิน 
 

1. สงหนงัสือแจงเหตุผลที่ไมสามารถเขารับการอบรมได ให สรพ. กอนการจัดอบรมลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

สรพ.จะคืนเงินคาลงทะเบียนใหเต็มจำนวน หากแจงหลังจากวนัที่กำหนด จะไมสามารถรับเงินคนืได 

2. กรณทีี่หลักสูตรนั้นตองการจดักลุมผูเรียนแบบคละวิชาชีพ โรงพยาบาลตองแจงการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 

ผูเขาอบรม ใหทาง สรพ. ทราบลวงหนาการจัดอบรมอยางนอย 7 วัน (ภายใน 15 พฤศจิกายน 2565)  

หากแจงหลังวันท่ีกำหนดจะสงผลกระทบตอผูเขาอบรมทั้งหมด  

3. เนื่องจากปจจบุันสถาบันเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เม่ือมกีารนำขอมูลสงใหสรรพากรแลวไมสามารถ 

แกไขใบเสร็จรับเงินได สถาบันจึงขอ “สงวนสิทธิ์ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ดังนั้นเพ่ือประโยชน

ของโรงพยาบาลและผูเขาอบรม สถาบันขอใหผูสมัครตรวจสอบความถูกตองของ “ชื่อ-นามสกุล

และที่อยู”ที่จะใหออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 


