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ท่ี ร.ว.พ.ค.ท.  195/2564 
                                                          วันท่ี  28  มกราคม 2564 

เรื่อง     การขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินและการขอรับการสนับสนุนกรณีได้รับผลกระทบจากการ
ปรับเปล่ียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 เป็นแบบออนไลน ์

เรียน     แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 

อ้างถึง   หนังสือ ร.ว.พ.ค.ท. 038/2564 วันท่ี 5 มกราคม 2564 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    1. แบบแสดงความจำนงในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณีรับผลกระทบฯ  
                     2. แบบแสดงความจำนงในการขอคืนส่วนลดค่าลงทะเบียน 

           ตามท่ี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 ประจำปีฝึกอบรม 2563 ในหัวข้อ  “Community-Oriented Care” ระหว่าง
วันท่ี 11 - 15 มกราคม 2564  โดยได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ อัน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้แพทย์ท่ีสมัครเข้าร่วมประชุมส่วน
หนึ่ง ได้รับผลกระทบจากการปรบัเปล่ียนดังกล่าว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ จึงได้
พิจารณาคืนค่าลงทะเบียนบางส่วน และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางหรือท่ีพักได้ทันตามท่ีรัฐบาลประกาศ รวมถึงผู้ท่ีไม่สามารถขอชดเชยจากต้นสังกัดได้
ตามสิทธิ์ ดังนี้  

       1.  การคนืสว่นลดค่าลงทะเบยีนและการออกใบเสรจ็ใหม่ 

        1.1  กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน 
 1.1.1  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะเร่งดำเนินการออกใบเสร็จฯ ภายใน  

วันท่ี  10 กมุภาพนัธ ์2564 
 1.1.2  การขอรับเงินส่วนลด ให้แพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการแจ้งเลขท่ีบัญชีตามแบบฟอร์ม 

เพื่อใช้ในการโอนเงินส่วนต่าง และขอความกรุณาเป็นเลขท่ีบัญชี
ธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) 

1.2  กรณีได้รับใบเสร็จแล้ว และมียอดมากกว่า 6,000 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนพร้อมท่ีพัก)  

ผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องนำส่งใบเสร็จเดิมคืนให้ราชวิทยาลัยฯ เพื่อทำ

การยกเลิก พร้อมท้ังแจ้งเลขท่ีบัญชี เพื่อให้ราชวิทยาลัยฯ โอนเงินส่วนต่างคืน (ขอความ

กรุณาเป็นเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย-ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมา ภายในวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ ์2564 ท้ังนี้ ราชวิทยาลัยฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จใหม่ และโอนเงินคืน 

ภายในวนัที่ 20 มนีาคม 2564  

 



  

 

 

  
     

 

     2.  การสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรอืทีพ่กัไดท้นั
ตามทีร่ัฐบาลประกาศ รวมถงึการไมส่ามารถขอชดเชยจากตน้สงักดัไดต้ามสทิธิ์ 
         ขอให้แพทย์ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอ
สนับสนุนจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ  พร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้ 
         2.1  กรณีค่าเดินทาง ให้แนบหลักฐานการตอบกลับจากสายการบิน หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (อาจเป็น email, เอกสารท่ีได้รับ หรือข้อความ chat, ข้อความตอบกลับจากโปรแกรม
อัตโนมัติ ฯลฯ)  
        2.2  กรณีค่าท่ีพัก ให้แนบหลักฐานจากผู้ประกอบการโรงแรม / ท่ีพัก  

โดยจัดส่งหลักฐานท้ังหมด มายังราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ภายใน 8 มนีาคม 2564 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป  
(หากเลยกำหนดเวลา จะถอืว่าไมป่ระสงคจ์ะขอรบัการสนบัสนนุ) 
            (วงเล็บมุดซองเอกสารว่า WORKSHOP 3) 
           ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
           ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ถนนเพชรบุรี 47  
           บางกะปิ ห้วยขวาง  
           กรุงเทพฯ 10310  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                             
                                                  (ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์) 
                               ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
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