
 
 
 

1. ใบรับรองการจดัโครงการ/ประชุมออนไลน 

2. ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (ระบุ : หัวขอการบรรยาย, วันท่ี, เวลา, ตัวคูณจํานวนช่ัวโมงอัตรา

คาตอบแทน)   

3. สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร  

4. ใบตอบรับวิทยากร 

5. ใบรายช่ือกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ (ไมตองลงนาม)  

6. ภาพหนาจอผูเขาอบรม 

7. บันทึก VDO การอบรม (บันทึกไวเพ่ือการตรวจสอบโดยไมตองแนบสงเบิก) 
............................................................................................................... 

 
***หมายเหตุ 
 

1. เอกสารประกอบการเบิกเงินสามารถเซ็นออนไลนได กรณีท่ีเซ็นออนไลนผูรับผิดชอบโครงการจะตองลง
นามรับรองเอกสารนั้นๆดวย 
 

2.  
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กรณียืมเงิน 

กรณีไมยืมเงิน 

1. แนบสลิปการโอนเงิน+ลงนามรับรอง 
2. แบบ  บก. 4231 ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน 

1. กรณีสํารองจาย :  
1.1 แนบสลิปการโอนเงิน+ลงนามรับรอง 
1.2 แบบ  บก. 4231 ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน 

2. กรณีไมไดสํารองจาย : 
       2.1 ใบสําคัญรับเงินไมตองลงวันท่ี และไมตองลงนามผูจายเงิน 
       2.2 แนบหนาสมดุบัญชีวิทยากร 

 

เอกสารประกอบการเบิกเงิน 
คาตอบแทนวิทยากรการจัดโครงการออนไลน 



ใบรับรองการจัดโครงการ/ประชุมออนไลน 
โครงการ...พัฒนาสมรรถนะการวิจัย (PAR, R&D, Action research การพัฒนานวัตกรรม  

และ การคุมครองสิทธิทางปญญา)....  
รหัสโครงการ ...0633653015002.... 

กิจกรรม..........-.............. รหัสกิจกรรม ...600708.... 
วันท่ี...... 9 ธันวาคม 2564....เวลา..... 08.30 - 17.00 น. ............ 

สถานท่ี.......... Online........... 
รูปแบบออนไลนระบบ     Zoom /   Webex  /   อ่ืนๆ ระบุ............................     

------------------------------------------------- 
 

ลําดับ หัวขอการบรรยาย/อบรม/ประชุม วันท่ี เวลา 
 - คาตอบแทนวทิยากร บรรยาย “เร่ือง การคุมครองสิทธิทาง

ปญญา ไดแก สิทธบิัตร/อนุสทิธบิัตรคืออะไรและทําไมตองจดและ
ข้ันตอนการยื่นจดสิทธบิัตร/อนสุิทธิบัตร” (3 ชั่วโมง x 600 บาท) 

9 ธันวาคม 64 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
 

 - คาตอบแทนวทิยากร อบรมเชงิปฏิบัติการ “เร่ือง การสืบคน
ฐานขอมูลสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตรและการยกรางคําขอสิทธบิัตร/อนุ
สิทธิบัตร” (4 ชั่วโมง x 400 บาท) 

9 ธันวาคม 64 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

    
    
    
    
    

 
จํานวนคาวิทยากรท่ีขอเบิก...........3,400..............บาท (...........สามพันสี่รอยบาทถวน........) 
จํานวน..........3........ชั่วโมงๆละ........600...................บาท 
จํานวน..........4........ชั่วโมงๆละ........400...................บาท 

 
 

 
ลงช่ือ…………………...…………..วิทยากร 

(...นางสาวเพชรดา สัตยากูล...) 
ตําแหนง ..........วิทยากร……... 
วันท่ี ..…9 ธันวาคม 2564....... 

 
 
 

ลงช่ือ…………….…………..…………ผูรับรอง 
(…นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร...) 

ตําแหนง ........อาจารย….... 
วันท่ี......9 ธันวาคม 2564….. 

(ผูรับผดิชอบโครงการ) 

 
 
 

ลงช่ือ………………...………………..ผูอนุมัต ิ
(รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต) 
ตําแหนง คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 
วันท่ี……………………………………………… 

 
 
 
 



 

ใบสําคัญรับเงิน 
สําหรับวิทยากร 

 
           ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม............คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.............. 

โครงการ/หลักสตูร.......โครงการ พัฒนาสมรรถนะการวิจัย  (PAR, R&D, Action research การพัฒนา  นวตักรรม 

และ การคุมครองสิทธิทางปญญา).......... 
วันที่....9...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ. ....2564... 

           ขาพเจา.....................นางสาวเพชรดา สัตยากูล...........................อยูบานเลขที่...............134/1................. 
ตําบล/แขวง............เขาขาว..............อําเภอ/เขต...............หวยยอด............จังหวัด....................ตรัง........................ 
ไดรับเงินจาก...........คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี..............ดังรายการตอไปน้ี 

รายการ 
จํานวนเงิน 

บาท สต. 

- คาตอบแทนวทิยากร บรรยาย “เร่ือง การคุมครองสิทธิทางปญญา ไดแก สทิธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรคืออะไรและทําไมตองจดและข้ันตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง x 600 บาท) 

1,800 - 

- คาตอบแทนวทิยากร อบรมเชงิปฏิบัติการ “เร่ือง การสืบคนฐานขอมูลสิทธบิัตร/อนุ
สิทธิบัตรและการยกรางคําขอสทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร” 
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชั่วโมง x 400 บาท) 

1,600 - 

   

   

   

   

   

   

   

   

(สามพันสี่รอยบาทถวน) 3,400 - 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………………………….ผูรับเงิน 

                                    (……...……........นางสาวเพชรดา สัตยากูล……….…..…..….) 

ลงชื่อ........................................................................................ผูจายเงิน 

             (....................นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร.....................) 
 



คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี 
แบบตอบรับวิทยากร 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

โครงการ…….พัฒนาสมรรถนะการวิจัย 
(PAR, R&D, Action research การพัฒนานวัตกรรม และ การคุมครองสิทธิทางปญญา)…… 

กิจกรรม……………-………….. 
วันท่ี........ 9 ธันวาคม 2564........................ 

ณ...............ผานระบบออนไลน  Zoom Meetings........................... 
 
 

ช่ือ-สกุลวิทยากร  ........นางสาวเพชรดา สัตยากูล.............................................................. 
ตําแหนง  ........วิทยากร.............................................................................. 
หนวยงาน/ท่ีอยู  ........ศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร........ 
สามารถเขารวมเปนวิทยากรในโครงการดังกลาวได 
 
 
    

 
ลงชื่อ............................................................ 

(.........นางสาวเพชรดา สัตยากูล.......) 
วิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                            ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน                                      แบบ บก. 4231 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

วนั  เดือน  ปี รายละเอยีดการจ่าย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

9 ธ.ค.64 ค่าตอบแทนวิทยากร นางสาวเพชรดา สัตยากลู    

 - จาํนวน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  1,800 - 

 - จาํนวน 4 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 1,600 - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
รวมทัง้ส้ิน 3,400 - 

 

 รวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร) .........................-สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน-................................ 

  ขา้พเจา้............นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร์................ตาํแหน่ง............อาจารย์............. 

กอง.........................-........................................ขอรับรองวา่รายจ่ายขา้งตน้น้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได้

และขา้พเจา้ไดจ่้ายไปในงานของราชการโดยแท ้

 

ลงช่ือ......................................................... 

(.......นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร์.......) 

.........................อาจารย์........................... 


