
 

 
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 

                                เขยีนที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .................. 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................อายุ.......................ปีบ้ านเลขท่ี...........................
หมู่ที่..................ถนน.....................................ตำบล........................... ..............อำเภอ................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ดังต่อไปนี้  

1. ข้าพเจ้าขอใช้สถานที่เพ่ือ

..................................................................................................................................... .............................................................

...................................................................... ........................................................................................................................ .... 

สถานที่ขอใช้คือ  
 หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 

 ห้องประชุมชมพู – ขาว 

 ห้องประชุมเกศสิริ 

 อ่ืนๆ ระบุ...............................................................................................  

วัน/เดือน/ปี ที่ใช้...................................................   ระยะเวลาการใช้...................................... ..........ชั่วโมงโดยมีบุคคลที่จะมาร่วมใช้
อาคารสถานที่ประมาณ.........................................คน 
 

2. ยินดีชำระค่าบำรุงตามที่สถานศึกษากำหนด คือ ค่าน้ำ  ค่าไฟ  ค่าบำรุงอาคารสถานที่ ตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์  

 จำนวน....................................บาท 

ค่าบำรุงสถานที ่  จำนวน....................................บาท 
ค่าตอบแทนคนงาน ภารโรง  จำนวน....................................บาท 
 

3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ให้และจัดการซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพเดิม 

 
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หาก

มีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้ 

   
                                     ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคำขอ 

                                                         (……………………………………………………….) 
 
 
 
 

เลขที่.........../.............. บท. ๐๑ 



 

 
ความเห็นของหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ....... 

                                             ลงชื่อ............................................. 
   (นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม) 

                                                    ………./………./………. 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 

                                             ลงชื่อ............................................. 
                             (นายนิธิศ  สายเชื้อ) 

                                                  ………./………./………. 
ความเห็นของผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 

                                          ลงชื่อ............................................. 
    (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                ………./………./………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

แบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................   หมายเลขโทรศัพท์............................................................ 

สำนักงาน / กลุ่มสาระฯ/ ชั้นเรียน.............................................................................. .หมายเลขห้อง........................... อาคาร........................... 

  

 

 

 

รายการที่แจ้งซ่อม รายการแจ้งซ่อม 

ไฟฟ้า / โทรศัพท์  ผู้ดูแล นายประกิต  คำมานพ 

     หลอดไฟ            พัดลม                    เครื่องปรับอากาศ 

     โทรศัพท์             เครื่องทำนํ้าเย็น          ปรับจูนทีวี 
     อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ดูแล นายไพรนคร  ชิณะแขว 

   โปรเจคเตอร์      จอโปรเจคเตอร์       เครื่องเสียง 

   ไมโครโฟน       คอมพิวเตอร์            อินเทอร์เน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ)........................................................................ 

ประปา / สุขาภิบาล  ผู้ดูแล นายประยูร  ดวงจันทร์ 

    ท่อประปา             ก๊อกน้ำ                  หัวฉีดชำระ 

    ระบบซักโครก         ระบบน้ำทิ้ง             ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 

     อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................... 

 

 

 

 

ไม้ / ปูน / เหล็ก / ผ้า  ผู้ดูแล  นายสายสิทธิ์  พันธศรี 

 โต๊ะ                  เก้าอ้ี                  ตู้                   ประตู 
 หน้าต่าง            ลูกบิด/กลอน      เพดาน/หลังคา 

 พื้น/ผนัง/เสา      ม่าน/มู่ลี่   
 อ่ืนๆ(ระบุ)............................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้แจ้ง 
 (...................................................) 

................./......................./................  

 ส่วนที่ 2 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
      บันทึกการตรวจสอบ 

 สามารถซ่อมได้   ไม่มีอุปกรณ์เสียหาย 

 สามารถซ่อมได ้   มีวัสดุอปุกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน 

 ไม่สามารถซ่อมได้  ต้องแจ้งช่างซ่อมจากภายนอก 

         ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบ 
               (.............................................................) 

                  ................./......................./................ 
 

 

 

 ขออนุมัติดำเนินการซ่อมกรณีมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน 
โดยมีรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีขอเบิกดังนี้ 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
4. ............................................................................. 

แหล่งที่มาของวัสดุ   เบิกวัสดุสำรอง     จัดซื้อวัสดุใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ........................................................... 

   ลงชื่อ..............................................  
(..............................................................

) 
หัวหน้างาน............................................. 
    ............./......................./................ 

     
....................................................... 

   ลงชื่อ..............................................  
 (นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   .........../......................./................ 

        อนุมัติ                  ไม่
อนุมัติ   

     ลงชื่อ..........................................  
(นายนิธิศ  สายเชื้อ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   ........../......................./................ 

       อนุมัติ                  ไม่
อนุมัติ 
     ลงชื่อ..............................................  

(นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์) 
หัวหน้างานพัสด ุ

    ............./......................./................ 

         อนุมัติ                  
ไม่อนุมัติ 

     ลงชื่อ..........................................  
 (นายเทพปทาน  สีแก้ว) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

   .........../......................./................ 

         อนุมัติ                  ไม่
อนุมัติ 
  ลงชื่อ..........................................  

(นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ)์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ........../......................./................  

บท. ๐๒ 

หมายเลขครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ........................................................  

ลักษณะการชำรุด................................................................ 
......................................................... ................................. 
..........................................................................................  
.........................................................................................             

ลงชื่อ.....................................................ผู้แจ้ง 
               (.............................................................) 

                 ................./......................./................ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มนี้ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ลงมือปฏิบัติงานให้บริการกรอกส่งหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่เม่ืองานแล้วเสร็จ 
    เริ่มปฏิบัติงาน วันที่.................................เวลา.............. น. งานแล้วเสร็จ วันที่........................ เวลา...................น. 

   รายงานผลการปฏิบัติงาน 

       ............................................................................................................................. ............................................ 
       ........................................................................ .................................................................................................        

............................................................................................................................. ............................................ 
       ............................................................................................................................. ............................................ 

.........................................................................................................................................................................  
 

                 ปัญหาอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ  
............................................................................................................................. .................................................. 
. .............................................................................. ...............................................................................................  
 

ลงซื่อ .......................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 
( ....................................................... ) 

 

ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ 
1.  ผู้ขอใช้บริการ กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 ส่งงานอาคารสถานที่ ณ ห้องบริหารทั่วไป 
2.  หัวหน้ากลุ่มงาน พิจารณาสั่งการ ในแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 ส่งใบสั่งการให้ ช่างซ่อมบำรุง 
3.  ช่างซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุงตามท่ีได้รับมอบหมาย และเม่ืองานแล้วเสร็จ ให้ส่งแบบฟอร์ม กรอกแบบรายงาน 
 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ส่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ :ใบแจ้งซ่อม ใช้เฉพาะงานซ่อมแซมในส่วนประกอบของอาคารเช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง เต้ารับ สุขภัณฑ์ ท่อ
น้ำดี / ท่อนำ้ทิ้ง ที่ติดตั้งไว้เดิมแล้วชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เท่านั้น ( การต่อเติม / ปรับปรุงอาคาร การติดตั้ง / ทำ
ขึ้น ใหม่ การแก้ไขของเติม ) ต้องมีหนังสือหรือบันทึกข้อความท่ีผ่านการอนุมัติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน มา
ประกอบจึง จะดำเนินการได้ 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนสตรีสิริเกศ   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่  งานอาคารสถานที่ /...........................                   วันที่.........เดือน.................พ.ศ..............                                                                        
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ด้วยงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีความประสงค์ขอสั่งซื้อวัสดุ / 
ครุภัณฑ์ ตามแผนงาน / โครงการ..............................................เพ่ือใช้ในการ......................................................
และได้แนบแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาพร้อมหนังสือด้วย 

           จึงเรียนมาโปรดเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                  (ลงชื่อ)........................................................................... 
 (นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม) 

                                หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
      ……………../……………………./……………… 

ใบสั่งซื้อ 

ความเห็นหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
..................................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม) 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

ความเห็นหัวหน้างานพัสดุ 
............................................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
(นางนิตยา วิเศษสังข์) 
หัวหน้างานงานพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
..................................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
............................................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
(นายเทพปทาน สีแก้ว) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
.....................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
(นายนิธิศ สายเชื้อ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
( ) อนุมัติ 
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
(สมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

บท. ๐๓ 



 

ที่ รายการ จำนวน ราคา รวม (บาท) หมายเหต ุ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สั่ง                                                                                                  

                                                                               (...........................................................) 

                หัวหน้างานพัสดุ 

 
 
 
 
 



 

ใบขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................. 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อผู้ขอ)      ตำแหน่ง         

จะไปราชการ ณ       ระยะทางทั้งสิน้       กิโลเมตร    
ด้วยเรื่อง                                  
ตั้งแต่  วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. เวลา  น.  
   วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. เวลา  น. 
 จึงขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง / อ่ืน ๆ ดังนี้    

1. แก๊สโซฮอล์ 95        จำนวน  ลิตร 

2. น้ำมันเบนซิน 91 / แก๊สโซฮอล์ 91      จำนวน  ลิตร 

3. น้ำมันดีเซล / ไบโอดีเซล       จำนวน  ลิตร 

4. น้ำมันหล่อลื่น        จำนวน  ลิตร 

5. อื่น ๆ (ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมนัเกียร์/นำ้มันเฟืองท้าย/น้ำกลั่น/อัดจารบี) จำนวน  ลิตร 

เพ่ือใช้กับรถราชการ หมายเลขทะเบียน  รถตู้ นข-4655  รถตู้ นข-1623    รถ 4 ประตู กข-8135 

  กระบะมลูนิธิฯ นข-3390  รถบัส 40-0306  รถ 6 ล้อ 40-0095 
  รถเหลือง ม-0844 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
      ลงช่ือ    ผู้ขออนุมัต ิ
           (    ) 

ความเห็นผู้รับผิดชอบงานพาหนะ 
....................................................................................... 
     ลงช่ือ.................................................... 
               (นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม) 
                หัวหน้างานยานพาหนะ 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสด ุ
............................................................................................. 
             ลงช่ือ......................................... 
                     (นายสุรชัย  ดอกแก้ว) 
                  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้รบัผิดชอบ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
....................................................................................... 
               ลงช่ือ......................................... 
                    (นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม) 
                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
............................................................................................ 
             ลงช่ือ......................................... 
                     (นายเทพปทาน สีแก้ว) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
.................................................................................... 
             ลงช่ือ......................................... 
                     (นายนิธิศ สายเช้ือ) 
    ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
   

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
     อนุมัติ 
     ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................. 

ลงช่ือ......................................... 
                           (นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรสีิริเกศ 

บท. ๐๔ 



 

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
วันที่  ........ เดือน ................................พ.ศ.................... 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ข้าพเจ้า.......................................................................ตำแหน่ง .................................อันดั บ ....................... 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอใช้รถยนต์ ...................................................................  ขออนุญาตใช้รถ  นข 1623 
เลขทะเบียน  นข 1623  ศรีสะเกษ   สถานที่ไป ........................................................................................
เพ่ือ ....................................................................................................มีคนนั่งจำนวน .........................คน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้     
 1.............................................................................. 2....................................................................... 
 3.............................................................................. 4....................................................................... 
 5.............................................................................. 6....................................................................... 
 7.............................................................................. 8....................................................................... 
 9.............................................................................. 10..................................................................... 
 11............................................................................ 12.................................................................... 

ไป วันที่ .................เดือน.......................................................พ.ศ.........................เวลา ..... ......................น. 
กลับวันที่ ...............เดือน........................................................พ.ศ........................เวลา............ .................น. 
 

                      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                        (..................................................) 
ตรวจแล้ว  

O   รถว่าง 
O   รถไม่ว่าง 
 

 (ลงชื่อ)................................................หัวหน้างานพาหนะ        
          (นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม) (ลงชื่อ) ............................................... 

O   ทราบ                      (นายนิธิศ  สายเชื้อ) 
 O   อนุมัต ิ                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 O   ไม่อนุมัติ 
  (ลงชื่อ).................................................. 
            (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                  ......./......../.......  
           พนักงานขับรถรับทราบ 
            (ลงชื่อ) ....................................... 
        (.............................................) 
                ......./......../........ 

บท. ๐๕ 



 

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
วันที่  ........ เดือน ................................พ.ศ.................... 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ข้าพเจ้า.......................................................................ตำแหน่ง .................................อันดั บ ....................... 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอใช้รถยนต์ ...................................................................  ขออนุญาตใช้รถ  รถบัส 
เลขทะเบียน  40-0306  ศรีสะเกษ   สถานที่ไป ...............................................................................................
เพ่ือ .........................................................................................................มีคนนั่ งจำนวน .........................คน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้     
 1.............................................................................. 2....................................................................... 
 3.............................................................................. 4....................................................................... 
 5.............................................................................. 6....................................................................... 
 7.............................................................................. 8....................................................................... 
 9.............................................................................. 10..................................................................... 
 11............................................................................ 12.................................................................... 

ไป วันที่ ...................เดือน........................................ ..................พ.ศ.........................เวลา ...........................น. 
กลับวันที่ .................เดือน..........................................................พ.ศ.........................เวลา.. ..........................น. 
 

                     (ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                       (..................................................) 
ตรวจแล้ว  

O   รถว่าง 
O   รถไมว่่าง 
 

 (ลงชื่อ)................................................หัวหน้างานยานพาหนะ        
           (นายฉัตรชัย  สวุรรณพรหม) (ลงชื่อ) ............................................... 

O   ทราบ                      (นายนิธิศ  สายเชื้อ) 
 O   อนุมัต ิ                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 O   ไม่อนุมัติ 
  (ลงชื่อ).................................................. 
            (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                  ......./......../......  
                   พนักงานขับรถรับทราบ 
            (ลงชื่อ) ....................................... 
        (.............................................) 
                ......./......../........ 

บท. ๐๖ 


