
  
 

  
 

 
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

 
ระเบียบโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
________________________ 

 
เพื่อให้การใช้อาคารสถานที่สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร และหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ สนองนโยบายการ
ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคาร
สถานที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จึงวางระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสมเสม็ด
วิทยา ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 
๒๕๖๒”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ กำหนดระยะเวลาในการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้ นอกเหนือจากนี้ ต้องทำหนังสือขออนุญาต

และได้รับอนุญาต จากหัวหนังสถานศึกษา  
ข้อ ๕ นักเรียนต้องปฏิบัติในการอาคารสถานที่ ดังนี้  

๕.๑ ห้ามขีดเขียน ทำลายโต๊ะ เก้าอี้ ประตู หนังต่าง ฝาผนังของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ตลอดจนวัสด ุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทุกประเภทในโรงเรียน หากมีความเสียหายเกิดขึ้น นักเรียนจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ ชดใช ้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง  

๕.๒ ห้ามนักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
(ยกเว้นน้ำดื่ม) 

   ๕.๓ ห้ามใช้ห้องเรียนในวันหยุดโดยไม่ได้รับอนุญาต  
๕.๔ นักเรียนต้องช่วยนักรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ทิ้งขยะลงในภาชนะท่ี

ทางโรงเรียนจัด ไว้  
ข้อ ๖ ครูและบุคลาทางการศึกษา ที่มีความประส่งจะขอใช้อาคารสถานที่ นอกเหนือจากเวลาที่

กำหนดให้ทำบันทึกขอใช้อาคารสถานที่ผ่ายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป และเมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด 
  ข้อ ๗ หน่วยงานราชการ ที่มีความประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ ให้จัดทำหนังสือราชการขอ
อนุญาตใช้ตามระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ ๘ ประชาชนทั่วไป ต้องปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้  

๘.๑ บันทึกขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ตามแบบฟอร์มโรงเรียนกำหนด เม่ือได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาแล้วต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของโรงเรียน
โดยเคร่งครัด  

๘.๒ การใช้อาคารสถานที่ต้องอยู่ในเงื่อนไขขงโรงเรียนดังต่อไปนี้  



(๑) ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย 
(๒) ไม่ใช้อาคารสถานที่การจัดกิจกรรมหรือการแสดงใด ๆที่ขัดต่อความสง

เรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอัดดีของประชาชน และไม่เกิดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

 (๓) ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 (๔) ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่ออย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขอใช้อาคาร

สถานที ่
 (๕) ต้องปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติที่หัวหน้าสถานที่ศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนด 

๘.๓ กรณีมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้จัดกิจกรรมนั้น ๆ ผู้ขอจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใช้เหมือนเดิม 

ข้อ ๙ ผู้ขอใช้จะต้องชำระเงินค่าบำรุงสถานที่ ดังนี้ 
 - ห้องประชุมโรงเรียน      จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท/วัน 
 - อาคารเรียน      จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท/วนั 
 - ค่าทำความสะอาด      จำนวน  ๑,๕๐๐  บาท/วัน 
 - ค่าประกันวัสดุเสียหาย (คืนให้หลังจากงานเสร็จ)  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่ 
 
๑. บันทึกตามแบบฟอร์ม  
๒. เสนอหัวหน้างานอาคารสถานที ่
๓. เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา 
๔. บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ มีป้ายการขอใช้อาคารสถานที ่

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

** หมายเหตุ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบคำขอใช้อาคารสถานที ่

 
เขียนที่ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.......... 
 

เรียน ขออนุญาตใช้.................................................................. .............................................................................  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................นาสกุล...........................................อายุ........ ....ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน..................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................... 
จังหวัด............................ 

 มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานที่เพ่ือ........................................................................... ................ 

.............................................................................................................................................................................. 
มีกำหนดระยะเวลา................วัน ตั่งแต่วันที่.............เดือน..................... ........................พ.ศ................................ 
ถึงวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................. โดยมีบุคคลจะมาร่วมใช้ประมาน........................คน  

2. ยินดีชำระเงินค่าบำรุงตามที่สถานศึกษากำหนดคือ 
2.1 ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง 
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง 
2.3 ค่าบำรุงบำรุงอาคารสถานที่ตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ ์

3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดี 
ชดใช้ให้และจัดการซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิม 

4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระท าใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ยินดีให้ 
บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้ 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคำขอ 

      (………………………………………………………) 
 

ความคิดเห็นกลุ่มบริหารงานทั่วไป การพิจารณา 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
             เห็นควรอนุญาต 
             ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก........................ 
ลงชื่อ....................................................................... 
               (นายยุนนท์ พละศักดิ์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             .........../............../........... 
  
 

       เห็นควรอนุญาต 
       ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก..................................... 
......................................................................................  
     (ลงชื่อ).................................................................... 
                     (นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
                .........../............../........... 



 
 
 

ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่ 
(หน่วยงานภายนอก) 

 
๑. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก/บันทึกตามแบบฟอร์ม 

๒. เสนอหัวหน้างานอาคารสถานที ่
๓. เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา 
๔. บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ มีป้ายการขอใช้อาคารสถานที ่
 

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

** หมายเหตุ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
แบบคำขอใช้อาคารสถานที ่

 
เขียนที่ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.......... 
 

เรียน ขออนุญาตใช้.................................................................. .............................................................................  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................นาสกุล...........................................อายุ........ ....ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน..................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................... 
จังหวัด............................ 

 มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานที่เพ่ือ........................................................................... ................ 

.............................................................................................................................................................................. 
มีกำหนดระยะเวลา................วัน ตั่งแต่วันที่.............เดือน..................... ........................พ.ศ................................ 
ถึงวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................. โดยมีบุคคลจะมาร่วมใช้ประมาน........................คน  

2. ยินดีชำระเงินค่าบำรุงตามที่สถานศึกษากำหนดคือ 
2.1 ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง 
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง 
2.3 ค่าบำรุงบำรุงอาคารสถานที่ตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ ์

3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดี 
ชดใช้ให้และจัดการซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิม 

4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระท าใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ยินดีให้ 
บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้ 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคำขอ 

      (………………………………………………………) 
 

ความคิดเห็นกลุ่มบริหารงานทั่วไป การพิจารณา 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
             เห็นควรอนุญาต 
             ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก........................ 
ลงชื่อ....................................................................... 
               (นายยุนนท์ พละศักดิ์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             .........../............../........... 
  
 

       เห็นควรอนุญาต 
       ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก..................................... 
......................................................................................  
     (ลงชื่อ).................................................................... 
                     (นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
                .........../............../........... 



 
 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการซ่อมบำรุง 
อาคารสถานที ่

 
๑. บันทึกการขอใช้บริการซ่อมบำรงุตามแบบฟอรม์  
๒. เสนอหน่วยงานอาคารสถานที่พจิารณาสั่งการ 
๓. ผู้ขอรับการบรกิารประเมินผลการให้บริการ 
 

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

** กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ 
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................. กลุ่มสาระ/ฝ่าย........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... .......................................................................................  
 

รายการที่ประสงค์ให้ซ่อม รายละเอียด 
ไฟฟ้า / โทรศัพท์ 
     หลอดไฟ        พัดลม       เครื่องปรับอากาศ 
     โทรศัพท์        เครื่องทำน้ำเย็น      อ่ืน ๆ(ระบุ) 
ประปา / สุขาภิบาล 
     ท่อประปา      ก๊อกนำ้       หัวฉีดชำระ 
     ระบบชักโครก         ระบบน้ำทิง้     
     ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 
ไม้ / ปูน / เหล็ก / ผ้า 
     โต๊ะ          เกา้อี          ตู้             ประต ู
     หนา้ต่าง        ลูกบิด/กลอน       เพดาน/หลังคา              
พ้ืน/ผนัง/            ม่าน/มู่ลี่             อ่ืน ๆ (ระบุ) 
ถนน / สนาม 
(ระบุ)................................................................... 
เครื่องจักร/ เครื่องยนต์ 
(ระบุ)................................................................... 

หมายเลขครุภัณฑ์ (ถ้ำมี).......................................... 
 หมายเลขห้อง....................อำคาร........................... 
 บริเวณสถานที.่........................................................ 
............................................................................ ...... 
ลักษณะการชำรุด/ความต้องกำรให้ซ่อม................... 
..................................................................................  
..................................................................................  
.................................................................................. 
.................................................................................. 
..................................................................................  
.................................................................................. 
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  

 
ลงชื่อ..........................................ผู้ของรับบริการ 

            (........................................................) 
         ....................../...................../....................... 

........................................................................................................................... .................................................. 
 
ส่วนที่ 2 เสนอหัวหน้างานอาคารสถานที่พิจารณาสั่งการ 

มอบหมายให้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................  
ดำเนินการดังนี้............................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................. ................. และรายงานผลปฏิบัติงาน 
 

  ลงชื่อ..............................................หวัหน้างานอาคารสถานที ่
                            (นายยุนนท์ พละศักดิ์) 
                   ....................../...................../....................... 
 

 
 



ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 
 

แบบรายงานผลปฏิบัติงาน 
เมือ่งานเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกรอกข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่ง 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ ดังนี้ 
เริ่มดำเนินการวันที่_______________ เวลา___________. กำหนดเสร็จวันที่______________เวลา__________. 
ผู้รับใบแจ้งงาน__________________วันที่รับใบแจ้งงาน__________________ ผู้อนุมัติงาน________________ 

อธิบาย/รายละเอียด อุปกรณ์ จำนวน ราคา 
    

   
   
   
ชม.ทำงาน______ ชม. 
ใช้แรง___วัน____ชม. 

รวม  
ค่าแรง_______________________บาท 
รวมทัง้สิ้น_____________________บาท 

 
ลองช่ือ................................................ผู้ปฏิบัติงาน           ลองช่ือ................................................ผู้ปฏิบัติงาน 
        (………..……………………………….)                                  (………..………………………………..) 
ลองช่ือ................................................ผู้ปฏิบัติงาน           ลองช่ือ................................................ผู้ปฏิบัติงาน 
        (………..……………………………….)                                  (………..………………………………..) 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ส่วนที่ 4 สำหรับผู้รับบริการประเมินรับงาน 

แบบประเมินผลการให้บริการ 
ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ โปรดรอกแบบประเมินผลการให้บริการด้านล่าง แล้วส่งให้กับหัวหนา้ 
งานอาคารสถานท่ี หรืออาจมอบไปกับเจ้าหนา้ที่ผู้ให้การ ตามแต่ท่านเห็นวา่วิธีใดเหมาะสม เพื่อทำงกลุ่มงำนใช้เป็นข้อมูล 
สำหรับปรับปรุง/พัฒนาการให้บรกิารต่อไป 
1. ระยะเวลาการให้บริการ การตรงเวลานัดหมาย ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจนงานแล้วเสร็จ 

(  ) ควรปรับปรุง   (  ) พอใช้   (  ) ดี    (  ) ดีมาก 
2. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ สุภาพ กระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบ  

(  ) ควรปรับปรุง   (  ) พอใช้   (  ) ดี    (  ) ดีมาก 
3 . ความพึงพอใจต่อผลงาน งานแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถ้ำต้อง ได้คุณภาพ ตรงความต้องการ 

(  ) ควรปรับปรุง   (  ) พอใช้   (  ) ดี    (  ) ดีมาก 
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงช่ือ...............................................................ผู้รับบริการ 
                                                                           (.............................................................) 

                                                                            ……………/………………../.............. 
 



ขั้นตอนการยืมสิ่งของและอุปกรณ ์

 
๑. หนังสือหัวหนา้งานภายนอก/บันทึกตามแบบฟอร์ม  
๒. เสนอหัวหน้าอาคารสถานที ่
๓. เสนอผู้อำนวยการพิจารณา 
 

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

** กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์ 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

เขียนที่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
วันที่............เดือน........................พ.ศ............. 

 
ข้าพเจ้า.............................................................................ตำแหน่ง...................................................................... 
กลุ่มสาระ.........................................................................โทรศัพท์... .................................................................... 
มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ดังนี้ต่อไปนี้ เพ่ือใช้ในงาน........................................................................ .............. 
..................................................................................... .........................................................................................  
 

ลำดับ รายการ จำนวน รหัสครุภัณฑ์ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยืมเป็นอย่างดี โดยหากมีความเสียหายใด ๆ หรือมีการ 

สูญหายเกิดข้ึน ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั่งหมดทุกกรณีไม่มีเงื่อนไข โดยจักทำการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม 
หรือจัดหาทดแทนให้ครบตามจำนวนที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดขึ้น 
ผู้ส่งของ........................................................................ผูส้่งของคืน................ ...................................................... 
ผู้รับของ.......................................................................ผู้รับของคืน................................. ...................................... 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ................วันที่...........เดือน..................................พ.ศ..................... . 



ขั้นตอนการใช้รถโรงเรียน 

 

 
๑. คำสั่งไปราชการ 
๒. บันทึกขอการใช้รถโรงเรียนตามแบบฟอร์ม 
๓. เสนอหัวหน้างาน 
๔. เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา 
๕. บันทึกข้อมูลการขอใช้รถ 
 

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

** หมายเหตุ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่.............................................................................วันที่ .......... เดือน.......................... พ.ศ.................. 
เรื่อง    ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียนไปราชการ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา   

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ตำแหน่ง............................. 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์ขออนุญาตใช้รถยนต์
โรงเรียนไปราชการที่.........................................................................................................ต ามคำสั่งที่.................. 
เพ่ือ................................................................................................ ...................................................................... . 
ในวันที่............เดือน.......................................พ.ศ.................ถึงวันที่...........เดือน................ ..............พ.ศ............ 
รวม..............วัน มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน...............คน ออกจากโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เวลา...............น. และ
กลับถึงโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เวลา......................น. 
 

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตและพิจารณา 
       (ลงชื่อ).................................................................. ........ 

         (.......................................................................) 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่      เบอร์โทรติดต่อ............................................. 

ให้ใช้รถยนต์ดังนี้ 
รถยนต์กระบะ ทะเบียน.......................... 
รถยนต์ตู้  ทะเบียน.......................... 

พนักงานขับรถยนต์ คือ ........................................................................................................ .......................... 
 

 (ลงชื่อ) ........................................................................ 
              (.............................................) 
                      งานยานพาหนะโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 
เห็นควร อนุญาต          ไม่อนุญาต เนื่องจาก .....................................................................................  
 

(ลงชื่อ) ........................................................................ 
                 (นายสมพบ เกรียรัมย์) 
                           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 

 อนุญาต          ไม่อนุญาต เนื่องจาก .............................................................................. .......................... 
 

(ลงชื่อ) ........................................................................ 
                 (นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
 

  

  



ขั้นตอนการขออนุญาตเปลี่ยนเวร 

 

 
๑. คำสั่งไปราชการ 
๒. บันทึกขอการขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
๓. เสนอหัวหน้างาน 
๕. เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา 
๖. บันทึกข้อมูลการขอขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
 

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

** หมายเหตุ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที.่..................................................................วันที่ .......... เดือน.......................... พ.ศ.................. 
เรื่อง    ขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา   

 
 ด้วยข้าพเจ้า ...................................................................................ตำแหน่ง ....................................... 
ได้รับมอบมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ในวันที่ ................เดือน..........................................พ.ศ............ ......... 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตามคำสั่งที่ ............................................................ 
ในวันที่/คืนวันที่................. เดือน ........................................ พ.ศ. ............................. ได้ ข้าพเจ้าจึงขอ 
เปลี่ยนเวรให้......................................................................................................ตำแหน่ง ................................. 
รับผิดชอบอยู่เวรแทนข้าพเจ้าในวัน/คืนดังกล่าวและข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
ในวันที่/คืนวันที่.................. เดือน .................................... พ.ศ. .................................. โดยได้รับความยินยอม  
ทั้งสองฝ่ายและได้ลงชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ข้างท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ ..........................................................ผู้ขอเปลี่ยนเวร 
        (........................................................) 

      ตำแหน่ง ...................................................... 
 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ยินดีเปลี่ยนเวรยาม 
กับ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ตามวันที่/คืนวันที่ดังกล่ าวข้างต้น 
 
      ลงชื่อ ..........................................................ผู้รับเปลี่ยนเวร 

        (........................................................) 
      ตำแหน่ง ...................................................... 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 (.........) อนุญาต (.........) ไม่อนุญาต / เนื่องจาก................................................................... ........................... 
 

 ลงชื่อ .......................................................... 
                            (นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 
 
 
 
 
 


