คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ระเบียบโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การใช้อาคารสถานที่สาหรับนักเรียน ครู บุคลากร และหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สะดวกต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ สนองนโยบายการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2539 โรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก จึงวางระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 กาหนดระยะเวลาในการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้ นอกเหนือจากนี้ ต้องทาหนังสือขออนุญาตและ
ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ 5 นักเรียนต้องปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้
5.1 ห้ามขีดเขียน ทาลายโต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ฝาผนังของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทุกประเภทในโรงเรียน หากมีความเสียหายเกิดขึ้น นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้
ค่าเสียหายตามความเป็นจริง
5.2 ห้ามนักเรียนนาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน (ยกเว้นน้าดื่ม)
5.3 ห้ามใช้ห้องเรียนในวันหยุด โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.4 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ทิ้งขยะลงในภาชนะที่ทางโรงเรียน
จัดไว้
ข้อ 6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดให้
ทาบันทึกขอใช้อาคารสถานที่ ฝ่ายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
แล้วต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
ข้อ 7 หน่วยงานราชการ ที่มีความประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ ให้จัดทาหนังสือราชการขออนุญาตใช้
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 8 ประชาชนทั่วไป ต้องปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้
8.1 บันทึกขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ตามแบบฟอร์มโรงเรียนกาหนด เมื่อได้รับอนุญาตจาก หัวหน้า
สถานศึกษาแล้วต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
8.2 การใช้อาคารสถานที่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของโรงเรียนดังต่อไปนี้
(1) ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย ๒

(2) ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมหรือการแสดงใดๆที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และไม่เกิดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) ไม่ใช้อาคารสถานที่ เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
(4) ไม่ใช้อาคารสถานที่ เพื่ออย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขอใช้อาคารสถานที่
(5) ต้องปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติที่หัวหน้าสถานที่ศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
กาหนด
8.3 กรณีมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้จัดกิจกรรมนั้น ๆ ผู้ขอจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและ
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมือนเดิม
ข้อ 9 ผู้ขอใช้จะต้องชาระเงินค่าบารุงสถานที่ ดังนี้
- ห้องประชุมมหาชนก
จานวน 4,500 บาท/วัน
- อาคารเอนกประสงค์ (โดมรัชดารวมใจ)
จานวน 6,000 บาท/วัน
- หอประชุมมหาภูมินทร์
จานวน 20,000 บาท/วัน
- หอประชุมมหาราชพฤกษ์
จานวน 5,000 บาท/วัน
- ค่าทาความสะอาด
จานวน 1,000 บาท/วัน
- ค่าประกันวัสดุเสียหาย (คืนให้หลังจากงานเสร็จ) จานวน 2,000 บาท/วัน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ ศธ ๐๔๓๑๓.๔๖/................................
วันที่ …………………………………............……………….…….....
เรื่อง ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียนไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง /นางสาว)..........................................................................ตาแหน่ง.......................................
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี ัมย์ มีความประสงค์ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียนไปราชการที่
....................................................................................................................................................ตามคาสัง่ ที่........................................
เพื่อ........................................................................................................................................................................................................
ในวันที่............เดือน.......................................พ.ศ.................ถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ..................รวม................วัน
มีผู้ร่วมเดินทางจานวน...............คน ดังนี้ ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ออกจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เวลา.......................น. และกลับถึงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เวลา......................น.
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................................
(...........................................................................)
เบอร์โทร ...................................................................
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ให้ใช้รถยนต์ ดังนี้
 รถกระบะ ทะเบียน บค7602 บร  รถตู้ ทะเบียน ม 1952 บร  รถตู้ ทะเบียน นข 3512 บร
 รถสองแถว ทะเบียน 40-0216 บร  รถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน..................................................
พนักงานขับรถยนต์ คือ ...............................................................................................................................

 อนุญาต

 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ ........................................................................
(นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ)
งานยานพาหนะโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เนื่องจาก ........................................................................................................................

 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ ........................................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
เนื่องจาก ........................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

แบบการให้บริการบุคลากรแก่ชุมชน
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่ ........................ เดือน ......................................... พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล ............................................ อายุ........................ ปี
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ถนน.......................ตาบล.....................................อาเภอ..................................จังหวัด......................
มือถือ..................................................... มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ดังต่อไปนี้
( ) วงโยธวาทิต/นาฏศิลป์ /ดนตรี ไทย/ดนตรี สากล
จานวน ................. คน
( ) นักเรี ยน ระดับชั้น ม. .....................................
จานวน ................. คน
( ) ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/บาเพ็ญประโยชน์
จานวน ................. คน
( ) นักศึกษาวิชาทหาร
จานวน ................. คน
( ) คุณครู /บุคลากรทางการศึกษา
จานวน ................. คน
เพื่อ ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
มีกาหนดระยะเวลา ........... วัน ระหว่างวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ถึงวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนเป็ นทุนการศึกษาให้กบั กองทุน ฯ ของโรงเรี ยนต่อไป
ผู้ยื่นคาขอ
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
เบอร์โทร ...............................................................

ความคิดเห็นหัวหน้างานโรงเรียนและชุมชน
เห็นควร  อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก .........................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
(นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์)
............../................................./.....................
ความคิดเห็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก ......................................................................................... เนื่องจาก .........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
............../................................./.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
............../................................./......................

แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ (บุคลากรภายใน)
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน……………............……….พ.ศ…........……...
เรื่อง

ขออนุญาตใช้............................................................

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………นามสกุล ............................…………..….อายุ……...........……..ปี
อยู่บ้านเลขที…่ …………หมู่ท…ี่ …..…… ถนน………………ตาบล/แขวง…………..……...….....………….อาเภอ/เขต………………………………….………..
จังหวัด…………………………………….…………….. เบอร์โทรติดต่อ .................................................................
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้………….............................................................................. เพื่อ………………..…....……………………………………………
......................................................................................................................................................................................................................
มีกาหนดเวลา………….วัน ตั้งแต่วนั ที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ………….. ถึงวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ……………..
โดยมีบคุ คลที่จะมาร่วมใช้ อาคาร/สถานที่ ประมาณ …………...………. คน
2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติ ามระเบียบในการขอใช้อาคาร/สถานที่ มีการรักษาความสะอาดของอาคาร/สถานที่ และจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยในสภาพเดิม
3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้
ผู้ยื่นคาขอ
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
เบอร์โทร .................................................................

ความคิดเห็นหัวหน้างานอาคารสถานที่
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก .........................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
(นายสุเทพ สหวัฒนชาติ)
............../................................./.....................
ความคิดเห็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก ......................................................................................... เนื่องจาก .........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
............../................................./.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
............../................................./.....................

แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ (บุคคลภายนอก)
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน……………..........……….พ.ศ…..….........…...
เรื่อง

ขออนุญาตใช้............................................................

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………นามสกุล ............................…………..….อายุ……...........……..ปี
อยู่บ้านเลขที…่ …………หมู่ท…ี่ …..…… ถนน………………ตาบล/แขวง…………..……...….....………….อาเภอ/เขต………………………………….………..
จังหวัด…………………………………….…………….. เบอร์โทรติดต่อ .................................................................
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้…………..............................................................................เพื่อ……………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................................
มีกาหนดเวลา………….วัน ตั้งแต่วนั ที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ………….. ถึงวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ……………..
โดยมีบคุ คลที่จะมาร่วมใช้ อาคาร/สถานที่ ประมาณ …………...………. คน
2. ยินดีชาระเงินค่าบารุงตามที่สถานศึกษากาหนด คือ
2. 1 ค่าน้าค่าไฟตามความสิ้นเปลือง
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง
2.3 ค่าบารุงอาคารสถานทีต่ ลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์
2.4 ค่าบารุงอื่น ๆ ( ถ้ามี )
3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้
ผู้ยื่นคาขอ
ความคิดเห็นหัวหน้างานอาคารสถานที่
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ....................................................................
เนื่องจาก .........................................................................................
(..................................................................)
ลงชื่อ ...........................................................
เบอร์โทร .................................................................
(นายสุเทพ สหวัฒนชาติ)
............../................................./.....................
ความคิดเห็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก ......................................................................................... เนื่องจาก .........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
............../................................./.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
............../................................./.....................

แบบขออนุญาตใช้สนามกีฬา (บุคลากรภายใน)
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน…………...........………….พ.ศ…..…..........…...
เรื่อง

ขออนุญาตใช้............................................................

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………นามสกุล ............................…………..….อายุ……...........……..ปี
อยู่บ้านเลขที…่ …………หมู่ท…ี่ …..…… ถนน………………ตาบล/แขวง…………..……...….....………….อาเภอ/เขต………………………………….………..
จังหวัด…………………………………….…………….. เบอร์โทรติดต่อ .................................................................
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้.................................................................................... เพื่อ…………………………..................…….........………………
......................................................................................................................................................................................................................
มีกาหนดเวลา………….วัน ตั้งแต่วนั ที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ………….. ถึงวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ……………..
โดยมีบคุ คลที่จะมาร่วมใช้ อาคาร/สถานที่ ประมาณ …………...………. คน
2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติ ามระเบียบในการขอใช้สถานที่ มีการรักษาความสะอาดของสถานที่ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้เรียบร้อยในสภาพเดิม
3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้
ผู้ยื่นคาขอ
ความคิดเห็นหัวหน้างานสถานที(่ สนามกีฬา)
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ....................................................................
เนื่องจาก .........................................................................................
(..................................................................)
ลงชื่อ ...........................................................
เบอร์โทร .................................................................
(นายอานาจ ศิลปักษา)
............../................................./.....................
ความคิดเห็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก ......................................................................................... เนื่องจาก .........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
............../................................./.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
............../................................./.....................

แบบขออนุญาตใช้สนามกีฬา (บุคลากรภายนอก)
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน…….............……………….พ.ศ…..….....…...
เรื่อง

ขออนุญาตใช้............................................................

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………นามสกุล ............................…………..….อายุ……...........……..ปี
อยู่บ้านเลขที…่ …………หมู่ท…ี่ …..…… ถนน………………ตาบล/แขวง…………..……...….....………….อาเภอ/เขต………………………………….………..
จังหวัด…………………………………….…………….. เบอร์โทรติดต่อ .................................................................
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้............................................................................................ เพื่อ……………………….................…………………
......................................................................................................................................................................................................................
มีกาหนดเวลา………….วัน ตั้งแต่วนั ที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ………….. ถึงวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ……………..
โดยมีบคุ คลที่จะมาร่วมใช้ อาคาร/สถานที่ ประมาณ …………...………. คน
2. ยินดีชาระเงินค่าบารุงตามที่สถานศึกษากาหนด คือ
2. 1 ค่าน้าค่าไฟตามความสิ้นเปลือง
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง
2.3 ค่าบารุงอาคารสถานทีต่ ลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์
2.4 ค่าบารุงอื่น ๆ ( ถ้ามี )
3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้
ผู้ยื่นคาขอ
ความคิดเห็นหัวหน้างานสถานที(่ สนามกีฬา)
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ....................................................................
เนื่องจาก .........................................................................................
(..................................................................)
ลงชื่อ ...........................................................
เบอร์โทร .................................................................
(นายอานาจ ศิลปักษา)
............../................................./.....................
ความคิดเห็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
เห็นควร
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก ......................................................................................... เนื่องจาก .........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
............../................................./.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
............../................................./.....................

แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
ส่วนที่ 1 สาหรับผู้ขอใช้บริการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………........... กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ....................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................................................
รายการที่ประสงค์ให้ซ่อม
รายละเอียด
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 หลอดไฟ  พัดลม  เครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ (ถ้ามี) .................................................................
 ปริ๊นเตอร์  โทรศัพท์  เครื่องทาน้าเย็น
หมายเลขห้อง ....................................... อาคาร .............................
 อื่นๆ ระบุ .............................................................................
บริเวณสถานที่ .................................................................................
2. ประปา/สุขาภิบาล
.........................................................................................................
 ท่อประปา
 ก๊อกน้า
 หัวฉีดชาระ
ลักษณะการชารุด/ความต้องการให้ซ่อม
 ระบบชักโครก  ระบบน้าทิ้ง  ระบบกาจัดสิ่งปฏิกลู
.........................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ .............................................................................
.........................................................................................................
3. ไม้/ปูน/เหล็ก/ผ้า
.........................................................................................................
 โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้  ประตู  หน้าต่าง
.........................................................................................................
 ลูกบิด/กลอน  เพดาน/หลังคา  พื้น/ผนัง  ม่าน/มู่ลี่ .........................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ .............................................................................
.........................................................................................................
4. ถนน/สนาม
.........................................................................................................
ระบุ ................................................................................................. .........................................................................................................
5. เครื่องจักร/เครื่องยนต์
.........................................................................................................
ระบุ ................................................................................................. .........................................................................................................
6. อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................................... .........................................................................................................
......................................................................................................... .........................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................. ผู้ขอรับบริการ
(.......................................................................)
.................../............................................/.......................
ส่วนที่ 2 เสนอหัวหน้างานอาคารสถานที่พิจารณาสั่งการ
มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว )……………………………….....……………..............................................................
ดาเนินการดังนี้ ..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................และรายงานผลปฏิบตั ิงาน
ลงชื่อ .............................................................. หัวหน้างานอาคารสถานที่
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
................../............................./.....................

ส่วนที่ 3 สาหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
แบบรายงานผลปฏบัติงาน
เมื่องานเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกรอกข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมายส่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดังนี้
เริม่ ดำเนินกำรวันที่ ...................................... เวลำ ........................... กำหนดเสร็จวันที่ ..................................... เวลำ.....................
ผูร้ บั ใบแจ้งงำน .............................................. วันที่รบั ใบแจ้งงำน ................................ ผูอ้ นุมตั ิงำน ..............................................
อธิบำย/รำยละเอียด
อุปกรณ์
จำนวน
รำคำ

ชม. ทำงำน .......................... ชม. ค่ำแรง .................................... บำท
ใช้แรง ............... วัน ............ ชม. รวมทัง้ สิน้ ............................... บำท
ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ ฏิบตั ิงำน
(..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ ฏิบตั ิงำน
(..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ ฏิบตั ิงำน
(..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ ฏิบตั ิงำน
(..............................................................)

ส่วนที่ 4 สาหรับผู้รับบริการประเมินรับงาน
แบบประเมินผลการให้บริการ
ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ โปรดกรอกแบบประเมินผลการให้บริการด้านล่าง แล้วส่งให้กับหัวหน้างานอาคารสถานที่ หรืออาจมอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามแต่ท่านเห็นว่าวิธีใดเหมาะสม เพื่อให้ทางกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูล สาหรับปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
ต่อไป
1 . ระยะเวลาการให้บริการ การตรงเวลานัดหมาย ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจนงานแล้วเสร็จ
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี
 ดีมาก
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความสุภาพ กระตือรือรัน เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี
 ดีมาก
3 . ความพึงพอใจต่อผลงาน งานแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ได้คณ
ุ ภาพ และตรงความต้องการ
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี
 ดีมาก
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถ้ามี ..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั บริกำร
(..............................................................)
.............../.............................../................

ใบยืมวัสดุและอุปกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน…………………….พ.ศ…..……...
ข้าพเจ้า ......................................................................................................................ตาแหน่ง ..................................................................
กลุ่มสาระ/กลุม่ งาน ................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................
มีความประสงค์ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในงาน .......................................................................................................................
ลาดับที่

รายการ

จานวน

รหัสวัสดุ/อุปกรณ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะดูแลรักษาวัสดุ/อุปกรณ์ที่ยมื เป็นอย่างดี โดยหากมีความเสียหายใด ๆ หรือมีการสูญหายเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีไม่มเี งื่อนไข โดยจักทาการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม หรือจัดหาทดแทนให้ครบตามจานวน
ที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดขึ้น
ลงชื่อ ............................................................ ผูส้ ่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับวัสดุ/อุปกรณ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ ับวัสดุ/อุปกรณ์คนื
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ส่งวัสดุ/อุปกรณ์คนื
(...........................................................)
............/............................/.................

ใบยืมครุภัณฑ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เขียนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่….....…เดือน…………………….พ.ศ…..……...
ข้าพเจ้า ......................................................................................................................ตาแหน่ง ..................................................................
กลุ่มสาระ/กลุม่ งาน ................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................
มีความประสงค์ขอยืมครุภณ
ั ฑ์ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในงาน .......................................................................................................................
ลาดับที่

รายการ

จานวน

รหัสครุภัณฑ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะดูแลรักษาวัสดุ/อุปกรณ์ที่ยมื เป็นอย่างดี โดยหากมีความเสียหายใด ๆ หรือมีการสูญหายเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีไม่มเี งื่อนไข โดยจักทาการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม หรือจัดหาทดแทนให้ครบตามจานวน
ที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดขึ้น
ลงชื่อ ............................................................ ผูส้ ่งมอบครุภัณฑ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับครุภณ
ั ฑ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ ับครุภณ
ั ฑ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ส่งครุภัณฑ์
(...........................................................)
............/............................/.................

ใบสมัครขอดาเนินการจาหน่ายอาหาร เครื่องบริโภค ณ โรงอาหารโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เขียนที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่………………เดือน…………………………………..พ.ศ……………..
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สาเนาบัตรประชาชน

จานวน ๑ แผ่น

๒. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ แผ่น

๓. ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ แผ่น

ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว……………………………………………………………………………………………...อายุ…………..........…ปี
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่………………..ตาบล……………………………………………………………………………อาเภอ……………………………………………
จังหวัด………………………………………………..โทรศัพท์…………….....................…………………… มีความประสงค์ขอดาเนินการจาหน่ายอาหาร
เครื่องบริโภค ณ โรงอาหารโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยประเภทอาหารและเครื่องบริโภคทีจ่ ะนามาจาหน่าย
คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................................................................…………………………………….
ข้าพเจ้าทราบ และยินดีปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภค ของงานโภชนาการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………………ผูส้ มัคร
(…………..........………………………………..)
ความเห็นของคณะกรรมการโภชนาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................………………
ลงชื่อ…………………………………………………………………
(………………..........……………………………)
ตาแหน่ง…………………………………………………………
……………../……………………../…………………….
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................………
ลงชื่อ……………………………………………………………….
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สัญญาประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
เขียนที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรรี ัมย์
สัญญานี้เป็นสัญญาประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ซึ่งทาขึ้นระหว่าง ผู้เข้ามาประกอบการร้านค้า
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ มีใจความดังนี้
ข้อ1.ข้าพเจ้า………………………………………………มีความประสงค์จะเข้ามาประกอบการเป็นผู้ขายอาหารในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
บุรีรัมย์ และต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”
ข้อ 2. ผู้ขายมีความประสงค์จะตั้งชื่อร้านว่า ร้าน……………………………………………………………………….
ข้อ 3. ผู้ขายมีความประสงค์จะขายอาหาร ดังต่อไปนี้
1……………………………………………………………………..……………… 3……………………………………..……………………………………….
2…………………………………………………………………………………….. 4…………………………..…………….……………………………………
โดยเหมาจ่าย…….……………………………………....../เดือน/ร้าน
ข้อ 4. ผู้ขายขอให้สญ
ั ญาไว้กับทางโรงเรียนละหานรัชดาภิเษก บุรรี ัมย์ ว่ายินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและระเบียบว่าด้วยงานโภชนาการของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ 5. หากผู้ขายละเลยหรือบกพร่องในเงื่อนไขและระเบียบว่าด้วยการโภชนาการของทางโรงเรียนแล้ว ผู้ขายยินดีให้ทางโรงเรียนว่ากล่าว
ตักเตือน และลงโทษตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตักเตือน,ครั้งที่ 2 หยุดขาย 3 วัน และครั้งที่ 3 หมดสิทธิในการประกอบการค้าใน
โรงเรียน
ข้อ 6. ผู้ขายจะโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตประกอบการนี้กับผู้อื่นไม่ได้
ข้อ 7. หากผู้ขายได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรรวมกัน 2 ครั้ง ซึ่งนับรวมกันทุกกรณีตามข้อ 5 และยังทาผิดเป็นครั้งที่ 3 จะถือว่า
สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียนทันที แม้ระยะเวลาประกอบการจะยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษาก็ตาม
ข้อ 8. โรงเรียนจะทาสัญญาอนุญาตในการจาหน่ายอาหาร คราวละ 1 ปี และสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้หากผูไ้ ด้รับ
อนุญาตทาการผิดสัญญา หรือไม่เชื่อฟังคณะกรรมการจะต้องเลิกจาหน่ายตามวันและเวลาที่กาหนดทันทีโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ไม่ได้ และหากร้านค้าใดต้องการจะเลิกจาหน่าย ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน
ข้อ 9. ชาระเงินค่าจาหน่ายอาหารในโรงเรียน ทุกวันที่ 10 ของเดือน ถ้าเกินกาหนดปรับวันละ 50 บาท
ข้อ10. ระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564 และ1พฤศจิกายน2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ขาย
(…………….………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………………หัวหน้างานโภชนาการ
(นางสาวพัชรี โคแสงรักษา)

ลงชื่อ………………………………………………………..รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(นายสุพจน์ ปานใจนาม)
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(นายประภาส สนิทรัมย์)

ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่................เดือน............................................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้า นาย / นาย /นางสาว/...................................................................................................................................................................
เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว..................................................................................................................................
กาลังศึกษาชั้น....................โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่................ตาบล..............................................
อาเภอ.........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..............................................
ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ
(......................................................)

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กรณีกาหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/......................................................................................................ตาแหน่ง..................................................
อาชีพ.......................................ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่................ตาบล............................................อาเภอ................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์....................................................................
ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า ๒ โรงเรียน
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ
(.........................................................)

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/.......................................................................................................................................................
อาชีพ........................................................สาเร็จการศึกษาทีโ่ รงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.........................ที่อยู่เลขที่...............หมู่ที่......................
ตาบล..............................................................อาเภอ.................................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์..............................................................................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................อาชีพ..................................................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้เมื่อปี พ.ศ........................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)

ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/......................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่..........................
ตาบล.............................................................อาเภอ...........................................................จังหวัด.................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.........................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)

ใบสมัครผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...............................................................โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่อยู่เลขที่.............................หมู่ที่................................
ตาบล...................................................................อาเภอ.......................................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์........................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร
(....................................................................)

ใบสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่..................เดือน............................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/..................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ท.ี่ ..........................
ตาบล..............................................................อาเภอ.............................................................จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์...................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
(.................................................................)

ใบสมัครผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
วันที่...................เดือน............................................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว/...........................................................................................ตาแหน่ง................................................
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่............................ตาบล...........................................................................
อาเภอ................................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์........................................................................ ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอรายชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ......................................................................ผูส้ มัคร
(....................................................................)

ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................................นามสกุล.....................................................................
เกิดวันที่........................เดือน....................................................พ.ศ.........................อายุ.........................ปี............................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...............................................................................สาขา............................................................................
อาชีพ.............................................ตาแหน่ง..........................................สถานที่ทางาน...................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร....................................................
E - mail................................................................................................................บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................ตาบล/แขวง...........................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)......................................................
ประวัติการทางาน(โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ ๓ ตาแหน่งสุดท้าย)
ลาดับที่ ๑ พ.ศ....................... ตาแหน่ง............................................ หน่วยงาน......................................................
ลาดับที่ ๒ พ.ศ....................... ตาแหน่ง..................................…….... หน่วยงาน......................................................
ลาดับที่ ๓ พ.ศ....................... ตาแหน่ง...................................…….... หน่วยงาน......................................................
ผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
๑. ...........................................................................................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................................
(..............................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ ประวัติของผู้สมัครหรือผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนาไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อของกรรมการที่เป็นกลุม่
บุคคลหรือองค์กรหรือสมาคม ต่างๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ

คาขวัญโรงเรียน ลูกรัชดาต้อง ขยัน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดทน
เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อัตลักษณ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง
คติธรรม น สิยา โลก วฑฒ โน "อย่าเป็นคนรกโลก"
ปรัชญา
ประพฤติดี วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
คาขวัญ
มีคุณธรรม
รักศักดิ์ศรี
นาวิชาการ
สืบสานงานพระราชดาริ

ลรภ

