
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารท่ัวไป (งานยานพาหนะ)      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง ขอแลกการปฏิบัติหน้าท่ี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

เรียน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................... พนักงานขับรถของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
มีความประสงค์จะขอแลกการปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังของงานยานพาหนะโรงเรียน โดยมอบหมายให้ข้าพเจ้า
ขับรถโรงเรียนหมายเลขทะเบียน............................................. ไปยัง ............................................................. 
ต้ังแต่วันท่ี..............................ถึงวันท่ี......................................ออกเดินทางเวลา............................ .. น. 
ตามคำขอใช้รถของ ........................................................แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามวันและเวลา
ดังกล่าวได้เนื่องจาก.............................................................................................................................................  
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตแลกการปฏิบัติหน้าท่ีกับ ................................................................................................... 
โดยใช้รถโรงเรียนหมายเลขทะเบียน................................................. ในการปฏิบัติหน้าท่ีแทนข้าพเจ้า ท้ังนี้ 
ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

      ลงช่ือ ………………………..............………………….. 

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

       ลงช่ือ ………………………………………….. 

            (......................................................) 
                      ........./........../........... 
 
      (    )   อนุมัติ       (    )  ไม่อนุมัติ 
 
      ลงช่ือ..................................................... 
                        ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 

      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
                                                                             ........./........../........... 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ..................................................................โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง ขออนุญาตใช้รถของโรงเรียนโดยเป็นพนักงานขับรถเอง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  ข้าพเจ้า................................................................................................................................
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.................................................................................มีความประสงค์จะขอใช้รถ  
(    ) รถตู้  (    ) รถกระบะ  (    ) รถหกล้อ ของโรงเรียน หมายเลขทะเบียน................................................... 
เพื่อเดินทางไปราชการยัง.....................................................................ต้ังแต่วนัท่ี.............................................. 
ถึงวันท่ี........................  ออกเดินทางเวลา..................... น. เพื่อ ......................................................................... 
และมีผู้โดยสาร(นับรวมคนขับ) ท้ังหมดจำนวน...................... คน ตามคำส่ังของโรงเรียนท่ี................................  
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอเป็นพนักงานขับรถของโรงเรียนช่ัวคราวเนื่องจาก ..............................................................                               
..................................................................................................... 

  อนึ่ง ข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์ออกคำส่ังแต่งต้ังให้ข้าพเจ้าเป็นพนักงานขับรถของโรงเรียน
เป็นการช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีใบอนุญาตขับขี่
รถถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่หมดอายุ หากเกิดความเสียหายกับรถของโรงเรียนไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม  
ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ ........................................................... 
                                       (.......................................................) 
      ตำแหน่ง ..................................................... 
 

ลงช่ือ ..........................................................           เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน 
         (.....................................................)                  เพื่อโปรดพิจารณาและ................................... 
           หัวหน้างานยานพาหนะโรงเรียน                              ลงช่ือ..................................................... 
                                 ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 

          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
(    )   อนุมัติ       (    )  ไม่อนุมัติ 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
   (.........................................................) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
              ........./........../........... 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ............................................... โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  ข้าพเจ้า.............................................................................ตำแหน่ง..........................................            
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.......................................................................ขออนญุาตใช้รถ (    ) รถตู้ (    ) รถกระบะ 
(   ) รถหกล้อ ไปท่ี........................................................ เพื่อ............................................................................... 
โดยแนบสำเนาคำส่ังหรือเอกสารไปราชการของโรงเรียนท่ี ................................โดยมีครู...........คนและนักเรียน
จำนวน...............คน  ต้ังแต่วันท่ี...............................ถึงวันท่ี ............................. ออกเดินทางเวลา..................น. 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้  ................................................................... 

  ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าพาหนะเดินทางและรถยนต์ไปราชการจาก
หน่วยงานอื่นในการไปราชการครั้งนี้  

  ลงช่ือ   .............................................                      ลงช่ือ  ..............................................  
      ( ..................................................... )                               (....................................................) 
                  ผู้ขออนุญาต   หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ......................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
       ในวันขอใช้รถ (..........)   อนุญาตให้ใช้หมายเลข....................................................................... 
                        (..........)   รถไม่ว่าง เพราะ.................................................................................. 
หมายเหตุ - ต้องยื่นเรื่องก่อนล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 3 วัน 
       และแจ้งพนักงานขับรถคือ ......................................................................... เพื่อรับทราบและปฏิบัติหน้าท่ี 

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

    ( .................................... )         ( ........................................... )      ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 
 พนักงานขับรถ                          ฝ่ายงานยานพาหนะ        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
 

                                     (    ) อนุญาต                (    ) ไม่อนุญาต 

                ลงช่ือ ………………………………………….. 
            (.........................................................) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
                      ........./........../........... 
 

 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.............................................................. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์          

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................นามสกุล............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี........... ถนน.........................ตำบล.......................อำเภอ ........................จังหวัด ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ..............................................ในนามหน่วยงาน/สถาบัน ........................................... 

  มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียนดังรายการต่อไปนี้ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………...………………..... 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม..........……………….............................................................................................…………
ต้ังแต่วันท่ี............................ ถึงวนัท่ี.............................  เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจะนำมาคืน
โรงเรียนภายในวนัท่ี ......................................................................... 
    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

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

                                             ผู้แจ้ง 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 เพื่อโปรดทราบและ........................................... 

        ลงช่ือ..................................................... 
                        ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 

      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
          ………/…………./…….… 
 

(    ) อนุเคราะห์          (    ) ไม่อนุเคราะห์          ลงช่ือ ………………………………………….. 
            (.........................................................) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
                      ........./........../........... 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ...............................................................โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
ท่ี…………………………………………………..…………..…. วันท่ี  .......................................................................... 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้อาคาร/สถานท่ีและขออนุเคราะห์อาหารและเครื่องด่ืม 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  ด้วยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.............................................. ..................มีความประสงค์ขอใช้
อาคาร/สถานท่ีเพื่อจัดกิจกรรม............................................................................................................................ 
ในวันท่ี............ เดือน........................... พ.ศ...................ถึงวันท่ี............ เดือน........................... พ.ศ...................
ต้ังแต่เวลา............................น. ถึง.........................น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน...................... คน 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้.................................................และข้าพเจ้าขอความอนุเคราะหอ์าหาร อาหารว่าง 
เครื่องด่ืมและน้ำด่ืม R.O. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

อาคาร/สถานที ่ (ทำเคร่ืองหมาย/) อาหาร จำนวนชุด อาหารวา่ง จำนวนชุด 
ห้องเกียรติยศ  เช้า  เช้า  

ห้องประชุมเสือป่า  กลางวัน  บ่าย  
ห้องประชุมเหมันต์  เย็น  อื่น ๆ (ระบุ)  
ห้องประชุมเกษมชัย  อื่น ๆ (ระบุ)    
อาคารบญุชู ตรีทอง      

อื่น ๆ (ระบุ)      
 

เคร่ืองด่ืม จำนวนชุด น้ำด่ืม R.O. จำนวนขวด วัน-เวลาที่ขอรับน้ำจากโรงกรองน้ำ 
เช้า  เช้า   
บ่าย  บ่าย   

อื่น ๆ (ระบุ)  อื่น ๆ (ระบุ)   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
               ลงช่ือ..................................................... 
                     (........................................................) 

    ผู้แจ้ง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 เพื่อโปรดทราบและ......................................... 
               ลงช่ือ..................................................... 
                          ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 

        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        ............. / ................... /................ 

การพิจารณาของผู้อำนวยการ 
(   ) อนุเคราะห์ (   ) ไม่อนุเคราะห์ 

      ลงช่ือ ………………………………………….. 
            (.........................................................) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
                      ........./........../........... 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ .................................................................... โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่                   
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์นักปฏิบัติการ  

เรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................................ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
........................................................................... ขอความอนุเคราะห์นักปฏิบัติการจำนวน............................คน  
เพื่อปฏิบัติงาน.............................................................................. สถานท่ี(ระบุ).................................................. 
ในวันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ..................ต้ังแต่เวลา............................น. ถึงเวลา ................................ น. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ............................................ผู้แจ้ง 

      (.........................................................) 
ตำแหน่ง................................................... 

การพิจารณาของหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

(    ) อนุเคราะห์          (    ) ไม่อนุเคราะห์          
         ลงช่ือ ............................................... 

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

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
(    ) อนุเคราะห์          (    ) ไม่อนุเคราะห์          
        ลงช่ือ..................................................... 
                            ( นายทรงพล  เฟื่องฟู ) 

              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
                                 ……../…....…./…....… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ 1. แนบผังการจัดสถานที่มาด้วย   2. งดใช้ห้องเกียรติยศในการประชุมกลุ่มสาระฯ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ .................................................................... โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่                   
เรื่อง  แจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

เรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี  (ระบุจุดท่ีต้องการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุง) ดังนี้  

ท่ี รายการท่ีชำรุด สถานท่ี (ท่ีไหน) จำนวนท่ีชำรุด หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
      ลงช่ือ.................................................... 

                                              (.................................................) 
                                                         ตำแหน่ง ............................................................ 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................   

                                         ลงช่ือ..................................................... 
                                                (นายพัฒนา  ยาใจ) 

                                                ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
                                                                               ........./.........../......... 
สรุปผลการดำเนินงาน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
      ลงช่ือ......................................................... 
                                                                      (.....................................................) 
         ผู้ซ่อมแซม 
                                                                               ........../.........../......... 
 

 


