เขียนที่ โรงเรี ยนหัวหิน
วันที่..................เดือน..........................พ.ศ.......................
เรื่ อง ขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนหัวหิน
เรี ยน ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหิน
ข้ าพเจ้ า (นาย,นาง ,นางสาว)...............................................นามสกุล.............................................อายุ................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่..................หมูท่ ี่...........ถนน.................................ตาบล....................................อาเภอ....................................
จังหวัด...........................................โทร..................................มีความประสงค์ขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนหัวหินดังต่อไปนี ้
1. ข้ าพเจ้ าขอใช้ อาคาร / สถานที่............................................เพื่อ..........................................................................
มีกาหนดระยะเวลา......................วัน ตังแต่
้ วนั ที่.........................เดือน................................................พ.ศ............................
ถึงวันที่....................เดือน........................................พ.ศ......................โดยมีผ้ มู าร่วมงานดังกล่าวประมาณ.......................คน
2. ข้ าพเจ้ ายินดีชาระเงินค่าบารุงตามที่สถานศึกษากาหนดคือ
2.1 ค่าบารุงอาคาร / สถานที่ ตลอดถึงการใช้ ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์จานวน....................................บาท
3. หากใช้ อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เสียหาย ข้ าพเจ้ ายินดีชดใช้ และจัดการซ่อมแซมให้ อยูใ่ น
สภาพเดิมและฝากเงินค่าประกันของเสียหายจานวน 2,000 บาทและขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนในกรณีที่ไม่มีสงิ่ ของ
เสียหาย
4. ข้ าพเจ้ าได้ ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ อาคาร / สถานที่แล้ ว และจะปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทาง
ราชการ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดระเบียบของโรงเรี ยน ข้ าพเจ้ ายินดีให้ บอกเลิกใช้ อาคาร/สถานที่ได้
หมายเหตุ โรงเรี ยนจัดหาพนักงานทาความสะอาดและพนักงานจัดระเบียบที่จอดรถ โดยผู้ขอใช้ สถานที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายดังนี ้
1. ค่าพนักงานทาความสะอาดก่อนและหลังงานจานวน 1,000 บาท
2. ค่าพนักงานจัดระเบียบที่จอดรถ จานวน
1,000 บาท
ลงชื่อ................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
................../..................../......................
เรี ยน ผู้อานวยการโรงเรี ยนหัวหิน
เห็นสมควร O อนุญาต
O ไม่อนุญาต
O อนุญาต
เพราะ..................................................................
O ไม่อนุญาต
............................................................................
ลงชื่อ ……………………………………
ลงชื่อ................................................
( นายสุรสิทธิ์ ปั ญญาพานิช )
( นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ )
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหิน
................./............................./.................
................./............................./.................

มาตรการในการใช้ และรักษาความสะอาดสถานที่โรงเรียนหัวหิน
( กรณี บุคคลภายนอกขอใช้ สถานที่จัดงาน )
โรงเรียนหัวหินเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน หน่วยงาน ได้ ใช้ ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดงาน หรือปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ แต่
เนื่องจากอาคารสถานที่เหล่านี ้ โรงเรียนใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ กบั นักเรียน และยังเป็ นสถานที่จดั งานสาคัญ ๆ ของทางโรงเรียน และ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ อยูเ่ ป็ นประจา ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการรักษาสภาพการใช้ งานของอาคารสถานทีใ่ ห้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยาวนาน และเป็ น
การช่วยกันรักษาสภาพแวดล้ อมให้ สะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร้ อย โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ขอใช้ กาหนดมาตรการดังนี ้
1. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อาคารสถานที่แล้ ว ผู้ขอใช้ จะต้ องชาระเงินค่าบารุงสถานที่และค่าประกันการรักษาความสะอาดดังนี ้
ค่าบารุงสถานที่ (หอประชุม) จานวน 2,000 บาท พร้ อมค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าบารุงสถานที่ ( อาคารอเนกประสงค์ ) จานวน 4,000 บาท พร้ อมค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
2. เงินค่าประกันจะคืนให้ ตอ่ เมื่อ โรงเรียนได้ ตรวจสอบแล้ วว่าผู้ขอได้ ดาเนินการทาความสะอาดและดูแลสถานที่ให้ อยูใ่ นสภาพที่เป็ น
ระเบียบเรียบร้ อยแล้ ว
3. การจัดงานและตกแต่งสถานที่จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของโรงเรียน หากมีการดาเนินการนอกเหนือจากที่กาหนดต้ องได้ รับ
อนุญาตจากโรงเรียนก่อน
4. ผู้ขอจะต้ องแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและควบคุมการติดตังอุ
้ ปกรณ์และเชื่อมโยงไฟฟ้าจะต้ องจัดทาในบริเวณที่โรงเรียนกาหนด ด้ วยความ
ระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ ามเกาะเกี่ยวสายไฟในบริเวณอื่น และมิให้ เกิดความเสียหายและ
กระทบกระเทือนต่อระบบไฟฟ้าและการใช้ ไฟฟ้าของโรงเรียน
5. ผู้ขอจะต้ องแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและควบคุมมิให้ มีการเคลื่อนย้ ายหรือปรับแต่งวัสดุอปุ กรณ์ใด ๆ ของโรงเรียนซึง่ อยูใ่ นบริเวณที่จดั งาน
นอกจากโรงเรียนอนุญาต
6. ผู้ขอจะต้ องแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของต่าง ๆ ที่เข้ ามาภายในโรงเรียนให้ ใช้ ความระมัดระวังมิให้ เกิดความ
เสียหายต่อสถานที่และเกิดอันตรายกับนักเรียนได้
7. ผู้ขอจะต้ องแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและควบคุมการจอดรถและการเดินรถเพื่อมิให้ กีดขวางการจราจรภายในโรงเรียน
8. มาตรการในการรักษาความสะอาด ผู้ขอใช้ สถานที่จะต้ องควบคุมและจัดการให้ มีการทาความสะอาดพื ้นที่และบริเวณที่จดั งานให้
เรียบร้ อยดังนี ้
- การทาความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ต้ องดาเนินการทันทีหลังงานเลิก และให้ เรียบร้ อยก่อน 6.00 น. ของวันถัดไป
- เศษวัสดุตา่ ง ๆ ที่นามาใช้ ในการตกแต่ง เช่น ดอกไม้ โฟม ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ ในงานจะต้ องจัดเก็บให้ เรียบร้ อย หากเป็ นชิ ้นใหญ่
จะต้ องนาไปทิ ้งเอง มิให้ ทิ ้งในถังขยะของโรงเรียน ส่วนที่เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ ให้ จดั เก็บใส่ถงุ ดาผูกมัดให้ เรียบร้ อย นาไปกองในที่รวมขยะของโรงเรียน
- การจัดเก็บโต๊ ะอาหารมิให้ สะบัดผ้ าปูโต๊ ะลงกับพื ้น ให้ ใช้ วิธีการรวบรวมห่อและนาเศษอาหารใส่ถงุ ดา
- เศษอาหารที่เหลือจากการปรุงและรับประทานมิให้ ทิ ้งลงพื ้นและร่องระบายน ้าของโรงเรียน
- การประกอบอาหารต้ องทาในจุดที่โรงเรียนกาหนดเท่านัน้ โดย
- ถ้ าจัดที่หอประชุม ให้ ประกอบอาหารทีใ่ ต้ ต้นจามจุรี บริเวณทิศตะวันออกของโรงฝึ กงานและเทน ้าที่ชาระล้ างในร่องระบาย
น ้าด้ านหลังหอประชุม
- ถ้ าจัดที่ลานกีฬา ให้ ประกอบอาหารทีบ่ ริเวณพื ้นดินขอบลานกีฬาด้ านทิศเหนือและเทน ้าที่ชาระล้ างในร่องระบายน ้าด้ าน
ทิศตะวันตกของโรงเรียน
หมายเหตุ ผู้ขอใช้ สถานทีต่ ้ องปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไปโรงเรียนหัวหิน
ข้ าพเจ้ ารับทราบในมาตรกาของโรงเรียนและยินดีปฏิบตั ิตามทุกประการ
(.................................................................)
ผู้ขอใช้ สถานที่

แนวปฏิบัติการขอใช้ สถานทีส่ าหรับบุคคลภายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ติดต่อฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป (ห้องรองฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป)
รับทราบระเบียบและมาตรการการใช้สถานที่ต่างๆ
เขียนแบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
รอผลการอนุญาตจากฝ่ ายบริ หาร
ดาเนินการใช้ และปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนหัวหิน
บุคลากรของโรงเรี ยนที่มีความประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ปฏิบตั ิกิจกรรม ให้บนั ทึกเสนอ
ขออนุ ญาตต่อผูอ้ านวยการ

