บก.01

คําร้ องขอเวลาปฎิบัตงิ าน
เขียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
วันที่ …………...เดือน…..………………..พ.ศ. ………......
เรื่อง

ขอเวลาปฏิบัตงิ าน

เรียน

หัวหน้ าฝ่ ายบริหารทรัพยากร
ด้วยข้าพเจ้า……………………………….……….. 
 ฝ่ าย 
 คณะ 
 สํานัก 
 แผนก 
 อื่น ๆ……….…………………

รหัสประจําตัว …………………. ไม่ได้รูดบัตรเพื่อลงเวลาการปฏิบตั ิงาน เมื่อวันที่ …………….. เดือน…………………….. พ.ศ. .……………


ไม่ได้นาํ บัตรประจําตัวมา , มาปฏิบตั ิงานเวลา …………………………… น. กลับเวลา …………………………… น.



ลืมรู ดบัตรเมื่อมาปฏิบตั ิงาน , มาปฏิบตั ิงานเวลา …………………….. น.



ไปปฏิบตั ิหน้าที่ภายนอกวิทยาลัยฯเกี่ยวกับเรื่ อง …………………………………………………………………………………
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก............................................................................. ตั้งแต่…………..…..…. น. ถึง ……………. น.



อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………….……………………………………….

จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา

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

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

คําสั่ งผู้มอี าํ นาจอนุมตั ิ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………………………………

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

ลงชื่อ ……………………………………..
อาจารย์ พรศรี กตัญ�ูทวีทิพย์
(……………………………………..)
……….. / ………… / ……………

บก. 03

คําร้ องทั่วไป
เขียนที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

วันที…
่ ………… เดือน ……………พ.ศ. …………………
เรื่อง ………………………………………………………………
เรียน รองประธานบริหาร
ด้วยข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว ………………………………………..……………………………….
รหัสประจําตัว …………………………. สังกัด  ฝ่ าย  คณะ  สํานัก  แผนก  ศูนย์  อื่นๆ …………………………………..…
มีความประสงค์ขอ

 ใบรับรองเงินเดือน

 ทําบัตรประจําตัว

 ใบรับรองการทํางาน

 ลาศึกษาต่อ

 สวัสดิการทัว่ ไป

 อื่น ๆ …………………………………..

เนื่องจากเหตุผล ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………………………..
(…………………………………………………………..)

ความเห็น ผู้บังคับบัญชา

คําสั่ งผู้มอี าํ นาจอนุมตั ิ

......................................................................................................... .......
……………………………………………………………………
......................................................................................................... ....... ........................................................................................................
.......................................................................................................... ...... ........................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………........

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

ลงชื่อ ………………..…………………………..
(………………….…………..…………….)
อาจารย์ พรศรี กตัญ�ูทวีทิพย์
………….. / …………….. / …………

บก. 04
HR.04

ใบลาป่ วย , ลากิจ
Leave Form
เขียนที่

ครั้งที่ …………. / ……………

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

Siam Technological College(SiamTech)

วันที่……….…. เดือน ………………พ.ศ. ………….……
Date
Month
Year
เรื่อง
 ลาป่ วย
 ลากิจ
Subject
Sick Leave
Personal Leave
เรียน
รองประธานบริหาร
Dear
Vice - President

 อื่น ๆ ......................................................
Other

ด้วยข้าพเจ้า 
นาย 
นาง 
นางสาว …………………………............……………….…………………
Mr. Mrs. Miss
รหัสประจําตัว ………..… สังกัด  ฝ่ าย  คณะ  สํานัก  แผนก  ศูนย์  อื่น ๆ ………………...……….……..
ID Card no.
Division Faculty Office
Department Center
Other
มีความจําเป็ นต้องหยุดงาน เนื่องจาก………………………………………….………………………………………………………................
Reason for absence:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงขอลาหยุดทํางาน มีกาํ หนด……………….. วัน นับตั้งแต่ วันที่ …….…………. เดือน .……………………............พ.ศ . ………………
I leave work
For
day(s)from Date
Month
Year
ถึงวันที่ …………… เดือน ………………พ.ศ. …………………… ในระหว่างที่ขา้ พเจ้าหยุดงาน สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ ….….…..……
to Date
Month
Year
In case of emergency, contact
26

พ.ค.

2555

...................................................................................................................................................โทรศัพท์ ……………………………………….
Tel/Mobile Phone
สถิติการลาในปี การศึกษานี้ขา้ พเจ้าเคย  ลาป่ วย ................ วัน  ลากิจ ............... วัน  อื่น ๆ ............... วัน
For this academic year, I’ve accumulated
sick leave
Personal Leave
Other

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
For your kind consideration

ขอแสดงความนับถือ
Sincerely Yours

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

ความเห็น ผู้บังคับบัญชา (Head of Department Approval)

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

คําสั่ งผู้มอี าํ นาจ (Vice - President Approval)
 อนุญาต  ไม่อนุญาต  อื่น ๆ
Approval Disapproval Other……….…………......
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
..................................................
(อาจารย์ พรศรี กตัญ�ูทวีทพิ ย์ )
Ajarn Pornsri Katanyutaveetip
............. / ............. / .................

บก. 06

กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล วทนส.
เขียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
วันที…
่ ………… เดือน ………………พ.ศ. ……….………………..
ข้าพเจ้า 
นาย 
นาง 
 นางสาว ................................. ………………………………………รหัสประจําตัว ………………..
ตําแหน่ง ……………………………………….. ฝ่ าย  คณะ  สํานัก  แผนก  ศูนย์  อื่น ๆ ……………………………………
เข้าทํางานในวิทยาลัยสยาม(สยามเทค) เมื่อวันที่ …………………. เดือน ………………………………………….พ.ศ…………………………
ขอทําคําร้องยืน่ ต่อประธานกรรมการ ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าขอยืมเงินกองทุนฯ จํานวน …………………. บาท (………………………………….…………………………..………….)

โดยมีวตั ถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ในการขอยืมเงินจํานวนนี้ ข้าพเจ้าจะขอผ่อนชําระในวันที่ ……………………………………………………………………………
ในการยืน่ คําร้องนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ว่าด้วย “กองทุนฉุกเฉิ นรักษาพยาบาล วทนส.”
โดยละเอียดถี่ถว้ นแล้ว
ขอได้โปรดพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย จะเป็ นพระคุณอย่างยิง่

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ยนื่ คําร้ อง
(…………………………..………………..)

บันทึกกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

บันทึกกรรมการ

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………..
………….. / …………. / …………

บันทึกกรรมการ

ลงชื่อ ……………………………………………..
………….. / ………… / ……..…

บันทึกประธานบริหาร

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………
………….. / ……………. / …………

ลงชื่อ ………………………………………………
………….. / ……………. / …………

บก.29

คําร้ องขออัตรากําลัง
เขียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
วันที่ …………… เดือน ………….……..พ.ศ……….………

เรื่อง ขออัตรากําลัง
เรียน ท่ านรองประธานบริหาร

ด้วย  ฝ่ าย  สํานัก  คณะ  ศูนย์  แผนก  อื่น …..............................................................................................................
มีความประสงค์จะขออนุมตั ิอตั รากําลังเพิ่ม จํานวน ………….…….... อัตรา ปัจจุบนั ในหน่วยงานมีอตั รากําลัง ................................ คน
ครู ผสู ้ อน .............. คน บุคลากรทางการศึกษา ................. คน
ตําแหน่งที่ตอ้ งการ

 ครู .......... คน  บุคลากรทางการศึกษา ........... คน วุฒิการศึกษา ........................................................

สาขา .................................................. สอนวิชา .................................... ความสามารถพิเศษ .........................................................................
 ทดแทนอัตรากําลังที่ขาด

 ขออัตรากําลังเพิ่ม (แนบใบกําหนดหน้าที่งาน)

โดยต้องการอัตราใหม่ ภายในวันที่..................... เดือน .................................. พ.ศ. ......................................
……………………………………….. หัวหน้ าหน่ วยงาน
(……………………..………………..)
………….. / ………… / ……..…

หน. ฝ่ าย 
หน.คณะ

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ

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

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

หัวหน้ าฝ่ ายบริหารทรัพยากร

ผู้อาํ นวยการ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

…………….………………………………
( อาจารย์ พรศรี กตัญ�ูทวีทพิ ย์ )
………….. / ……………. / …………

………………………………………………
( รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช )
………….. / ……………. / …………

