ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม
แบบฟอรมขอรับบริการตรวจสอบ/ซอมบํารุง คอมพิวเตอรเบื้องตน
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

สนค. ซอมบํารุง 01
เลขที.่ ..................

วันที่............/..................../.................
เรื่อง ขอรับบริการตรวจสอบ/ซอมบํารุง คอมพิวเตอรเบื้องตน
เรียน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......สมบัติ......นามสกุล.........น้ําจันทร........เบอรภายใน......1810...... เบอรมือถือ...086-5158624...
สถานภาพ
นิสิต/นักศึกษา รหัสประจําตัว...................................... อาจารย
อาจารยพิเศษ
; บุคลากร
อื่นๆ...................................................
สังกัดหนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน .........................................................................................................................................
มีความประสงคใหฝายซอมบํารุง สํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการตรวจสอบแกไขเบื้องตน คือ ; คอมพิวเตอร ตั้งโตะ(PC)
คอมพิวเตอร Notebook จํานวน...1...เครื่อง ยี่หอ/รุน.... HP Pavilion p6200z series....เลขทะเบียน บส. 49.01.64.2083.....
ที่ตั้งอุปกรณ อาคาร.....6.....หอง....6703.......อาการเสีย..................เขา Windows ไมได.........................................................
................................................................................................................................................................................................
; ติดตั้ง Software ลิขสิทธิ์ 1.Microsoft Windows …XP…. 2. Microsoft Office …2003…. 3. อื่นๆ (โปรดระบุ
Software ที่ทานตองใชงานจริง).....Nero, Photoshop Cs2, Winamp, PowerDVD..........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.........สมบัติ น้ําจันทร...........(ผูขอรับบริการ)
(.......นายสมบัติ น้ําจันทร.........)
เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร
c บันทึกผูรับเรื่อง
□ไดตรวจสอบเบื้องตน □ซอม/เปลี่ยนอุปกรณ
โดย ชื่อ ...........................สกุล......................(ผูรับเรื่อง)
รับซอมเมื่อวันที่...........................................................
d บันทึกผูปฏิบัติ
□ดําเนินการเรียบรอย เมื่อวันที่.......................................
□ ไมสามารถซอม/ดําเนินการได
เนื่องจาก......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ลงชื่อ..................................(ผูปฏิบัติ)
วันที่........./............./............

*หมายเหตุ*

e เฉพาะผูขอรับบริการ
□ ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มาพรอม ครบถวน
ลงชื่อ..................................(ผูขอรับบริการ)
วันที่........./............./............
*หมายเหตุ* ซอฟทแวรที่ติดตั้งดังที่กลาวมา เปนซอฟทแวรที่
ถู ก ต อ งตามลิ ข สิ ท ธิ์ ถ า หากมี ค วามต อ งการที่ จ ะติ ด ตั้ ง
ซอฟทแวรน อกเหนือจากที่กล าวมาจะตอ งแจงหรือ ปรึกษา
เจาหนาที่รับผิดชอบทุกครั้ง ถาหากติดตั้งซอฟทแวรโดยไม
แจงทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบพบวาเปนซอฟทแวรที่ละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ จ า ของเครื่ อ งจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นทุกประการ

1. กรุณาสั่งพิมพ 2 แผน และกรอกรายระเอียดทั้ง 2 แผน ใหครบ กอนสงแบบฟอรมทุกครั้ง
2. การมารับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดนําแบบฟอรมนี้มาดวย ทุกครั้ง
3. หากมีการนําอุปกรณออกจากสํานักคอมพิวเตอร ตองมีหลักฐานรับ/สง ทุกครั้ง

ติดตอสอบถาม: สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาคาร 10 ชั้น 8 โทร.1723 หรือ 1988

แบบฟอรมขอรับบริการตรวจสอบ/ซอมบํารุง คอมพิวเตอรเบื้องตน
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

สนค. ซอมบํารุง 01
เลขที.่ ..................

วันที่............/..................../.................
เรื่อง ขอรับบริการตรวจสอบ/ซอมบํารุง คอมพิวเตอรเบื้องตน
เรียน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุล..............................เบอรภายใน................ เบอรมือถือ........................
สถานภาพ
นิสิต/นักศึกษา รหัสประจําตัว...................................... อาจารย
อาจารยพิเศษ
บุคลากร
อื่นๆ...................................................
สังกัดหนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน .........................................................................................................................................
มีความประสงคใหฝายซอมบํารุง สํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการตรวจสอบแกไขเบื้องตน คือ คอมพิวเตอร ตั้งโตะ(PC)
คอมพิวเตอร Notebook จํานวน.........เครื่อง ยี่หอ/รุน.............................เลขทะเบียน บส. ..................................................
ที่ตั้งอุปกรณ อาคาร...............หอง.....................อาการเสีย......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ติดตั้ง Software ลิขสิทธิ์ 1.Microsoft Windows …………. 2. Microsoft Office ……………. 3. อื่นๆ (โปรดระบุ
Software ที่ทานตองใชงานจริง).............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..................................................(ผูขอรับบริการ)
(..................................................)
เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร
c บันทึกผูรับเรื่อง
ไดตรวจสอบเบื้องตน ซอม/เปลี่ยนอุปกรณ
โดย ชื่อ ...........................สกุล......................(ผูรับเรื่อง)
รับซอมเมื่อวันที่...........................................................
d บันทึกผูปฏิบัติ
ดําเนินการเรียบรอย เมื่อวันที่.......................................
ไมสามารถซอม/ดําเนินการได
เนื่องจาก......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ลงชื่อ..................................(ผูปฏิบัติ)
วันที่........./............./............

*หมายเหตุ*

e เฉพาะผูขอรับบริการ
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มาพรอม ครบถวน
ลงชื่อ..................................(ผูขอรับบริการ)
วันที่........./............./............
*หมายเหตุ* ซอฟทแวรที่ติดตั้งดังที่กลาวมา เปนซอฟทแวรที่
ถู ก ต อ งตามลิ ข สิ ท ธิ์ ถ า หากมี ค วามต อ งการที่ จ ะติ ด ตั้ ง
ซอฟทแวรน อกเหนือจากที่กล าวมาจะตอ งแจงหรือ ปรึกษา
เจาหนาที่รับผิดชอบทุกครั้ง ถาหากติดตั้งซอฟทแวรโดยไม
แจงทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบพบวาเปนซอฟทแวรที่ละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ จ า ของเครื่ อ งจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นทุกประการ

1. กรุณาสั่งพิมพ 2 แผน และกรอกรายระเอียดทั้ง 2 แผน ใหครบ กอนสงแบบฟอรมทุกครั้ง
2. การมารับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดนําแบบฟอรมนี้มาดวย ทุกครั้ง
3. หากมีการนําอุปกรณออกจากสํานักคอมพิวเตอร ตองมีหลักฐานรับ/สง ทุกครั้ง
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