ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)
เรื่องที่ให้บริการ :

การให้บริการรถยนต์ราชการส่วนกลาง (ท่าพระจันทร์)

หน่วยงานที่ให้บริการ :

หมวดบริการยานพาหนะท่าพระจันทร์ งานบริหารสานักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

ขอบเขตการให้บริการ :
สถานที่ /ช่องทางการให้บริการ
ที่อยู่ : กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2613-3025-6

เวลาให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

ข้อกาหนดการให้บริการ
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ทั้งหมดสาหรับการให้บริการ
- FM-VTM-02 แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด หน่วยงานที่ขอใช้ต้องมีหนังสือราชการ (บันทึก) แนบมาด้วย
- กรณีหน่วยงานนอกสังกัดสานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานที่ขอใช้ต้องมีหนังสือราชการ
(บันทึก) แนบมาด้วย
ค่าธรรมเนียม
- สาหรับหน่วยงานนอกสังกัดสานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 300/บาท/คัน/วัน
ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา:
- ใช้ระยะเวลา ทั้งสิ้นไม่เกิน 3-4 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารที่หมวดบริการยานพาหนะท่าพระจันทร์
จนถึงวันรับบริการ
ขั้นตอนการให้บริการ :
1. ผู้รับบริการแจ้งขอรับบริการ หรือยื่นแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
ที่หมวดยานพาหนะท่าพระจันทร์ งานบริหารสานักงานท่าพระจันทร์
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง
ยกเว้นกรณีเร่งด่วน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง และขอสงวนสิทธิ์ให้
ผู้รับบริการรายอื่น
- กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัดให้ยื่นเอกสารการขอใช้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทาการ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ และแจ้งผลการจัดรถให้
ผู้รับบริการทราบ
3. นาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
- หัวหน้างานบริหารสานักงานท่าพระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาราชการ
- ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาและนอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :
(ในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ)

ระยะเวลาที่ใช้
ดาเนินการ

งานบริหารสานักงานท่าพระจันทร์

1 วัน

งานบริหารสานักงานท่าพระจันทร์

3 วัน

- ผู้บริหาร อนุมตั ิการใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ไป
ราชการต่างจังหวัด หรือเพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ใน
เวลาราชการ/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ
- เมื่อได้รบั การอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการ
ทราบ
การรับเรื่องร้องเรียน
กรณีการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-3025-6
เว็บไซต์ : ระบบร้องเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://complaint.qasp.tu.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fHome.aspx
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แผนผังขั้นตอนกระบวนการให้บริการ Process Flow : เรื่อง การให้บริการรถยนต์ราชการส่วนกลาง (ท่าพระจันทร์)
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูร้ ับบริการแจ้งขอรับ
บริการ หรือยื่นแบบฟอร์มการขอใช้
รถยนต์ ที่หมวดยานพาหนะ งานบริหาร
สานักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์
ท่าพระจันทร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง และขอสงวนสิทธิ์
ให้ผู้รับบริการรายอื่น
- กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ต่างจังหวัดให้ยื่นเอกสารการขอใช้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทาการ

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้
ทั้งหมดสาหรับการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ใช้
ดาเนินการ

นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ

1 วันทาการ

1. FM-VTM-02 แบบฟอร์ม
การขอใช้รถยนต์
2. หนังสือราชการ (บันทึก)

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาราง
การใช้รถยนต์ และแจ้งผลการจัดรถให้
ผู้รับบริการทราบ

ขั้นตอนที่ 3 นาเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัติ
- หัวหน้างานบริหารสานักงานท่า
พระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาราชการ
- ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ท่า
พระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาและนอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ ผู้บริหาร อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ไปราชการ
ต่างจังหวัด หรือเพือ่ เป็นสวัสดิการต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่ ในเวลาราชการ/นอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ
- เมื่อได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ จะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ

นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ

2 วัน

รวม 2-3 วันทำกำร
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FM-VTM-02

แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
การขอใช้รถ




ไปราชการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
ไปราชการนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี




เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสวัสดิการ/ทัศนศึกษา/วิจัย

ส่วนที่ 1 สาหรับผูข้ อใช้รถ
เรียน
ข้าพเจ้า
หน่วยงาน
มีความประสงค์ขอใช้รถ

ตาแหน่ง
โทรศัพท์



วันที่
วัตถุประสงค์การขอใช้รถเพือ่
(ประชุม/สัมมนา/อื่น ๆ)

รถยนต์ต้ ู
 รถยนต์เก๋ง
 รถบรรทุก
รถบัสโดยสารปรับอากาศ
 รถบัสโดยสารพัดลม

ระหว่างเวลา

จานวนผูร้ ่วมเดินทาง

สถานที่ (อาคาร/สถานที่)
ออกเดินทางจาก  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิต เวลา
กลับเดินทางถึง  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิต เวลา

สถานที่ออกรถ
สถานที่จอดรถ

ข้าพเจ้า/หน่วยงาน


ยินดีรบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้





ค่าบารุงการใช้ รถบัสปรับอากาศ .............. บาท และปฏิบัติตามประกาศการใช้ รถบัสปรับอากาศ
ค่าบารุงการใช้ รถ (เฉพาะกรณีขอใช้ เพื่อประโยชน์ในการทาวิจัย)
ค่าเชื้อเพลิง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหารทาการนอกเวลา  ค่าที่พัก / จัดหาที่พัก
ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างที่พักถึงที่ทางาน (ก่อนเวลา 07.00 น. และหลังเวลา 22.00 น.)

เลขกิโลเมตร เมื่อนารถออก
เลขกิโลเมตร เมื่อนารถเข้า
รวมระยะทางการใช้งาน

ลงชื่อ ________________________________________________ผู้ขอใช้ รถ
วันที่ __________/_____________________/__________
ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่

เรียน
เห็นควรให้ใช้รถ

คาสัง่
 ตู้

 เก๋ง

 บัสพัดลม

 บรรทุก

 บัสปรับอากาศ

หมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถยนต์ 1
พนักงานขับรถยนต์ 2

ลงชื่อ ___________________________________________ผู้ส่งั จ่าย
ตาแหน่ง ___________________________________________
วันที่ __________/______________/__________

.....................................................
.....................................................
.....................................................
ลงชื่อ ___________________________________________ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง ___________.________________________________
วันที่ __________/______________/__________

โปรดอ่านข้ อปฏิบัติในการขอใช้ รถด้ านหลัง

ข้อปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. แบบฟอร์มนี้ใช้ เพื่อประกอบการขอใช้ รถร่วมกับบันทึกข้ อความของหน่วยงาน และต้ องทาสาเนา
แบบฟอร์มอีก จานวน 2 ฉบับ ต้ นฉบับเก็บไว้ ท่หี น่วยงานที่ควบคุมดูแลรถ
- สาเนา 1 ให้ พนักงานขับรถยนต์ ใช้ ในการนารถยนต์ออกนอกมหาวิทยาลัย
- สาเนา 2 ให้ หน่วยงานผู้ขอใช้ รถนาไปเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่าย
2. การขอใช้ รถยนต์
2.1 กรณีในเวลาราชการ จองรถล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน กรณีเร่งด่วน อย่างน้ อย 1 ชั่วโมง (เวลาราชการ)
2.2 นอกเหนือจาก ข้ อ 2.1 ต้ องจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
3. ผู้ขอใช้ รถควรใช้ รถให้ ตรงตามเวลาที่ขอใช้ และให้ คานึงถึงการประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาการขอใช้ รถ
4. ห้ ามนารถยนต์ออกนอกเส้ นทาง ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ นอย่างยิ่ง มิฉะนั้น ผู้ขอใช้ รถยนต์ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
5. ผู้ขอใช้ รถยนต์ต้องรับผิดชอบ ค่าบารุงการใช้ รถปรับอากาศ (กรณีทศั นศึกษา สวัสดิการ และเพื่อประโยชน์ในการทาวิจัย)
ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อปฏิบัติสาหรับพนักงานขับรถยนต์
1. พนักงานขับรถยนต์ต้องอยู่ปฏิบัติงานตรงตามเวลา
2. ให้ พนักงานขับรถยนต์บันทึกรายละเอียดการใช้ รถลงสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ทุกครั้ง และผู้ใช้ รถหรือผู้ร่วมเดินทางไปกับรถยนต์
ต้ องลงลายมือชื่อเป็ นหลักด้ วย
3. กรณีผ้ ูขอใช้ รถยนต์รับผิดชอบค่านา้ มันเชื้อเพลิงให้ พนักงานขับรถทาสัญญาลักษณ์วงกลมล้ อมรอบระยะทางที่ใช้ และระบุจานวนเงิน
จานวนลิตรลงในสมุดบันทึกการใช้ รถด้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง เงินสมทบ ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับพนักงานขับรถยนต์
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

การขอใช้ รถยนต์ก่อนเวลา 07.00 น. หรือหลังเวลา 22.00 น. ต้ องรับผิดชอบค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่าย 100 บาท/คน

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ไม่เกินวันละ 240 บาท/คน/วัน
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสมทบเดินทางไปราชการ วันละ 300 บาท/คน/วัน
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เพิ่มเติม สาหรับพนักงานขับรถยนต์
5.1 วันธรรมดาปฏิบัติงานรวมกันเกินกว่า วันละ 4 ชั่วโมง เบิกเพิ่มเติมได้ ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกินคนละ 100 บาท
5.2 วันหยุดราชการปฏิบัติงานรวมเกินกว่า วันละ 7 ชั่วโมง เบิกเพิ่มเติมได้ ชั่วโมงละ 60 บาท แต่ไม่เกินคนละ 120 บาท
6. อัตราค่าที่เช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (เหมาจ่าย) ให้ เบิกได้ ไม่เกิน 800 บาท/คน/วัน
อัตราค่าบารุงการใช้รถบัสปรับอากาศ
ประเภทรถ
รถบัสปรับอากาศ 45 ที่น่งั
รถบัสปรับอากาศ 27 ที่น่งั
รถบัสปรับอากาศ 22 ที่น่งั

อัตราค่าบารุง/วัน
2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

ค่าเชื้อเพลิง คานวณตามระยะทางไป-กลับ และตามราคาเชื้อเพลิงในปัจจุบัน
สามารถ download ระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/ofrector/rangsit/

