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เร่ืองที่ให้บริการ :  การให้บริการรถยนตร์าชการส่วนกลาง (ท่าพระจันทร์) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : หมวดบริการยานพาหนะท่าพระจนัทร์ งานบริหารส านักงานท่าพระจันทร์  กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 

ขอบเขตการให้บริการ : 
สถานที่ /ช่องทางการให้บริการ เวลาให้บริการ 

ที่อยู่ : กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท์ : 0-2613-3025-6 
 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ ์

ข้อก าหนดการให้บริการ 

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ทั้งหมดส าหรับการให้บริการ 
      -     FM-VTM-02 แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ จ านวน 1 ฉบับ 

      -     กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด หน่วยงานท่ีขอใช้ต้องมีหนังสือราชการ (บันทึก) แนบมาด้วย 

      -     กรณีหน่วยงานนอกสังกัดส านักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานท่ีขอใช้ต้องมีหนังสือราชการ   
            (บันทึก) แนบมาด้วย 

 
ค่าธรรมเนียม  
      -     ส าหรับหน่วยงานนอกสังกัดส านักงานบริการและสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 300/บาท/คัน/วัน 
ระดับการให้บริการ 

ระยะเวลา:  
- ใช้ระยะเวลา ท้ังสิ้นไมเ่กิน 3-4 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารที่หมวดบริการยานพาหนะท่าพระจันทร ์

จนถึงวันรับบริการ 

 
ขั้นตอนการให้บริการ :  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 

(ในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ) 
ระยะเวลาที่ใช้

ด าเนินการ 
1.   ผู้รับบริการแจ้งขอรับบริการ หรือยื่นแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์      

ที่หมวดยานพาหนะท่าพระจันทร์ งานบริหารส านักงานท่าพระจันทร์        
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง 
ยกเว้นกรณเีร่งด่วน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง และขอสงวนสิทธ์ิให้
ผู้รับบริการรายอื่น 

     - กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัดให้ยื่นเอกสารการขอใช้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ 

 
 
 
 

งานบริหารส านักงานท่าพระจันทร์ 

 
 
 
 

1 วัน 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ และแจ้งผลการจัดรถให้
ผู้รับบริการทราบ  

  

3. น าเสนอผู้บังคับบญัชาพิจารณาอนุมัต ิ

- หัวหน้างานบริหารส านักงานท่าพระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาราชการ 

- ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาและนอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการ 

งานบริหารส านักงานท่าพระจันทร์ 3 วัน 

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)  
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- ผู้บริหาร อนุมตัิการใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ไป
ราชการต่างจังหวัด หรือเพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ี  ใน
เวลาราชการ/นอกเวลาราชการ/วนัหยุดราชการ 

- เมื่อได้รบัการอนุมตัิ/ไม่อนุมตัิ จะแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้รับบริการ
ทราบ 

การรับเร่ืองร้องเรียน  

กรณีการให้บริการไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
 กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร ์

ที่อยู่: เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 0-2613-3025-6 

เว็บไซต์ : ระบบร้องเรยีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://complaint.qasp.tu.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fHome.aspx 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน 

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้
ทั้งหมดส าหรับการให้บริการ 

 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   รวม 2-3 วันท ำกำร 
 

แผนผังขั้นตอนกระบวนการให้บริการ Process Flow : เรื่อง การให้บริการรถยนต์ราชการส่วนกลาง (ท่าพระจันทร์) 

1. FM-VTM-02 แบบฟอร์ม
การขอใช้รถยนต ์

2. หนังสือราชการ (บันทกึ) 

ขั้นตอนที่ 1 ผูร้ับบริการแจ้งขอรับ
บริการ หรือยื่นแบบฟอร์มการขอใช้
รถยนต์ ที่หมวดยานพาหนะ งานบริหาร
ส านักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์
ท่าพระจันทร์ ลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน   
อย่างน้อย 3 ชัว่โมง และขอสงวนสิทธิ์
ให้ผู้รับบริการรายอื่น       
- กรณีขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ต่างจังหวัดให้ยื่นเอกสารการขอใช้
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วันท าการ 

 

นางประพัสสร ขวัญสวุรรณ 1 วันท าการ 

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัต ิ

- หวัหน้างานบรหิารส านักงานทา่
พระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาราชการ                                   
- ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ท่า
พระจันทร์ อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ในเวลาและนอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ    - 
ผู้บริหาร อนุมัติการใช้รถยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ไปราชการ
ต่างจังหวัด หรือเพือ่เป็นสวัสดิการต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที ่ ในเวลาราชการ/นอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ                          
- เมื่อได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ จะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้รับบรกิารทราบ 

 

ขั้นตอนที่ 2 เจา้หน้าที่ตรวจสอบตาราง
การใช้รถยนต์ และแจ้งผลการจัดรถให้
ผู้รับบริการทราบ  

 

นางประพัสสร ขวัญสวุรรณ 

 

2 วัน 



แบบฟอร์มการขอใชร้ถยนตส่์วนกลางประจ ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

วตัถุประสงค ์

การขอใชร้ถ 

  ไปราชการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี       เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา                  

  ไปราชการนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี    เพ่ือสวัสดิการ/ทศันศึกษา/วิจัย 

 

ส่วนที ่1  ส าหรบัผูข้อใชร้ถ 

เรียน   

ขา้พเจา้                                                                               ต าแหน่ง 

หน่วยงาน                                                                            โทรศพัท ์

มีความประสงคข์อใชร้ถ   รถยนต์ตู้               รถยนต์เกง๋            รถบรรทุก               

  รถบัสโดยสารปรับอากาศ            รถบัสโดยสารพัดลม 

วนัท่ี                                                                                                 ระหว่างเวลา  จ านวนผูร่้วมเดินทาง                

วตัถุประสงคก์ารขอใชร้ถเพือ่ 

(ประชุม/สมัมนา/อ่ืน ๆ) 

 

 

สถานที ่(อาคาร/สถานท่ี)  

ออกเดินทางจาก  ท่าพระจนัทร ์ศูนยร์งัสิต  เวลา                                สถานท่ีออกรถ 

กลบัเดินทางถงึ   ท่าพระจนัทร ์ศูนยร์งัสิต เวลา                                สถานท่ีจอดรถ 

ขา้พเจา้/หน่วยงาน    

 

ยินดีรบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้าย ดงันี้  

   ค่าบ ารุงการใช้รถบัสปรับอากาศ .............. บาท และปฏบัิติตามประกาศการใช้รถบัสปรับอากาศ 

   ค่าบ ารุงการใช้รถ  (เฉพาะกรณีขอใช้เพ่ือประโยชน์ในการท าวิจัย) 

   ค่าเช้ือเพลิง         ค่าเบี้ ยเล้ียง     ค่าอาหารท าการนอกเวลา      ค่าที่พัก / จัดหาที่พัก   

   ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างที่พักถึงที่ท  างาน (ก่อนเวลา 07.00 น. และหลังเวลา 22.00 น.) 

เลขกิโลเมตร เมื่อน ารถออก  

 

ลงช่ือ ________________________________________________ผู้ขอใช้รถ 

        วันที่ __________/_____________________/__________ 

เลขกิโลเมตร เมื่อน ารถเขา้ 

รวมระยะทางการใชง้าน 

 

ส่วนที ่2 ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 

เรียน    ค าสัง่ 

เห็นควรใหใ้ชร้ถ 

 

  ตู้         เกง๋         บรรทุก     

  บัสพัดลม     บัสปรับอากาศ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

 

ลงช่ือ ___________________________________________ผู้อนุมัติ 

ต าแหน่ง ___________.________________________________ 

วันที่ __________/______________/__________ 

 

 

หมายเลขทะเบียน 

พนกังานขบัรถยนต ์1 

พนกังานขบัรถยนต ์2 

 

 

ลงช่ือ ___________________________________________ผู้สั่งจ่าย 

ต าแหน่ง ___________________________________________ 

วันที่ __________/______________/__________ 

โปรดอ่านข้อปฏบิัติในการขอใช้รถด้านหลัง 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=VWGqSvFDW_FUmM&tbnid=yXGD6XRJMkUNlM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=816212&ei=yDwMUt_wNuaSiQfZ7IGoAg&psig=AFQjCNELg84eS0MiPSOPWQExluJVytFBIg&ust=1376620104940333
PC
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ขอ้ปฏบิัติในการขอใชร้ถยนตส่์วนกลางประจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.  แบบฟอร์มนี้ ใช้เพ่ือประกอบการขอใช้รถร่วมกบับันทกึข้อความของหน่วยงาน และต้องท าส าเนา 

     แบบฟอร์มอกี จ านวน 2 ฉบับ  ต้นฉบับเกบ็ไว้ที่หน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถ 

     - ส าเนา 1 ให้พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในการน ารถยนต์ออกนอกมหาวิทยาลัย 

     - ส าเนา 2 ให้หน่วยงานผู้ขอใช้รถน าไปเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย 

2. การขอใช้รถยนต์  

2.1 กรณใีนเวลาราชการ จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณเีร่งด่วน อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง (เวลาราชการ) 

2.2 นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

3. ผู้ขอใช้รถควรใช้รถให้ตรงตามเวลาที่ขอใช้ และให้ค านึงถึงการประหยัดเช้ือเพลิงและเวลาการขอใช้รถ 

4. ห้ามน ารถยนต์ออกนอกเส้นทาง  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอย่างย่ิง มิฉะนั้น ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องรับผิดชอบในทุกกรณ ี

5. ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องรับผิดชอบ ค่าบ ารุงการใช้รถปรับอากาศ (กรณทีศันศึกษา สวัสดิการ และเพ่ือประโยชน์ในการท าวิจัย)              

    ค่าเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอ้ปฏบัิติส าหรับพนักงานขับรถยนต์ 

1. พนักงานขับรถยนต์ต้องอยู่ปฏบิัติงานตรงตามเวลา 

2. ให้พนักงานขับรถยนต์บันทกึรายละเอยีดการใช้รถลงสมุดบันทกึการใช้รถยนต์ทุกคร้ัง และผู้ใช้รถหรือผู้ร่วมเดินทางไปกบัรถยนต์  

    ต้องลงลายมือช่ือเป็นหลักด้วย 

3. กรณผู้ีขอใช้รถยนต์รับผดิชอบค่าน า้มันเช้ือเพลิงให้พนักงานขับรถท าสญัญาลักษณ์วงกลมล้อมรอบระยะทางที่ใช้และระบุจ านวนเงิน             

     จ านวนลิตรลงในสมุดบันทกึการใช้รถด้วย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง เงินสมทบ ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั และประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. การขอใช้รถยนตก่์อนเวลา 07.00 น. หรือหลังเวลา 22.00 น. ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะในอตัราเหมาจ่าย 100 บาท/คน 

2. อตัราค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทางไปราชการ ไม่เกนิวันละ 240 บาท/คน/วัน 

3. อตัราค่าเบี้ยเลี้ ยงสมทบเดินทางไปราชการ วันละ 300 บาท/คน/วัน 

4. อตัราค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา ตามอตัราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. อตัราค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา เพ่ิมเติม ส าหรับพนักงานขับรถยนต์  

5.1 วันธรรมดาปฏบิัติงานรวมกนัเกนิกว่า วันละ 4 ช่ัวโมง เบิกเพ่ิมเติมได้ ช่ัวโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกนิคนละ 100 บาท 

5.2 วันหยุดราชการปฏบิัติงานรวมเกนิกว่า วันละ 7 ช่ัวโมง เบิกเพ่ิมเติมได้ ช่ัวโมงละ 60 บาท แต่ไม่เกนิคนละ 120 บาท 

     6.  อตัราค่าที่เช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (เหมาจ่าย) ให้เบิกได้ไม่เกนิ 800 บาท/คน/วัน 

อัตราค่าบ ารุงการใชร้ถบัสปรับอากาศ 

ประเภทรถ อตัราค่าบ ารุง/วนั 

รถบสัปรับอากาศ 45 ที่นั่ง 2,000 บาท 

รถบสัปรับอากาศ 27 ที่นั่ง 1,500 บาท 

รถบสัปรับอากาศ 22 ที่นั่ง 1,000 บาท 

 

ค่าเช้ือเพลิง ค านวณตามระยะทางไป-กลับ และตามราคาเช้ือเพลิงในปัจจุบัน 

 

สามารถ download  ระเบียบ ประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งไดที้ ่ http://www.tu.ac.th/org/ofrector/rangsit/ 


