ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่ อมบํารุงรถยนต์ สหกรณ์ พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม& เติม
(ฉบับที& 4) พ.ศ. 2549 ข้อ 65 (9) และข้อ 89 ที&ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที& 52 ในการประชุม
ครั2งที& 6/2555 เมื&อวันที& 12 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบํารุ งรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555 ไว้ดงั ต่อไปนี2
ข้อ 1 ระเบียบนี2เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา
และการซ่อมบํารุ งรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี2ให้ใช้บงั คับตั2งแต่วนั ที& 12 เมษายน 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี2
“สํานักงาน”
หมายถึง สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“รองผูจ้ ดั การ”
หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด
“เจ้าหน้าที&”
หมายถึง เจ้าหน้าที&สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“พนักงานขับรถยนต์”
หมายถึง พนักงานขับรถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด หรื อผูท้ ี&ได้รับมอบหมาย
“ผูข้ อใช้รถยนต์”
หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที&สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
หรื อหน่วยงานราชการที&เกี&ยวข้องกับสหกรณ์
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ข้อ 4 การใช้รถยนต์สหกรณ์ให้ใช้เฉพาะงานสหกรณ์ หรื องานอื&นตามที&เห็นสมควรโดยให้
ประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี&ได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตใช้รถยนต์สหกรณ์ภายใน
จังหวัดชัยนาท เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั2ง
ในกรณี มีความจําเป็ นอย่างอื&นที&จะต้องใช้รถยนต์สหกรณ์ให้ผขู ้ อใช้เสนอรายงานเหตุผล
และความจําเป็ นผ่านเจ้าที&ผรู ้ ับผิดชอบตามลําดับจนถึงผูอ้ นุญาต ทั2งนี2ผขู ้ อใช้รถยนต์สหกรณ์รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยเกี&ยวกับเชื2อเพลิงและค่าใช้จา่ ย(ถ้ามี) รวมทั2งหากมีความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึ2น ผูข้ อใช้รถยนต์
สหกรณ์จะต้องรับผิดชอบ
ผูข้ อใช้รถยนต์จะต้องเสนอรายงานเหตุผลความจําเป็ นผ่านเจ้าหน้าที&ผรู ้ ับผิดชอบเพื&อพิจารณา
ตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต ตามแบบขอใช้รถยนต์ของสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั2ง
ข้อ 5 การขอใช้รถยนต์สหกรณ์ไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด จะต้องได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการ หรื อผูท้ ี&ได้รับมอบหมาย
ในกรณี ที&พนักงานขับรถยนต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที&ได้ ให้ผทู ้ ี&ได้รับมอบหมายจาก
ผูม้ ีอาํ นาจ ปฏิบตั ิหน้าที&แทน
ข้อ 6 การใช้รถยนต์สหกรณ์ไปปฏิบตั ิให้ใช้เส้นทางตรงมุ่งถึงจุดหมายเป็ นสําคัญ เพื&อเป็ นการ
ประหยัดเชื2อเพลิง เว้นแต่กรณี ที&เหตุจาํ เป็ นจริ ง ๆ
ให้เจ้าหน้าที&และพนักงานขับรถยนต์จดั ทําบันทึกการใช้รถยนต์ของสหกรณ์ โดยเฉพาะการ
ใช้เชื2อเพลิงให้จดั ทําบัญชีรายละเอียดพร้อมกับหลักฐานแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้เชื2อเพลิงกับระยะทาง
ข้อ 7 ให้ใช้รถยนต์สหกรณ์ในวันปฏิบตั ิงานตามปกติ นับแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การเป็ นกรณี พิเศษ
ข้อ 8 เมื&อเสร็ จการปฏิบตั ิงาน หรื อเลิกเวลาปฏิบตั ิงาน พนักงานขับรถยนต์จะต้องตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพปกติก่อนนํารถยนต์มาเก็บไว้ในที&จอดรถของสหกรณ์ ในกรณี มีความจําเป็ นจะต้องนํา
รถยนต์สหกรณ์ไปเก็บสถานที&อื&นเป็ นครั2งคราว จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ
ก่อนทุกครั2ง
ข้อ 9 รถยนต์สหกรณ์ ให้จดั ทําตราสัญลักษณ์ของสํานักงานสหกรณ์ติดไว้ขา้ งรถยนต์ท2งั สองข้าง
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่ายีส& ิ บเซนติเมตร และชื&อสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ขนาด 9 เซนติเมตร
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ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที&จดั ทําบัญชีแสดงหลักฐานการได้มาและการจําหน่ายจ่ายโอนรถยนต์สหกรณ์ไว้
เป็ นหลักฐานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อม
บํารุ งรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555
ข้อ 11 ในแต่ละปี งบประมาณให้เจ้าหน้าที&สาํ รวจและกําหนดเกณฑ์การใช้สิ2นเปลืองเชื2อเพลิง
ของรถยนต์สหกรณ์ เพื&อเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื2อเพลิง และการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบกิจการ
และรายงานให้ประธานกรรมการทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 12 ให้เจ้าหน้าที&จดั ให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์สหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบํารุ งรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555
ข้อ 13 ในกรณี ที&รถยนต์สหกรณ์ประสบอุบตั ิเหตุ ให้พนักงานขับรถยนต์รีบรายงานผูจ้ ดั การ
จนถึงประธานกรรมการทันทีตามแบบรายงานของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบํารุ งรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555 พร้อมทั2งแจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าที&ตาํ รวจไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 14 ให้เป็ นหน้าที&ของพนักงานขับรถยนต์ที&จะต้องดูและรักษารถยนต์ที&ตนได้รับมอบหมาย
ให้เป็ นผูข้ บั หากรถยนต์สหกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย ใช้การไม่ได้เพราะเหตุใช้งานตามปกติหรื อเหตุอื&น
ให้พนักงานขับรถยนต์รีบรายงานผูจ้ ดั การจนถึงประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการตั2งคณะกรรมการ
ตามที&เห็นสมควรตรวจสภาพรถยนต์สหกรณ์ก่อนดําเนินการซ่อมต่อไป
ข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที&จดั ทําทะเบียนแสดงการซ่อมบํารุ งรถยนต์สหกรณ์ ตามแบบรายงานของ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบํารุ งรถยนต์
สหกรณ์ พ.ศ. 2555
ข้อ 16 การบํารุ งรักษารถยนต์สหกรณ์ เช่น การล้างอัดฉี ด การเติมหรื อเปลี&ยนนํ2ามันเบรก
นํ2ามันหล่อลื&นไส้กรองนํ2ามันเครื& อง หรื อวัสดุอื&น ๆ อันจําเป็ นต้องการะทําเป็ นครั2งคราวตามที&ระบุ
ไว้ในคูม่ ือการใช้รถยนต์ ให้เจ้าหน้าที&ขออนุมตั ิผจู ้ ดั การก่อนดําเนินการทุกครั2ง
ข้อ 17 พนักงานขับรถยนต์ตอ้ งตรวจสอบสภาพของรถยนต์สหกรณ์ที&อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ให้อยูใ่ นสภาพดีก่อนนําออกไปใช้ปฏิบตั ิงานทุกครั2ง
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ข้อ 18 รถยนต์สหกรณ์ให้เบิกจ่ายค่าประกันภัยและค่าเชื2อเพลิงได้ตามวงเงินงบประมาณที&ต2งั ไว้
เพื&อการนี2
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี2
ประกาศ ณ วันที& 12 เมษายน พ.ศ. 2555

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

