
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จํากดั 

ว่าด้วยการใช้  การเกบ็รักษา  และการซ่อมบํารุงรถยนต์สหกรณ์  พ.ศ.  2555 

 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ&มเติม 
(ฉบบัที&  4)  พ.ศ.  2549  ขอ้ 65 (9)  และขอ้  89  ที&ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที&  52  ในการประชุม 
ครั2 งที&  6/2555  เมื&อวนัที&  12  เมษายน  2555  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
วา่ดว้ยการใช ้ การเกบ็รักษา  และการซ่อมบาํรุงรถยนตส์หกรณ์ พ.ศ. 2555  ไวด้งัต่อไปนี2  
 ขอ้  1  ระเบียบนี2 เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ยการใช ้ การเกบ็รักษา  
และการซ่อมบาํรุงรถยนตส์หกรณ์  พ.ศ.  2555” 
 ขอ้  2  ระเบียบนี2ใหใ้ชบ้งัคบัตั2งแต่วนัที&  12  เมษายน  2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ในระเบียบนี2  
                         “สาํนกังาน”    หมายถึง   สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                          “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                          “คณะกรรมการดาํเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                        ครูชยันาท  จาํกดั 
                           “ประธานกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
         ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                           “กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                                                                 ครูชยันาท จาํกดั 
                           “ผูจ้ดัการ”   หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                           “รองผูจ้ดัการ”   หมายถึง  รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
         ชยันาท  จาํกดั 
                           “เจา้หนา้ที&”   หมายถึง  เจา้หนา้ที&สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                           “พนกังานขบัรถยนต”์    หมายถึง  พนกังานขบัรถยนตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์
         ครูชยันาท  จาํกดั  หรือผูที้&ไดรั้บมอบหมาย   
                           “ผูข้อใชร้ถยนต”์   หมายถึง  กรรมการ  เจา้หนา้ที&สหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์   
         หรือหน่วยงานราชการที&เกี&ยวขอ้งกบัสหกรณ์ 
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 ขอ้  4  การใชร้ถยนตส์หกรณ์ใหใ้ชเ้ฉพาะงานสหกรณ์  หรืองานอื&นตามที&เห็นสมควรโดยให้
ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการ  หรือผูที้&ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจอนุญาตใชร้ถยนตส์หกรณ์ภายใน
จงัหวดัชยันาท  เป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครั2 ง 
            ในกรณีมีความจาํเป็นอยา่งอื&นที&จะตอ้งใชร้ถยนตส์หกรณ์ใหผู้ข้อใชเ้สนอรายงานเหตุผล 
และความจาํเป็นผา่นเจา้ที&ผูรั้บผดิชอบตามลาํดบัจนถึงผูอ้นุญาต  ทั2งนี2ผูข้อใชร้ถยนตส์หกรณ์รับผดิชอบ  
คา่ใชจ่้ายเกี&ยวกบัเชื2อเพลิงและคา่ใชจ่้าย(ถา้มี)  รวมทั2งหากมีความเสียหายใด ๆ  เกิดขึ2น  ผูข้อใชร้ถยนต์
สหกรณ์จะตอ้งรับผิดชอบ 
            ผูข้อใชร้ถยนตจ์ะตอ้งเสนอรายงานเหตุผลความจาํเป็นผา่นเจา้หนา้ที&ผูรั้บผดิชอบเพื&อพิจารณา
ตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต  ตามแบบขอใชร้ถยนตข์องสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครั2 ง 
 ขอ้  5  การขอใชร้ถยนตส์หกรณ์ไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธาน
กรรมการ  หรือผูที้&ไดรั้บมอบหมาย 
           ในกรณีที&พนกังานขบัรถยนตไ์มส่ามารถปฏิบติัหนา้ที&ได ้ ใหผู้ที้&ไดรั้บมอบหมายจาก 
ผูมี้อาํนาจ  ปฏิบติัหนา้ที&แทน 
 ขอ้  6  การใชร้ถยนตส์หกรณ์ไปปฏิบติัใหใ้ชเ้ส้นทางตรงมุ่งถึงจุดหมายเป็นสาํคญั  เพื&อเป็นการ
ประหยดัเชื2อเพลิง  เวน้แต่กรณีที&เหตุจาํเป็นจริง  ๆ 
            ใหเ้จา้หนา้ที&และพนกังานขบัรถยนตจ์ดัทาํบนัทึกการใชร้ถยนตข์องสหกรณ์  โดยเฉพาะการ
ใชเ้ชื2อเพลิงใหจ้ดัทาํบญัชีรายละเอียดพร้อมกบัหลกัฐานแสดงการเปรียบเทียบการใชเ้ชื2อเพลิงกบัระยะทาง 
 ขอ้  7  ใหใ้ชร้ถยนตส์หกรณ์ในวนัปฏิบติังานตามปกติ  นบัแต่เวลา  08.00  น.  ถึงเวลา  17.00  น.  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 ขอ้  8  เมื&อเสร็จการปฏิบติังาน  หรือเลิกเวลาปฏิบติังาน  พนกังานขบัรถยนตจ์ะตอ้งตรวจสอบสภาพ
รถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพปกติก่อนนาํรถยนตม์าเกบ็ไวใ้นที&จอดรถของสหกรณ์  ในกรณีมีความจาํเป็นจะตอ้งนาํ
รถยนตส์หกรณ์ไปเกบ็สถานที&อื&นเป็นครั2 งคราว  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการ
ก่อนทุกครั2 ง 
 ขอ้  9  รถยนตส์หกรณ์  ใหจ้ดัทาํตราสัญลกัษณ์ของสาํนกังานสหกรณ์ติดไวข้า้งรถยนตท์ั2งสองขา้ง  
เส้นผา่ศูนยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ยี&สิบเซนติเมตร  และชื&อสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั   
ขนาด  9  เซนติเมตร 
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 ขอ้  10  ใหเ้จา้หนา้ที&จดัทาํบญัชีแสดงหลกัฐานการไดม้าและการจาํหน่ายจ่ายโอนรถยนตส์หกรณ์ไว้
เป็นหลกัฐานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ย  การใช ้ การเกบ็รักษา  และการซ่อม
บาํรุงรถยนตส์หกรณ์  พ.ศ.  2555 
 ขอ้  11  ในแต่ละปีงบประมาณใหเ้จา้หนา้ที&สาํรวจและกาํหนดเกณฑก์ารใชสิ้2นเปลืองเชื2อเพลิง 
ของรถยนตส์หกรณ์  เพื&อเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายเชื2อเพลิง  และการตรวจสอบของผูต้รวจสอบกิจการ  
และรายงานใหป้ระธานกรรมการทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขอ้  12  ใหเ้จา้หนา้ที&จดัใหมี้สมุดบนัทึกการใชร้ถยนตส์หกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ย  การใช ้ การเกบ็รักษา  และการซ่อมบาํรุงรถยนตส์หกรณ์  พ.ศ.  2555 
 ขอ้  13  ในกรณีที&รถยนตส์หกรณ์ประสบอุบติัเหตุ  ใหพ้นกังานขบัรถยนตรี์บรายงานผูจ้ดัการ 
จนถึงประธานกรรมการทนัทีตามแบบรายงานของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั   
วา่ดว้ย  การใช ้ การเกบ็รักษา  และการซ่อมบาํรุงรถยนตส์หกรณ์  พ.ศ.  2555  พร้อมทั2งแจง้ความ 
ต่อเจา้หนา้ที&ตาํรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้  14  ใหเ้ป็นหนา้ที&ของพนกังานขบัรถยนตที์&จะตอ้งดูและรักษารถยนตที์&ตนไดรั้บมอบหมาย 
ใหเ้ป็นผูข้บั  หากรถยนตส์หกรณ์ชาํรุดเสียหาย  ใชก้ารไมไ่ดเ้พราะเหตุใชง้านตามปกติหรือเหตุอื&น   
ใหพ้นกังานขบัรถยนตรี์บรายงานผูจ้ดัการจนถึงประธานกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการตั2งคณะกรรมการ
ตามที&เห็นสมควรตรวจสภาพรถยนตส์หกรณ์ก่อนดาํเนินการซ่อมต่อไป 
 ขอ้  15  ใหเ้จา้หนา้ที&จดัทาํทะเบียนแสดงการซ่อมบาํรุงรถยนตส์หกรณ์  ตามแบบรายงานของ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ยการใช ้ การเกบ็รักษา  และการซ่อมบาํรุงรถยนต์
สหกรณ์  พ.ศ.  2555 
 ขอ้  16  การบาํรุงรักษารถยนตส์หกรณ์  เช่น  การลา้งอดัฉีด  การเติมหรือเปลี&ยนนํ2ามนัเบรก  
นํ2ามนัหล่อลื&นไส้กรองนํ2ามนัเครื&อง  หรือวสัดุอื&น  ๆ  อนัจาํเป็นตอ้งการะทาํเป็นครั2 งคราวตามที&ระบุ 
ไวใ้นคูมื่อการใชร้ถยนต ์ ใหเ้จา้หนา้ที&ขออนุมติัผูจ้ดัการก่อนดาํเนินการทุกครั2 ง 
 ขอ้  17  พนกังานขบัรถยนตต์อ้งตรวจสอบสภาพของรถยนตส์หกรณ์ที&อยูใ่นความรับผิดชอบ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีก่อนนาํออกไปใชป้ฏิบติังานทุกครั2 ง 
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 ขอ้  18 รถยนตส์หกรณ์ใหเ้บิกจ่ายคา่ประกนัภยัและคา่เชื2อเพลิงไดต้ามวงเงินงบประมาณที&ตั2งไว ้
เพื&อการนี2  
 ขอ้  19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี2  
 
 

    ประกาศ  ณ  วนัที&  12 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
       (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
                                                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 

                              สาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
                     (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 


