ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการใชและบํารุงรักษารถ
พ.ศ. 2552
**********************************************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใชและบํารุงรักษารถ ใหเหมาะสมกับการดําเนินการ
และเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 45 (12)
และขอ 59 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
จึงกําหนดระเบียบวาดวยการใชและบํารุงรักษารถไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการใช
และบํารุงรักษารถ พ.ศ. 2552”
ขอ 2. ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการใชและบํารุงรักษารถ พ.ศ. 2547
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่งหรือขอตกลงอื่นใด ซึง่ ขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
"ผูจัดการใหญ” หมายความวา ผูจ ัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
"ผูจัดการฝายสํานักงาน” หมายความวา ผูจ ัดการฝายสํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด
“หัวหนาแผนกอาคาร” หมายความวา หัวหนาแผนกอาคาร ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด
“พนักงานขับรถ” หมายความวา พนักงานขับรถชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
รวมถึงเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการใหญ
ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถ

“รถ” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนตของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“การใชรถ” หมายความวา การนํารถไปใชในกิจการของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด ตามที่ไดรับอนุญาต
“การบํารุงรักษา” หมายความวา การลางอัดฉีด การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น การตรวจเติม
น้ํามันหลอลื่นตางๆ ตลอดจนการซอมแซมและการบํารุงรักษารถใหอยูในสภาพพรอมที่จะนําออกไป
ปฏิบัติงาน
ขอ 5. ใหผูจดั การใหญเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติ
และวินจิ ฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด 1
การใชและอํานาจในการสั่งการ
ขอ 6. ใหผจู ดั การฝายสํานักงาน เปนผูสั่งใชรถเพือ่ ปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ
ขอ 7. การขอใชรถ ใหผูที่ขอใชรถกรอกขอความลงในใบอนุมัติ ขอใชรถตามแบบทีฝ่ าย
สํานักงานกําหนด
การใชรถ ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของชุมนุมสหกรณ หรือเพื่อประโยชนของชุมนุม
สหกรณ ผูขอใชรถจะตองควบคุมใหการใชรถอยูในเสนทางตามที่ขอ
ขอ 8. เมื่อใชรถตามที่ไดรับอนุมัติแลวใหพนักงานขับรถรายงานใหผูจัดการฝายสํานักงานทราบวา
ไดนํารถกลับเขามาจอด ณ ที่กําหนดเรียบรอยแลว พรอมทั้งลงบันทึกการใชรถทุกครั้งทีอ่ อกไปปฏิบตั ิงาน
ขอ 9. ใหผูจัดการฝายสํานักงาน ควบคุมพนักงานขับรถลงรายการใชรถตามความเปนจริง
หมวด 2
หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ
ขอ 10. ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดรถใหเรียบรอยเปนประจําทุกวันในเวลาเชากอนนํารถ
ออกไปปฏิบตั งิ านและใหตรวจความเรียบรอยของรถกอนนําไปปฏิบตั งิ านหรือขณะขับรถดังนี้
(1) ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอกับการใชงาน
(2) ตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง และเติมใหไดระดับ
(3) ตรวจระดับน้ําในหมอน้าํ ใหมีน้ําเต็มอยูเสมอ
(4) ตรวจระดับน้ํากลั่นในหมอแบตเตอรี่ หากแหงใหเติมน้ํากลั่นลงในหมอแบตเตอรีต่ ามชอง ใหมี
ระดับน้ํากลั่นเหนือแผนธาตุเล็กนอยเทานัน้
(5) ตรวจดูรอยรั่วของน้ําและน้ํามันใตรถยนต
(6) ตรวจหามลอและตรวจเติมน้ํามันเบรคหรือน้ํามันครัชหรือน้ํามันพาวเวอรใหอยูในระดับ

(7) ตรวจเติมความดันของลมยาง ใหอยูในขนาดที่กาํ หนด
(8) ตรวจดูหลอดไฟเชน ไฟเบรค ไฟเลีย้ ว ไฟแสงสวาง ฯลฯ
(9) ใหใชความสังเกตขณะขับรถ เชน เครื่องยนต ระบบขับเคลือ่ น มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ
หรือไม ฯลฯ
การดําเนินการดังกลาว หากพบขอบกพรองหรือความชํารุดเสียหาย ใหรายงานใหผูจัดการฝาย
สํานักงานทราบ เพือ่ ดําเนินการตอไป
ขอ 11. พนักงานขับรถตองรักษากิรยิ ามารยาทในการปฏิบัตหิ นาที่ดังนี้
(1) แตงกายสุภาพเรียบรอย
(2) เชือ่ ฟงและปฏิบัตติ ามคําสั่งของผูบ ังคับบัญชา หรือผูควบคุมรถ
(3) ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกที่ใชในปจจุบัน
(4) ไมเสพสุราหรือของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่
(5) ตรงตอเวลา สุภาพเรียบรอยและมีน้ําใจ
(6) ไมสูบบุหรี่ในขณะขับรถ
หมวด 3
การเก็บรักษารถ
ขอ 12. ใหเก็บรักษารถ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ จอดไว ณ ที่จอดรถของชุมนุมสหกรณ
ยกเวนกรณีทไี่ ดรับอนุญาตจากผูจ ัดการฝายสํานักงานใหนํารถไปเก็บรักษาทีอ่ ื่นเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน
ขอ 13. ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดและดูแลรักษารถใหอยูในสภาพพรอมทีจ่ ะใชงานได
ตลอดเวลา และนํารถเขาจอดในสถานที่ทจี่ ัดไวใหเปนระเบียบเรียบรอย เมื่อหมดเวลาทําการแลวใหนํากุญแจ
สงมอบผูจ ัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคาร พรอมลงบันทึกสงมอบรถไวเปนหลักฐาน
ขอ 14. กรณีรถกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลาทําการ ใหพนักงานขับรถนํารถเขาจอดในสถานที่
กําหนดพรอมทั้งเก็บรักษากุญแจไว และใหนําสงมอบผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคาร
ทันทีที่เปดทําการ
ขอ 15. หามมิใหผูใดนํารถออกนอกบริเวณสถานที่ หลังเวลาทําการโดยเด็ดขาด เวนแตมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือจําเปน ใหผูรบั ผิดชอบนํารถออกจากบริเวณไดตามความเหมาะสม

หมวด 4
การบํารุงรักษารถ
ขอ 16. เมือ่ รถเกิดชํารุดเนื่องจากการใชงานตามปกติ ใหพนักงานขับรถรีบรายงานผูจัดการฝาย
สํานักงาน หรือหัวหนาแผนกอาคารเพือ่ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ 17. เมื่อรถไดรับความเสียหายหรือประสบอุบตั ิเหตุ ใหพนักงานขับรถรีบแจงบริษัทประกันภัย
และรีบรายงานใหผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคารทราบโดยเร็ว
ขอ 18. การบํารุงรักษารถเกี่ยวกับการลางอัดฉีด การเปลี่ยนน้ํามัน หลอลื่น หรือการตรวจเติม
น้ํามันหลอลื่นตามปกติหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถ รวมทั้งการตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่
กําหนด ใหพนักงานขับรถรายงานผูจ ัดการฝายสํานักงาน เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
หมวด 5
การเบิกจายน้าํ มันเชื้อเพลิงและน้าํ มันหลอลื่น
ขอ 19. ใหเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตามความจําเปน โดยใหเสนอเรื่องตอ
ผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคารพรอมแสดงรายงานการใชน้ํามันในรอบเดือนที่ผานมา
ขอ 20. การสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใหผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนก
อาคาร พิจารณาปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นทีข่ อเบิกใหเหมาะสมกับระยะทาง
ขอ 21. ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัตติ ามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมี
เจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
วาดวยเจาหนาที่
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

