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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. 2556
...............................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2549
ข้อ 79 (11) และข้อ 107 (10) มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. 2556 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการใช้
ยานพาหนะ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“พนักงานขับรถ” หมายถึง ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานขับรถและ
บริ การของสหกรณ์ และไว้ปฏิบตั ิงานประจาในสหกรณ์
“ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
ข้อ 4. การนายานพาหนะออกนอกสานักงานสหกรณ์ทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการแทน ในสมุดบันทึกการใช้ยานพาหนะ
ข้อ 5. ยานพาหนะซึ่ งออกจากสหกรณ์จะต้องมีพนักงานขับรถทุกครั้ง ยกเว้นพนักงานขับรถ
ไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ 6. การนายานพาหนะไปติดต่องานของสหกรณ์ ต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่ใช้
เดินทางตามปกติจะนายานพาหนะออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอนั สมควรมิได้
ข้อ 7. การนายานพาหนะไปเติมน้ ามันจะต้องมีใบสั่งจ่ายน้ ามันจากประธานกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการแทนทุกครั้ง
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ข้อ 8. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อกิจการอื่นใดนอกจากภารกิจของสหกรณ์ฯ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ โดยผูป้ ระสงค์จะใช้ยานพาหนะจะต้องทาบันทึก
ขออนุ ญาตต่อประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการแทน เป็ นการล่วงหน้าตาม
สมควร ยกเว้นกรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน
ข้อ 9. กรณี เจ็บป่ วยหรื อเกิดเหตุกรณี ฉุกเฉิ นที่มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน ให้ประธานกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการแทน หรื อหัวหน้าฝ่ ายสั่งพนักงานขับรถได้ทนั ที และกรณี
หัวหน้าฝ่ ายเป็ นผูส้ ั่งให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว
ข้อ 10. ยานพาหนะให้อยูใ่ นความควบคุมบารุ งรักษาและรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ักษาการแทน เว้นแต่ผจู ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ักษาการแทนจะสั่งการเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 11. ยานพาหนะที่นาออกไปใช้ จะต้องอยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย โดยต้องตรวจสอบก่อน
นาออกใช้งานทุกครั้ง
ข้อ 12. ให้ผจู ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ักษาการแทน มีหน้าที่ตรวจตราควบคุมและ
กวดขันการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยเคร่ งครัด หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้น
กับทรัพย์สิน เพราะความประมาทเลินเล่อของผูข้ บั ขี่แล้ว ผูข้ บั ขี่น้ นั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งสิ้ น
ข้อ 13. ให้สหกรณ์จดั ทาประกันภัยภาคสมัครใจแก่ยานพาหนะของสหกรณ์ ไม่ต่ากว่าการ
ทาประกันภัยประเภท 3
ข้อ 14. พนักงานขับรถต้องรายงานการบารุ งรักษาหรื อการซ่ อมแซมยานพาหนะ เช่นการ
เปลี่ยนน้ ามันเครื่ องและไส้กรอง น้ ามันเกียร์ น้ ามันเืื องท้าย น้ ามันหล่อลื่นอื่น ๆ ไส้กรองอากาศ น้ ามันเบรค
การล้างอัดฉีดและการเปลี่ยนน้ ายาแอร์ การซ่อมแซมอื่น ๆ ที่จาเป็ นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถยนต์ หรื อตาม
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด เพื่อขออนุมตั ิซ่อมบารุ งหรื อซ่อมแซมแล้วแต่กรณี
ข้อ 15. ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุเกิดความเสี ยหายพนักงานขับรถหรื อเจ้าหน้าที่ หรื อกรรมการ
ที่ควบคุมรถจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ เพื่อพิจารณา
ข้อ 16. ยานพาหนะคันใดเกิดความเสี ยหายหรื อบุบสลาย เพราะความผิดของบุคคลภายนอก
ให้สหกรณ์เป็ นผูเ้ รี ยกค่าเสี ยหายตามกฎหมาย
ข้อ 17. เอกสารต่างๆ สาหรับใช้ในระเบียบนี้ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

( นายนิวฒั น์ วีระสุ นทร )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

