
 
 
 
 

ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 
วาดวยการใชและบํารุงรักษารถ 

พ.ศ. 2552 
********************************************** 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใชและบํารุงรักษารถ ใหเหมาะสมกับการดําเนินการ 

และเปนแนวทางในการปฏบิัติ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  ขอ 45 (12)   
และขอ 59 ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที ่37  ครั้งที ่8  เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2552  
จึงกําหนดระเบียบวาดวยการใชและบํารงุรักษารถไว  ดังตอไปนี ้
 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  วาดวยการใช
และบํารุงรักษารถ  พ.ศ. 2552” 
 ขอ  2.  ระเบยีบนีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  เปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการใชและบํารุงรักษารถ พ.ศ. 2547 
 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําส่ังหรือขอตกลงอื่นใด ซึง่ขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ  4.  ในระเบียบนี ้
 “ชุมนุมสหกรณ”  หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จาํกัด 

"ผูจัดการใหญ” หมายความวา  ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด   
"ผูจัดการฝายสํานักงาน” หมายความวา  ผูจัดการฝายสํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง 

ประเทศไทย จํากัด   
          “หัวหนาแผนกอาคาร”  หมายความวา  หัวหนาแผนกอาคาร  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย  จํากัด 
 “พนักงานขับรถ”  หมายความวา  พนักงานขับรถชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
รวมถึงเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการใหญ 
ใหปฏิบัติหนาท่ีขับรถ 
 



          “รถ”  หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนตของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 “การใชรถ”   หมายความวา  การนํารถไปใชในกิจการของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด  ตามที่ไดรับอนุญาต 
 “การบํารุงรักษา”  หมายความวา  การลางอัดฉีด  การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น  การตรวจเติม
น้ํามันหลอลื่นตางๆ ตลอดจนการซอมแซมและการบํารุงรักษารถใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะนําออกไป
ปฏิบัติงาน 
 ขอ  5.  ใหผูจดัการใหญเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจกําหนดหลกัเกณฑแนวปฏิบัติ
และวินจิฉยัปญหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้

หมวด  1 

การใชและอํานาจในการสั่งการ 
 ขอ  6.  ใหผูจดัการฝายสํานักงาน เปนผูส่ังใชรถเพือ่ปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ 
 ขอ  7.  การขอใชรถ  ใหผูที่ขอใชรถกรอกขอความลงในใบอนุมัต ิ   ขอใชรถตามแบบทีฝ่าย
สํานักงานกําหนด 
                  การใชรถ ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของชุมนุมสหกรณ หรือเพื่อประโยชนของชุมนุม
สหกรณ  ผูขอใชรถจะตองควบคุมใหการใชรถอยูในเสนทางตามท่ีขอ   
        ขอ  8. เม่ือใชรถตามที่ไดรับอนุมัติแลวใหพนักงานขับรถรายงานใหผูจัดการฝายสํานักงานทราบวา
ไดนํารถกลับเขามาจอด ณ  ที่กําหนดเรียบรอยแลว  พรอมท้ังลงบันทึกการใชรถทุกคร้ังท่ีออกไปปฏิบตัิงาน   
 ขอ 9. ใหผูจัดการฝายสํานักงาน ควบคุมพนักงานขบัรถลงรายการใชรถตามความเปนจริง          
 

หมวด 2 
หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานขบัรถ 

 ขอ 10.  ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดรถใหเรียบรอยเปนประจําทุกวันในเวลาเชากอนนํารถ
ออกไปปฏิบติังานและใหตรวจความเรียบรอยของรถกอนนําไปปฏิบตังิานหรือขณะขับรถดังนี ้
 (1)  ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอกับการใชงาน 
 (2)  ตรวจวัดระดับน้ํามันเคร่ือง  และเติมใหไดระดับ 
 (3)  ตรวจระดับน้ําในหมอน้าํ  ใหมีน้ําเต็มอยูเสมอ 
 (4)  ตรวจระดับน้ํากลั่นในหมอแบตเตอร่ี  หากแหงใหเติมน้ํากลั่นลงในหมอแบตเตอร่ีตามชอง  ใหมี
ระดับน้ํากลั่นเหนือแผนธาตเุล็กนอยเทานัน้ 
 (5)  ตรวจดูรอยรั่วของนํ้าและน้ํามันใตรถยนต 
 (6)  ตรวจหามลอและตรวจเติมนํ้ามันเบรคหรือน้ํามันครัชหรือน้ํามันพาวเวอรใหอยูในระดับ 



 (7)  ตรวจเติมความดันของลมยาง  ใหอยูในขนาดที่กําหนด 
 (8)  ตรวจดูหลอดไฟเชน ไฟเบรค ไฟเลีย้ว ไฟแสงสวาง ฯลฯ 
 (9)  ใหใชความสังเกตขณะขับรถ  เชน เครื่องยนต  ระบบขับเคลือ่น  มีเสียงหรอืกลิ่นผิดปกติ
หรือไม  ฯลฯ 
 การดําเนินการดังกลาว  หากพบขอบกพรองหรือความชาํรุดเสียหาย  ใหรายงานใหผูจัดการฝาย
สํานักงานทราบ  เพือ่ดําเนนิการตอไป   

ขอ 11. พนักงานขบัรถตองรกัษากิริยามารยาทในการปฏิบัตหินาที่ดังนี้ 
 (1)  แตงกายสุภาพเรียบรอย 
 (2)  เชือ่ฟงและปฏบิัตติามคําส่ังของผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมรถ 
 (3)  ปฏบัิตติามพระราชบัญญัตจิราจรทางบกที่ใชในปจจุบัน 
 (4)  ไมเสพสุราหรือของมึนเมา หรือส่ิงเสพติดทุกชนิด หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที ่
 (5)  ตรงตอเวลา  สุภาพเรียบรอยและมีน้ําใจ 
 (6)  ไมสูบบุหรี่ในขณะขบัรถ 

 
หมวด  3 

การเก็บรักษารถ 
 ขอ  12.  ใหเก็บรักษารถ  ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ  จอดไว  ณ ท่ีจอดรถของชุมนุมสหกรณ  
ยกเวนกรณีทีไ่ดรับอนุญาตจากผูจัดการฝายสํานักงานใหนํารถไปเก็บรักษาทีอ่ื่นเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน 
 ขอ  13.  ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดและดูแลรักษารถใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได
ตลอดเวลา  และนํารถเขาจอดในสถานที่ท่ีจัดไวใหเปนระเบียบเรียบรอย  เม่ือหมดเวลาทําการแลวใหนํากุญแจ
สงมอบผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคาร พรอมลงบันทกึสงมอบรถไวเปนหลักฐาน 

ขอ 14.  กรณรีถกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลาทําการ ใหพนักงานขับรถนํารถเขาจอดในสถานที่
กําหนดพรอมท้ังเก็บรักษากุญแจไว    และใหนําสงมอบผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคาร
ทันทีที่เปดทําการ 
 ขอ 15.  หามมิใหผูใดนํารถออกนอกบริเวณสถานที่  หลังเวลาทําการโดยเด็ดขาด   เวนแตมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือจาํเปน  ใหผูรับผิดชอบนํารถออกจากบริเวณไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 
หมวด  4 

การบาํรุงรักษารถ 
 ขอ  16.  เม่ือรถเกิดชํารุดเนื่องจากการใชงานตามปกติ  ใหพนักงานขับรถรบีรายงานผูจัดการฝาย
สํานักงาน  หรือหัวหนาแผนกอาคารเพือ่พจิารณาดําเนินการตอไป 
 ขอ 17.  เม่ือรถไดรับความเสียหายหรือประสบอุบตัิเหตุ  ใหพนักงานขับรถรีบแจงบริษัทประกันภัย
และรีบรายงานใหผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคารทราบโดยเร็ว 
 ขอ 18. การบํารุงรักษารถเกี่ยวกับการลางอัดฉีด  การเปลี่ยนน้ํามัน    หลอลื่น  หรือการตรวจเติม
น้ํามันหลอลื่นตามปกติหรืออื่นๆ  ที่เก่ียวกับการบาํรุงรักษารถ รวมทั้งการตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่
กําหนด ใหพนักงานขับรถรายงานผูจัดการฝายสํานักงาน  เพือ่พจิารณาดําเนินการ 

 
หมวด  5 

การเบิกจายน้าํมนัเชื้อเพลิงและน้าํมันหลอล่ืน 
 ขอ 19.  ใหเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตามความจาํเปน   โดยใหเสนอเรื่องตอ
ผูจัดการฝายสํานักงานหรือหัวหนาแผนกอาคารพรอมแสดงรายงานการใชน้ํามันในรอบเดือนท่ีผานมา
 ขอ 20.  การสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น  ใหผูจัดการฝายสํานักงานหรือหวัหนาแผนก
อาคาร พิจารณาปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นท่ีขอเบิกใหเหมาะสมกับระยะทาง 
 ขอ 21. ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัตติามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมี
เจตนาทุจริต   หรือปราศจากอํานาจ   หรอืนอกเหนืออํานาจหนาท่ีใหถือวาผูน้ันกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
วาดวยเจาหนาที่ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
 
                               
 
      (นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ) 
            ประธานกรรมการ 

         ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 
 


