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ระเบยีบ 

สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

 วา่ดว้ยการใชแ้ละบ ารุงรกัษารถ  

พ.ศ. 2549 

****************************************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 83 (13)  ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั ชดุที่ 33 คร ัง้ที่ 5 วนัที่ 9 มนีาคม 2549 ไดม้มีตใิหก้ าหนด 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั ว่าดว้ยการใชแ้ละบ ารุงรกัษารถ พ.ศ. 2549   ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั ว่าดว้ยการใชแ้ละบ ารุง 

รกัษารถ พ.ศ.2549” 

ขอ้ 2.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่ วนัที ่ 9  มนีาคม  2549  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3.  บรรดา ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ และมต ิอื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบน้ี  

หรอืซึง่ขดั หรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

  “สหกรณ์”        หมายถึง      สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล  จ ากดั 

  "คณะกรรมการ”  หมายถงึ       คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

                                                        วชริพยาบาล จ ากดั 

  “ประธานกรรมการ”หมายถงึ       ประธานด าเนินการของสหกรณอ์อมทรพัย ์

                                                         วชริพยาบาล จ ากดั  

  “ผูจ้ดัการ”         หมายถงึ       ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

  “เจา้หนา้ที่” หมายถงึ       เจา้หนา้ทีข่องสหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 

  “พนกังานขบัรถ”   หมายถึง       พนกังานขบัรถของสหกรณอ์อมทรพัย ์

                                                           วชริพยาบาล จ ากดั 

  “การใชร้ถ”       หมายถึง       การน ารถไปใชใ้นกิจการของสหกรณ์ออมทรพัย ์

                                                      วชิรพยาบาล จ ากดั 

  “การบ ารุงรกัษา”    หมายถึง      การลา้งอดัฉีด  การเปลีย่นน า้มนัหลอ่ลืน่  การตรวจเตมิ

น า้มนัหลอ่ลืน่ต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซมและการบ ารุงรกัษารถใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะน าออกไปปฏบิตัิงาน 

 ขอ้  5  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูม้อี  านาจในการส ัง่การใชร้ถท ัง้ในกรุงเทพฯและนอกเขตปรมิณฑล

และมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  เป็นผูส้ ัง่ใชร้ถเพือ่ปฏบิตังิานของสหกรณ ์ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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 ขอ้  6  การขอใชร้ถ  ใหผู้ท้ีข่อใชร้ถแจง้รายละเอยีดตามเอกสารทา้ยระเบยีบน้ี โดยระบคุวาม

ประสงคว์่าจะใชร้ถไปปฏบิตังิานทีไ่หน เรื่องใด แลว้น าเสนอผูม้อี  านาจในการส ัง่การตามขอ้ 4. พจิารณา

อนุญาต 

 ขอ้  7  เมือ่ใชร้ถตามที่ไดร้บัอนุญาตแลว้ ใหพ้นกังานขบัรถรายงานใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายทราบว่าไดน้ ารถกลบัเขา้มาจอด   ณ  ทีก่  าหนดเรยีบรอ้ยแลว้   

 ขอ้  8  ใหผู้จ้ดัการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ควบคุมพนกังานขบัรถลงรายการใชร้ถตาม 

ความเป็นจรงิ 

 ขอ้  9  พนกังานขบัรถตอ้งรกัษากริยิามารยาทในการปฏบิตัิหนา้ทีด่งัน้ี 

  9.1  แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย 

  9.2  เชื่อฟงัและปฏบิตัิตามค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 

  9.3  ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิจราจรทางบกทีใ่ชใ้นปจัจุบนั 

  9.4  ไมเ่สพสุราหรอืของมนึเมา หรอืสิง่เสพตดิทกุชนิด หรอืมอีาการมนึเมาในขณะปฏบิตัิ

หนา้ที่ 

  9.5  ตรงต่อเวลา  สุภาพเรยีบรอ้ยและมนี า้ใจ และอ านวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสาร 

  9.6  ไมสู่บบุหรี่ในขณะขบัรถ 

  9.7  ประจ าอยู่ในรถหรอืใกลร้ถมากทีสุ่ด   

 ขอ้  10  เมือ่รถไดร้บัความเสยีหายหรอืประสบอุบตัิเหต ุ ใหพ้นกังานขบัรถหรอืผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัิ 

ใหใ้ชร้ถ  รีบแจง้บริษทัประกนัภยัและรีบรายงานใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายทราบ  

 ขอ้  11 พนกังานขบัรถที่กระท าโดยประมาท ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น  ทรพัยส์นิของ

บุคคลอื่น หรือทรพัยส์ินของสหกรณ์ จะตอ้งรบัผิดชอบในการกระท าละเมดิดงักล่าว   และกรณีที่กระท า

ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง สหกรณ์สามารถไล่เบี้ยจากการกระท าประมาทเลนิเล่อ จากพนกังานขบัรถที่

ควบคุมดูแลรถยนตท์ี่ก่อใหเ้กิดการละเมดินัน้ได  ้

ขอ้  12  ผูใ้ดกระท าการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่   ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบน้ีหรอืกระท าการโดย

มเีจตนาทจุริต   หรอืปราศจากอ านาจ   หรอืนอกเหนืออ านาจหนา้ทีใ่หถ้อืว่าผูน้ ัน้กระท าผดิวนิยัตามระเบยีบ

ว่าดว้ยเจา้หนา้ทีส่หกรณ ์และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 

 ขอ้  13  ใหเ้กบ็รกัษารถ  ทีอ่ยู่ในความดูแลรบัผดิชอบ  จอดไว ้ ณ ทีจ่อดรถของสหกรณ ์ยกเวน้

กรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหน้ ารถไปเกบ็รกัษาทีอ่ื่นเป็นคร ัง้คราวตามความ

จ าเป็น 

 ขอ้  14  ใหพ้นกังานขบัรถ น ารถเขา้จอดในสถานทีท่ีจ่ดัไวใ้หเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย  เมือ่หมดเวลาท า

การแลว้ใหน้ ากุญแจส่งมอบผูจ้ดัการหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย  พรอ้มลงบนัทกึส่งมอบรถไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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 ขอ้  15  กรณีรถกลบัจากปฏบิตัิงานหลงัเวลาท าการ ใหพ้นกังานขบัรถน ารถเขา้จอดในลานจอดรถ

ของสหกรณ ์พรอ้มท ัง้เก็บรกัษากญุแจไว ้   และใหน้ าส่งมอบผูจ้ดัการหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายทนัททีีเ่ปิดท า

การ 

 ขอ้  16  หา้มมใิหผู้ใ้ดน ารถออกนอกบริเวณสถานที ่ หลงัเวลาท าการโดยเด็ดขาด   เวน้แต่มเีหตุ

ฉุกเฉินหรอืจ าเป็น  ใหผู้ม้อี  านาจ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการเป็นผูอ้นุญาต 

 ขอ้  17  ใหพ้นกังานขบัรถท าความสะอาดรถใหเ้รียบรอ้ยเป็นประจ าทกุวนัในเวลาเชา้ก่อนน ารถ

ออกไปปฏบิตังิานและใหต้รวจความเรยีบรอ้ยของรถก่อนน าไปปฏบิตังิานหรอืขณะขบัรถดงัน้ี 

  17.1  ตรวจน า้มนัเชื้อเพลงิใหเ้พยีงพอกบัการใชง้าน 

  17.2  ตรวจหา้มลอ้และตรวจเติมน า้มนัเบรกหรอืน า้มนัครชัใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐาน วดัระดบั

น า้มนัเครื่อง  และเตมิใหไ้ดร้ะดบั 

  17.3  ตรวจระดบัน า้ในหมอ้น า้  ใหม้นี า้เตม็อยู่เสมอ 

  17.4  ตรวจระดบัน า้กล ัน่ในหมอ้แบตเตอรี่  หากแหง้ใหเ้ติมน า้กล ัน่ลงในหมอ้แบตเตอรี่ 

ตามช่อง  ใหม้รีะดบัน า้กล ัน่เหนือแผ่นธาตเุลก็นอ้ยเท่านัน้ 

  17.5  ตรวจดูรอยรัว่ของน า้และน า้มนัใตร้ถยนต ์

  17.6  ตรวจเตมิความดนัของลมยาง  ใหอ้ยู่ในขนาดที่ก  าหนด 

  17.7  ตรวจดูหลอดไฟ  เช่น  ไฟเบรค  ไฟเลี้ยว  ไฟแสงสว่าง  ฯลฯ 

  17.8  ใหใ้ชค้วามสงัเกตขณะขบัรถ  เช่น เครื่องยนต ์แตร ระบบขบัเคลือ่น  มเีสยีงหรอื

กลิน่ผดิปกติหรอืไม ่ ฯลฯ 

 การด าเนินการดงักลา่ว  หากพบขอ้บกพร่องหรอืความช ารุดเสยีหาย  ใหร้ายงานใหผู้จ้ดัการ  หรอืผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมายทราบ  เพือ่ด าเนินการต่อไป   

 ขอ้  18  เมือ่รถเกิดช ารุดเน่ืองจากการใชง้านตามปกต ิ ใหพ้นกังานขบัรถรีบรายงานผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมาย  เพือ่พจิารณาด าเนินการต่อไป 

 ขอ้  19  การบ ารุงรกัษารถเกี่ยวกบัการลา้งอดัฉีด   การเปลีย่นน า้มนัหลอ่ลืน่หรอืการตรวจเตมิ

น า้มนัหล่อลื่นตามปกติหรืออื่นๆ  ที่เกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษารถ รวมท ัง้การตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่

ก  าหนด ใหพ้นกังานขบัรถรายงานผูจ้ดัการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย  เพือ่พจิารณาด าเนินการ 

 ขอ้  20  การเตมิน า้มนัเชื้อเพลงิและน า้มนัหลอ่ลืน่  ใหผู้จ้ดัการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายพจิารณา

ปรมิาณน า้มนัเชื้อเพลงิและน า้มนัหลอ่ลืน่ทีข่อเบกิใหเ้หมาะสมกบัระยะทาง 
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ขอ้  21 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัที ่           มนีาคม   2549 

 

 

 
(นายแพทยส์มเกียรต ิ ธาตรธีร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 


