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ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 ว่าด้วยการใช้และบ ารุงรักษารถ  

พ.ศ. 2549 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 5 วันที่ 9 มีนาคม 2549 ได้มีมติให้ก าหนด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการใช้และบ ารุงรักษารถ พ.ศ. 2549   ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการใช้และบ ารุง 

รักษารถ พ.ศ.2549” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่  9  มีนาคม  2549  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”        หมายถึง      สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

  "คณะกรรมการ”  หมายถึง       คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                        วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ประธานกรรมการ”หมายถึง       ประธานด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                         วชิรพยาบาล จ ากัด  

  “ผู้จัดการ”         หมายถึง       ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง       เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “พนักงานขับรถ”   หมายถึง       พนักงานขับรถของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                           วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “การใช้รถ”       หมายถึง       การน ารถไปใช้ในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                      วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “การบ ารุงรักษา”    หมายถึง      การล้างอัดฉีด  การเปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่น  การตรวจเติม

น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะน าออกไปปฏิบัติงาน 

 ข้อ  5  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจในการส่ังการใช้รถท้ังในกรุงเทพฯและนอกเขตปริมณฑล

และมอบหมายให้ผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นผู้สั่งใช้รถเพื่อปฏิบัติงานของสหกรณ์  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 ข้อ  6  การขอใช้รถ  ให้ผู้ท่ีขอใช้รถแจ้งรายละเอียดตามเอกสารท้ายระเบียบนี้ โดยระบุความ

ประสงค์ว่าจะใช้รถไปปฏิบัติงานท่ีไหน เร่ืองใด แล้วน าเสนอผู้มีอ านาจในการส่ังการตามข้อ 4. พิจารณา

อนุญาต 

 ข้อ  7  เมื่อใช้รถตามท่ีได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานขับรถรายงานให้ผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายทราบว่าได้น ารถกลับเข้ามาจอด   ณ  ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว   

 ข้อ  8  ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ควบคุมพนักงานขับรถลงรายการใช้รถตาม 

ความเป็นจริง 

 ข้อ  9  พนักงานขับรถต้องรักษากิริยามารยาทในการปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

  9.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

  9.2  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

  9.3  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกท่ีใช้ในปัจจุบัน 

  9.4  ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติ

หน้าท่ี 

  9.5  ตรงต่อเวลา  สุภาพเรียบร้อยและมีน้ าใจ และอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร 

  9.6  ไม่สูบบุหรี่ในขณะขับรถ 

  9.7  ประจ าอยู่ในรถหรือใกล้รถมากท่ีสุด   

 ข้อ  10  เมื่อรถได้รับความเสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ  ให้พนักงานขับรถหรือผู้ท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้ใช้รถ  รีบแจ้งบริษัทประกันภัยและรีบรายงานให้ผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทราบ  

 ข้อ  11 พนักงานขับรถท่ีกระท าโดยประมาท ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น  ทรัพย์สินของ

บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของสหกรณ์ จะต้องรับผิดชอบในการกระท าละเมิดดังกล่าว   และกรณีท่ีกระท า

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สหกรณ์สามารถไล่เบ้ียจากการกระท าประมาทเลินเล่อ จากพนักงานขับรถท่ี

ควบคุมดูแลรถยนต์ท่ีก่อให้เกิดการละเมิดนั้นได้ 

ข้อ  12  ผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ   ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระท าการโดย

มีเจตนาทุจริต   หรือปราศจากอ านาจ   หรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

 ข้อ  13  ให้เก็บรักษารถ  ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  จอดไว ้ ณ ท่ีจอดรถของสหกรณ์ ยกเว้น

กรณีท่ีได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้น ารถไปเก็บรักษาท่ีอื่นเป็นครั้งคราวตามความ

จ าเป็น 

 ข้อ  14  ให้พนักงานขับรถ น ารถเข้าจอดในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เมื่อหมดเวลาท า

การแล้วให้น ากุญแจส่งมอบผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมลงบันทึกส่งมอบรถไว้เป็นหลักฐาน 
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 ข้อ  15  กรณีรถกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลาท าการ ให้พนักงานขับรถน ารถเข้าจอดในลานจอดรถ

ของสหกรณ์ พร้อมท้ังเก็บรักษากุญแจไว้    และให้น าส่งมอบผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทันทีท่ีเปิดท า

การ 

 ข้อ  16  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถออกนอกบริเวณสถานท่ี  หลังเวลาท าการโดยเด็ดขาด   เว้นแต่มีเหตุ

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ให้ผู้มีอ านาจ ได้แก่ ประธานกรรมการเป็นผู้อนุญาต 

 ข้อ  17  ให้พนักงานขับรถท าความสะอาดรถให้เรียบร้อยเป็นประจ าทุกวันในเวลาเช้าก่อนน ารถ

ออกไปปฏิบัติงานและให้ตรวจความเรียบร้อยของรถก่อนน าไปปฏิบัติงานหรือขณะขับรถดังนี้ 

  17.1  ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับการใช้งาน 

  17.2  ตรวจห้ามล้อและตรวจเติมน้ ามันเบรกหรือน้ ามันครัชให้อยู่ในระดับมาตรฐาน วัดระดับ

น้ ามันเคร่ือง  และเติมให้ได้ระดับ 

  17.3  ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ า  ให้มีน้ าเต็มอยู่เสมอ 

  17.4  ตรวจระดับน้ ากลั่นในหม้อแบตเตอรี่  หากแห้งให้เติมน้ ากลั่นลงในหม้อแบตเตอรี่ 

ตามช่อง  ให้มีระดับน้ ากลั่นเหนือแผ่นธาตุเล็กน้อยเท่านั้น 

  17.5  ตรวจดูรอยร่ัวของน้ าและน้ ามันใต้รถยนต์ 

  17.6  ตรวจเติมความดันของลมยาง  ให้อยู่ในขนาดท่ีก าหนด 

  17.7  ตรวจดูหลอดไฟ  เช่น  ไฟเบรค  ไฟเลี้ยว  ไฟแสงสว่าง  ฯลฯ 

  17.8  ให้ใช้ความสังเกตขณะขับรถ  เช่น เครื่องยนต์ แตร ระบบขับเคลื่อน  มีเสียงหรือ

กลิ่นผิดปกติหรือไม่  ฯลฯ 

 การด าเนินการดังกล่าว  หากพบข้อบกพร่องหรือความช ารุดเสียหาย  ให้รายงานให้ผู้จัดการ  หรือผู้ท่ี

ได้รับมอบหมายทราบ  เพื่อด าเนินการต่อไป   

 ข้อ  18  เมื่อรถเกิดช ารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ  ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้จัดการ  หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ข้อ  19  การบ ารุงรักษารถเกี่ยวกับการล้างอัดฉีด   การเปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นหรือการตรวจเติม

น้ ามันหล่อลื่นตามปกติหรืออื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถ รวมท้ังการตรวจสภาพรถตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด ให้พนักงานขับรถรายงานผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาด าเนินการ 

 ข้อ  20  การเติมน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  ให้ผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นท่ีขอเบิกให้เหมาะสมกับระยะทาง 
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ข้อ  21 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่            มีนาคม   2549 

 

 

 
(นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 


