ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการใช้และบารุงรักษารถ
พ.ศ. 2549
******************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 33 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2549 ได้มมี ติให้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการใช้และบารุงรักษารถ พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการใช้และบารุง
รักษารถ พ.ศ.2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 9 มีนาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึง่ ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
"คณะกรรมการ” หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“พนักงานขับรถ” หมายถึง
พนักงานขับรถของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“การใช้รถ”
หมายถึง
การนารถไปใช้ในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“การบารุงรักษา” หมายถึง การล้างอัดฉีด การเปลีย่ นนา้ มันหล่อลืน่ การตรวจเติม
นา้ มันหล่อลืน่ ต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซมและการบารุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะนาออกไปปฏิบตั ิงาน
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูม้ อี านาจในการสัง่ การใช้รถทัง้ ในกรุงเทพฯและนอกเขตปริมณฑล
และมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เป็ นผูส้ งั ่ ใช้รถเพือ่ ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ข้อ 6 การขอใช้รถ ให้ผูท้ ข่ี อใช้รถแจ้งรายละเอียดตามเอกสารท้ายระเบียบนี้ โดยระบุความ
ประสงค์ว่าจะใช้รถไปปฏิบตั งิ านทีไ่ หน เรื่องใด แล้วนาเสนอผูม้ อี านาจในการสัง่ การตามข้อ 4. พิจารณา
อนุญาต
ข้อ 7 เมือ่ ใช้รถตามที่ได้รบั อนุ ญาตแลว้ ให้พนักงานขับรถรายงานให้ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ไี ด้รบั
มอบหมายทราบว่าได้นารถกลับเข้ามาจอด ณ ทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 8 ให้ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ควบคุมพนักงานขับรถลงรายการใช้รถตาม
ความเป็ นจริง
ข้อ 9 พนักงานขับรถต้องรักษากิรยิ ามารยาทในการปฏิบตั ิหน้าทีด่ งั นี้
9.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
9.2 เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
9.3 ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกทีใ่ ช้ในปัจจุบนั
9.4 ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา หรือสิง่ เสพติดทุกชนิด หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่
9.5 ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อยและมีนา้ ใจ และอานวยความสะดวกต่อผูโ้ ดยสาร
9.6 ไม่สูบบุหรี่ในขณะขับรถ
9.7 ประจาอยู่ในรถหรือใกล้รถมากทีส่ ุด
ข้อ 10 เมือ่ รถได้รบั ความเสียหายหรือประสบอุบตั ิเหตุ ให้พนักงานขับรถหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ มตั ิ
ให้ใช้รถ รีบแจ้งบริษทั ประกันภัยและรีบรายงานให้ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายทราบ
ข้อ 11 พนักงานขับรถที่กระทาโดยประมาท ทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ทรัพย์สนิ ของ
บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของสหกรณ์ จะต้องรับผิดชอบในการกระทาละเมิดดังกล่าว และกรณี ท่กี ระทา
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สหกรณ์สามารถไล่เบี้ยจากการกระทาประมาทเลินเล่อ จากพนักงานขับรถที่
ควบคุมดูแลรถยนต์ท่กี ่อให้เกิดการละเมิดนัน้ ได้
ข้อ 12 ผูใ้ ดกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้หรือกระทาการโดย
มีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอานาจ หรือนอกเหนืออานาจหน้าทีใ่ ห้ถอื ว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั ตามระเบียบ
ว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ข้อ 13 ให้เก็บรักษารถ ทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จอดไว้ ณ ทีจ่ อดรถของสหกรณ์ ยกเว้น
กรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้นารถไปเก็บรักษาทีอ่ ่นื เป็ นครัง้ คราวตามความ
จาเป็ น
ข้อ 14 ให้พนักงานขับรถ นารถเข้าจอดในสถานทีท่ จ่ี ดั ไว้ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เมือ่ หมดเวลาทา
การแล้วให้นากุญแจส่งมอบผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย พร้อมลงบันทึกส่งมอบรถไว้เป็ นหลักฐาน
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ข้อ 15 กรณีรถกลับจากปฏิบตั ิงานหลังเวลาทาการ ให้พนักงานขับรถนารถเข้าจอดในลานจอดรถ
ของสหกรณ์ พร้อมทัง้ เก็บรักษากุญแจไว้ และให้นาส่งมอบผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายทันทีทเ่ี ปิ ดทา
การ
ข้อ 16 ห้ามมิให้ผูใ้ ดนารถออกนอกบริเวณสถานที่ หลังเวลาทาการโดยเด็ดขาด เว้นแต่มเี หตุ
ฉุกเฉินหรือจาเป็ น ให้ผูม้ อี านาจ ได้แก่ ประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุญาต
ข้อ 17 ให้พนักงานขับรถทาความสะอาดรถให้เรียบร้อยเป็ นประจาทุกวันในเวลาเช้าก่อนนารถ
ออกไปปฏิบตั งิ านและให้ตรวจความเรียบร้อยของรถก่อนนาไปปฏิบตั งิ านหรือขณะขับรถดังนี้
17.1 ตรวจนา้ มันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับการใช้งาน
17.2 ตรวจห้ามล้อและตรวจเติมนา้ มันเบรกหรือนา้ มันครัชให้อยู่ในระดับมาตรฐาน วัดระดับ
นา้ มันเครื่อง และเติมให้ได้ระดับ
17.3 ตรวจระดับนา้ ในหม้อนา้ ให้มนี า้ เต็มอยู่เสมอ
17.4 ตรวจระดับนา้ กลันในหม้
่
อแบตเตอรี่ หากแห้งให้เติมนา้ กลันลงในหม้
่
อแบตเตอรี่
ตามช่อง ให้มรี ะดับนา้ กลันเหนื
่ อแผ่นธาตุเล็กน้อยเท่านัน้
17.5 ตรวจดูรอยรัว่ ของนา้ และนา้ มันใต้รถยนต์
17.6 ตรวจเติมความดันของลมยาง ให้อยู่ในขนาดที่กาหนด
17.7 ตรวจดูหลอดไฟ เช่น ไฟเบรค ไฟเลี้ยว ไฟแสงสว่าง ฯลฯ
17.8 ให้ใช้ความสังเกตขณะขับรถ เช่น เครื่องยนต์ แตร ระบบขับเคลือ่ น มีเสียงหรือ
กลิน่ ผิดปกติหรือไม่ ฯลฯ
การดาเนินการดังกล่าว หากพบข้อบกพร่องหรือความชารุดเสียหาย ให้รายงานให้ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายทราบ เพือ่ ดาเนินการต่อไป
ข้อ 18 เมือ่ รถเกิดชารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมาย เพือ่ พิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ 19 การบารุงรักษารถเกี่ยวกับการล้างอัดฉีด การเปลีย่ นนา้ มันหล่อลืน่ หรือการตรวจเติม
นา้ มันหล่อลื่นตามปกติหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบารุงรักษารถ รวมทัง้ การตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่
กาหนด ให้พนักงานขับรถรายงานผูจ้ ดั การหรือ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย เพือ่ พิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การเติมนา้ มันเชื้อเพลิงและนา้ มันหล่อลืน่ ให้ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายพิจารณา
ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงและนา้ มันหล่อลืน่ ทีข่ อเบิกให้เหมาะสมกับระยะทาง
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ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม 2549

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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