ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วย การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79(8) ข้อ 94 (16) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ชุด
ที่ 22 ครัง้ ที่ พิเศษ/2559 วันที่ 7 มกราคม 2559
กาหนดระเบียบว่าด้วย การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เ รียกว่ า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อานาจเจริญ
จากัด
ว่าด้วย การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ให้ถอื ใช้ระเบียบนี้ตงั้ แต่วนั ทีป่ ระกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. คานิยาม
“ส านัก งาน” หมายถึ ง สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อ านาจเจริ ญ
จ ากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอานาจเจริญ
จากัด
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานขับรถยนต์ท่สี หกรณ์จดั จ้างให้มีหน้าที่ขบั รถยนต์ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั
มอบหมายให้ขบั รถยนต์
“ผูข้ อใช้ยานพาหนะ” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ
ข้อ 4. การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ ให้ใช้เฉพาะงานของสหกรณ์ตามปกติ งานสัมมนา การรับรองหรืออย่าง
อื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับสหกรณ์
ในกรณี ท่ีมคี วามจาเป็ นอย่างอื่นที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ ให้ผูข้ อใช้เสนอรายงานเหตุผลและความจาเป็ นต่อผูม้ ี
อานาจอนุ ญาต ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้รถจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนา้ มัน ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ ( ถ้ามี ) รวมทัง้ หากเกิด
การเสียหายอย่างใด ๆ ผูข้ อใช้จะต้องรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัว
ข้อ 5. การขอใช้ ยานพาหนะไปปฏิบตั ิงานต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การ หรือผูร้ กั ษาการแทนเป็ นลายลักษณ์
อักษร และลงเวลา ออก – เข้า ไว้เป็ นหลักฐาน เว้นแต่การขอใช้ยานพาหนะไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดจะต้องได้รบั
อนุญาตจาก ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ กรณีประธานกรรมการไม่อยู่
ข้อ 6. การใช้ยานพาหนะไปปฏิบตั ิ งาน ให้ใช้เส้นทางตรงมุ่ง ถึง จุดหมายเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการประหยัด
เชื้อเพลิง เว้นแต่ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นจริงๆ
ข้อ 7. ให้พนักงานขับรถยนต์ หรือเจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย จัดทาบัญชีการใช้ยานพาหนะของสานักงานการ
ใช้นา้ มันเชื้อเพลิงตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด

ข้อ 8. เมือ่ เสร็จการปฏิบตั งิ านพนักงานขับรถยนต์จะต้องนายานพาหนะมาเก็บรักษาไว้ในบริเวณที่ จอดรถของ
สานักงาน ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นจะต้องนายานพาหนะไปเก็บสถานทีอ่ ่นื เป็ นครัง้ คราวจะ ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การ
หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการแล้วแต่กรณีตามข้อ 6
ข้อ 9. พาหนะของสหกรณ์ตอ้ งทาเครื่องหมาย หรือตราของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ จากัด
ข้อ 10. ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทาบัญชีแสดงหลักฐานการได้มาและการจาหน่ายพาหนะของสหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 11. ในกรณี ยานพาหนะสหกรณ์ประสบอุบตั เิ หตุ ให้พนักงานขับรถยนต์รีบรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับ ถึงประธานกรรมการ จนถึงคณะกรรมการดาเนินการทราบ (เว้นแต่พนักงานขับรถยนต์ถงึ แก่กรรมด้วย) ให้
ฝ่ ายธุรการดาเนินการแทน พร้อมแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนทีไ่ ว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 12. พนักงาน ขับรถยนต์มหี น้าทีด่ ูแลรักษายานพาหนะที่ตนได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูข้ บั หากยานพาหนะ
เกิดความชารุดเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุจากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุอ่นื ๆ ให้พนักงานขับรถยนต์รายงาน
ประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสภาพรถเพื่อดาเนิน การซ่อมต่อไป
ข้อ 13. การบารุง รักษายานพาหนะ เช่น การล้าง อัดฉีด การเติมนา้ มันเบรก นา้ มันหล่อลืน่ หรือเปลีย่ น
ถ่ายนา้ มันเครื่อง ไส้กรองนา้ มัน หรือวัสดุอ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ น ต้องทาเป็ นครัง้ คราวตามที่ระบุไว้ในคู่มอื การใช้รถให้เจ้าหน้าที่
หรือ พนักงานขับรถยนต์เสนออนุมตั ดิ าเนินการต่อประธานกรรมการ
ข้อ 14. พนักงานขับรถยนต์ต อ้ งตรวจสภาพของยานพาหนะให้อ ยู่ ในสภาพดีก่ อ นน าออกใช้ป ฏิบ ตั ิง าน
ประจาวันเป็ นประจาทุกครัง้
ข้อ 15. การปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หากมีปญั หาประการใดให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัย
ชี้ขาด มติของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ้นิ สุด
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
ทศพงศ์ บุญพุฒ
(นายทศพงศ์ บุญพุฒ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

