ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย รถของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
-------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9)
และ ข้อ 96(10) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยรถของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย
รถของสหกรณ์ พ.ศ. 2550"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย รถของสหกรณ์
พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบ
อื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั ่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"รถของสหกรณ์" หมายถึง รถทุกชนิดทีส่ หกรณ์เป็นเจ้าของ
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"ผูจ้ ดั การ" หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"เจ้าหน้าทีข่ บั รถสหกรณ์" หมายถึง เจ้าหน้าทีข่ บั รถของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
ข้อ 5 รถของสหกรณ์ทกุ คันให้มตี ราเครื่องหมายของสหกรณ์ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า
7 นิ้ว หรือมีอกั ษรชื่อเต็มของสหกรณ์ สูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไว้ดา้ นนอกทัง้ สองข้าง
สาหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและตัวอักษรให้ลดลงตามส่วน ตราเครื่องหมาย
และตัวอักษรในวรรคแรกให้ใช้สที เ่ี ห็นได้ชดั เจน
ข้อ 6 การใช้รถของสหกรณ์ ให้ใช้เฉพาะในกิจการสหกรณ์เท่านัน้ การใช้รถนอกจากนี้
จะต้องได้รบั อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากคณะกรรมการ โดยผูข้ อจะต้องเสนอเหตุผลและความจาเป็น
กรณีพเิ ศษทีเ่ ป็นเหตุจาเป็น เร่งด่วน คณะกรรมการอาจกาหนดและมอบหมายให้
ประธานกรรมการอนุมตั แิ ทนได้
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ข้อ 7 การใช้รถในกรณีพเิ ศษตามข้อ 6 ผูข้ อจะต้องออกค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าทีท่ ข่ี บั รถ
ในอัตราทีไ่ ม่ต่ากว่าทีส่ หกรณ์จ่ายให้เจ้าหน้าทีข่ บั รถ และจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายใด ๆ อันเกิด
จากการใช้รถดังกล่าว
หมวด 2
กำรเก็บรักษำและกำรซ่อมบำรุง
ข้อ 8 ในแต่ละวันเมื่อเสร็จจากการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือหลังจากเวลาปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เจ้าหน้าที่
ทีข่ บั รถของสหกรณ์ ไปจอดเก็บไว้บริเวณโรงจอดรถของสหกรณ์ การนารถไปจอดเก็บนอกบริเวณดังกล่าว
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ข้อ 9 รถของสหกรณ์ตอ้ งมีสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา การบารุงรักษาให้ถอื ปฏิบตั ติ ามคาแนะนา
ในคู่มอื ประกอบการใช้รถ
ข้อ 10 ให้เป็นหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การ ทีจ่ ะต้องดูแล
เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ าม ข้อ 8 และข้อ 9
หมวด 3
กำรควบคุมดูแล
ข้อ 11 ให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การ จัดทาบัญชีควบคุมการใช้รถ
ซึง่ บัญชีดงั กล่าวจะต้องมีรายการ วัน เวลาทีใ่ ช้รถในกิจการอันใด วัน เวลาสิน้ สุดการใช้รถ และรายการอื่นๆ
ทีจ่ าเป็น เพื่อควบคุมการใช้รถให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ผจู้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจาก
ผูจ้ ดั การ จัดทาบัญชีควบคุมการเติมน้ามัน ซึง่ บัญชีดงั กล่าวจะต้องมีรายการ วัน เวลา ทีเ่ ติมน้ามัน
จานวนกิโลเมตรทีว่ งิ่ ได้ในการเติมน้ามันแต่ละครัง้ และรายการอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ข้อ 12 ในกรณีทม่ี เี หตุเกีย่ วกับการใช้รถไม่วา่ กรณีใด ๆ เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ ข่ี บั รถ
จะต้องรีบแจ้งผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การได้ทราบเพื่อดาเนินการ
ให้ผจู้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การ รายงานเรื่องดังกล่าวต่อประธานกรรมการ
ั
และดาเนินการแก้ไขปญหาดั
งกล่าวให้เรียบร้อย
ข้อ 13 การใช้รถเพื่อกิจการของสหกรณ์ภายในจังหวัดกาแพงเพชร ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ผูจ้ ดั การก่อน การใช้รถนอกจังหวัดกาแพงเพชร ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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