
 

ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด 

ว่ำด้วย กำรใช้ กำรเก็บรักษำ แลกำรซ่อมบ ำรุงรถสหกรณ์ 

พ.ศ.2555 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.2554) ข้อ 75 ( 7) และข้อ 104 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 6 ในการ

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555 ให้ก าหนดว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบ ารุงรถ

สหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษาและ

การซ่อมแซมบ ารุงรถสหกรณ์ พ.ศ 2555 

     ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบและค านั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

     ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

            “สหกรณ”์    หมายถึง  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด  

            “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการเครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

             “ผู้จัดการ”  หมายถึง    ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

             “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

             “ผู้ขอใช้รถ”  หมายถึง   กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ หรือ   

                                                              หนว่ยงานที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

ข้อ 5 การใช้รถสหกรณ์ให้ใชเฉพาะงานสหกรณ์ หรืองานอ่ืนตามที่เห็นสมควรโดยให้ผู้จัดการ หรือผู้

ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุญาติใช้รถเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ในกรณีมีความจ าเป็นอย่างอืนที่

จะต้องใช้รถสหกรณ์ให้ผู้ใช้เสนอรายงานเหตุผล  และความจ าเป็นผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามล าดับ จนถึงผู้

อนุญาติ ทั้งนี้ผู้ขอใช้รถจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใชจ่าย (ถ้ามี) รวมทั้งหากมี

ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้ขอใช้รถจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวทั้งสิน 

 



ผู้ขอใช้รถจะต้องเสนอรายงานเหตุผลความจ าเป็นผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาตามล าดับผู้

มีอ านาจอนุญาติ  ตามแบบขอใช้รถสหกรณ์เป็นลายลักษณอักษรทุกครั้ง 

ข้อ 6 การขอใช้รถสหกรณ์ไปงานสหกรณ์ต่างจังหวัด จะต้องได้รับอนุญาติจากประธานกรรมการหรือผู้

ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 7 การใช้รถสหกรณ์ให้ใชเส้นทางตรงมุ้งถึงจุดหมายเป็นส าคัญ  เพ่ือเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงเว้น

แต่กรณีเหตุจ าเป็นจริงๆ ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถจัดท าบัญชีการใช้รถสหกรณ์ โดยเฉพาะการใช้เพลิง

ให้จัดท าบัญชีรายละเอียดพร้อมกับหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางของรถแต่ล่ะคัน 

ข้อ 8  ให้ใช้รถสหกรณ์ในวันปฎิบัติงานตามปกติ นับแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 เว้นแต่จะด้รับ

อนุญาติจากผู้จัดการผู้จัดการเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 9  เมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน หรือเลิกเวลาปฏิบัติงาน ผู้ขอใช้รถจะต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้

อยู่ในสภาพปกติก่อนน ารถมาเก็บไว้ในที่จอดรถของสหกรณ์ในกรณีมีความจ าเป็นจะต้องน ารถสหกรณ์ไปเก็บ

สถานที่อ่ืนๆเป็นครั้งคราว จะต้องได้รับอนุญาติจากผู้จัดการ 

ข้อ 10 รถของสหกรณ์ให้จัดท าตราสัญลักษณ์ของส านักงานสหกรณ์ติดไว้ข้างรถท้ังสองข้างเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตรและชื่อส านักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ขนาด 9 เซนติเมตร 

ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ท าบัญชีแสดงหลักฐานการได้มาและการจ าหน่ายจ่ายโอนรถสหกรณ์ไว้เป็น

หลักฐานตาม ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมแซม

บ ารุง รถสหกรณ์ พ.ศ.2555 

ข้อ 12 ในแต่ล่ะปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ส ารวจก าหนดเกณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถ เพื่อเป็น

หลักฐานในการเบิกจ่ายเชื่อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานให้ประธานกรรมการ

ทราบภายในเดือนพฤษจิกายนของทุกปี 

ข้อ 13 ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  

จ ากัดว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบ ารุงรถสหกรณ์ พ.ศ 2555 

ข้อ 14 ในกรณีรถสหกรณ์ประสบอุบัติเหตุ ให้ผู้ใช้รถรีบรายงานผู้บบังคับบัญชา ตามล าดับจนถึง

ประธานกรรมการทันทีตามแบบรายงานของระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วย การใช้ การ

เก็บรักษา และการซ่อมแซมบ ารุงรถสหกรณ์ พ.ศ 2555 พร้อมทั้งแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 15 ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้รถท่ีจะดูแลรักษารถท่ีตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับ หากรถสหกรณ์

ช ารุดเสียหาย เพราะเหตุใช้งานตามปกติหรือเหตอ่ืนๆ ให้ผู้ขอใช้รถรีบรายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบผูจัดการ

ประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการตั้งคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรตรวจสมรรถภาพเพ่ือด านเนการ

ซ่อมต่อไป 



ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าสมุดแสดงการซ่อมบ ารุงรถสหกรณ์ แต่ละคันตามแบบรายงานของระเบียบ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบ ารุงสหกรณ์ พ.ศ2555 

ข้อ 17 การบ ารุงรักษารถสหกรณ์ เช่น การล้างอัดฉีด การเติมหรือเปลี่ยนน้ ามันเบรค น้ ามันหล่อลื่น 

ไส้กรอกน้ ามันเครื่อง หรือวัสดุอื่นๆ อันจ าเป็นต้องกระท าเป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ ให้

เจ้าหน้าที่ด าเนินการขออนุมัติต่อผู้จัดการ 

ข้อ 18 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบสภาพสหกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดีก่อน

น าออกไปใช้ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

ข้อ 19 รถสหกรณ์ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือการนี้ 

ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

 

 


