
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทบัคาง จ ากดั 

ว่าด้วย การใช้ การควบคุมและบ ารุงรักษารถยนต์ พ.ศ.2555 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 75(7) ,ขอ้ 104(11) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด

ท่ี 21 คร้ังท่ี 3/2555 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ย การใช ้

การควบคุมและบ ารุงรักษารถยนต ์ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ย การใช ้การควบคุมและ

บ ารุงรักษารถยนต”์ 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “ผูต้รวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “รถยนต”์ หมายถึง รถยนตข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “ผูใ้ชร้ถยนต์” หมายถึง กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

และหมายความถึงผูท่ี้ประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการมอบหมายให้เป็นผูข้บัรถยนต์ 

  “ผูรั้บผดิชอบรถยนต์” หมายถึง ผูท่ี้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั มอบหมายให้เป็นผูดู้แล

บ ารุงรักษารถยนตข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

 ขอ้ 4 การใชร้ถยนตข์องสหกรณ์นั้น ให้ใชใ้นภารกิจของสหกรณ์เท่านั้น 

  4.1 การใชใ้นกิจการของสหกรณ์ภายในเขตจงัหวดั ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูจ้ดัการ 

  4.2 การใชใ้นกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งออกนอกเขตจงัหวดัเพชรบุรี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของประธาน

กรรมการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

 ขอ้ 5 การใชร้ถยนตใ์นเส้นทางตรง มุ่งถึงจุดหมายเป็นส าคญั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจใชเ้ส้นทางตรงได ้ให้ใช้

เส้นทางอ่ืนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 

 ขอ้ 6 ผูใ้ชร้ถยนต ์มีความประสงคจ์ะขอใชร้ถยนต ์ตอ้งท าบนัทึกการขอใชร้ถท่ีฝ่ายธุรการ และน าเสนอผูจ้ดัการ

พิจารณา โดยตอ้งระบุตามแบบท่ีก าหนด 

  6.1 เหตุผล ความจ าเป็น สถานท่ีท่ีจะไปโดยละเอียด 

  6.2 จ  านวนผูท่ี้จะไปก่ีคน เวลาท่ีจะใชร้ถก่ีวนั เวลาท่ีจะคืนรถ 



 ขอ้ 7 ให้ผูใ้ชร้ถยนตจ์ดัท ารายการบนัทึกใชร้ถยนตต์ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้ส่งสมุดบนัทึกรายการใชร้ถ

พร้อมหนงัสืออนุญาตใชร้ถยนต ์ให้ผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เพ่ือการตรวจสอบหลงัการใชร้ถทุกคร้ัง 

 ขอ้ 8 เม่ือเสร็จส้ินการใชร้ถยนตแ์ลว้ ให้น ารถยนตเ์ก็บไวใ้นสถานท่ีเก็บของสหกรณ์ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง

น ารถยนตไ์ปเก็บไว ้ณ สถานท่ีอ่ืนเป็นคร้ังคราวตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน แลว้รายงานคณะกรรมการทราบ 

 ขอ้ 9ให้ผูจ้ดัการก าหนดสถานท่ีเก็บลูกกญุแจรถยนตไ์วใ้นสถานท่ีอนัเหมาะสม และในบริเวณของสหกรณ์ 

 เม่ือเสร็จส้ินการใชร้ถยนต ์ให้น าลกูกุญแจประจ ารถยนตไ์ปเก็บไว ้ณ สถานท่ีเก็บตามความในวรรคก่อน 

 ขอ้ 10 ผูใ้ชร้ถยนต ์จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบกและขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ตลอดจน

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน้ี และตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถยนต ์

 ขอ้ 11 ผูรั้บผดิชอบรถยนต ์จะตอ้งตรวจรถยนตเ์ป็นประจ า เพ่ือความปลอดภยัและเป็นการเตรียมพร้อมเพ่ือใชไ้ด้

ทนัท่วงที ส่ิงท่ีตรวจสอบมีดงัน้ี 

  11.1 การเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ให้ตรวจดูน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนว่ายงัมีปริมาณเพียงพอ

กบัภารกิจท่ีจะปฏิบติัในแต่ละคร้ังหรือไม่ หากมีปริมาณไม่เพียงพอก็ให้จดัท าเร่ืองขอเติมน ้ามนัจากผูจ้ดัการก่อน 

  11.2 ตรวจวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง ควรเติมน ้ามนัเคร่ืองให้ไดร้ะดบั อยา่เติมให้เกินขีดระดบัเพราะอาจท า

ให้เคร่ืองยนตเ์สียหายได ้และในกรณีเดินทางไกล ควรมีน ้ ามนัเคร่ืองอะไหล่ไวใ้ห้เพียงพอ 

  11.3 ตรวจระดบัน ้ าในหมอ้น ้ า ตอ้งให้มีน ้ าเต็มอยูเ่สมอและห้ามเติมน ้าในเวลาน ้าเดือดพล่านหรือน ้าแห้ง 

หรือเคร่ืองยนตร้์อนจดั 

  11.4 ตรวจดูน ้ ากรดและขั้วหมอ้แบตเตอร่ี ตอ้งอยา่ให้น ้ ากรดแห้ง ถา้ระดบัน ้ ากรดนอ้ยควรเติมน ้ากลัน่

บริสุทธ์ิให้ไดร้ะดบัเหนือแผน่ธาตุ และตอ้งคอยท าความสะอาดขั้วหมอ้แบตเตอร่ีเสมอ 

  11.5 ตรวจดูรอยร่ัวของน ้ามนัและน ้ามนัต่างๆ ถา้มีการร่ัวควรมีการแกไ้ขซ่อมแซมให้ดีก่อนท่ีจะน ารถ

ออกใช ้

  11.6 ติดเคร่ืองตรวจดูการท างานเคร่ืองยนต ์และตรวจมาตรวดัต่างๆ เช่น ไฟชาร์ท ความดนัน ้ ามนัเคร่ือง 

น ้ ามนัเช้ือเพลิงว่าปกติหรือไม่ ถา้เกิดการขดัขอ้งตอ้งรายงานผูจ้ดัการทนัที 

  11.7 ตรวจดูน ้ ามนัห้ามลอ้ ว่ามีน ้ ามนัเพียงพอและใชก้ารไดดี้หรือไม่ 

  11.8 ตรวจดูคนัส่ง คนัชกั เกียร์และพวงมาลยั ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดโ้ดยปลอดภยั 

  11.9 วดัความดนัและสูบลมให้ไดข้นาดความดนัของลมท่ีก าหนดตามขนาดของยาง 

  11.10 ตรวจดูไฟทุกดวงให้ใชง้านไดต้ามปกติ 

 ขอ้ 12 ห้ามผูใ้ชร้ถยนต ์แกไ้ข ดดัแปลงหรือตกแต่งรถยนตก่์อนไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการ เวน้แต่เกิดเหตุขดัขอ้ง

หรือช ารุดระหว่างทาง จึงอนุญาตให้แกไ้ขไดเ้ป็นคร้ังคราว ถา้เห็นว่าส่ิงใดควรแกไ้ขให้รายงานผูจ้ดัการเพ่ือให้ช่างมาจดัการ

แกไ้ขให้เป็นท่ีเรียบร้อย 

 ขอ้ 13 ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจและไดแ้กไ้ขหรือตกแต่ง ตลอดจนการซ่อมแซมเคร่ืองยนตห์รือส่วนใดของรถยนตใ์ห้

ท  ารายงานเสนอผูจ้ดัการเพ่ือสั่งลงทะเบียนประวติัการซ่อมไวเ้ป็นสถิติ 



 ขอ้ 14 ผูใ้ชร้ถยนต ์จะให้ผูอ่ื้นขบัรถของสหกรณ์ท่ีตนเองควบคุมไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

ประธาน หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยผูอ้นุญาตจะตอ้งรับผดิชอบทุกประการ หากปรากฏความเสียหายข้ึน 

 ขอ้ 15 เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ห้ามน ารถยนตแ์ยกออกจากกนัจนกว่าเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ประกนัวินาศภยัจะมาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุให้เรียบร้อยเสียก่อน ในกรณีเช่นน้ี ให้พนกังานท ารายงานโดยละเอียด และท า

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีอยูข่องรถยนตก่์อนเกิดเหตุและหลงัเกิดเหตุและเส้นทางรอยลอ้รถยนตข์องตนเองและของผูเ้สียหาย ลง

วนั เวลาท่ีเกิดเหตุ ช่ือท่ีอยูข่องผูท่ี้จะเป็นพยานได ้ช่ือท่ีอยูข่องผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ ช่ือท่ีอยูผู่เ้สียชีวิต ช่ือท่ีอยูข่องเจา้ของรถ

หมายเลขทะเบียนของรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุแลว้รีบแจง้ให้ ประธาน หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ทราบ

ทนัที 

 ขอ้ 16 เม่ือประธาน หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ทราบเหตุให้รีบไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือจดัการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรโดยทนัที 

 ขอ้ 17 การด าเนินการเก่ียวกบัทะเบียนยานพาหนะ ให้ผูจ้ดัการเป็นผูด้  าเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียน

ยานพาหนะตามกฎหมาย 

 ขอ้ 18 ผูใ้ชร้ถยนตต์อ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในรถยนต์ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ารถยนต ์หากปรากฏว่าส่ิง

หน่ึงส่ิงใดช ารุดหรือเสียหายโดยประมาทปราศจากความระมดัระวงัแลว้ จะตอ้งรับชดใชใ้นส่ิงของนั้นๆ 

 ขอ้ 19 ผูรั้บผดิชอบรถยนตต์อ้งท าการลา้งรถยนตห์รือเช็ดรถยนตใ์ห้สะอาดอยูเ่สมอ 

 ขอ้ 20 เม่ือจะตอ้งเดินทางไกล ให้ผูรั้บผดิชอบรถยนตต์รวจรถยนตแ์ละเตรียมเคร่ืองมือไวใ้ห้พร้อมตลอดจน

เตรียมน ้ามนัเช้ือเพลิงให้เพียงพอกบัระยะทางท่ีจะไป 

 ขอ้ 21 ขอ้ความใดท่ีไม่ไดก้  าหนดหรือจ าตอ้งตีความแห่งระเบียบน้ี เป็ฯอ านาจของคณะกรรมการด าเนินวินิจฉยั

และให้ถือเป็นท่ีสุด 

ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 


