
ระเบียบ  สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

วาดวยการควบคุมและการใชรถยนต 

พ.ศ.2562 
 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด ขอ 74(16) และขอ 

105(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งที 7/2562  เมื่อวันที่  11 เมษายน  2562  ไดกําหนด

ระเบียบวาดวย  การควบคุมและการใชรถยนตดังตอไปนี้ 

  ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณ   การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด    วาดวยการควบคุม 

และการใชรถยนต  พ.ศ.2562” 

  ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  12  เมษายน พ.ศ. 2562   เปนตนไป 

        ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยการควบคุมและการใชรถยนต   

พ.ศ.2540  และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 

 

หมวด  1 

การควบคุมและการใชรถยนต 

หนาที่  ความรับผิดชอบและการขับรถยนตของเจาหนาที่ขับรถยนต 

 

  ขอ 4.  เจาหนาที่ขับรถยนต  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  พระราชบัญญัติจราจร   ทาง

บกและกฎที่ออกตามพระราชบัญญัติ  ตลอดจนขอบังคับอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวกับการนี้ 

  ขอ  5.  เจาหนาที่ขับรถยนต  จะตองตรวจรถยนตเปนประจําเพื่อความปลอดภัยและเปน การ

เตรียมพรอมเพื่อใชไดทันทวงท ี สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังนี้ 

5.1   ตรวจดูน้ํามันใหมีเพียงพอกับการใชงาน 

5.2 ตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง  ควรเติมน้ํามันเครื่องใหไดระดับ  อยาเติมใหเกินขีดระดับ 

เพราะอาจทําใหเครื่องยนตเสียหายได  และในกรณีเดินทางไกลควรมีน้ํามันเครื่องอะไหล

ไวใหเพียงพอ 

5.3 ตรวจระดับน้ําในหมอน้ํา  ตองใหมีน้ําเต็มอยูเสมอ  และหามเติมน้ําในเวลาน้ําเดือด

พลานหรือน้ําแหงเครื่องยนตรอนจัด 

5.4 ตรวจดูน้ํากรดและขั้วหมอแบตเตอรี่  ตองอยาใหน้ํากรดแหง  ถาระดับน้ํากรดนอยควร

เติมน้ํากลั่นบริสุทธิ์ใหไดระดับเหนือแผนธาตุ  และตองคอยทําความสะอาด  ขั้วหมอ

แบตเตอรี่เสมอ 
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5.5 ตรวจดูรอยรั่วของน้ําและน้ํามันตางๆ ถามีการรั่ว ควรแกไขซอมแซมใหดีเสียกอนที่จะ

นํารถออกใช 

5.6  ติดเครื่องตรวจดูการทํางานของเครื่องยนต  และตรวจมาตรวัดตาง  ๆ  เชน  ไฟชารท 

ความดัน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเชื้อเพลิงวาปกติหรือไม  ถาเกิดการขัดของ ตองรายงาน

ผูบังคับบัญชาทันที 

  5.7     ตรวจดูน้ํามันหามลอและหามลอ  วามีน้ํามันเพียงพอและใชการไดดีหรือไม 

  5.8    ตรวจดูคันสง  คันชัก  เกียรและพวงมาลัยใหอยูในสภาพที่ใชงานไดโดยปลอดภัย 

  5.9    วัดความดันและสูบลมใหไดขนาดความดันของลมตามกําหนดขนาดของยาง 

  5.10   ตรวจดูไฟทุกดวงใหแนใจวาใชงานไดตามปกติ 

  5.11   เจาหนาที่ขับรถยนตตองมีใบอนุญาตขับรถยนตติดตัวอยูเสมอ 

ขอ  6.  เมื่อเริ่มสตาทเครื่องยนต  หามเรงเครื่องโดยแรงหรือทันทีทันใด  ควรคอย  ๆ  เรงและ

ตรวจดูมาตรวัดตาง  ๆ  วาทํางานเปนปกติหรือไม 

  ขอ  7.  การเคลื่อนรถยนตออกควรใชเกียรหนึ่งทุกครั้ง  และตองออกรถยนตดวยความระมัดระวัง

ไมใหเกิดอาการกระตุกหรือสั่นสะเทือน  ใหรถยนตเคลื่อนไปโดยอาการสม่ําเสมอการหยุดรถยนตก็เชนเดียวกัน 

  ขอ  8.  การเขาเกียรหรือการเปลี่ยนเกียร  ใหระมัดระวังอยาใหเกิดเสียง  เนื่องจากการเสียดสีของ

ฟนเฟองเปนอันขาด  ใหเขาเกียรหรือเปลี่ยนเกียรดวยความระมัดระวัง 

  ขอ  9.  เจาหนาที่ขับรถยนต  ตองคอยสังเกตดูมาตรวัดตาง  ๆ  ในขณะที่รถยนตกําลังวิ่งอยู  เชน  

ความดัน  น้ํามันเครื่อง  ความรอน  ไฟชารท  และอื่น  ๆ  อยูเสมอ  ถาเกิดการชํารุดหรือขัดของตอง จอดรถ

ตรวจดูความบกพรอง  ถาแกไขไดควรดําเนินการทันที  และหามเหยีบคลัชเปนที่พักเทา 

  ขอ  10.  หามขับรถยนตดวยความเร็วสูง  ใหรูจักใชความเร็วใหเหมาะสมกับสถานที่และสภาพ

ของถนน    โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและกฎจราจรเปนสําคัญ  และไมควรใชเกียรสูงในขณะที่ความเร็วทางรถ

ต่ํา  ควรใชเกียรใหเหมาะสมกับความเร็วของรถ   และถาเครื่องยนตมีเสียงเคาะ จะตองลดเกียรใหต่ํากวาเกียรที่

ใชอยู 

  ขอ  11. รถยนตใหมหรือรถยนตที่ยกเครื่องใหมภายใน  1,000   ก.ม.  หามใชความเร็วเกินกวา 

40  ก.ม.  ตอชั่วโมง   และระหวาง  1,000  ถึง  2,000  ก.ม. หามใชความเร็วเกินกวา 80  ก.ม.  ตอชั่วโมง 

  ขอ  12.  หามเจาหนาที่ขับรถรถยนตแกไข   ดัดแปลงหรือตบแตงรถยนตกอนไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชาเวนแตเกิดเหตุขัดของหรือชํารุดระหวางทาง   จึงอนุญาตใหแกไขไดเปนครั้งคราว  ถาเห็นวา สิ่งใด

ควรแกไขใหรายงานผูบังคับบัญชา  เพื่อใหชางมาจัดการแกไขใหเปนที่เรียบรอย 
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  ขอ  13.  ทุกครั้งที่มีการตรวจและไดแกไขหรือตบแตง  ตลอดจนการซอมเครื่องยนตหรือสวนใด

ของรถยนตใหทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา  เพื่อลงทะเบียนประวัติการซอมไวเปนสถิติ 

 

  ขอ  14.  เจาหนาที่ขับรถยนตจะใหผูอื่นขับรถยนตของตนไมไดเปนอันขาด นอกจากไดรับอนุญาต

จากผูบังคับบัญชาโดยผูอนุญาตจะตองรับผิดชอบทุกประการ  หากปรากฏความเสียหายนั้น 

  ขอ  15.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองขับรถยนตดวยความระมัดระวัง  หามแซงรถคันอื่นโดย  ไม

จําเปน ควรทิ้งระยะหางระหวางคันรถขางหนาอยางนอย  10  เมตร  และหามแซงรถคันอื่นในทางโคง   บน

สะพานหรือในที่คับขัน 

ขอ  16.  เมื่อรถยนตวิ่งใกลจะถึงทางแยก  หรือทางรถไฟ  ใหลดความเร็วของรถยนตไมเกิน    

10 – 12 ก.ม.  ตอชั่วโมง  และเมื่อถึงทางแยกหรือทางรถไฟใหลดความเร็วลงอีกหรือหยุดมองดูซายขวา    เมื่อ

เห็นวาปลอดภัยจึงคอย  ๆ  ขับเคลื่อนตอไป  ในกรณีฝนตกถนนลื่นใหใชการเปลี่ยนเกียรแทนการหามลอ 

  ขอ  17.  รถยนตที่จะเลี้ยวเขาทางแยก  เลี้ยวเขาซอยหรือตรอก  หรือรถยนตที่ออกจากซอยหรือ

ตรอกใหชะลอรถยนตใหชาที่สุดหรือหยุดพรอมกับใหอาณัติสัญญาณเมื่อเห็นวาปลอดภัย  จึงขับเคลื่อน     ตอไป 

  ขอ  18.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนตเกิดชนกัน  หามนํารถยนตแยกออกจากกันจนกวา       

เจาหนาที่ตํารวจจะมาวัดสถานที่เกิดเหตุใหเรียบรอยเสียกอน  ในกรณีเชนนี้ ใหเจาหนาที่ขับรถยนตทํา     

รายงานโดยละเอียดและทําแผนที่สังเขปแสดงที่อยูของรถยนตกอนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  และเสนทางรอย

ลอรถยนตของตนและของผูเสียหาย  ตลอดจนรอยลอรถยนตจากริมถนนกับความกวางของถนน  ที่อยูของ

บุคคลหรือรถยนตที่ไดรับความเสียหายลงวันเวลาที่เกิดเหตุ  ชื่อที่อยูของผูที่จะเปนพยานได  ชื่อที่อยูของ

ผูไดรับบาดเจ็บ  ชื่อที่อยูเจาของรถหมายเลขทะเบียนของรถยนตที่เก่ียวกบัอุบัติเหตุ  แลวรีบแจงให

ผูบังคับบัญชาทราบทันที 

  ขอ  19.  เมื่อผูบังคับบัญชาทราบเหตุ  ใหรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุเพ่ือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง

ตามที่เห็นสมควรโดยทันที 

  ขอ  20.  เจาหนาที่ขับรถยนตจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต  ตลอดจนเครื่อง

ประกอบของรถยนตใหผิดแบบไปจากเดิมไมได  เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชาเสียกอน 

  ขอ  21.  ในการจอดคอยผูใชรถยนต  จะตองดับเครื่องยนตทุกครั้ง  และใหอยูเฝารถยนต

ตลอดเวลา  หามทิ้งรถยนตโดยไมมีผูอยูเฝา 
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  ขอ  22.  เมื่อรถยนตหยุดอยูกับที่  ถาสถานที่นั้นเปนที่ลาดชัน  ใหหาวัตถุมาวางกั้นลอหนา    ถา

เปนสถานที่ลาดลงใหวางกั้นลอหลัง  เพื่อชวยหามลอมือ  หามเขาเกียรแทนหามลอมือ 

  ขอ  23.  เมื่อรถยนตจะเคลื่อนออกจากที่จอด  หากจําเปนตองถอยหลังใหตรวจดูทางเสียกอน  

และใหถอยหลังโดยความระมัดระวัง 

  ขอ  24.  หามรับบุคคลอื่นรวมทางไปกับรถยนต  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผู

ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา   หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใชรถยนตเทานั้น 

 

  ขอ  25.  ถาเจาหนาที่ขับรถยนตไดรับคําสั่งใหออกไปทําการอยางหนึ่งอยางใด  เมื่อเสร็จงานนั้น

ตองรีบนํารถยนตมาเก็บไวที่สหกรณทันที 

  ขอ  26.  ถาสินคาหรือสวนใดสวนหนึ่งในรถยนตตกหายระหวางทาง  ใหเจาหนาที่ขับรถยนตแจง

ความไวที่สถานีตํารวจหรือเจาหนาที่ฝายปกครองทองถิ่น  แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อนํารถกลับ

มาถึงสหกรณ   

  ขอ  27.  ถาเจาหนาที่ขับรถยนตคนใดอนุญาตหรือยินยอมใหผูอื่นขับรถยนต  แลวเกิดความ  

เสียหายหรือเกิดเหตุใด  ๆ  ขึ้น  ถือวาเปนความผิดของเจาหนาที่ขับรถยนตผูนั้นซึ่งจะตองชดใชคาเสียหาย  และ

ตองถูกพิจารณาโทษในสถานหนักอีกดวย 

 

หมวด 2 

วาดวยการรักษารถยนตซึ่งเจาหนาที่ขับรถยนตจะพึงปฏิบัต ิ

 

  ขอ  28.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองเปนผูรับผิดชอบในรถยนตของตนตลอดจนเครื่องมือและ

อุปกรณประจํารถยนต หากปรากฏวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดชํารุดหรือเสียหายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง   

แลวจะตองรับชดใชสิ่งของนั้น  ๆ 

  ขอ  29.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองทําการลางรถยนตและเช็ครถยนตใหสะอาดอยูเสมอ 

  ขอ  30.  เมื่อจะตองเดินทางไกล  ใหเจาหนาทีข่ับรถยนตตรวจรถยนตและเตรียมเครื่องมือไวให

พรอมตลอดจนเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอกับระยะทางที่จะไป 

  ขอ  31.  เจาหนาที่ขับรถยนตจะตองระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากไฟใหจงหนัก  เชน       

ขณะเติมน้ํามันหามสูบบุหรี่  หรือระวังไมใหผูสูบบุหรี่เขาใกล 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวย  การควบคุมและการใชรถยนต 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 
 

หมวด  3 

มารยาทของเจาหนาที่ขับรถยนตซึ่งเจาหนาที่ขับรถยนตพงึปฏิบัติ 

 

 ขอ 32.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองทําตนเปนผูมีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชาและผูอ่ืน 

 ขอ 33.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองแตงตัวใหสุภาพเรียบรอย 

 ขอ 34.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองไมสูบบุหรี่ในขณะขับรถยนต 

 ขอ 35.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองไมเสพสรุาหรือของมึนเมาขณะขับรถยนต 

 ขอ 36.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองไมขับรถยนตดวยความเร็วสูงจนเปนที่หวาดเสียวแกผูใช รถยนต 

 ขอ  37.  เจาหนาที่ขับรถยนตตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                                  

     (นายหนู  กมลสินธ) 

                                                ประธานกรรมการ 

                                             สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

 

 


	                                             สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย  จำกัด 



