
 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบ ารุงรถสหกรณ์ 

พ.ศ.2563 
 

  อาศัยอ านาตาาควาาคใน้ออบัควับ้อคสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด้ออ 66 และ        
้ออ 94(10) ที่ปณะชุคว์ะรณณคราณด าเนินราณสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด ชุดที่ 55             
วณั้คที่ 13/2563 าันที่ 21 รณรฎาวค 2563 ไดอคีคาิเป็นเอรฉันท ใกอร ากนดณะเบียบสกรณ์ ออคทณัพย 
า าณาตปัาาานี ต ารัด า่าดอายราณใชอ ราณเร็บณัรษา และราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  พ.ศ.2563 ดัคา่อไปนี้ 
 ้ออ 1 ณะเบียบนี้เณียรา่า “ณะเบียบสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด า่าดอายราณใชอ   
ราณเร็บณัรษา และราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  พ.ศ.2563” 
 ้ออ 2 ณะเบียบนี้ใชอบัควับนับแา่าันปณะราศ เป็นาอนไป 

้ออ 3 ในณะเบียบนี้ 
“ส านัรคาน” กคายวาาคา่า ส านัรคานสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด 
“สกรณ์ ” กคายวาาคา่า สกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด 
“ปณะธานรณณคราณ” กคายวาาคา่า ปณะธานรณณคราณด าเนินราณสกรณ์ ออคทณัพย  

า าณาตปัาาานี ต ารัด 
   “ผูอตัดราณ” กคายวาาคา่า ผูอตัดราณสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด 
   “พนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับคอบกคายใกอใชอณถ” กคายวาาคา่า พนัรคาน้ับณถ
สกรณ์  กณือผูอที่ไดอณับคอบกคายกณือคอบอ านาตใกอใชอณถสกรณ์  
   “ผูอ้อใชอณถ” กคายวาาคา่า รณณคราณ เตอากนอาที่สกรณ์  สคาชิรสกรณ์  กณือ
กน่ายคานณาชราณที่เร่ียา้ออครับสกรณ์  
  ้ออ 4 ราณใชอณถสกรณ์ ใกอใชอเฉพาะคานสกรณ์  กณือคานอ่ืนาาคที่เก็นสควาณโดยใกอผูอตัดราณ 
กณือ ผูอที่ไดอณบัคอบกคายเป็นผูอคีอ านาตอนุญาาใชอณถเป็นลายลัรษ  ์อัรษณทุรวณั้ค 
  ในรณ์ีคีวาาคต าเป็นอย่าคอ่ืนที่ตะาออคใชอณถสกรณ์ ใกอผูอ้อใชอเสนอณายคานเกาุผล และวาาค
ต าเป็นผ่านเตอากนอาที่ผูอณับผิดชอบาาคล าดับตนถึคผูออนุญาา ทั้คนี้ผูอ้อใชอณถตะาออคณับผิดชอบว่าใชอต่ายเรี่ยารับ
น้ าคันเชื้อเพลิคและว่าใชอต่าย (ถอาคี) ณาคทั้คการคีวาาคเสียกายใดๆ เริด้ึ้น ผูอ้อใชอณถตะาออคณับผิดชอบเป็น
ราณส่านาัาทั้คสิ้น 
  ผูอ้อใชอณถตะาออคเสนอณายคานเกาุผลวาาคต าเป็นผ่านเตอากนอาที่ผูอณับผิดชอบเพ่ือพิตาณ์า
าาคล าดับตนถึคผูอคีอ านาตอนุญาา าาคแบบ้อใชอณถสกรณ์ เป็นลายลัรษ  ์อัรษณทุรวณั้ค 
  ้ออ 5 ราณ้อใชอณถสกรณ์ ไปคานสกรณ์ า่าคตัคกาัด ตะาออคไดอณับอนุญาาตารปณะธาน
รณณคราณ กณือผูอไดอณับคอบกคาย 
  ้ออ 6 ราณใชอณถสกรณ์ ไปคานสกรณ์ ใกอใชอเสอนทาคาณคคุ่คถึคตุดกคายเป็นส าวัญเพ่ือเป็นราณ
ปณะกยัดเชื้อเพลิค เาอนแา่รณ์ีคีเกาุต าเป็นตณิคๆ 
  ใกอเตอากนอาที่และพนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับคอบกคายใกอใชอณถตัดท าบัญชีราณใชอณถสกรณ์  
โดยเฉพาะราณใชอเชื้อเพลิคใกอตัดท าบัญชีณายละเอียดพณออครับกลัรฐานแสดคราณเปณียบเทียบราณใชอต่าย
เชื้อเพลิครับณะยะทาค้อคณถแา่ละวัน 
  ้ออ 7 ใกอใชอณถสกรณ์ ในาันปฏิบัาิคานาาคปราิ นับแา่เาลา 08.00 น. ถึคเาลา 17.00 น. 
เาอนแา่ตะไดอณับอนุญาาตารผูอตัดราณเป็นรณ์ีพิเศษ 
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  ้ออ 8 เคื่อเสณ็ตราณปฏิบัาิคาน กณือเลิรเาลาปฏิบัาิคาน พนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับ
คอบกคายใกอ ใชอณถตะาออคาณาตสอบสภาพณถยนา ใกออยู่ในสภาพปราิร่อนน าณถคาเร็บไาอ ในสถานที่าาควาาค
เกคาะสค ในรณ์ีคีวาาคต าเป็นตะาออคน าณถสกรณ์ ไปเร็บสถานที่อ่ืนเป็นวณั้ควณาา ตะาออคไดอณับอนุญาาตาร
ผูอตัดราณ 
  ้ออ 9 ณถสกรณ์  ใกอตัดท าชื่อส านัรคานสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด าิดไาอที่ณถ
าาควาาคเกคาะสคดอาย  
  ้ออ 10 ใกอเตอาพนัรคานที่ตัดท าบัญชีแสดคกลัรฐานราณไดอคาและราณต ากน่ายต่ายโอนณถ
สกรณ์ ไาอเป็นกลัรฐานาาคณะเบียบสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด า่าดอาย ราณใชอ ราณเร็บณัรษา และ
ราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  พ.ศ.2563 
  ้ออ 11 ในแา่ละปีคบปณะคา์ใกอเตอากนอาที่ส าณาตและร ากนดเร์ฑ ราณใชอสิ้นเปลือคเชื้อเพลิค 
้อคณถ เพ่ือเป็นกลัรฐานในราณเบิรต่ายเชื้อเพลิค และราณาณาตสอบ้อคเตอากนอาที่าณาตสอบและณายคานใกอ
ปณะธานรณณคราณทณาบภายในเดือนรันยายน้อคทุรปี 
  ้ออ 12 ใกอเตอากนอาที่ตัดใกอคีสคุดคานบันทึรราณใชอณถสกรณ์ าาคณะเบียบสกรณ์ ออคทณัพย 
า าณาตปัาาานี ต ารัด า่าดอาย ราณใชอ ราณเร็บณัรษา และราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  พ.ศ.2563 
  ้ออ 13 ในรณ์ีที่ณถสกรณ์ ปณะสบอุบัาิเกาุ ใกอพนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับคอบกคายใกอ   
ใชอณถณีบณายคานผูอบัควับบัญชาาาคล าดับตนถึคปณะธานรณณคราณทันที พณออคทั้คแตอควาาคา่อเตอากนอาที่า าณาตไาอ
เป็นกลัรฐาน 
  ้ออ 14 ใกอเป็นกนอาที่้อคพนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับคอบกคายใกอใชอณถที่ตะดูแลณัรษาณถที่
านไดอณับคอบกคายใกอเป็นผูอ้ับ การณถสกรณ์ ช าณุดเสียกาย ใชอราณไค่ไดอเพณาะเกาุใชอคานาาคปราิกณือเกาุอ่ืน          
ใกอพนัรคาน้ับณถกณือผูอที่ไดอณับคอบกคายใกอใชอณถณีบณายคานเตอากนอาที่ผูอณับผิดชอบ ผูอตัดราณ ปณะธานรณณคราณ       
ใกอปณะธานรณณคราณาั้คว์ะรณณคราณาาคที่เก็นสควาณาณาตสคณณถภาพเพ่ือด าเนินราณซ่อคา่อไป 

้ออ 15 ใกอเตอากนอาที่ตัดท าสคุดแสดคราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  แา่ละวันาาคแบบณายคาน้อค
ณะเบียบสกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี ต ารัด า่าดอาย ราณใชอ ราณเร็บณัรษา และราณซ่อคบ าณุคณถสกรณ์  พ.ศ.2563 

้ออ 16 ราณบ าณุคณัรษาณถสกรณ์  เช่น ราณลอาคอัดฉีด ราณเาิคกณือเปลี่ยนน าคันเบณร 
น้ าคันกล่อลื่นไสอรณอคน้ าคันเวณื่อค กณือาัสดุอ่ืนๆ อันต าเป็นาออครณะท าเป็นวณั้ควณาาาาคที่ณะบุไาอในวู่คือราณ  
ใชอณถใกอเตอากนอาที่ด าเนินราณ้ออนุคัาิา่อผูอตัดราณ 

้ออ 17 พนัรคาน้ับณถาออคาณาตสอบสภาพ้อคณถสกรณ์ ที่อยู่ในวาาคณับผิดชอบใกออยู่ใน
สภาพดีร่อนน าออรไปใชอปฏิบัาิคานทุรวณั้ค 

้ออ 18 ณถสกรณ์ ใกอเบิรต่ายว่าเชื้อเพลิคไดอาาคาคเคินคบปณะคา์ท่ีาั้คไาอเพ่ือราณนี้  
้ออ 19 ใกอปณะธานรณณคราณณัรษาราณใกอเป็นไปาาคณะเบียบนี้  

   ปณะราศ ์ าันที่ 22 รณรฎาวค พ.ศ.2563 
 
พันา าณาตเอร 

       (ภูดิท   พานิชปณะเสณิฐ) 
          ปณะธานรณณคราณ 

  สกรณ์ ออคทณัพย า าณาตปัาาานี  ต ารัด 
 

พิคพ …………………..…………………. 
ทาน………………………………………. 


