ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรควบคุมกำรใช้ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 80 (8) ข้อ 108 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ งที่ 3/2555 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วย
การควบคุมการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พลขับ
(1) ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น รู ้เรื่ องรถ รู ้เรื่ องทาง รู ้เรื่ อง
วิธีการขับรถ รู ้เรื่ องกฎจราจร รู ้เรื่ องมารยาทในการขับรถ
(2) ต้องทาการปรนนิบตั ิบารุ งรถยนต์ จักรยานยนต์ ตามระยะเวลาอย่างเคร่ งครัด
(3) ต้องดูแลรักษาเครื่ องมือประจารถให้สะอาดและสามารถใช้งานได้ทนั ที
(4) ต้องดูแลการบรรทุกคน หรื อ สิ่ งของให้เหมาะสม
(5) ต้องกรอกรายการต่างๆ ลงในสมุดบันทึกการใช้รถ ทุกครั้งเมื่อกลับจากการปฏิบตั ิภารกิจ
(6) ต้องพึ ง ระลึ ก เสมอว่า พลขับต้องรั บผิดชอบความชารุ ด เสี ย หายของรถ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ประจารถตลอดจนความชารุ ดเสี ยหายของบุคคลและทรัพย์สินที่รถของตนกระทาให้เกิดขึ้น
(7) เมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจ ต้องนารถเข้าจอดในที่ที่กาหนด และปลอดภัย
ข้ อ 4 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามผูห้ นึ่งผูใ้ ดนาไปใช้ในกิจการ
ส่วนตัว เว้นแต่สนับสนุนภารกิจของทางราชการ
ข้ อ 5 การปรนนิบตั ิบารุ งในหน้าที่พลขับ ก่อนใช้งาน ขณะใช้งาน ขณะหยุดพักหลังการใช้งาน
ประจาสัปดาห์ และหรื อประจาเดือน ให้ถือปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้รถที่ได้รับจากบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย
โดยเคร่ งครัด และให้ถือปฏิบตั ิตามเอกสารคู่มือพลขับของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน 2543
โดยอนุโลม
ข้ อ 6 การปฏิบตั ิอื่นๆ ยึดถือตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 7 ขอบเขตการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
(1) รถยนต์ใ ช้ส าหรั บ ติ ด ต่ อ ประสาน ทาธุ ระกรรมกับสถาบันการเงิ นสหกรณ์ อื่ น และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การของสหกรณ์ ภายในเขตพื้ น ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ล าพู น ล าปาง
แม่ฮ่องสอน เท่านั้น โดยให้อยู่ในความดูแลของผูจ้ ดั การ หากจะนารถยนต์ไปใช้ในภารกิจนอกเขต
พื้ น ที่ จัง หวัด ที่ ก ล่ า วแล้ว ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ
ก่อนทุกครั้ง

2
(2) รถจักรยานยนต์ ใช้สาหรับให้เจ้าหน้ าที่ติดต่อประสานงานเสนอแฟ้ มกับ ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายในบริ เวณที่ต้ งั ของสหกรณ์ฯ กับที่ทาการของประธาน รองประธาน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ เท่านั้น
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องทาหลักฐานแสดงไว้ให้
ชัดเจน สามารถรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ ายได้
(4) ให้ฝ่ายจัดการ ทาคาสั่งมอบหมายให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่ งทาหน้าที่พลขับรถยนต์ไว้ให้ชดั เจน ซึ่ง
สามารถใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงได้ เพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับรถยนต์
(5) ให้ ฝ่ ายจัด การ เสนอสถานภาพรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ รวมทั้ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือนในวาระประชุม
ข้ อ 8 แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของสหกรณ์ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยอนุโลม
ข้ อ 9 กรณี รถยนต์ประสบอุบตั ิเหตุ จะมีคู่กรณี หรื อไม่มีก็ตามผูท้ ี่ทาหน้าที่พลขับ ขณะประสบ
เหตุ ต้องแจ้งความร้องทุกข์กบั พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุทุกครั้งไป และรายงานให้ประธาน
กรรมการโดยผ่านผูจ้ ดั การทราบทุกกรณี เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาต่อไป
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(ยุทธพล แก้วเจริ ญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
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คำแนะนำพลขับ ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้วย กำรควบคุมกำรใช้ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2554
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบกำรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
ข้ อ 1 พนั ก งานขับ รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บข้อ บัง คั บ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การนี้
ข้ อ 2 พนั ก งานขับ รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ จะต้อ งตรวจสอบรถเป็ นประจ าเพื่ อ
ความปลอดภัย และเป็ นการเตรี ยมพร้อมเพื่อใช้ได้ทนั ท่วงที สิ่ งที่ควรตรวจสอบมีดงั นี้
(1) ตรวจดูน้ ามันให้เพียงพอกับการใช้งาน
(2) ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ อง ควรเติมน้ ามันเครื่ องให้ได้ระดับ อย่าเติมให้เกินขีดระดับ
เพราะอาจท าให้เครื่ องยนต์เสี ย หายได้ และในกรณี เดิ นทางไกลควรมี น้ า มันเครื่ องอะไหล่ ไ ว้ใ ห้
เพียงพอ
(3) ตรวจระดับน้ ามันในหม้อน้ า ต้องให้มีน้ าเต็มอยูเ่ สมอ และห้ามเติมน้ ามันในเวลาน้ าเดือด
พล่าน หรื อน้ าแห้ง หรื อขณะเครื่ องยนต์ร้อนจัด
(4) ตรวจดูน้ ากรด และขั้วแบตเตอรี่ ตอ้ งอย่าให้น้ ากรดแห้ง ถ้าระดับน้ ากรดน้อยควรเติ ม
น้ ากลัน่ บริ สุทธิ์ให้ได้ระดับเหนือแผ่นธาตุและต้องคอยทาความสะอาดขั้วหม้อแบตเตอรี่ อยูเ่ สมอ
(5) ตรวจดู รอยรั่ วของน้ า และน้ า มันต่ า งๆ ถ้า มี ก ารรั่ วควรแก้ไ ขซ่ อมแซมให้ดี เสี ยก่ อน
ที่จะนารถออกใช้
(6) ติดเครื่ องดูการทางานของเครื่ องยนต์ และตรวจมาตรวัดต่างๆ เช่น ไฟชาร์ ตความดัน
น้ ามันเครื่ องน้ ามันเชื้อเพลิงว่าปกติ หรื อไม่ถา้ เกิดการขัดข้องต้องรายงานประธานกรรมการทันที
(7) ตรวจดูน้ ามันห้ามล้อ และห้ามล้อว่ามีน้ ามันเพียงพอ และใช้การได้ดี หรื อไม่
(8) ตรวจดูคนั ส่ง คันชัก เกียร์ และพวงมาลัยให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัย
(9) วัดความดัน และสู บลมให้ได้ขนาดความดันของลมตามกาหนดขนาดของยางตรวจดูไฟ
ทุกดวงให้แน่ใจว่าใช้งานได้ปกติ
(10) พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ติดตัวอยูเ่ สมอ
ข้ อ 3 เมื่ อเริ่ มสตาร์ ทเครื่ องยนต์ ห้ามเร่ งเครื่ องโดยแรงหรื อทันทีทันใด ควรค่อยๆ เร่ ง และ
ตรวจดูมาตรวัดต่างๆ ว่าทางานเป็ นปกติ หรื อไม่
ข้ อ 4 การเคลื่อนรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ควรใช้เกี ยร์ หนึ่ งทุกครั้ ง และต้องออกรถด้วย
ความระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการกระตุก หรื อสั่นสะเทือนให้รถเคลื่อนไปโดยอาการสม่าเสมอการ
หยุดรถก็เช่นเดียวกัน
ข้ อ 5 การเข้าเกียร์หรื อการเปลี่ยนเกียร์ ให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดเสี ยงเนื่ องจาก การเสี ยดสี ของ
ฟันเฟื องเป็ นอันขาด ให้เข้าเกียร์ หรื อเปลี่ยนเกียร์ดว้ ยความระมัดระวัง
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คำแนะนำพลขับ ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ ำด้ วย กำรควบคุมกำรใช้ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2554
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบกำรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
ข้ อ 6 พนักงานขับรถยนต์คอยสังเกตดูมาตรวัดต่าง ๆ ในขณะที่ รถกาลังวิ่งอยู่ เช่ น ความดัน
น้ ามันเครื่ อง ความร้อน ไฟชาร์ ต และอื่น ๆ อยู่เสมอ ถ้าเกิดการชารุ ดหรื อขัดข้องต้องจอดรถตรวจดู
ความบกพร่ อง ถ้าแก้ไขได้ควรดาเนินการทันที และห้ามเหยียบคลัชเป็ นที่พกั เท้า
ข้ อ 7 ห้ามขับรถด้วยความเร็ วสู ง ให้รู้จกั ใช้ความเร็ วให้เหมาะสมกับสถานที่ และสภาพของ
ถนน โดยคานึงถึงความปลอดภัย และกฎจราจรเป็ นสาคัญ และไม่ควรใช้เกียร์สูงในขณะที่ความเร็ ว
ของรถต่า ควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถ และถ้าเครื่ องยนต์มีเสี ยงเคาะจะต้องลดเกียร์ให้
ต่ากว่าเกียร์ที่ใช้อยู่
ข้ อ 8 รถยนต์ใหม่หรื อรถยนต์ที่ยกเครื่ องใหม่ภายใน 1,000 กิโลเมตร ห้ามใช้ความเร็ วเกินกว่า
40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 กิโลเมตร ห้ามใช้ความเร็ วเกินกว่า 80 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง
ข้ อ 9 ห้า มพนัก งานขับ รถแก้ไ ข ดัด แปลงหรื อ ตบแต่ ง รถก่ อ นได้รั บ อนุ ญ าตจากประธาน
กรรมการ เว้นแต่เกิดเหตุขดั ข้อง หรื อชารุ ดระหว่างทาง จึงอนุญาตให้แก้ไขได้เป็ นครั้งคราว ถ้าเห็นว่า
สิ่ งใดควรแก้ไขให้รายงานประธานกรรมการ เพื่อให้ช่างมาจัดการแก้ไขให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
ข้อ 10 ทุกครั้งที่มีการตรวจและได้แก้ไข หรื อตบแต่ง ตลอดจนการซ่อมเครื่ องยนต์ หรื อส่ วนใด
ของรถยนต์ให้ทารายงานเสนอประธานกรรมการ เพื่อลงทะเบียนประวัติการซ่อมไว้เป็ นสถิติ
ข้ อ 11 พนักงานขับรถจะให้ผูอ้ ื่นขับรถของตนไม่ได้เป็ นอันขาด นอกจากได้รับอนุ ญาตจาก
ประธานกรรมการ โดยผูอ้ นุญาตจะต้องรับผิดชอบทุกประการ หากปรากฏความเสี ยหายขึ้น
ข้ อ 12 พนักงานขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ห้ามแซงรถคันอื่นโดยไม่จาเป็ นควรทิ้ง
ระยะห่ างระหว่างคันข้างหน้าอย่างน้อย 10 เมตร และห้ามแซงรถคันอื่นในทางโค้งบนสะพาน หรื อ
ในที่คบั ขัน
ข้ อ 13 เมื่ อ รถวิ่ ง ใกล้ จ ะถึ ง ทางแยก หรื อทางรถไฟ ให้ ล ดความเร็ วของรถไม่ เ กิ น
10 -12 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และเมื่อถึงทางแยกหรื อทางรถไฟให้ลดความเร็ วลงอีก หรื อหยุดมองดู
ซ้ายขวา เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยๆ ขับเคลื่อนต่อไป ในกรณี ฝนตกถนนลื่นให้ใช้การเปลี่ยนเกียร์
แทนการห้ามล้อ
ข้ อ 14 รถยนต์ที่จะเลี้ยวเข้าทางแยก เลี้ยวเข้าซอยหรื อตรอก หรื อรถที่ออกจากซอย หรื อตรอก
ให้ชะลอรถให้ชา้ ที่สุดหรื อหยุดพร้อมกับให้อาณัติสัญญาณเมื่อเห็นว่าปลอดภัย จึงขับเคลื่อนต่อไป
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คำแนะนำพลขับ ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ ำด้ วย กำรควบคุมกำรใช้ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2554
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบกำรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
ข้ อ 15 เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อรถเกิดชนกัน ห้ามนารถแยกจากกันจนกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะมา
วัดสถานที่เกิดเหตุให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน ในกรณี เช่นนี้ให้พนักงานขับรถทารายงานโดยละเอียด และทา
แผนที่สังเขปแสดงที่อยู่ในรถก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ และหลังเกิดอุบตั ิเหตุ และเส้นทางรอยล้อรถ ของตน
และของผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนรอยล้อรถจากริ มถนนกับความกว้างของถนน ที่อยู่ของบุคคลหรื อรถที่
ได้รับความเสี ยหายลงวันเวลาที่เกิดเหตุชื่อที่อยู่ของผูท้ ี่จะเป็ นพยานได้ ชื่อที่อยู่ของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อที่อยู่เจ้าของรถหมายเลขทะเบียนของรถที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ แล้วรี บแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ
ทันที
ข้ อ 16 เมื่อประธานกรรมการทราบเหตุ ให้รีบแจ้งไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่ อจัดการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรโดยทันที
ข้อ 17 พนักงานขับรถจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส่ วนใดส่ วนหนึ่งของรถตลอดจนเครื่ องประกอบ
ของรถให้ผิดแบบไปจากเดิ ม ไม่ ไ ด้ เมื่ อมี ความจาเป็ นต้องเปลี่ ย นแปลงจะต้องได้รับอนุ ญาตจาก
ประธานกรรมการเสี ยก่อน
ข้ อ 18 ในการจอดคอยผูใ้ ช้รถจะต้องดับเครื่ องยนต์ทุกครั้งและให้อยู่เฝ้ารถตลอดวันห้ามทิ้งรถ
โดยไม่มีผเู ้ ฝ้า
ข้ อ 19 เมื่ อรถหยุดอยู่กับ ที่ ถ ้า สถานที่ น้ ันเป็ นที่ ล าดชันให้หาวัตถุ ม าวางกันล้อหน้า ถ้าเป็ น
สถานที่ลาดลงให้วางกั้นล้อหลัง เพื่อช่วยห้ามล้อมือ ห้ามเข้าเกียร์แทนห้ามล้อมือ
ข้ อ 20 เมื่อรถจะเคลื่อนที่ออกจากที่จอด หากจาเป็ นต้องถอยหลังให้ตรวจดูทางเสี ยก่อน และ
ให้ถอยหลังโดยความระมัดระวัง
ข้ อ 21 ห้ามรับบุคคลอื่นร่ วมทางกับรถ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากประธานกรรมการ หรื อ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถเท่านั้น
ข้อ 22 ถ้าสิ นค้าหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของรถตกหายระหว่างทาง ให้พนักงานขับรถแจ้งความไว้
ที่สถานี ตารวจหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น แล้วรายงานให้ประธานกรรมการ ทราบทันที เมื่อ
นารถกลับมาถึงสหกรณ์
ข้ อ 23 ถ้าพนักงานขับรถคนใดอนุ ญาตหรื อยินยอมให้ผูอ้ ื่นขับรถ แล้วเกิดการเสี ยหาย หรื อ
เกิ ดเหตุใดๆ ขึ้น ถื อว่าเป็ นความผิ ดของพนักงานขับ รถผูน้ ้ ันซึ่ ง จะต้องชดใช้ค่า เสี ย หาย และต้อง
พิจารณาโทษในสถานหนักอีกด้วย
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คำแนะนำพลขับ ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ ำด้ วย กำรควบคุมกำรใช้ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2554
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบกำรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
หมวด 2
ว่ำด้วย กำรรักษำรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ซึ่งพนักงำนขับรถจะพึงปฏิบัติ
ข้ อ 24 พนักงานขับรถต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในรถของตนตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ประจา
รถหากปรากฏว่า สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดชารุ ด หรื อเสี ยหายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังแล้วจะต้อง
รับชดใช้สิ่งของนั้น ๆ
ข้อ 25 พนักงานขับรถต้องทาการล้างรถและเช็ดรถให้สะอาดอยูเ่ สมอ
ข้ อ 26 เมื่อจะต้องเดินทางไกล ให้พนักงานขับรถตรวจรถยนต์และเตรี ยมเครื่ องมือไว้ให้พร้อม
ตลอดจนเตรี ยมน้ ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับระยะทางที่จะไป
ข้อ 27 หนักงานขับรถจะต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากไฟให้จงหนัก เช่น ขณะเติมน้ ามัน
ห้ามสูบบุหรี่ หรื อระวังไม่ให้ผสู ้ ูบบุหรี่ เข้าใกล้
หมวด 3
มำรยำทของพนักงำนขับรถซึ่งพนักงำนขับรถพึงปฏิบัติ
ข้อ 28 พนักงานขับรถต้องทาตนเป็ นผูม้ ีสัมมาคารวะต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูอ้ ื่น
ข้อ 29 พนักงานขับรถต้องแต่งตัวให้สุภาพเรี ยบร้อย
ข้อ 30 พนักงานขับรถต้องไม่สูบบุหรี่ ในขณะขับรถ
ข้อ 31 พนักงานขับรถต้องไม่เสพสุราหรื อของมึนเมาขณะขับรถ
ข้อ 32 พนักงานขับรถต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(ยุทธพล แก้วเจริ ญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
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ใบขออนุญำตใช้ รถส่ วนกลำง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
( สำหรับรถยนต์ ส่วนกลำงที่ไม่ มผี ้ขู ับขี่ประจำรถ )
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ..................
เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า..............................................................ตาแหน่ง...........................................ขออนุญาตใช้รถยนต์
รถจักรยานยนต์ไปปฏิบตั ิหน้าที่.....................................................................................................................................
เพื่อ.....................................................................................................................................โดยมีผรู ้ ่ วมเดินทางไปด้วย
จานวน................................คน ได้แก่
1...............................................................................ตาแหน่ง.............................................
2...............................................................................ตาแหน่ง.............................................
3...............................................................................ตาแหน่ง.............................................
4...............................................................................ตาแหน่ง.............................................
มี (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................เป็ นผูข้ บั ขี่รถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่ขออนุญาตใช้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่..........เดือน.................พ.ศ.................เวลา............................
และเดินทางกลับในวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................เวลา............................
ผูข้ ออนุญาตใช้รถ
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................ )
ตาแหน่ง.....................................................
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน.............................ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครั้งนี้
ลงชื่อ
(.........................................................)
ผูจ้ ดั การ
......./............./..........
O อนุญาต
O ไม่อนุญาต
ลงชื่อ
(........................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
......./............./..........

