ประกาศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ที่ 19 / 2561
เรื่อง การให"บริการยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร
––––––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควรเพื่อใหการใหบริการยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน#สูงสุด อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห.งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช
2550 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดตั้งโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขอ 27 ขอ 28 โรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย จึงใหออกประกาศขึ้นไว ดังต.อไปนี้
ข"อ 1 การให"บริการยานพาหนะของโรงเรียน
1.1 การขออนุญาตใชยานพาหนะของโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย ใหจองผ.านระบบ SWIS หัวขอ
บันทึกการขอใชบริการ โดยกําหนดการจองดังนี้
1.1.1 กรณีภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม. ใหจองก.อนล.วงหนา 3 วัน
1.1.2 กรณีออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม. ใหจองก.อนล.วงหนา 1 สัปดาห#
1.2 พนักงานขับรถของโรงเรียนเปนผูขับยานพาหนะของโรงเรียนเท.านั้น กรณีผูใชบริการมีความ
ประสงค#ขับยานพาหนะของโรงเรียนเองใหจัดทําบันทึกแจงถึงงานยานพาหนะและไดรับการอนุญาต หากไม.ไดแจง
และเกิดอุบัติเหตุใดๆ ผูใชบริการผูนั้นตองรับผิดชอบค.าใชจ.ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1.3 การไปปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนใหใชยานพาหนะของโรงเรียนเปนลําดับแรก หากไม.สามารถ
จะใชรถของโรงเรียนไดและนํารถส.วนตัวไปแทนตองไดรับอนุญาตจากงานยานพาหนะหรือผูอํานวยการเท.านั้นจึงจะ
สามารถเบิกค.าน้ํามันรถไดกิโลเมตรละ 4.50 บาท ตามระยะทางการใชจริง
1.4 การใชรถทุกกรณีตองผ.านงานยานพาหนะเท.านั้น กรณียานพาหนะของโรงเรียนไม.เพียงพอต.อ
ผูใชบริการ งานจัดซื้อและทรัพย#สินจะเปนผูดําเนินการจัดหาหรือเช.า โดยตองมีคุณสมบัติของรถโดยสารไม.ประจํา
ทาง ดังนี้
1.4.1 รถเช.า ตองมี พ.ร.บ. คุ มครองตามกฎหมายกํา หนด การชํา ระภาษี ประจํา ปJของ
กรมการขนส.งตองไม.ขาดต.อ พนักงานขับรถตองชํานาญทางและไดรับอนุญาตการขับรถไม.ประจําทางจากกรมการ
ขนส.งทางบก รถเช.าตองอยูในสภาพพรอมสมบูรณ#ต.อการใชงาน และอายุการใชงานของรถเช.าตองไม.เกิน 5 ปJ
1.4.2 ราคาค.าเช.า
- รถสี่ลอแดงในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม.ไม.เกิน วันละ 550 บาทต.อวัน
- รถสี่ลอแดงนอกเขตอําเภอเมืองเชียงใหม.ไม.เกิน วันละ 800 บาทต.อวัน
- รถตูโดยสารเช.าเหมาคันไม.เกินคันละ 2,000 บาทต.อวัน
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- รถบัสปรับอากาศ ไม.เกิน 48 ที่นั่ง วันละ 10,000 บาทต.อวัน
1.5 การขอความอนุเคราะห#ใชยานพาหนะของโรงเรียนเดินทางไปร.วมงานทําบุญกุศลศพและ/หรือ
ฌาปนกิจศพของญาติสายตรงของบุคลากรโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัยที่เสียชีวิต ซึ่งไดแก. บิดา มารดา คู.สมรส บุตร
1.5.1 กรณีไปร.วมงานในนามของตัวแทนโรงเรียน ในระยะทางที่สามารถเดินทางไป-กลับ
ภายใน 1 วัน อนุญาตใหใชรถโรงเรียนโดยไม.มีค.าใชจ.าย
1.5.2 กรณีที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความตองการไปร.วมงาน โดยตองพักคางคืน
ทางโรงเรียนอนุญาตใหใชรถพรอมพนักงานขับรถในการเดินทาง แต.ค.าใชจ.ายในการเดินทาง ไดแก. ค.าน้ํามันรถ ค.า
เบี้ยเลี้ยง ค.าที่พักของพนักงานขับรถ (กรณีพักคางแรม) เปนตน คณะบุคลากรที่ใชบริการตองเปนผูออกค.าใชจ.ายใน
การเดินทางเองทั้งหมด
ข"อ 2 สถานที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตของบุคลากร
2.1 สถานที่จอดรถยนต# ไดแก.
2.1.1 ลานจอดรถตนหูกวาง
2.1.2 แนวจอดรถตนอโศกบริเวณแนวรั้วดานหนาโรงเรียน
2.1.3 ลานจอดรถบริเวณดานขางสระว.ายน้ํา เดอ มงฟอร#ต
2.1.4 ลานจอดรถขางสนามฟุตบอล
2.1.5 แนวจอดรถดานขางอาคารอัลเบิร#ต และอาคารอันโตนีโอ
2.2 สถานที่จอดรถจักรยานยนต#
2.2.1 โรงจอดรถ แนวรั้วดานขางอาคารเซนต#แมรี่
2.2.2 ลานจอดรถดานหลังรานคาสะดวกซื้อ
2.2.3 ลานจอดรถดานขางหอง Stack Sport อาคารเซนต#โยเซฟ
2.2.4 ลานจอดรถแนวรั้วดานขางทางออกประตู 3
2.2.5 ลานจอดรถอาคารอัลลอยซีอุส
ข"อ 3 การจอดยานพาหนะของนักเรียน
3.1 กรณี นั กเรี ยนนํ ารถจั กรยานหรื อจั กรยานยนต# มาโรงเรี ยน ตองปฏิ บัติ ต ามกฎจราจรอย. า ง
เคร.งครัด
3.3 นักเรียนสามารถจอดรถจักรยานหรือจักรยานยนต#ไดที่แนวรั้วดานขางอาคารเซนต#แมรี่
3.3 ไม.อนุญาตใหนักเรียนนํารถยนต#ส.วนตัวเขามาจอดภายในโรงเรียน
ข"อ 4 เวลาป1ดถนนภายในโรงเรียน
4.1 เวลาปVดถนนบริเวณดานหนารูปปWXนนักบุญหลุยส# เวลา 07.30 น. – 08.00 น.
4.2 เวลาปVดถนนทางเขาประตู 4 ผ.านหนาสระว.ายน้ํา เดอ มงฟอร#ต พรอมบังคับใหรถออกประตู 3
เวลา 07.40 น. – 08.00 น.
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ข"อ 5 เวลาเป1ดประตูโรงเรียน
5.1 ประตู 1 เปVด 05.00 น. – 07.50 น. , เปVด 15.00 น. – 20.00 น.
5.2 ประตู 2 เปVด 05.00 น. – 08.00 น. , เปVด 15.20 น. – 18.00 น.
5.3 ประตู 3 เปVด 05.00 น. – 08.00 น. , เปVด 15.20 น. – 18.00 น.
5.4 ประตู 4 เปVด 05.00 น. – 08.00 น. , เปVด 15.20 น. – 19.00 น.
ข"อ 6 การออกนอกโรงเรียนในช4วงปฏิบัติงานของบุคลากรและพนักงาน ตองดําเนินการดังนี้
6.1 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีลาปฏิบัติภารกิจส.วนตัว
6.1.1 กรอกแบบฟอร#ม และไดรับการลงนามอนุญาตจากหัวหนาฝ[ายที่ตนสังกัด
6.1.2 นําใบออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นที่ ไดรั บ อนุ ญ าตแลว ไปส. งใหพนั กงานรั กษาความ
ปลอดภัยที่ทําหนาที่ ณ ประตูทางออกของโรงเรียน
6.1.3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กําหนดใหออกนอกได แต.ละครั้งตองไม.เกิน 1 ชั่วโมง
6.1.3.1 ครูผูสอนที่สังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตน ออกไดเวลา 11.00 –
12.00 น.
6.1.3.2 ครูผูสอนที่สังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกไดเวลา 12.00
– 13.00 น.
6.1.3.3 บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน ใหเลือกเวลาใน ขอ 2.6.3.1 หรือ ขอ
2.6.3.2
6.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีไปปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบฟอร#มออกนอกบริเวณโรงเรียนที่งานธุรการ
ฝ[ายของฝ[ายที่ตนสังกัด หรือทําจดหมายพรอมระบุรายละเอียดที่ชัดเจน เช.น รายชื่อครูที่ไปปฏิบัติหนาที่ ช.วงเวลา
ปฏิบัติหนาที่ สถานที่ และงานที่ไปปฏิบัติ และลงนามอนุญาตจากหัวหนาฝ[ายที่ตนสังกัด ส.วนพนักงานกรอก
แบบฟอร#มออกนอกบริเวณโรงเรียนที่หน.วยงานที่สังกัด
6.2.2 นํ า ใบออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย น หรื อ สํ า เนาจดหมายที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตแลว ส. ง ให
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทําหนาที่ ณ ประตูทางออกของโรงเรียน
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