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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี  19 / 2561 

เรื่อง  การให"บริการยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร 
–––––––––––––––––––––– 

 
โดยท่ีเป
นการสมควรเพ่ือให�การให�บริการยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน#สูงสุด อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห.งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 

2550 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึนไว� ดังต.อไปนี้ 

ข"อ 1 การให"บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  1.1 การขออนุญาตใช�ยานพาหนะของโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย ให�จองผ.านระบบ SWIS หัวข�อ
บันทึกการขอใช�บริการ โดยกําหนดการจองดังนี้  

1.1.1 กรณีภายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม. ให�จองก.อนล.วงหน�า 3 วัน  
1.1.2 กรณีออกนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม. ให�จองก.อนล.วงหน�า 1 สัปดาห# 

  1.2 พนักงานขับรถของโรงเรียนเป
นผู�ขับยานพาหนะของโรงเรียนเท.านั้น  กรณีผู�ใช�บริการมีความ
ประสงค#ขับยานพาหนะของโรงเรียนเองให�จัดทําบันทึกแจ�งถึงงานยานพาหนะและได�รับการอนุญาต  หากไม.ได�แจ�ง
และเกิดอุบัติเหตุใดๆ ผู�ใช�บริการผู�นั้นต�องรับผิดชอบค.าใช�จ.ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
  1.3 การไปปฏิบัติหน�าท่ีของโรงเรียนให�ใช�ยานพาหนะของโรงเรียนเป
นลําดับแรก  หากไม.สามารถ
จะใช�รถของโรงเรียนได�และนํารถส.วนตัวไปแทนต�องได�รับอนุญาตจากงานยานพาหนะหรือผู�อํานวยการเท.านั้นจึงจะ
สามารถเบิกค.าน้ํามันรถได�กิโลเมตรละ 4.50 บาท ตามระยะทางการใช�จริง 

1.4 การใช�รถทุกกรณีต�องผ.านงานยานพาหนะเท.านั้น กรณียานพาหนะของโรงเรียนไม.เพียงพอต.อ
ผู�ใช�บริการ งานจัดซ้ือและทรัพย#สินจะเป
นผู�ดําเนินการจัดหาหรือเช.า โดยต�องมีคุณสมบัติของรถโดยสารไม.ประจํา
ทาง ดังนี้ 

   1.4.1 รถเช.าต�องมี พ.ร.บ. คุ�มครองตามกฎหมายกําหนด การชําระภาษีประจําปJของ
กรมการขนส.งต�องไม.ขาดต.อ พนักงานขับรถต�องชํานาญทางและได�รับอนุญาตการขับรถไม.ประจําทางจากกรมการ
ขนส.งทางบก รถเช.าต�องอยูในสภาพพร�อมสมบูรณ#ต.อการใช�งาน และอายุการใช�งานของรถเช.าต�องไม.เกิน 5 ปJ 

1.4.2 ราคาค.าเช.า  
-  รถสี่ล�อแดงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม.ไม.เกิน  วันละ 550 บาทต.อวัน 
-  รถสี่ล�อแดงนอกเขตอําเภอเมืองเชียงใหม.ไม.เกิน วันละ  800 บาทต.อวัน 
 - รถตู�โดยสารเช.าเหมาคันไม.เกินคันละ  2,000 บาทต.อวัน 
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-  รถบัสปรับอากาศ ไม.เกิน 48 ท่ีนั่ง  วันละ 10,000 บาทต.อวัน 
1.5 การขอความอนุเคราะห#ใช�ยานพาหนะของโรงเรียนเดินทางไปร.วมงานทําบุญกุศลศพและ/หรือ

ฌาปนกิจศพของญาติสายตรงของบุคลากรโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต ซ่ึงได�แก. บิดา มารดา คู.สมรส บุตร   
 1.5.1 กรณีไปร.วมงานในนามของตัวแทนโรงเรียน ในระยะทางท่ีสามารถเดินทางไป-กลับ

ภายใน 1 วัน อนุญาตให�ใช�รถโรงเรียนโดยไม.มีค.าใช�จ.าย 
 1.5.2 กรณีท่ีครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความต�องการไปร.วมงาน โดยต�องพักค�างคืน 

ทางโรงเรียนอนุญาตให�ใช�รถพร�อมพนักงานขับรถในการเดินทาง  แต.ค.าใช�จ.ายในการเดินทาง ได�แก. ค.าน้ํามันรถ ค.า
เบ้ียเลี้ยง ค.าท่ีพักของพนักงานขับรถ (กรณีพักค�างแรม) เป
นต�น  คณะบุคลากรท่ีใช�บริการต�องเป
นผู�ออกค.าใช�จ.ายใน
การเดินทางเองท้ังหมด 

 
 ข"อ 2 สถานท่ีจอดรถยนต�และรถจักรยานยนต�ของบุคลากร   
  2.1 สถานท่ีจอดรถยนต#  ได�แก. 
   2.1.1 ลานจอดรถต�นหูกวาง 
   2.1.2 แนวจอดรถต�นอโศกบริเวณแนวรั้วด�านหน�าโรงเรียน 
   2.1.3 ลานจอดรถบริเวณด�านข�างสระว.ายน้ํา เดอ มงฟอร#ต 
   2.1.4 ลานจอดรถข�างสนามฟุตบอล 
   2.1.5 แนวจอดรถด�านข�างอาคารอัลเบิร#ต และอาคารอันโตนีโอ 
  2.2 สถานท่ีจอดรถจักรยานยนต# 
   2.2.1 โรงจอดรถ แนวรั้วด�านข�างอาคารเซนต#แมรี่ 
   2.2.2 ลานจอดรถด�านหลังร�านค�าสะดวกซ้ือ 
   2.2.3 ลานจอดรถด�านข�างห�อง Stack Sport อาคารเซนต#โยเซฟ 
   2.2.4 ลานจอดรถแนวรั้วด�านข�างทางออกประตู 3 
   2.2.5 ลานจอดรถอาคารอัลลอยซีอุส 
   
 ข"อ 3 การจอดยานพาหนะของนักเรียน 
  3.1 กรณีนักเรียนนํารถจักรยานหรือจักรยานยนต#มาโรงเรียน ต�องปฏิบัติตามกฎจราจรอย.าง
เคร.งครัด  
  3.3 นักเรียนสามารถจอดรถจักรยานหรือจักรยานยนต#ได�ท่ีแนวรั้วด�านข�างอาคารเซนต#แมรี่ 

3.3 ไม.อนุญาตให�นักเรียนนํารถยนต#ส.วนตัวเข�ามาจอดภายในโรงเรียน 
  

ข"อ 4 เวลาป1ดถนนภายในโรงเรียน   
  4.1 เวลาปVดถนนบริเวณด�านหน�ารูปปWXนนักบุญหลุยส# เวลา  07.30 น. – 08.00 น. 

4.2 เวลาปVดถนนทางเข�าประตู 4 ผ.านหน�าสระว.ายน้ํา เดอ มงฟอร#ต พร�อมบังคับให�รถออกประตู 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   ต�องดําเนินการดังนี้ 

6.1 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีลาปฏิบัติภารกิจส.วนตัว 
6.1.1 กรอกแบบฟอร#ม และได�รับการลงนามอนุญาตจากหัวหน�าฝ[ายท่ีตนสังกัด 
6.1.2 นําใบออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ไปส.งให�พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทําหน�าท่ี ณ ประตูทางออกของโรงเรียน  
6.1.3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กําหนดให�ออกนอกได� แต.ละครั้งต�องไม.เกิน 1 ชั่วโมง  

6.1.3.1 ครูผู�สอนท่ีสังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ออกได�เวลา 11.00 – 
12.00 น. 

6.1.3.2 ครูผู�สอนท่ีสังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกได�เวลา 12.00 
– 13.00 น. 

6.1.3.3 บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน ให�เลือกเวลาใน ข�อ 2.6.3.1 หรือ ข�อ 
2.6.3.2 

6.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีไปปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน   
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบฟอร#มออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีงานธุรการ

ฝ[ายของฝ[ายท่ีตนสังกัด หรือทําจดหมายพร�อมระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน  เช.น รายชื่อครูท่ีไปปฏิบัติหน�าท่ี ช.วงเวลา
ปฏิบัติหน�าท่ี สถานท่ี และงานท่ีไปปฏิบัติ และลงนามอนุญาตจากหัวหน�าฝ[ายท่ีตนสังกัด  ส.วนพนักงานกรอก
แบบฟอร#มออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีหน.วยงานท่ีสังกัด 

6.2.2 นําใบออกนอกบริเวณโรงเรียน  หรือสําเนาจดหมายท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ส.งให�
พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีทําหน�าท่ี ณ ประตูทางออกของโรงเรียน  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน#) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร#ตวิทยาลัย 


