
 
 
 

ระเบียบเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
ว่าด้วยการใหบ้รกิารรถชมวิวเทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ พ.ศ.2560 

.....................………………………. 
  ด้วยเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  จัดท าโครงการจัดซื้อรถชมวิว  จ านวน  ๒๔  ที่นั่ง  เพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจการต่าง ๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการขอใช้รถชมวิวของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  48  เตรส (4) 
และมาตรา 50 (6)(7)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
ข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2548 ประกอบกับ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ โดยนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ  จึงได้วางระเบียบใน
การใช้รถชมวิวเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ว่าด้วยการให้บริการรถชมวิว
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ พ.ศ.2560 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแตจ่ากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดที่ก าหนดใช้ในระเบียบนี้แล้ว  หรือที่ขัดแย้ง
กับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
  “ผู้มีอ านาจอนุญาต”  หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นชมรม  สมาคม  องค์กรของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนหรือประชาชนหรือตามที่เห็นสมควร 
  “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า พนักงานขับรถยนต์และผู้ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์ที่ผู้มีอ านาจ
อนุญาตก าหนดให้เป็นพนักงานประจ ารถแต่ละครั้ง 
 

หมวด 1 
การใช ้

------------------------ 
  ข้อ 5 การใช้รถชมวิวอนุญาตให้ใช้ในงานราชการ  บริการประชาชนและกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความส าคัญ  ดังนี้ 
   5.1 เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
   5.2 เพื่อกิจกรรมการประชุม  อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานหรือกิจกรรมตา่งๆของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลเวียงเชียงของและหน่วยงานในสังกัดของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 
 
. 



  ข้อ 6  นอกจากข้อ 5 ผู้ใดมีความประสงค์ขอใช้รถชมวิวเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต้องได้รับ
อนุญาตจากนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน ไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมระบุชื่อผู้
ติดต่อประสานงานมาให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถใช้งานได้ก่อนแล้วให้รายงานให้นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบโดยเร็ว 
  ข้อ 7 บุคคลภายนอกหรือส่วนราชการ  องค์กร  กลุ่มชมรมที่ประสงค์ใช้รถชมวิวเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือยื่นค าร้องตามแบบที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนด  
เมื่อได้รับอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนดแล้ว จึงจะสามารถใช้
งานตามเงื่อนไขได ้
  ข้อ 8 อนุญาตให้ใช้รถชมวิวบรรทุกผู้โดยสารได้จ านวนไม่เกินว่า 24 คน  เพื่อความปลอดภัย
ของผู้โดยสารและเพื่อบ ารุงรักษารถชมวิวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  ข้อ 9  ผู้ให้บริการต้องบันทึกการใช้รถทุกครั้ง 

ข้อ 10 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการใช้บริการรถชมวิวเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ ดังนี ้  

 10.1  ผู้โดยสารต้องมาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ  รอบแรก เวลา  10.00 น. และ
รอบที่สอง เวลา 14.00 น. บริเวณจุดจอดรถ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

 10.2  หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจ านวนแล้ว  ผู้โดยสารต้องส ารองที่นั่งในเที่ยว
ต่อไป 

 10.3  รถชมวิวจะจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารตามจุดจอดที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
 10.4  ห้ามผู้โดยสารยื่นอวัยวะของร่างกายออกนอกตัวรถ ขณะที่รถวิ่ง 
 10.5  ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่  และยาเสพติด ขณะโดยสารรถชมวิว 
 10.6  ผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่า  ๑๐  ปี  ต้องมีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย 
 10.7  ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลานัดหมาย 
 10.8  สงวนรักษาทรัพย์สินเสมือนวิญญูชนที่จะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง 
 10.9  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความช ารุดเสียหาย หรือบุบสลายอย่างใดๆ อัน

เกิดแก่ทรัพย์สินที่ยืม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้ขอใช้หรือบุคคลใด  ทั้งนี้เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจะ
ไม่รับช าระค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน แต่ผู้ขอใช้จะต้องด าเนินการจัดหามาทดแทนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
เดิมและใช้งานได้ตามปกติภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน  ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากการ
กระท าของพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ข้อ 11 ผู้ใช้บริการทุกคนไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ได้  เมื่อรถชมวิวประสบอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกกรณี 
  ข้อ 12 ผู้ให้บริการต้องไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถ 
  ข้อ 13 ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้มีใบอนญุาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
  ข้อ 14 ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แต่งกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบร้อย 
  ข้อ 15 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ 
ติดต้ังไว้ภายในรถ 
  ข้อ 16 การขอใช้รถชมวิวต้องเป็นการใช้ภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของหรือหากนอก
เขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของซึง่มีระยะทางไม่เกิน  20 กิโลเมตร 



หมวด  2 
การเก็บรกัษาและซอ่มบ ารุง 
----------------------------------- 

 

  ข้อ 17  ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่
จะใช้การได้ตลอดเวลา 
  ข้อ 18 การเก็บรักษารถชมวิวให้อยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของพนักงานขับ
รถยนต์ โดยให้เก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือภายในบริเวณที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนดไว ้
  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณาอนุญาตให้น ารถไป
เก็บรักษาที่อื่นเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นครั้งคราวได้  ในกรณีต่อไปนี้ คือ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
(2) มีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน 

  ข้อ 19 การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว  อันเนื่องมาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้พนักงานผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
รถยนต์ส่วนกลางจัดท ารายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลและความจ าเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะน า
รถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษา   ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง 
  ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง     ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนแล้วและการสูญ
หายหรือเสียหายนั้น  มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา   แต่หากการสูญหาย
หรือเสียหายนั้นเกิดขึ้น   เนื่องจากการน าไปใช้ในการอื่นๆ ให้ผู้อื่นใช้หรือน าไปเก็บไว้ ณ  ที่ที่มิได้รับอนุญาต    
ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกรณี  แม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัย   เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือ
เสียหายก็จะเกิดขึ้นแก่รถส่วนกลางคันนั้น 

เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของทราบทันที 

 
หมวด  3 

ค่าธรรมเนียม 
----------------------------- 

 

ข้อ 20 ค่าธรรมเนียมในการใช้รถชมวิวเทศบาลต าบลเวียงเชียงของและค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ จะเรียกเก็บตามอัตราดังต่อไปนี ้

 20.1 กรณีผู้ขอใช้รถชมวิวเป็นบุคคลทั่วไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมก่อนออกเดินทาง  
ในอัตรา 10 บาท/คน/รอบ  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

 20.2 กรณีผู้ขอใช้เป็นหน่วยงานเอกชน  สมาคม (หมู่คณะ) ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ก่อนออกเดินทาง  ในอัตรา 300 บาท/คัน/รอบ  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบล  
เวียงเชียงของ 



 20.3 กรณีผู้ขอใช้เป็นหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในอัตรา 200 บาท/คัน/รอบ  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบล   
เวียงเชียงของ 

 20.4 กรณีผู้ขอใช้มีความประสงค์จะใช้รถชมวิวนอกเวลาราชการ    จะต้องจ่ายค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจ ารถชมวิว ในอัตรา  200 บาท/คน/รอบ 

 
หมวด  ๔ 
เบด็เตล็ด 

 ----------------------- 
 

ข้อ 21 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของอาจ
พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้เป็นกรณีไป 

ข้อ 22 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
   
   ประกาศ   ณ   วันที่    1     เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายเฉลิม   ตาวิยะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมรถชมววิเทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ 
อ าเภอเชียงของ    จงัหวดัเชยีงราย 

 
ล าดบั รายการ ค่าธรรมเนียม 

 
หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (ในเขตเทศบาล) 
- กรณีบุคคลทั่วไป คน/รอบ 
- หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา 
- หน่วยงานเอกชน สมาคม (หมู่คณะ)  

 

 
10 บาท/คน/รอบ 
200 บาท /คนั/รอบ 
 
300 บาท /คนั/รอบ 

 

2. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (นอกเขตเทศบาล) 
- ระยะทางไม่เกิน 20  กิโลเมตร 

 

 
400 บาท/คัน/รอบ 

 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 200 บาท/คน/รอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 


