หนังสือสัญญาจ้ างรับขนคนโดยสาร
สัญญานี ้ทาขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญา คือ...................................โดย...............................................
ตาแหน่ง...................................ที่อยู่ เลขที่.............................ถนน.....................................................
ตาบล..............................อาเภอ...........................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..................................ซึง่ ต่อไปนี ้ในสัญญาจะเรี ยกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง่
กับ..............................................โดย.......................................(กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท)
ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ สานักงานตังอยู
้ ท่ ี่เลขที่.............
หมูท่ ี่....................ถนน...................................ตาบล................................อาเภอ..................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์................................................
ซึง่ ต่อไปนี ้ในสัญญาจะเรี ยกว่า “ผู้รับขนส่ง” อีกฝ่ ายหนึง่ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ตกลงกันมีข้อความ
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้วา่ จ้ างตกลงว่าจ้ าง และผู้รับขนส่ง ตกลงรับจ้ างนารถยนต์โดยสาร มาตรฐาน.................
ขนาด...............ที่นงั่ จานวน...............คัน หมายเลขทะเบียนรถ.......................................... มารับขนคน
โดยสาร ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์การเดินทางเพื่อ................................เดินทางจากต้ นทาง..............................
ถึง ปลายทาง...................................และเดินทางกลับ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี ้
รายละเอียดปรากฏตามแผนที่สงั เขปแสดงเส้ นทางการเดินทาง ซึง่ เป็ นเอกสารแนบท้ ายสัญญา
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
2.1

ใบเสนอราคา

จานวน..........หน้ า

2.2

รายละเอียดการจ้ าง

จานวน..........หน้ า

2.3

อื่นๆ เช่น คูม่ ือจดทะเบียนรถยนต์, กรมธรรมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและ
ภาคสมัครใจ, ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถยนต์, แผนที่สงั เขปแสดง
เส้ นทางการเดินทาง

จานวน...........หน้ า

ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญาที่ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี ้ ให้ ใช้ ข้อความใน
สัญญานี ้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้รับขนส่งจะต้ องปฏิบตั ิตามคา
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้ าง

ข้ อ 3. ระยะเวลาการจ้ างและค่าจ้ าง
ระยะเวลาการจ้ างครัง้ นี ้ มีกาหนดเวลาจานวน................วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ออกเดินทางจาก..........................ในวันที่...........................เวลา...........................
และกลับถึง..............................ในวันที่...............................เวลา..................................
“ค่าจ้ าง” หมายความรวมถึง ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง และค่าเบี ้ยเลี ้ยงของพนักงานของผู้รับ
ขนส่ง ค่าทางด่วน และค่าใช้ จา่ ยทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ องกับการนี ้
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายและผู้รับขนส่งตกลงรับเงินค่าจ้ างตามสัญญานี ้ ในอัตราค่าจ้ าง คันละ
........................บาท (..…ตัวอักษร.....) ต่อคัน รวม......จานวน......คัน รวมจานวน......จานวน......วัน
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น......จานวน.......บาท (..…ตัวอักษร.....) ซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว โดยผู้ว่าจ้ าง ตกลงแบ่งชาระเป็ นงวดดังนี ้
3.1

ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าจ้ าง ร้ อยละ 10 ของเงินค่าจ้ างทังหมด
้
จานวน..................

ในวันทาสัญญานี ้
3.2

ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าจ้ าง ร้ อยละ 40 ของเงินค่าจ้ างทังหมด
้
จานวน...................

ในวันเดนิทางเมื่อผู้รับขนส่งนารถที่มีคณ
ุ สมบัติ ครบถ้ วนตรงตามเงื่อนไขข้ อกาหนดตามสัญญานี ้
3.3

ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าจ้ าง ร้ อยละ 50 ของเงินค่าจ้ างทังหมด
้
จานวน…………….

ในวันเดินทางกลับถึงต้ นทาง โดยผู้รับขนส่งไม่ก่อความเสียหายใดให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ข้ อ 4. ผู้รับขนส่งจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก และ
ใช้ รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็ นรถยนต์โดยสารสาธารณะ มีการทาประกันภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้รับขนส่งต้ องจัดหารถยนต์โดยสาร.............ชัน้ ที่มีอายุการใช้ งานไม่เกิน.............ปี นับ
แต่วนั จดทะเบียน โดยเป็ นรถยนต์โดยสารที่มีอปุ กรณ์และส่วนควบที่มีสภาพมัน่ คง แข็งแรง พร้ อมใช้ งานได้
อย่างปลอดภัยครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นงั่ มีประตูฉกุ เฉิน ถังดับเพลิง ค้ อน
ทุบกระจก มีระบบกาหนดตาแหน่งบนพื ้นโลกผ่านดาวเทียม (GPS) ครบถ้ วนสมบูรณ์ เพื่อให้ ผ้ รู ับขนส่ง
ตรวจสอบการเดินทางและการใช้ ความเร็วของพนักงานขับรถได้ และรถยนต์โดยสารที่มารับขนคนโดยสาร
ต้ องผ่านการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก นับจากวันตรวจสภาพรถถึงวันทาสัญญามาแล้ วไม่
เกิน........เดือน

ผู้รับขนส่งต้ องจัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถที่ถกู ต้ องตรงตามประเภทของ
รถยนต์โดยสาร โดยได้ รับอนุญาตขับรถมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยใบอนุญาตไม่สิ ้นอายุ พนักงานขับรถ
ต้ องมีใจบริ การ สุภาพเรี ยบร้ อย ไม่สบู บุหรี่ สุรา ของมึนเมา และไม่มีการใช้ สารเสพติดใด ๆ มีความชานาญ
เส้ นทางตามแผนการเดินทาง ไม่ขบั รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดและปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
หากการเดินทางมีระยะทางที่มากกว่า 400 กิโลเมตร ผู้รับขนส่งต้ องจัดหาพนักงานขับรถ
จานวน 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนการขับรถตามที่กฎหมายกาหนด โดยห้ ามพนักงานขับรถคนเดียวติดต่อกัน
นานเกินกว่า 4 ชัว่ โมง
ข้ อ 5. กรณีรถยนต์ที่วา่ จ้ างตามสัญญานี ้ เกิดขัดข้ างหรื อเสียหาย หรื อประสบอุบตั เิ หตุจนไม่สาม
รารถใช้ การได้ ในระหว่างการว่าจ้ าง ผู้รับขนส่งต้ องจัดหารถยนต์โดยสารชนิดเดียวกับรถยนต์โดยสารที่
ว่าจ้ างมาทดแทนโดยเร็ ว ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับขนส่งเอกสารเองทังสิ
้ ้น หากผู้รับขนส่ง ไม่สามารถจัดหา
รถยนต์โดยสารมาทาการรับขนส่งให้ ไปยังจุดหมายตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ได้ ผู้รับขนส่งยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ คา่ พาหนะที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ จา่ ยไปจริง และผู้วา่ จ้ างไม่ต้องชาระค่าจ้ างในเที่ยวนันให้
้ แก่ผ้ รู ับ
ขนส่ง
ข้ อ 6. การรับประกันและความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
6.1

รถยนต์โดยสารที่วา่ จ้ างตามสัญญานี ้ ผู้รับขนส่งต้ องจัดให้ มีประกันภัยค ้าจุนหรื อ

ประกันภัยภาคสมัครใจ โดยผู้รับขนส่งเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้น
6.2

รถยนต์โดยสารที่วา่ จ้ างตามสัญญานี ้ ผู้รับขนส่งต้ องจัดให้ มีประกันอุบตั เิ หตุเพื่อ

การเดินทางทุกที่นงั่ ให้ กบั ผู้ว่าจ้ างเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคสมัครใจตามข้ อ 6.1 โดยผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้ออก
ค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้
6.3

ในกรณีที่เกิดอุบตั เิ หตุและมีผ้ เู สียชีวิต ผู้รับขนส่งต้ องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น

ระหว่างจัดการศพให้ ทายาทรายละ…………………..บาท
ข้ อ 7. การบอกเลิกสัญญาและค่าปรับ
ในกรณีที่ผ้ รู ับขนส่งไม่สามารถจัดหารถเพื่อรับส่งตามสัญญา หรื อไม่สามารถดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ หรื อในกรณีที่ผ้ รู ับขนส่งนารถยนต์โดยสารที่มีอปุ กรณ์
ความปลอดภัยและส่วนควบไม่มนั่ คงแข็งแรง เห็นได้ ประจักษ์ชดั เจนว่าหากใช้ เดินทางอาจทาให้ เกิด
อุบตั เิ หตุได้ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้ อหนึง่ ข้ อใด ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้รับขนส่งต้ องคืนเงิน
ใดๆ ที่ได้ รับไว้ จากผู้วา่ จ้ างทังหมด
้
และผู้วา่ จ้ างมีสิทธิเรี ยกค่าปรับจากผู้รับขนส่ง จานวน………………….

บาท และมีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายอื่นๆ อีกด้ วย
สัญญานี ้ทาขึ ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความโดยละเอียด
ชัดเจนแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยานและคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือ
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………………….ผู้วา่ จ้ าง
(…………………………………………...)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้รับขนส่ง
(…………………………………………...)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(…………………………………………...)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(…………………………………………...)

