
สัญญาจ้างขนส่ง

สัญญาฉบับนี้ทำาที่……………………………………………………………………
วันที่.....................เดือน......................พ.ศ. ............ ระหว่าง

ก นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................. 
อาย.ุ...........ป/ีหา้งหุ้นส่วนจำากัด............................................................................. โดยผูม้อีำานาจลงนาม
ทา้ยสัญญา/บรษิทั............................................................................................................จำากัด โดยผูม้อีำานาจลงนาม
ทา้ยสัญญา                       อยูบ่า้นเลขที/่สำานกังานเลขที.่.....................หมูท่ี.่...........ตรอก/
ซอย........................ถนน............................................แขวง/ตำาบล.......................................เขต/อำาเภอ...........
............................จังหวัด...............................ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝา่ยหนึ่ง กับ

 
ข. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................. 

อาย.ุ...........ป/ีหา้งหุ้นส่วนจำากัด............................................................................. โดยผูม้อีำานาจลงนาม
ทา้ยสัญญา/บรษิทั.......................................................................................................จำากัด โดยผูม้อีำานาจลงนาม
ทา้ยสัญญา                             อยูบ่า้นเลขที/่สำานกังานเลขที.่.....................หมูท่ี.่...........ตรอก/
ซอย..................................ถนน.................................แขวง/ตำาบล.......................................เขต/อำาเภอ...........
............................จังหวัด...............................ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อกีฝ่ายหนึ่ง

     โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ..................................................................
..มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำานาญ และประสบการณ์ในด้านการ
ขนส่งให้กับผู้ว่าจ้าง และโดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายขนส่งทางบก มีความรู้
ความสามารถ ความชำานาญ และประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเป็นอย่างดี ประสงค์จะรับจ้างผู้ว่า
จ้างเพ่ือกระทำาการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด
ทุกประการ

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำาสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่ง…………………………

จาก............................................ของผู้ว่าจ้าง ตั้งอยู่ที่.........................……………………….............
..ไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด และแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ซ่ึงจะทำาการขนส่งโดยรถยนต์ของ 
ผู้รับจ้าง รวมทั้งส้ินจำานวน..................คัน เป็นรถยนต์ประเภท..................................................... 
ยีห่้อ..............................เครื่องยนต์.................................. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ.................ซีซี 



ได้แก่ หมายเลขทะเบียน..................................................................................................................
..ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “งานที่จ้าง”

ข้อ 2. กำาหนดระยะเวลาแห่งสัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำาหนดระยะเวลา........เดือน/ปี นับแต่วัน

ที่........เดอืน.............................พ.ศ. ............. ถึงวันที่........เดือน.............................พ.ศ. ............. 

ข้อ 3. ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายและการชำาระ
3.1 ผู้ว่าจ้างตกลงชำาระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือนเป็นการเหมาใน

อัตราเดือนละ................บาท(...............................................) รวม/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยชำาระ
ทุกวันที่.........ของทุกเดือน ณ ทีท่ำาการของผู้รับจ้าง หรอืสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด 

3.2 ค่าจ้างดังกล่าวไม่รวมถึงค่านำ้ามัน ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง และหรือค่า
จอดรถยนต์ โดยผู้รับจ้างจะต้องหลักฐานการใช้จ่ายมาแสดงเพ่ือเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างทุกวันที่....ของ
ทุกเดือน เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างจะทำาการชำาระพร้อมกับค่าจ้างตาม
กำาหนดเวลาข้อ 3.1

ข้อ 4. สิทธิ และหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลง และทราบดีว่า
5.1 จะจัดหาข้อมูลที่เพียงพอต่อการทำางานที่จ้างตามสัญญานี้ 

 5.2 มีสิทธิเข้าตรวจตราการทำางานที่จ้างของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ใด ๆ ที่ผู้รับ
จ้างใช้ในการทำางานที่จ้างได้ตลอดเวลาการทำางานปกติของผู้รับจ้าง

5.3 การทำางานที่จ้างตามสัญญานี้เป็นการว่าจ้างเฉพาะ
ใน.............................เทา่นั้น หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ใน
สัญญานี้ ผูว้่าจ้างจะชำาระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมในอัตราวันละ.................บาท (....................
บาทถ้วน) ต่อคัน

    5.4 จะจัดให้พนักงานของผู้ว่าจ้างขนของลงจากรถยนต์ แต่ผู้รับจ้างยังคง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายจนกว่าของที่ขนจะได้ถูกขนย้ายเข้ามาในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้าง
กำาหนด และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ของที่ขนนั้นไม่ได้สูญหาย หรือบุญสลาย

ข้อ 6. สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างสัญญา และทราบดีว่า
6.1 จะใช้ความชำานาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการ

ทำางานที่จ้างตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของงานที่
จ้างตามสัญญานี้ให้สำาเร็จลุล่วงได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
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6.2   จ ะจัดห าร ถยน ต์ และพนักงานขับรถยนต์เพ่ือทำางานที่จ้างให้แก่
ผู้ว่าจ้าง ณ คลังเอกสารของผู้ว่าจ้างตามข้อ 1.  ตั้งแต่วัน............ถึงวัน..................  เวลา ……….. –
 ………น.     ยกเว้น............................. และวันหยุดตามที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
เป็นคราว ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งส้ิน

ทั้งนี้  หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะใช้รถยนต์นอกเหนือจากเวลาตามที่
กำาหนดไว้ในวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างหลังจากที่ได้
รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะชำา ระค่าจ้างเพ่ิมเติมให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราชั่วโมง/วัน
ละ.................บาท ( ..............................) 

6.3 จะตกแต่งรถยนต์ รวมทั้งจัดหาส่ิงอำานายความสะดวกในรถยนต์สำาหรับ
การทำางานที่จ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในสัญญานี้ 

6.4 จะยินยอมให้ผู้ว่าจ้างติดฟิล์ม สติ๊กเกอร์ และหรือประกาศโฆษณา
ประชาสัมพันธอ์ื่นใดบนได้ 

     6.5 ผู้รับจ้างได้จัดทำาประกันภัยรถยนต์ และจัดทำาประกันภัยตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพร้อมทั้งส่งมอบสำาเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง
ยึดถือไว้ในวันทำาสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันเองทั้งส้ิน  และหากมีการเพ่ิม
อตัราเบี้ยประกัน ผูร้ับจ้างตกลงชำาระเบี้ยประกันที่เพ่ิมขึ้นแต่เพียงผู้เดียว 
     6.6 จะจัดหารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำารองไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างนอก
เหนือจากที่กำาหนดไว้ในข้อ 1. เป็นรถยนต์ยี่ห้อ................ รุ่น...................... เครื่องยนต์............. 
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ...............ซีซี จำานวน............คัน ได้แก่ หมายเลขทะเบียน......................
โดยจะนำามาจอดไว้ ณ ....................................ของผู้ว่าจ้างตามข้อ 1. เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถนำาไป
ใช้ในการทำางานที่จ้างได้ทันที

6.7 พนักงานขับรถตามที่ผู้รับจ้างจัดหาให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ 6.2 นั้น เป็นผู้มี
ใบอนุญาตขับรถ และเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี แต่งกายเรียบร้อยตาม
เครื่องแบบของผู้รับจ้าง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ รวมทั้งจะไม่ดื่มสุรา และหรือส่ิงเสพติดอื่นใด
ก่อน และหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

   ทั้งนี้ ในวันทำาสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดรายชื่อ สำาเนาบัตรประชาชน 
และสำาเนาใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถตามวรรคแรกให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ด้วย

6.8 จะจัดให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคนมีโทรศัพท์เคล่ือนที่ เพ่ืออำานวยความสะดวก
ในการติดต่อกับผู้ว่าจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งส้ิน

6.8  จะจัดหารถยนต์ใหม่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน........ชั่วโมง/วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า รถยนต์นั้นไม่ปลอดภัยต่อการใช้ทำางานที่จ้าง และหรือมีสภาพไม่
ถูก ต้ อง เ รี ยบ ร้อ ยต ร ง ต า ม ข้ อ  6.2  ร ว ม ทั้ ง จ ะ จั ด ห า พ นั ก ง า น ขั บร ถ ใ ห ม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
ภายใน........ชั่วโมง/วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า พนักงานขับรถนั้นไม่
ปฏิบัติตามคำาส่ัง หรอืระเบียบของผู้ว่าจ้าง
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6.9 ผู้รับจ้าง และหรือพนักงาน ขับรถยนต์ของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศ กฎ ระเบียบและหรอืคำาส่ังของการใช้สถานที่ของผู้ว่าจ้างที่มีอยู่ในวันทำาสัญญานี้ และ
ที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด และถือว่า ประกาศ กฎ ระเบียบและหรือคำาส่ังดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญานี้ด้วย

6.10 บรรดาข้อมูล หรือเอกสารของผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้ในการทำางานที่จ้างตามสัญญานี้ถือ
เป็นความลับทางการค้าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะใช้ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวเพ่ือใช้ในการ
ทำางานที่จ้างตามสัญญานี้เท่านั้น และจะส่งมอบบรรดาข้อมูล และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับไปเพ่ือ
การทำางานที่จ้างตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่สัญญานี้ส้ินสุดลง (ถ้าม)ี

6.13 หากพนักงานขับรถของผู้รับจ้างกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ของที่ขน และทรัพย์สิน รวมทั้งบุคคลอื่นใด โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด
ชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเองทั้งส้ิน

ข้อ 7. การผิดนัดผิดสัญญา
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอก

เลิกสัญญา     และเรียกค่าเสียหายได้ทันที

ข้อ 8. ข้อตกลงอ่ืน ๆ
8.1 การผ่อนผัน ผอ่นเวลา หรือการละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ ของผู้ว่าจ้างตามสัญญา

นี้ ไมถื่อว่าผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้รับจ้างแต่อย่างใด
8.2 หากมีข้อความใดๆในเอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ้

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับระหว่างกัน
8.2 การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ตามภูมิลำาเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วใน
วันที่คำาบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ 

สัญญานี้ทำาขึ้นเป็นสองฉบับ    มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
(ถ้าม)ี ไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

                             ในนาม  บริษัท ................................จำากัด

                      ลงชือ่........................................................ ผู้รับจ้าง
                             (                                                )                   

                           ในนาม  บริษัท................................จำากัด
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                      ลงชือ่......................................................... ผู้ว่าจ้าง
                             (                                                )
                     

                      ลงชือ่..........................................................พยาน
                             (                                                )
                     
                      ลงชือ่..........................................................พยาน
                             (                                                )
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