
เอกสารประกอบการท าสัญญาเช่าเหมารถ 
 
กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล 

1. โครงการที่อนุมัติแล้ว  (ขอส าเนาได้ท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา) 
2. สัญญาเช่าเหมารถ  จ านวน  2  ฉบับ 
3. ใบเสนอราคาจ้าง  และใบสั่งจ้าง  จ านวน  1  ชุด 
4. ส าเนาใบขับขี่ จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
6. ส าเนาทะเบียนรถ  จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
7. อากรพันละ 1 บาท  

กรณีเช่ารถจากบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
1. โครงการที่อนุมัติแล้ว   (ขอส าเนาได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) 
2. สัญญาเช่าเหมารถ  จ านวน  2  ฉบับ 
3. ใบเสนอราคาจ้าง  และใบสั่งจ้าง  จ านวน  1  ชุด 
4. ส าเนาใบขับขี่ จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ขับขี่ จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
6. ส าเนาทะเบียนรถ   จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
7. ส าเนาใบประกอบการค้า  จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
8. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  จ านวน  2  ฉบับ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
9. หนังสือมอบอ านาจการท าสัญญาเช่าเหมารถแทน  (ถ้ามี)  
10. อากรพันละ 1 บาท  



สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 
 
         สัญญาเลขท่ี ………………..……     
  

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ …....เดือน ……….….พ.ศ. ……….ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
โดย ..…ผศ.อ้อยทิพย์  พลศรี…………. ต าแหน่ง.........รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา........... ซ่ึงได้รับมอบอ านาจจาก  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งที่  ......789/2558.....  ลงวันที่ ....3  มีนาคม 2558 
....... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ………………………………………………………………..…………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 
………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………….………... 
โดย.……………………………………………………………...ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........................................ฉบับลงวันที่ ………………………………..(และหนังสือมอบ
อ านาจฉบับลงวันที่..............................................) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความ
ว่า กับ…………………………....………………………………………….อยู่บ้านเลขท่ี…….………………………หมู่ที…่……………… 
ซอย...................................ต าบล/แขวง..……………………….……………………....อ าเภอ/เขต………………..…………………………..
จังหวัด…………………………..……………... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมารถยนต์โดยสาร.........................................................            
ขนาด................ที่นั่ง จ านวน.................คัน เพ่ือรับส่ง โดยเดินทางไปกลับ.................................................................. 
............................................................................. ......................................ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ 
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ข้อ ๒.  เอกสารอนัเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  ๒.๑ ผนวก ๑ ..............ใบเสนอราคา............................................    จ านวน……….…หน้า 

๒.๒ ผนวก ๒ ..............รายละเอียดการจ้าง...................................    จ านวน……….…หน้า 
๒.๓ ผนวก ๓ ..............อ่ืนๆ...........................................................    จ านวน……….…หน้า 

  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม    ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
 ข้อ ๓.  ระยะเวลาการจ้างและค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างครั้งนี้ มีก าหนด......................วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  ออกเดินทางจาก................................................................................................................ ...... 
ในวันที่...................................................เวลา........................และกลบัถึง........................................................................ 
ในวันที่.............................................เวลา........................................................................................  

 
 
 
 
 

 



      - ๒ - 
 

  “ค่าจ้าง" หมายความรวมถึง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานของ ผู้รับจ้าง ค่าทาง
ด่วน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการนี้ 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ ในอัตราค่าจ้าง  คันละ.................บาท 
(.................................................. ................) ต่อคัน รวม................ คัน   รวม...................วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
....................................บาท (......................................................................................)   ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 ข้อ ๔.  การรับประกันและความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ มีความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้โดยสาร  ในระหว่าง
ด าเนินการตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ตลอดจนชดเชย
ค่าเสียหายให้ตามกฎหมายทุกประการ  
 ข้อ ๕.  ค่าปรับ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหารถเพ่ือรับส่งตามสัญญา หรือไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ใน
อัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจ านวน..............................บาท (.....................................................) 
ต่อคัน และเรียกค่าเสียหายอันพึงม ี  จากผู้รับจ้าง  
 ข้อ ๖.  การบอกเลิกสัญญา 
                     ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหารถเพ่ือรับส่งตามสัญญา หรือไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันที  ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง   นอกเหนือจากการ
เรียกค่าปรับตามสัญญาข้อ ๕. แห่งสัญญานี้จนถึงวันบอกเลิกสัญญา   
          กรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่า ค่าจ้างตามสัญญานี้ ให้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากผู้รับจ้างได้ด้วย  

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึง
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ 
 

 
      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ว่าจ้าง 
                                                                          (……ผศ.อ้อยทิพย์  พลศรี……) 
                                                             
      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้รับจ้าง 
                                                                      (………………………………………….) 
 
                                                             (ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน 
                  (…………………………………………..)  ประธานชมรมหรือผู้แทน 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 
                                                                      (…………………………………………..)  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
 



      - ๓ - 
 

                                                        รายละเอียดการจ้าง 
 
 

๑. รถที่ใช้ในการรับส่งเป็นรถ.............................................ขนาด.............ที่นั่ง จ านวน.........คัน  
๒. หมายเลขทะเบียนรถ.......................................................................................................  
๓. รถทุกคันที่น าปฏิบัติงานต้องมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 
๔. รถทุกคันที่น ามาปฏิบัติงานต้องมีสภาพพร้อมใช้และสามารถใช้งานได้ดี 
๕. อ่ืน ๆ............ 

 
   


