
1 

 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  มหำวิทยำลัยขอนแก่น   

ข้อควรสังเกต การจ้างเหมารถรับจ้าง(รถตู้) 
 
ก่อนท าสัญญา  
  1. กำรเลือกบริษัทรถ ต้องเลือกบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรเลือกบริษัทรถที่เป็นรถส่วน
บุคคล ผู้ประกอบกำรรำยเดี่ยว เพรำะหำกเป็นนิติบุคคลจะได้มีกำรควบคุมจำกสมำคมผู้ประกอบกำรรถ
โดยสำรไม่จ ำทำง(สสท.) เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีผู้รับผิดชอบชดเชยเยียวยำควำมเสียหำยแน่นอน สำมำรถไล่
เบี้ยได้ดีกว่ำผู้ประกอบกำรที่เป็นตัวบุคคลซึ่งอำจจะไม่มีทรัพย์สิน เงินทุนเพียงพอที่จะน ำมำจ่ำยชดเชยให้กับ
ผู้ประสบภัยทุกรำย 
  2. รำยละเอียดในกำรท ำสัญญำต้องมีควำมชัดเจน ประกอบไปด้วย 
   - ต้องระบุแผนที่เส้นทำงกำรเดินทำง จำกต้นทำง-ปลำยทำง ที่แน่นอน 
   - ต้องระบุหมำยเลขทะเบียนรถคันที่จะให้น ำมำให้บริกำรในสัญญำด้วย 
   - ต้องระบุชื่อของพนักงำนขับรถ ในกรณีที่ต้องเดินทำงในระยะทำงเกิน 400 กิโลเมตร โดย
จะต้องมีพนักงำนสับเปลี่ยนกัน 2 คน หรือหำกมีพนักงำนขับรถเพียงคนเดียวก็ต้องมีกำรระบุถึงจุดพัก หรือ
ระยะเวลำกำรจอดพักรถไม่น้อยกว่ำ 30 นำทีทุก 4 ชั่วโมง 
   - พนักงำนขับรถต้องมีใบอนุญำตขับขี่ ให้ขับรถประเภทรถสำธำรณะ จำกกรมกำรขนส่งทำง
บกเท่ำนั้น 
   - ต้องแนบใบตรวจสภำพรถยนต์จำกกรมกำรขนส่งทำงบกกับสัญญำว่ำจ้ำงด้วย ซึ่งระยะเวลำ
ทีร่ะบุไม่ควรเกิน 2 เดือน ภำยหลังจำกกำรตรวจสภำพ 
   - ต้องแนบเอกสำร กรมธรรม์ทั้งภำคบังคับ(พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535)  
กรมธรรม์ภำคสมัครใจ ของรถคันที่ท ำกำรว่ำจ้ำง ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะต้องตรวจสอบว่ำถูกต้อง ตรงกับเลขทะเบียนรถ
หรือไม ่
  3. สภำพของรถโดยสำร  ผู้ว่ำจ้ำงต้องไปตรวจสอบสภำพรถด้วยตนเองว่ำมีควำมเหมำะสม ปลอดภัย
ในกำรเดินทำงหรือไม่ โดยที่ควรใช้งำนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   - ถ้ำต้องเดินทำงไกล ในเส้นทำงที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเหว คดเคี้ยว ลำดเอียงไม่ใช่
เส้นทำงพ้ืนรำบ ควรเลือกใช้รถโดยสำรชั้นเดียวเท่ำนั้น 
   -  ต้องมีกำรติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และสำมำรถใช้ได้จริง หยิบใช้สะดวก 
   -  ต้องเป็นเบำะที่นั่งยึดโยงกับพ้ืนรถ ติดกับที่ ไม่เป็นแบบสไลด์ หรือสำมำรถถอดเข้ำออก
เพ่ือเพ่ิมปริมำณเบำะที่นั่งจนน๊อตหลวม 
   -  ต้องมีอุปกรณ์นิรภัยติดตั้งบนรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง รวมทั้งมีทำงออกฉุกเฉิน 
เป็นต้น 
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ก่อนเดินทาง   
  ต้องตรวจสอบว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติตรงกับที่ท ำสัญญำหรือไม่ หำกพบว่ำมีสิ่งหนึ่งประกำรใดไม่เป็นไปตำม
ข้อตกลง เช่นไม่น ำรถยนต์คันที่ตกลงในสัญญำมำให้บริกำร ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถยกเลิกสัญญำได้ทันที และสำมำรถ
เรียกร้องให้ผู้รับจ้ำงชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ด้วย 
 
ระหว่างเดินทาง  
  หำกพบว่ำมีกำรขับรถหวำดเสียว ขับเร็ว ขำดควำมระมัดระวัง หรือรู้สึกถึงควำมผิดปกติอ่ืนใดในตัวรถ 
ให้ท ำกำรเตือนกับพนักงำนขับรถ  หำกไม่เชื่อฟังหรือไม่แก้ไข ผู้โดยสำรควรแจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือ
รีบแจ้งกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรรถสำธำรณะ 1584 หรือสำยด่วนกองบังคับกำร
ต ำรวจทำงหลวง  1193 หรือกับบริษัทรถท่ีว่ำจ้ำง โดยทันที 
 
หลังเกิดเหตุ  
  ส ำหรับผู้เสียหำยสำมำรถเรียกร้องกำรชดเชย เยียวยำกับ พนักงำนขับรถ เจ้ำของบริษัทรถโดยสำรคัน
ทีเ่กิดเหตุ และบริษัทประกันภัย ทั้งค่ำรักษำพยำบำล ค่ำปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต ควำมเสียหำยของทรัพย์สิน 
ที่น ำติดตัวไปในกำรเดินทำง  ขำดโอกำสหรือสูญเสียโอกำสในกำรท ำงำน ขำดไร้ผู้อุปกำระ  และที่คนส่วนใหญ่
อำจจะนึกไม่ถึงคือกำรที่ผู้โดยสำรเดินทำงไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำง หรือตลอดจนควำมเสียหำยทำงด้ำนจิตใจ 
โดยทำงมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคยินดีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือช่วยด ำเนินกำรด้ำนคดีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น
ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-248-3737 
 
สาระส าคัญของการประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถโดยสาร 
  กำรประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำรตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522   
มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  กำรประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร (กำรน ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงไปรับจ้ำงขนส่ง  
ผู้โดยสำร) จะต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งจำกนำยทะเบียน    ใบอนุญำตฯ มีอำยุ 5 ปี โดยมี
ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท  รถที่น ำมำใช้งำน ต้องจดทะเบียนในนำมผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรเท่ำนั้น 
ห้ำมน ำรถคนอ่ืน เข้ำร่วมกิจกำร   สีรถต้องไม่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกับรถโดยสำรประจ ำทำงของบริษัท ขนส่ง 
จ ำกัด เช่น   สีรถท่ีใช้ในกำรรับส่งนักเรียน ต้องใช้สีเหลืองคำดด ำ    สีรถในกิจกำรหนึ่ง ๆ จะต้องมีสีรถ
เหมือนกันทุกคัน เว้นแต่ กำรขนส่งลักษณะ 3 อำจมีสีแตกต่ำงได้ตำมควำมจ ำเป็น ของผู้ว่ำจ้ำงโดยต้องได้รับ
อนุญำตก่อน  จ ำนวนผู้ขับรถ   ให้ผู้ขับรถ 1 คน ขับรถติดต่อกันไม่เกินสี่ชั่วโมง และเมื่อได้พักติดต่อกันเป็น
เวลำ     ไม่น้อยกว่ำ 30 นำที ก็ให้ขบัรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน   โดยผู้ประกอบกำรขนส่ง ต้อง
วำงหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตร หรือเป็นสัญญำประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยต่อนำยทะเบียน 
เพ่ือประกันและชดใช้ควำมเสียหำยเบื้องต้นอันเกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย ของบุคคลภำยนอกตำมหลักเกณฑ์ที่
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กฎหมำยก ำหนด   ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตามกฎกระทรวง  ต้องมี
สถำนที่เก็บรถท่ีสำมำรถเก็บรถได้จริง เหมำะสมและเพียงพอกับจ ำนวนรถที่ใช้ในกำรประกอบ กำรขนส่ง 
 
การขออนุญาตประกอบการขนส่งใหม่        
  หลักกำร: ผู้ขอต้องมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง โดยมีหลักฐำนที่เป็น
หนังสือ หรือเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร   
  ค ำขอที่ใช้ยื่น: ใช้แบบค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง (แบบ ขส.บ.11 ก.)   
  สถำนที่ยื่นค ำขอ: ให้ผู้ขอยื่นค ำขอตำมภูมิล ำเนำของตนเอง โดยบุคคลธรรมดำให้ถือตำมส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน ส่วนนิติบุคคล ให้ยื่นตำมที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่เพียงแห่งเดียว ดังนี้   
  ในต่ำงจังหวัด ให้ยื่นต่อส ำนักงำนขนส่งจังหวัด     
   ข้อควรทราบ   
        กำรขออนุญำต สำมำรถยื่นขอได้ทั้งกรณีท่ีมีตัวรถอยู่แล้ว หรือยังไม่มีตัวรถ ที่เรียกว่ำ "ขออนุมัติ
ในหลักกำร"     
        ผู้ประกอบกำรขนส่งฯ ต้องน ำรถเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษี ภำยใน 180 วนั นับแต่
วันที่ออกใบอนุญำตฯ     
        ผู้ประกอบกำรขนส่งฯ สำมำรถยื่นค ำขอผ่อนผันก ำหนดเวลำก่อนครบก ำหนดได้โดยแสดงเหตุผล
ควำมจ ำเป็น เพ่ือขยำยเวลำตำมข้อ 5.2 ได้อีกไม่เกิน 60 วนั     
        ท้องที่ท่ีท ำกำรขนส่ง ผู้ขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง ต้องระบุท้องที่ท่ีท ำกำรขนส่ง ซึ่งเป็นท้องที่
ที่ผู้ขอจ ำเป็นต้องใช้รถเพ่ือท ำกำรประกอบกำรขนส่ง     
  เอกสำรประกอบค ำขออนุญำตใหม่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) มำตรำ 24 
ดังนี้   
    เอกสารประจ าตัวผู้ขอ 
   ก. บุคคลธรรมดา 
    1. ภำพถ่ำยบัตรประชำชน 
    2. ภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำน 
   ข. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    1. หนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พร้อมวัตถุประสงค์
ของห้ำง (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) 
   2. ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน 
   3. ภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำน หรือใบส ำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
   4. ตัวอย่ำงรอยตรำประทับ 2 ตรำ (ถ้ำมี) 
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   5. ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 
  ค. บริษัทจ ำกัด 

    1. หนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัดพร้อมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) 
   2.ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือภำพถ่ำยใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของ
กรรมกำรของบริษัททุกคน 
   3. ภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนหรือใบส ำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ของกรรมกำรของบริษัททุกคน 
   4. บัญชีรำยชื่อ สัญชำติ และจ ำนวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นทุกคน (บอจ. 5) 
   5. ภำพถ่ำยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 
   6. ตัวอย่ำงรอยตรำประทับ 2 ตรำ (ถ้ำมี) 
   7. ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 
  
เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ  
   1.สัญญำให้สิทธิกำรใช้ที่ดิน หนังสือสัญญำเช่ำที่ดิน ที่อำยุสัญญำไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี (ถ้ำมีเจ้ำของหลำย
คนต้องลงนำมให้ครบทุกคน)  
 2.รูปถ่ำยสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ 2 รูป (ขนำด 4 X 6 นิ้ว ให้เห็น บริเวณท่ีใช้เก็บ ซ่อม 
และบ ำรุงรักษำรถ และเห็นทำงเข้ำ-ออก ชัดเจน)  
 3.ภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. ฯลฯ  
 4.หลักฐำนเจ้ำของที่ดิน (เจ้ำของที่ดินหลำยคนต้องมีหลักฐำนครบทุกคน)/สัญญำใช้สิทธิในสถำนที่
เก็บรถ (บัตร/ทะเบียนบ้ำนเจ้ำของที่ดิน) 
       - กรณีบุคคลธรรมดำ ได้แก่  
       1) ภำพถ่ำยบัตรประชำชน 2) ภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำน 
       - กรณีนิติบุคคล ได้แก่  
       1) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
       2) ภำพถ่ำยบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
  5.แผนที่สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ โดยสังเขป ( สถำนที่เก็บ กรณรีถบัสขนำดใหญ่
ใช้อัตรำ 70 ตรม./คัน รถขนำดเล็ก 35 ตรม./คัน) 
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ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  มหำวิทยำลัยขอนแก่น   

เอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ: ประกอบด้วยรูปถ่ายส านักงาน 2 รูป ได้แก่ 
  1. รูปถ่ำยด้ำนนอก ให้ปรำกฏเลขที่ของบ้ำนหรือส ำนักงำน จ ำนวน 1 รูป  
 2. รูปถ่ำยส ำนักงำน/สถำนที่เก็บรถ/ตัวรถ ทั้ง 4 ด้ำน ขนำด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่ำงละ 2 รูป 
(แบบ ขส.บ.67) 
       - ถ่ำยให้เห็นแตกต่ำงกันในแต่ละด้ำน 
       - ต้องเห็นป้ำยชื่อส ำนักงำน 
       - โดยคิดพ้ืนที่ 70 ต่อตำรำงเมตร (รถใหญ่) 30 ต่อตำรำงเมตร (รถเล็ก) 
       - รูปถ่ำยภำยในส ำนักงำน  
  
เอกสารเกี่ยวกับตัวรถ 
   1.ส ำเนำทะเบียนรถ (ถ่ำยหน้ำที่มีชื่อเจ้ำของรถคนปัจจุบัน, หน้ำรำยกำรเสียภำษีประจ ำปีและหน้ำ
บันทึกเจ้ำหน้ำที่)  
 2.กรณีรถใหม่ ได้แก่ ภำพถ่ำยหนังสือรับรองส่งบัญชีรับและจ ำหน่ำย หรือสัญญำซื้อขำยรถ หรือ
ภำพถ่ำยใบแจ้งจ ำหน่ำย 
 3.สีรถ ได้แก่ ภำพถ่ำยรถที่ท ำสีแล้ว หรือภำพวำดตัวรถพร้อมระบำยสี (รถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องใช้สี
เหลืองคำดด ำ) 
 4.เครื่องหมำยประจ ำรถ อย่ำงน้อยต้องมีชื่อผู้ขอเป็นภำษำไทยระบุอยู่ด้วย 
  
หลักฐานแสดงปริมาณงานขนส่ง (ต้องมีเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนรถที่ขอใช้)  
  เช่น  กรณีรับจ้ำงเหมำทั่วไป ได้แก่ สัญญำหรือหนังสือว่ำจ้ำงใช้รถ ใบงำน ฯลฯ โดยใช้ย้อนหลัง 3 
เดือน นับจำกวันยื่นค ำขอ เฉลี่ยต้องมีกำรใช้รถไม่น้อยกว่ำ 20 วัน/เดือน  


