
 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

สัญญาการจา้งท าของ (“สญัญา”) 
 

โดยและระหว่าง บริษัท เดลิเวอร่ี ฮีโร่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งอยูเ่ลขที่ 6 ชั้นที่ 11 และ ชั้นที่ 12                     
อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ซอยสขุุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (“บรษิทั ฯ”) กับ 
“ผู้รับจ้างอิสระ” เรียกรวมกันว่า “คูส่ญัญา”  
 
1. บรกิารทีว่า่จา้ง  

ผู้รับจ้างอิสระได้รับการว่าจา้งประเภทเป็นผูข้ับขี่ส่งสินค้าหรือประเภทผู้น าส่งสินค้า (แล้วแต่กรณี) 
ต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างอิสระ ได้รับรหัสของผู้รับจ้างอิสระ 
 

2. สถานะของผูร้บัจา้งอสิระ 
2.1. ในการให้บริการแก่บริษัทฯ ผู้รับจ้างอิสระเป็นผู้รับจา้งอิสระ และมิใช่ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน หรือหุ้นส่วนของ 

บริษัทฯ แต่อย่างใด   โดยผู้รับจ้างอิสระมีอิสระที่จะท างานให้บริษัทอ่ืนได้ ซึ่งรวมถึงคู่แข่งของบริษัท ฯ  
2.2. ผู้รับจ้างอิสระยอมรับว่า ผู้รบัจ้างอิสระจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธปิระโยชนข์องลูกจ้างใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึง 

แต่ไม่จ ากัดเพียง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ วันลา วันหยุด เงินโบนัส 
ค่าคอมมิชชัน เบี้ยบ าเหน็จ บ านาญ เป็นต้น 

2.3. ผู้รับจ้างอิสระรับรองว่าตนเป็นผูม้ีอ านาจและความสามารถอย่างครบถ้วนในการเข้าท าสัญญานี ้ รวมถึงมี 
ความสามารถในการให้บริการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการและผู้รับจา้ง
อิสระที่มีอาย ุ ต้ังแต่ 16 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20ปี รับรองว่าตนได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ก่อนเขา้ท าสัญญา นี้แล้ว 

 
3. สถานทีใ่หบ้รกิาร  

สถานที่ให้บริการของผู้รับจ้างอิสระอยู่ภายในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย และภายในพื้นทีซ่ึ่งบริษัท ฯ 
ให้บริการส่งสินคา้เทา่นั้น ผู้รับจา้งอิสระมีอิสระที่จะเลือกพื้นท่ีที่ประสงค์จะให้บริการได้เมื่อเลือกกะการให้บริการ 
 

4. การใหบ้รกิารของผูร้บัจา้งอสิระ  
4.1. ผู้รับจ้างอิสระจะ: 

4.1.1. ให้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่มและสินคา้อื่น ๆ จากรา้นคา้ที่เป็นพันธมิตรของบริษัท ฯ ไปยังลูกค้าหรอื 
ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมคีุณภาพการให้บริการในระดับสูง 
และเป็นไปตามมาตรฐานอันสมควรและชอบด้วยกฎหมายทุกประการในด้านสขุภาพความปลอดภัยและ 
ความสะอาดและใชค้วามระมัดระวังในการรับส่งอาหารและเครื่องดืม่ และสินค้าอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้รับจา้งอิสระม ี
หน้าที่หยิบสินค้า ณ รา้นคา้ รวมถึงส่งคืนสินค้า หรือสิ่งของอื่น ๆ ตามค าสั่งของบริษัท ฯ (หากมี) 

4.1.2. รับรองว่าผู้รับจ้างอิสระไม่มีอาการหรือไม่เขา้ขา่ยในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อท่ีทางกรมควบคุมโรคก าหนด  
4.1.3. ประพฤติตนด้วยความสุภาพต่อลูกค้าหรือผูใ้ช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ  โดยใช้ถ้อยค าทีส่ภุาพ และ 

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อมีการติดต่อสื่อสารทางแชท ทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ หรอื 
การพูดคุยโดยตรง กับเจา้หนา้ที่ประสานงาน, รา้นคา้, ลกูค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 
รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ และรักษารูปลักษณ์ภายนอกใหดู้สะอาด และเรียบร้อย 

4.1.4. ใช้ความระมัดระวังอยา่งเต็มที่เพือ่รักษาภาพลักษณข์องบริษัทฯ โดยผู้รับจา้งอิสระตกลงว่าจะใช้อุปกรณ ์
การส่งสินคา้ตามที่บริษัทฯ แนะน า รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงชุดยูนิฟอร์ม กระเป๋าเก็บความร้อน 
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และกระเป๋าส่งสินค้าของบริษัทฯ ทุกครั้งระหวา่งการรับ-สง่อาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอืน่ ๆ 
และจะต้องรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 

4.1.5. ใช้ความระมัดระวังที่จ าเป็นทุกประการ ปฏิบัติตนอย่างเป็นท่ีคาดหมายได้และอย่างรอบคอบในการขับขี ่
และปฏิบัติตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดทุกประการตลอดระยะเวลาการรับ-ส่งอาหารและเครื่องดื่มและ 
สินค้าอื่น ๆ เช่น สวมหมวกนิรภัย ใช้รถจักรยานยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เสยีภาษีประจ าปีและ 
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอย่างถูกต้อง รวมถึงต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซ้อนท้ายระหว่าง 
การให้บริการรับ-ส่งอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอื่น ๆ ในการนี้ ผู้รับจ้างอิสระรับประกันและตกลงว่า 
ผู้รับจ้างอิสระมคีวามเขา้ใจกฎหมายการจราจรในท้องถิ่นเป็นอยา่งดีและมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ใน ราชอาณาจักรไทย ซึง่ยังไม่หมดอายุหรือถูกสั่งพักใบอนุญาตตลอดระยะเวลาการให้บริการรับ- 
ส่งอาหาร และเครื่องดื่มและสินคา้อื่น ๆ (ในกรณีผู้รับจ้างอิสระประเภทผู้ขับขี่ส่งสินคา้) 

4.1.6. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบับนี้ 
คืนเงินสดทั้งหมดท่ีเก็บจากลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบรษิัทฯ ให้แก่บริษัทฯ โดยทันทหีรือตาม 
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด และจะต้องฝากเงินให้ครบจ านวน หากมีการคืนลา่ชา้ หรือไมค่ืน ทางบริษัทฯ 
สามารถปรับเงินโดยหักจากเงินคา่บริการของผู้รับจ้างอิสระได้ตามเง่ือนไขที่ตกลง 

4.1.7. ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเก็บเงินจากลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบ
ริษัท ฯ ซ ้าซ้อน 

4.1.8. รับรองว่าจะไม่ประพฤติตนในทางทุจริต ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ใช้รหัสว่ิงงานหรือรหัสท างาน (แล้วแต่กรณี) ของผู้อื่น หรือน ารหัสว่ิงงานหรือ 

รหัสท างาน (แล้วแต่กรณี) ของตนเองให้ผู้อื่นว่ิงงานเเทน 
(2) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ปลอมแปลงสลิปการโอนเงิน หรือมีพฤติกรรมอ่ืนที่ส่อในทางทุจริต 
(3) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ใช้โปรแกรม ซอฟแวร์ หรือเครื่องมือในการดัดแปลงหรือเพื่อด าเนินการใด ๆ 

ที่ส่อไป ในทางทุจริตในการท างาน และ 
(4) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ประพฤติตนหรือมีพฤติกรรมอ่ืนที่ส่อในทางทุจริตและก่อให้เกิดความเสยีหาย 

ให้แก่ บริษัท ฯ เช่น การรับงานโดยสมคบคิดกับผู้รับจา้งอิสระรายอื่นหรือบุคคลภายนอก 
4.1.9. รับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างอิสระจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง ทุกประการ 

และจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายหรืออาจสร้างความเสยีหายต่อภาพลักษณ์ ของบริษัท ฯ 
ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่สูบบุหรี่บริเวณหน้าบ้านลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ 

หรือร้านอาหาร และจุดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จุดที่มีการจัดให้โดยเฉพาะ 
(2) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่น าข้อมูลลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ ไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือ 

เพื่อการอื่น เช่น โทรติดต่อ หรือน าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มของบริษัทฯ 
ไปค้นหาหรือเผยแพร่บน Line หรือ Facebook หรือ social media อื่นๆ รวมถึงสื่ออ่ืนๆ 
หรือน าข้อมูลส่วนตัวของลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

(3) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม 
ของบริษัท ฯ และภาพลักษณ์ของบริษัท ฯ เช่น การคัดลอกข้อความบทสนทนาระหวา่งผู้รับจ้างอิสระ 
และลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ ไปเผยแพร่บนสื่อต่างๆ  

(4) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขโมยของทั้งที่ร้านอาหาร 
ที่อยู่อาศัยของลูกคา้หรือ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ หรือสถานที่อ่ืน 

(5) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการรับ-
ส่งอาหารและเครื่องดื่ม และสินคา้อื่น ๆ 
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4.1.10. รับรองว่าจะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับบริษัท ฯ โดยผู้รับจ้างอิสระเข้าใจว่างานที่รับจ้างนั้น 
ต้องอาศัยความระมัดระวัง  

4.1.11. รับรองว่าผู้รับจ้างอิสระเป็นผู้มีคณุสมบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับน้ี 
4.1.12. รับรองว่าในระหว่างการให้บริการหรือสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษทั ฯ ผู้รับจา้งอิสระจะไม่ทะเลาะ 

วิวาทกับบุคคลอื่น เขา้ร่วมชุมนมุทางการเมือง หรือกระท าการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ 
บริษัท ฯ 

4.1.13. รับรองว่าผู้รับจ้างอิสระจะไม่ด าเนนิการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง 
หรือความเสยีหายอื่น ๆ ต่อบริษัท ฯ หรือก่อให้เกิดการร้องเรียนจากลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม 
ของบริษัทฯ โดยอย่างน้อยผู้รบัจ้างอิสระต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นข้อห้ามตาม เอกสารแนบ 1 
รายการการกระท าที่ ต้องห้าม และมาตรการป้องกัน เยียวยา และระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็น ครั้งคราวตามดุลพินิจของบริษัท ฯ 

4.1.14. ผู้รับจ้างอิสระจะต้องไม่เปิดเผย หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานแอปพลเิคชันแพนด้าไรเดอร ์
(“Panda rider Application ID”) หรือข้อมูล ที่ใช้ในการเขา้ระบบ และรหัสผ่าน ไปยังบุคคลอื่น  ซึง่รวมถึง 
บุคคลภายนอกระบบ หรือแอปพลิเคชันของ  บริษัท ฯ (“บคุคลภายนอก”) เว้นแต่ผู้รับจ้างอิสระได้รับ 
ความยินยอม โดยชัดแจ้งจากบริษัท ฯ ใหเ้ขา้ถึง หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก นอกจากนั้น 
ผู้รับจ้างอิสระตกลงว่าผู้รับจ้างอสิระจะไม่ว่าจา้งช่วง หรือมอบหมายงานไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมด 
ให้บุคคลภายนอก โดยหากผู้รับจา้งอิสระด าเนินการใด ๆ ที่ผิดจากข้อตกลงนี้ บริษัท ฯ มีสิทธิที่จะบอกเลกิ 
สัญญานี้กับผู้รับจา้งอิสระโดยทนัที รวมถึงแจ้งความกับ เจ้าหนา้ที่ต ารวจ 
หรือด าเนินคดีกับผู้รับจา้งอิสระตาม กระบวนการยุติธรรม ในกรณีน้ีผู้รับจ้างอิสระจะต้องชดใช้ 
ค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นแก่บริษัทฯ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ 

4.1.15. การบนัทกึเสยีงสนทนา: ผู้รับจ้างอิสระตกลงและยินยอมให้บรษิัท ฯ บริษัทในเครือ ตัวแทน 
ผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้รับจ้างอิสระของบริษัท ฯ บันทึกเสียงสนทนา และตรวจสอบการสนทนาใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับจา้งอิสระและ พนักงาน บุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให ้
บริการ และ/หรือสัญญาฉบับนี้ เพื่อการเก็บบันทึก การตรวจสอบ และการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
พัฒนา และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ 
 

5. อปุกรณ์  
5.1. ในกรณีผู้รับจ้างอิสระประเภทผู้น าส่งสินคา้ 

5.1.1. เป็นผู้จัดหาโทรศัพท์มือถือของผูร้ับจ้างอิสระเอง และรับผิดชอบค่าอุปกรณ์และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
(รวมถึงค่าใช้งาน ข้อมูลโทรศัพทม์ือถือ) ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ในขณะให้บริการแก่บริษัท ฯ 

5.2. ในกรณีผู้รับจ้างอิสระประเภทผู้ขบัขี่ส่งสินคา้  
5.2.1 เป็นผู้จัดหาหรือใช้รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือของผู้รบัจ้างอิสระเอง และรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ (รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและคา่ใช้งานข้อมูลโทรศัพท์มือถือ) ทั้งหมดแต่เพยีงผู้เดียว 
ในขณะให้บริการแก่บริษัท ฯ  
5.2.2 รับรองว่ารถจักรยานยนต์นั้นเป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายทกุประการ 
รวมถึงแต่ ไม่จ ากัดเพียง มีเบรกที่ใช้งานได้ มีไฟส่องสว่างและไฟสะท้อนแสงเพียงพอ มีประกันภัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และมยีางที่ยึดเกาะไดอ้ย่างเหมาะสม  
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6. เวลาท างานและการสิน้สดุสญัญา  
6.1. ไม่มีก าหนดช่วงเวลาท างาน  
6.2. ไม่มีภาระข้อผูกพันระหว่างกันในการที่บริษัท ฯ จะต้องให้งาน หรอืในการที่ผู้รับจา้งอิสระจะต้องรับหรือยอมรับ งาน 

บริการส่งสินคา้ใด ๆ ก่อนและ/หรือในระหว่างกะการให้บริการ ในระหวา่งกะการให้บริการ 
ผู้รับจ้างอิสระอาจปฏิเสธที่จะรับงานส่งสินคา้ใด ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลตามเง่ือนไขที่บริษัท ฯ ก าหนด 
โดยงานนั้นถูกมอบหมายไปยังผู้รบัจ้างอิสระรายอื่น  

6.3. ผู้รับจ้างอิสระสามารถเลือกเขา้กะให้บริการตามระเบยีบขั้นตอนที่ก าหนด ผ่านทางแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์ 
(“Panda rider Application”) ของบริษัท ฯ ซึ่งระเบียบขั้นตอนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และเป็นหนา้ที ่
ความรับผิดชอบของผู้รับจา้งอิสระที่จะต้องคอยติดตามข้อมูลเกีย่วกับระเบียบขั้นตอนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 

7. สทิธขิองบรษิทั ฯ 
7.1. ในกรณีท่ีผู้รับจ้างอิสระไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือค ารับรองใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี ้

ผู้รับจ้างอิสระตกลง ว่าบริษัท ฯ มีสิทธิในการระงับไม่ให้ผู้รับจา้งอิสระสามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชนัแพนด้าไรเดอร์ 
ได้ชั่วคราวตามระยะเวลา ที่บริษัท ฯ เห็นสมควรโดยทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับบริษัท ฯ  

7.2. ในกรณีท่ีผู้รับจ้างอิสระไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือค ารับรองใด ๆ ในข้อ 4 ของสัญญานี้ โดยการไม่ปฏิบัติดังกล่าว 
แสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริตของผู้รับจ้างอิสระ หรืออาจขัดต่อกฎหมายที่เกีย่วข้อง หรืออาจก่อให้เกดิความเสียหาย 
ต่อบริษัท ฯ ผู้รับจา้งอิสระตกลงว่าบริษัท ฯ 
มีสิทธิในการระงับมิให้ผู้รับจา้งอิสระสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์ โดยถาวร 
และอาจตัดสิทธิมิให้ผู้รับจา้งอิสระกลับมาสมคัรเขา้ใช้งาน แอปพลิเคชันอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให ้
ผู้รับจ้างอิสระทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีส่มควร  กอ่นที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิระงับ การเขา้ใช้งาน 
แอปพลิเคชันแพนดา้ไรเดอร์โดยถาวร 

7.3. ในกรณีท่ีผู้รับจ้างอิสระด าเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดการ 
ร้องเรียน จากลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามขอ้ห้าม บริษัทฯ 
มีสิทธิที่จะ ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในเอกสารแนบ 1 รายการการกระท าที่ต้องห้าม และมาตรการ 
ป้องกัน เยียวยา และระงับความเสียหายที่อาจเกดิขึ้น ที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามดลุพินิจของบริษัทฯ 
 

ผู้รับจ้างอิสระรับทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการระงับ ป้องกัน และเยียวยาความเสียหายที ่
อาจเกิดขึ้น แก่บริษัท ฯ เนือ่งจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้การด าเนินการดังกลา่ว 
ไม่ตัดสิทธิบริษัท ฯ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เลิกสัญญา หรือด าเนินการอ่ืนใดภายใตข้อบเขตที่กฎหมาย 
อนุญาต 

 
8. การเลกิสญัญา 
8.1. บริษัท ฯ อาจยกเลิกสัญญานี้ได้ในเวลาใดก็ตามโดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้รับจา้งอิสระทราบล่วงหน้าภายใน 

ระยะเวลาทีส่มควรพร้อมกับอธิบายหรือให้เหตุผลแก่ผู้รับจา้งอิสระ 
โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจ้างอิสระและไม่มอบกะการให้บริการใหผู้้รับจ้างอิสระเลอืกอีก บริษัท ฯ 
จะแจ้งให้ผู้รับจา้งอิสระทราบในภายหลังถึงวิธีการขอคืนเงินมัดจ าใด ๆ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ฯ 
การช าระเงินสดทีเ่ก็บมาซึ่งยังค้างช าระอยู่ ให้แก่บริษัท ฯ และการรับช าระค่าบริการใด ๆ ซึ่งยังค้างช าระอยู่  

8.2. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาหากผู้รับจ้างอิสระไม่เข้ากะให้บริการเป็นเวลาอยา่งน้อยสาม (3) เดือน 
8.3. ผู้รับจ้างอิสระอาจยกเลิกสัญญานี้ได้ในเวลาใดก็ตาม โดยการแจง้ให้บริษัท ฯ ทราบ หรือเพยีงโดยการไมข่อ 

เขา้กะให้บริการ 
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8.4. การสิ้นสุดลงของสัญญานีไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม จะไม่ท าใหผู้้รับจ้างอิสระหลุดพ้นจากความรับผิดใด ๆ 
ที่มีต่อบริษัท ฯ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในเวลาสิ้นสุดสัญญานั้น หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากระยะเวลาก่อน 
การสิ้นสุดสัญญา ดังกลา่ว หรือจะไม่ท าให้บริษัท ฯ เสียสิทธิในการใช้สิทธเิรียกร้องและการเยียวยาใด ๆ ที่บริษัท ฯ 
อาจมีภายใต้ สัญญานี้ หรือตามกฎหมาย หรือหลักแห่งความยุติธรรม (equity) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญา 
ฉบับนี ้

 
9. คา่บรกิาร  
9.1. อัตราค่าตอบแทนการให้บริการส าหรับผู้รับจา้งอิสระ (คา่บริการ) ของแต่ละงานจะได้รับการยืนยัน ณ 

เวลาทีผู่้รับจ้างอิสระได้ ยอมรับค าสั่งซื้อที่จะต้อง จัดส่งฯ   บริษัทฯ สงวนสิทธิและมีสิทธิใช้ ดุลยพนิิจของบริษัทฯ 
ที่จะเปลีย่นแปลงอัตราคา่บริการได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจา้งอิสระสามารถตรวจสอบ 
และติดตามได้จากแอปพลเิคชันแพนด้าไรเดอร์ หรือช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด  
หากผู้รับจา้งอิสระใช้แอปพลเิคชนัแพนด้าไรเดอร์ของบริษัทฯ 
ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจะถือว่าผู้รับจา้งอิสระยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

9.2. ผู้รับจ้างอิสระ ในฐานะผู้รับจ้างอิสระอิสระและมิใช่ลูกจา้งของบรษิัท ฯ จะรับผิดชอบการยื่นแบบภาษีเงินได้และ 
การจ่ายภาษเีงินได้คา่บริการที่ตนได้รับทั้งหมดด้วยตนเอง  

9.3. บริษัท ฯ อาจหักเงินภาษี ณ ท่ีจา่ยตามที่กฎหมายก าหนดจากคา่บริการ 
9.4. ระบบกระเป๋าเงิน (rider wallet) บนแอปพลิเคชันแพนดา้ไรเดอร์จะแสดง 

1) ค่าบริการส าหรับงานทีส่ าเร็จสมบูรณ์ที่ผู้รับจ้างอิสระมีสิทธิได้รับ และ 
2) ยอดเงินสดคา่อาหารหรือสินคา้ทีผู่้รับจ้างอิสระจะต้องส่งคืนบริษัทฯ ส าหรับแต่ละงาน 
3) ยอดเงินสุทธิทีเ่กิดจากหักกลบระหว่างยอดเงินตาม 1) และ 2) ข้างต้น  

 
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างอิสระได้รับเงินตาม 2) ขา้งต้นเป็นเงินสดโดยตรงจากลูกคา้หรือผู้ใช้งาน (cash on delivery - 
COD) ผู้รับจ้างอิสระจะได้รับค่าบริการตาม 1) 
ด้วยการเก็บเงินสดตามจ านวนเงนิที่ระบบกระเป๋าเงินแสดงยอดไว้กับตนเอง 
(โดยไม่ต้องน าเงินส่วนดังกลา่วคนืแก่บริษัทฯ) และน าเงินคืนบริษัทตามหน้าที่ที่ระบุในข้อ 4.1.6 
ตามจ านวนที่ระบุในระบบกระเป๋าเงินตามข้อ 3) ข้างต้น 
 
ภายใต้บังคับในวรรคก่อนของข้อ 9.4 นี้ หากปรากฎว่ายอดเงินสุทธิตามข้อ 3) ขา้งต้น 
บริษัทฯจะต้องเป็นฝ่ายน าส่งหรือจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอิสระ 
บริษัทฯจะคงยอดเงินดังกล่าวไว้ในระบบกระเป๋าเงินเพื่อหักกลบกับยอดเงินคา่อาหารหรือสินคา้ที่ผู้รบัจ้างอิสระจะไ
ด้รับโดยตรงจากลูกคา้ในงานถัดไปเรื่อยไปจนกว่ายอดเงินดังกล่าวจะถูกหักกลบจนหมด 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฎว่ายอดเงินสุทธิตามข้อ 3) ข้างต้น 
บริษัทฯจะต้องเป็นฝ่ายน าส่งหรือจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอิสระ 
แต่ผู้รับจ้างอิสระไม่ประสงค์จะใหบ้ริการตามสัญญานี้ต่อไป เมือ่ผู้รับจ้างอิสระได้แจ้งบริษัทฯถึงเหตุดังกล่าวแล้ว 
บริษัทฯจะน าส่งหรือจา่ยเงินส่วนที่ค้างอยู่แก่ผู้รับจา้งอิสระตามก าหนดเวลาและข้อก าหนดวิธีการทีบ่ริษัทฯจะแจ้งต่
อผู้รับจ้างอิสระตามช่องทางการติดต่อสื่อสารปกติระหว่างบริษัทฯและผู้รับจ้างอิสระ  

 
9.5. บริษัทฯ อาจหักเงินจากค่าบริการของผู้รับจา้งอิสระในกรณีท่ีผู้รบัจ้างอิสระคา้งช าระเงินให้แก่บริษัทฯ จากค าสัง่ 

ซื้อที่เรียกเก็บเป็นเงินสดจากลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือตามการชดใช้ ความเสยีหายในขอ้ 
12.3 ด้านลา่ง 
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10. ทปิของผูร้บัจา้งอสิระ 
10.1. บริษัท ฯ กระท าการในฐานะตัวแทนผู้รับเงินในการรับทิปใด ๆ เต็มจ านวน 

ตามที่ลูกคา้เลือกที่จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไดเ้พิ่มการให้ทิปส าหรับค าสั่งซื้อที่ช าระเงินทางออนไลน์  
โดยบริษัทฯจะน าส่งทิปดังกล่าวแก่ผู้รับจ้างอิสระตามก าหนดเวลาและช่องทางที่บริษัทฯจะแจ้งใหผู้้รับจ้างอิสระทราบ 
ทั้งนี้ ยอดเงินของทิปดังกล่าวจะถูกบริหารจัดการ คิดค านวณ 
และน าส่งแก่ผู้รับจา้งอิสระแยกต่างหากจากระบบกระเป๋าเงิน  

10.2. รายการทิปของผู้ขับขี่ส่งสินค้า หรือผู้น าส่งสินคา้ 
สามารถตรวจสอบได้ผา่นทางแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์ในแถบการจ่ายเงิน และประวัติ 

10.3. ข้อก าหนดตาม 10.1 และ 10.2 
ข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ีผู้รับจา้งอิสระได้ทิปเป็นเงินสดโดยตรงจากลูกคา้หรือผู้ใช้งาน 

 
11. การชดใช ้(กรณผีูน้ าสง่สนิคา้) 

ผู้รับจ้างอิสระตกลงว่าจะชดใช้ใหแ้ก่บริษัท ฯ ส าหรับค่าใช้จา่ย ข้อเรียกร้อง ความสูญเสยี หรือความเสยีหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างอิสระผิดสัญญานี้ และเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ ความไม่ระมัดระวัง 
หรือการละเลย ของผู้รับจ้างอิสระ  
ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอก กลา่วอ้างสิทธิ เรยีกร้องค่าเสียหาย คา่ชดเชยใด ๆ กับบริษัทฯ อันเกิดจากและเกี่ยวกบั 
การที่ผู้รับจา้งอิสระให้บริการตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างอิสระตกลงจะใชค้วามพยายามอย่างที่สุดเพือ่ปกป้องบริษัทฯ 
จากข้อเรียกร้องนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพยีง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบ ด้วยกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามกรณีท่ีบริษัท ฯ ต้องด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพยีงการปฏิบัติตามค าพพิากษาของศาล 
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้รับจ้างอิสระตกลงจะรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่บริษัท ฯ ทั้งหมด ทัง้นี้ไม่เป็นการตัด 
สิทธิบริษัทฯ ในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้รับจ้างอิสระอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถา้มี) 

 
12. การประกนัภยัและการชดใช ้(กรณผีูร้บัจา้งอสิระประเภทผูข้บัขีส่ง่สนิคา้) 
12.1. ผู้รับจ้างอิสระจะรับผิดชอบจ่ายคา่เบี้ยประกันภัยตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถส าหรับรถจกัรยานยนต์ 

ที่ใช้ในการให้บริการ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมถึงค่าเบี้ยประกันอ่ืนๆ (หากมี) เช่น ประกันอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตของผู้รับจ้างอิสระ 

12.2. ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัท ฯ ก าหนด บริษัท ฯ อาจพิจารณาใหเ้งินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันตามข้อ 12.1 บางส่วนหรือ 
ทั้งหมดแก่ผู้รับจ้างอิสระ อยา่งไรก็ตามบริษัท ฯ สงวนสิทธิที่จะลดหรือเพิกถอนสิทธิการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวได ้
ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ฯ โดยผู้รับจา้งอิสระยอมรับว่าการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวไม่ถือเปน็สวัสดิการตาม 
กฎหมาย คุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด  

12.3. ผู้รับจ้างอิสระตกลงว่าจะชดใช้ใหแ้ก่บริษัท ฯ ส าหรับค่าใช้จา่ย ข้อเรียกร้อง ความสูญเสยี หรือความเสยีหายใด ๆ              
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างอิสระผิดสัญญานี้ และเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ ความไม่ระมัดระวัง 
หรือการละเลยของผู้รับจ้างอิสระ 
ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอก กลา่วอ้างสิทธิ เรยีกร้องค่าเสียหาย คา่ชดเชยใดๆ กับบริษัท ฯ อันเกิดจากและเกี่ยวกบั 
การที่ผู้รับจา้งอิสระให้บริการตามสัญญานี้ ผู้รับจา้งอิสระตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อปกป้องบริษัท ฯ 
จากข้อเรียกร้องนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามกรณีท่ีบริษัท ฯ ต้องด าเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพยีงการปฏิบัติตามค าพพิากษาของศาล 
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้รับจา้งอิสระตกลงจะรับผดิชอบชดใช้เงินให้แก่บริษัท ฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธ ิ
บริษัท ฯ ในการเรยีกร้องความเสยีหายอื่นๆ จากผู้รับจา้งอิสระอันเกิดจากเหตุดังกลา่ว (ถ้าม)ี 
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13. การรกัษาความลบัและขอ้มลูสว่นบคุคล  
13.1. ในระหว่างระยะเวลาของสัญญานีแ้ละหลังจากที่สัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างอิสระจะรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกคา้ 

หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบรษิัท ฯ รวมถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความลับทางธุรกิจหรือความลับ ของบริษัท ฯ 
ที่ผู้รับจ้างอิสระอาจได้รับรู้ในระหว่างการท างานของผู้รับจา้งอิสระไว้เป็นความลับโดยสมบูรณ์และ 
ปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือรับรู้โดยบุคคลอื่น  

13.2. ผู้รับจ้างอิสระตกลงส่งมอบข้อมลูส่วนบุคคลของตนให้บริษัท ฯ  ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีป่รากฏบนส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ส าเนาสมดุบัญชีธนาคาร  
ส าเนาพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถส าหรับรถจักรยานยนต์ ขอ้มูลการติดต่อ โปรไฟล์ใน social media ฯลฯ 
เพื่อการพิสูจนย์ืนยันตัวตน เพื่อประกอบการเข้าท าสัญญาที่บริษัท ฯ และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและ 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะท าการเก็บรวบรวมและประมวล 
ผลข้อมูลส่วนบคุคลดังกลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  

13.3. ผู้รับจ้างอิสระจะต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล รวมถึงรายละเอียด 
เกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคล การเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล สทิธิต่าง ๆ 
ที่ผู้รับจ้างอิสระมเีกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบคุคลของผูร้ับจ้างอิสระ และวิธีการติดต่อบริษัท ฯ 
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ 
และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ก่อนตกลงเข้าท าการสมคัรทางระบบออนไลน์ของบริษัท ฯ 

 
14. อากรแสตมป์ (ถา้ม)ี 

ผู้รับจ้างอิสระตกลงที่จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเกดิจากการท าสัญญาฉบับน้ี ด้วยค่าใช้จา่ยของตนเอง 
 

15. ขอ้พพิาท  
15.1. คู่สัญญาจะพยายามระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับเง่ือนไขใด ๆ ของสัญญานี ้ หรือการตีความ ความสามารถ 

ในการบังคับใช้ การปฏิบัติตามสัญญา การละเมิด การสิ้นสดุสัญญาหรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้ในขั้นตน้ 
ผ่านการเจรจาโดยสจุริต ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 
คู่สัญญาจะยอมรับเขตอ านาจพจิารณาแบบไม่จ ากัดของศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย  

15.2. สัญญานี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นสาระของสัญญาหรือการท าสัญญา 
ให้อยู่ในบังคับและให้ตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย 

 
16. การแกไ้ขเพิม่เตมิ  
16.1. บริษัท ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดในสัญญานี้ บริษัท ฯ จะแจ้งใหผู้้รับจ้างอิสระทราบการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ดังกล่าวเป็นหนังสือและแจ้งวันที่ท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับ หากยังใช้แอปพลเิคชันแพนด้าไรเดอร์ต่อไป 
จะถือว่าผู้รับจา้งอิสระยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

16.2. การแก้ไขเพิ่มเติมทั้งปวงจะมีผลบงัคับระหว่างคู่สัญญา โดยมผีลตั้งแต่วันที่บริษัท ฯ แจ้งให้ทราบเปน็ 
ลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องมีการลงนามหรือท าเป็นเอกสารเพิ่มเติมอีก 

 
 

17. การโอนสทิธติามสญัญา  
บริษัทฯ อาจโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยฝา่ยเดยีว และไม่ต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้รับจ้างอิสระ 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

 
18. การสละสทิธ ิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมย่ืนยันให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขใด ๆ ของสัญญานี้โดยเคร่งครัด ไม่ว่าในกรณี 
ใด ๆ หรือไม่ใช้สิทธขิองตนตามสัญญานี้จะไม่ถือเป็นการสละเง่ือนไขหรือสิทธิใด ๆ ดังกล่าวและให้เง่ือนไขหรอื 
สิทธินั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไป 

 
19. ความเปน็ทีส่ดุของสญัญา 

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอนัเป็นที่สุดระหวา่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุยหรือ 
การเจรจาใด ๆ ที่ตกลงหรือได้ท าก่อนวันที่ท าสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญาฉบับน้ี ถือว่า 
ไม่มีผลบังคับใช ้ เอกสารหรือความตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ (หากม)ี ทีข่ัดหรือแย้งกับขอ้ความในสัญญา 
ฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานีบ้ังคับ 

 
20. การแยกสว่นของสญัญา 

ในกรณีท่ีเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ของสัญญานี้ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไมส่ามารถบังคับได้ 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้จะไม่มีผลกระทบ 
ต่อข้อก าหนดและเง่ือนไขในส่วนอ่ืนของสัญญานี้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว และสัญญานี้จะต้องตีความเสมือนว่า 
ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขดังกล่าวไมเ่ป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ และ คูส่ัญญายังผูกพันตามข้อสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด 

 
21. สทิธ ิภาระและหนา้ทีย่งัคงมอียู ่

การที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตามจะไม่เป็นการปลดคู่สัญญาฝา่ยหนึ่งฝา่ยใดจากความรับผิดใด ๆ  
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในเวลาที่สญัญาสิ้นสุดลง ซึ่งมีต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือซึ่งอาจมีขึ้นหลังจากนัน้ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ ก่อนการสิ้นสดุของสัญญา  
 
 

เอกสารแนบ 1 รายการการกระท าทีต่อ้งหา้ม และมาตรการปอ้งกนั เยยีวยา และระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 

 
1. 
 

ผู้รับจ้างปฏิเสธ หรือเพิกเฉยการรับงาน 

อัตราการรับงาน           
ร้อยละ 50 

ติดต่อกันจ านวน 3 ครั้ง 
ในเวลา 3 วัน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน

ด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านวน 1 
วัน อัตราการรับงาน           

ร้อยละ 30 
ติดต่อกันจ านวน 2 ครั้ง 

ในเวลา 3 วัน 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 
ปฏิเสธการรับงานครบ       
อย่างน้อย 4 ครั้ง  

ภายใน 1 กะการท างาน 

ระงับการท างานของผู้รับจา้งจ าน
วน 5 นาท ี

 
ปฏิเสธการรับงานครบ       
อย่างน้อย 6 ครั้ง  

ภายใน 1 กะการท างาน  
ระงับการท างานของผู้รับจา้งจ าน

วน 30 นาท ี
เพิกเฉยต่อการรับงาน 
และเพิกเฉยการปฏเิสธงา
นจ านวนอย่างน้อย 8 ครั้ง 
ภายในกะการท างานลา่สุด 
เพิกเฉยต่อการรับงาน 
และเพิกเฉยการปฏเิสธงา
น จ านวนอย่างน้อย 14 

ครั้ง 
ภายในกะการท างานลา่สุด 

บริษัท ฯ 
มีสิทธิระงับการท างานจนกระทั่งห

มดเวลากะการท างาน 
ที่ผู้รับจ้างเลือกไว้ 

2. ผู้รับจ้างกดรับงานแล้ว 
แต่เเจ้งขอปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ไม่ม ี ระงับการท างานของผู้รับจา้งจ าน

วน 30 นาท ี

3. ผู้รับจ้างมีการขาดงานในกะท างานที่เลือกไว้ในแ
ต่ละสัปดาห ์

 
ผู้รับจ้างมีการขาดงาน  
ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ 
ต่อจ านวนขั้นต ่า 4 
กะการท างาน  

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน
ด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านวน 3 

วัน 
 

หากผู้รับจา้งเคยฝา่ฝืนข้อห้ามนีติ้
ดต่อกัน 5 ครั้ง ในเวลา 1 เดือน  
ผู้รับจ้างจะถูกระงับการเขา้ถึงแอป
พลิเคชันแพนด้าไรเดอร์โรดรันเน

อร์ 
จ านวน 14 วัน 

 

ผู้รับจ้างมีการขาดงาน 
ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ 
ต่อจ านวนขั้นต ่า 7 
กะการท างาน 

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 5 วัน 
 

หากผู้รับจา้งเคยฝา่ฝืนข้อห้ามนีติ้
ดต่อกัน 3 ครั้ง ในเวลา 1 เดือน  



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 
ผู้รับจ้างจะถูกระงับการเขา้ถึงแอป
พลิเคชันแพนด้าไรเดอร์โรดรันเน

อร์ 
จ านวน 3 เดือน 

 
 

 
ผู้รับจ้างมีการขาดงาน 
ร้อยละ 50 ต่อสัปดาห์ 
ต่อจ านวนขั้นต ่า 15 
กะการท างาน 

 

 
 

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน
ด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านวน 3 

เดือน 

 
ผู้รับจ้างมีการขาดงาน 
ร้อยละ 100 ต่อสัปดาห์ 
ต่อจ านวนขั้นต ่า 10 
กะการท างาน 

 
 

ผู้รับจ้างมีการขาดงาน  
ร้อยละ 80 ต่อ 3 สัปดาห ์

  

4. ผู้รับจ้างไปรับงานชา้เกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

รับงานช้าเกินกว่า 20 นาที 
ติดต่อกันจ านวน 15 
งานขึ้นไปในเวลา 1 

สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 3 วัน 

5. 
 

ผู้รับจ้างเพิกเฉย 
หรือจงใจไม่กดปิดงานหลังจากทีส่่งอาหารและเค
รื่องดื่มและสินค้าอื่น ๆ เสร็จเเล้ว 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้รับจ้างเพิกเฉย 
หรือจงใจไม่กดปิดงานหลั
งจากส่งอาหารและเครื่อง

ดื่มและสินคา้อื่น ๆ 
เสร็จเเล้ว เป็นเวลา 15 
นาทีขึ้นไป จ านวน 7 ครั้ง  

ในเวลา 1 สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  
แพนด้าไรเดอร์ 

โรดรันเนอร์จ านวน 4 วัน 
 

ผู้รับจ้างเพิกเฉย 
หรือจงใจไม่กดปิดงานหลั
งจากส่งอาหารและเครื่อง

ดื่มและสินคา้อื่น ๆ 

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  
แพนด้าไรเดอร์ 

โรดรันเนอร์จ านวน 2 วัน 
 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 
เสร็จเเล้ว  

เป็นเวลา 25 นาทขีึ้นไป 
จ านวน 3 ครั้ง  
ในเวลา 1 สัปดาห ์

6. 

ผู้รับจ้างจงใจ หรือผิดพลาด 
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการกดปิดง
าน ก่อนอาหารและเครื่องดื่มและสินคา้อื่น ๆ 
ถึงลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ 
จริง 

จ านวน 3 ครั้งขึ้นไป 
ต่อ 1 สัปดาห ์

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์ 
โรดรันเนอร์จ านวน 1 วัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับจ้างมีอัตราการร้องเรยีนและยกเลิกงานตาม
เกณฑ์/อัตราที่ก าหนด 

มีลูกค้าหรือผูใ้ช้งานแพลต
ฟอร์มของบริษัท ฯ 

ร้องเรียนเขา้มาเนื่องจากยั
งไม่ได้รับสินค้า และ 

ขอยกเลิกค าสั่งซื้อจ านวน
ร้อยละ 4 

ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 40 
งาน 

ในเวลา 1 สัปดาห ์ ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน
ด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านวน 2 

วัน 
 

หากผู้รับจา้งเคยถูกระงับการเขา้
ถึงแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์โร
ดรันเนอร์ ติดต่อกัน 4 ครั้ง 

ในเวลา 1 เดือน 
ผู้รับจ้างจะถูกระงับการเขา้ถึง 

แอปพลิเคชันแพนดา้ไรเดอร์โรดรั
นเนอร์จ านวน        7 วัน 

ลูกค้าหรือผูใ้ช้งานแพลต
ฟอร์มของบริษัท ฯ 

ร้องเรียนเขา้มาเนื่องจากไ
ด้รับสินค้าผิด 

และขอยกเลิกค าสั่งซื้อจ าน
วนร้อยละ 5 

ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 40 
งาน 

ในเวลา 1 สัปดาห ์
ลูกค้าหรือผูใ้ช้งานแพลต
ฟอร์มของบริษัท ฯ 

ร้องเรียนเขา้มาเนื่องจากสิ
นค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพที่ไ
ม่สามารถยอมรับได ้

และขอยกเลิกค าสั่งซื้อจ าน
วนร้อยละ 5 

ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 40 
งานในเวลา 1 สัปดาห ์



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 
ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัทฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ

กจ านวนร้อยละ 5 
ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 40 

งาน 
ในเวลา 1 สัปดาห ์

ผู้รับจ้างมีอัตราการยกเลิ
กงานตามเกณฑ์ที่ระบุในห
ลักเกณฑ์ก่อนหน้าจ านวน

ร้อยละ 7 
ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 30 
งานในเวลา 1 สัปดาห ์

ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัท ฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ

ก ซึ่งมีจ านวนถึง 
ร้อยละ 45 ต่อจ านวนงาน 

ขั้นต ่า 10 งาน  
ภายในเวลา 1 สัปดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอรเ์ป็นเว

ลา 7 วัน 
 

หากผู้รับจา้งเคยถูกระงับการเขา้
ถึงแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์โร
ดรันเนอร์ติดต่อกัน 2 ครั้งในเวลา 

1 เดือน  
ผู้รับจ้างจะถูกระงับการเขา้ถึงแอป
พลิเคชันแพนด้าไรเดอร์โรดรันเน

อร์ 
โดยถาวร 

ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัท ฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ

ก ซึ่งมีจ านวนถึง 
ร้อยละ 50 ต่อจ านวนงาน 

ขั้นต ่า 6 งาน  
ภายในเวลา 1 สัปดาห ์

ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัท ฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ
ก ซึ่งมีจ านวนถึงร้อยละ 
70 ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 3 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 
งาน  

ภายในเวลา 1 สัปดาห ์
ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัท ฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ

ก ซึ่งมีจ านวนถึง 
ร้อยละ 60 ต่อจ านวนงาน 

ขั้นต ่า 5 งาน  
ภายในเวลา 1 สัปดาห ์

ผู้รับจ้างมีจ านวนงานที่ติด
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานแพล
ตฟอร์มของบริษัท ฯ ไม่ได ้
จนท าให้ค าสั่งซื้อถูกยกเลิ

ก ซึ่งมีจ านวนถึง 
ร้อยละ 3 

ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 30 
งาน  

จ านวน 3 ครั้ง  
ภายในเวลา 1 สัปดาห ์

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว
น 7 วัน 

8. ผู้รับจ้างอยู่นอกพื้นที่การให้บริการของตน 
นานเกินกว่า 70 

นาทีหลังจากการจัดส่งส า
เร็จ 

บริษัทฯ 
มีสิทธิระงับการท างานจนกระทั่งห

มดเวลากะการท างาน 
ที่ผู้รับจ้างเลือกไว้ 

9. 
 

ผู้รับจ้างล็อกอินรหัสว่ิงงานหรือรหัสท างาน 
(แล้วแต่กรณี) 
เดียวกันด้วยโทรศัพทจ์ านวนหลายเครื่อง 

ผู้รับจ้างใช้รหัสวิ่งงานเดีย
วกันล็อกอินจ านวน 4 
เครื่อง ในเวลา 1 สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 3 วัน 
 

10. ผู้รับจ้างใช้โปรแกรมปลอมแปลงต าแหน่งจีพีเอส 

ผู้รับจ้างใช้โปรแกรมปลอม
แปลงต าแหน่ง 
จีพีเอส 2 ครั้ง  
ในเวลา1 สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 7 วัน 
 

ผู้รับจ้างใช้โปรแกรมปลอม
แปลงต าแหน่ง 
จีพีเอส 3 ครั้ง  
ในเวลา1 สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์โดยถา

วร 
 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 

11. ผู้รับจ้างไม่เปิดใช้โปรแกรมต าแหนง่จีพีเอสในการ
ว่ิงงาน 

 
10 ออเดอร์ขึ้นไป 
ในเวลา 3-4 วัน  

 

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 1 วัน 
 

12. ผู้รับจ้างถูกลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ
บริษัท ฯ ร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

สะสมกันเป็นจ านวน  2 3 
ครั้งขึ้นไป ในเวลา 1 

สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 
แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว

น 1 วัน 
เคยถูกระงับการเขา้ถึงแอป

พลิเคชัน 1 
วันสะสมกันเป็นจ านวน 
23 ครั้งติดต่อกัน ในเวลา 

1 เดือน 

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว
น 5 วัน 

13. ผู้รับจ้างกดปิดงานนอกบริเวณพ้ืนที่การจัดส่งจ
ริงเกินระยะทาง 1500 เมตรขึ้นไป  

  อัตรามากกว่าร้อยละ70  
ของจ านวนงานทั้งหมดท่ีส่

งส าเร็จ  
อย่างน้อย 10 งานขึ้นไป 

ในเวลา 3-4 วัน 
 

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์ถาวร 
 
 

 

อัตราร้อยละ50-69  
ของจ านวนงานทั้งหมดท่ีส่
งส าเร็จ อยา่งน้อย 10 
งานขึ้นไป ในเวลา 1 

สัปดาห ์

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว
น 7 วัน 

 
 

14. ผู้รับจ้างพยายามติดต่อเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 
(Rider Service) เพื่อของาน 

ติดต่อของานอัตราร้อยละ 
10 ต่อจ านวนงานขั้นต ่า 
20 งาน จ านวน 3 ครั้ง 
ภายในเวลา 1 สัปดาห์   

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์จ านว
น 1 วัน 

15. 

 
ผู้รับจ้างล็อกอินรหัสเดยีวกันมากกว่า 1 เครื่อง 
แต่กดรับงานด้วยเครื่องที่มีระยะหา่งจากจุดแจ้งเ
ตือนออเดอร์ 
 

อัตราร้อยละ 50 ขึ้นไป 
และมากกว่า 500 

เมตรภายใน 1 สัปดาห ์

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

แพนด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์ถาวร 
 
 



 

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - สัญญำจ้ำงท ำของ 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ การกระท าทีต่อ้งหา้ม/การปฏบิตัทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

หลกัเกณฑ/์อตัรา/จ านวน
ครัง้ทีต่อ้งหา้มกระท า 

การด าเนนิการเพือ่ปอ้งกนั/เยยีว
ยา/ระงบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ 

16. 
ผู้รับจ้างที่ยังไม่ไดค้ืนเงินสดทั้งหมดที่เก็บจากลูก
ค้าหรือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 
ให้แก่บริษัทฯ 

เกินกว่า 12 
ชั่วโมงนับจากออเดอร์แรก
ที่เก็บเงินสดจากลูกคา้หรื
อผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ

บริษัทฯ 

 
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน
ด้าไรเดอร์โรดรันเนอร์ชั่วคราวจน
กว่าผู้รับจ้างคืนเงินสดท้ังหมดท่ีเ
ก็บจากลูกคา้หรือผู้ใช้งานแพลต
ฟอร์มของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ 

 

17. ผู้รับจ้างถ่ายภาพหลักฐานยืนยันการจัดส่งออเด
อร์โดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

ต้ังแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 3 
สัปดาห ์

ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันแพน
ด้าไรเดอร์ 1 วัน  

 


