ราง
สัญญาเลขที่..............
สัญญาจางใหบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ......................
_________________
สัญ ญาฉบั บ นี้ ทํ าขึ้ น ณ มหาวิท ยาลั ยรามคํ าแหง แขวงหั วหมาก เขตบางกะป จั ง หวัด
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ เมื่อวันที่.............. ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย ...........................ตําแหนง
.......................................ผูรับมอบอํานาจจากอธิก ารบดี (ปรากฏตามคําสั่ง ที่ ...../......ลงวันที่.......เดือ น
....................พ.ศ. .............. แนบทายสัญ ญานี้) ซึ่งตอ ไปในสัญ ญานี้เ รียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ
............................ ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ..............................มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูเลขที่ ..........ถนน............... ซอย.............. แขวง/ตําบล............. เขต/อําเภอ.............. จังหวัด.............
โดย.................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท................(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่................) แนบทายสัญญานี้ อยูบานเลขที่..........ถนน
............... ซอย.............. แขวง/ตําบล............. เขต/อําเภอ.............. จังหวัด............. (ถามี)) ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
ผู ว า จ า งตกลงจ า งและผู รับ จ างตกลงรั บ จ า งให บ ริก ารโครงการศึก ษาดู ง านที่ ป ระเทศ
............................................มีกําหนดระยะเวลา...............(..............) วัน ตั้งแตวันที่............ถึงวันที่...............
โดยมีผูเดินทางจํานวน..................(.................) คน รายละเอียดปรากฏตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญา
รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญานี้
ขอ ๒. หนาที่ของผูรับจาง
ผูรับจางตกลงรับจางทํางานตามสัญญาขอ 1 โดยตองจัดหาพนั กงานและมัคคุเทศกที่
ไดรับ ใบอนุ ญ าตถูก ตอ งตามกฎหมาย มี ความประพฤติดี มีความสามารถ ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอ ย
ประสานงานและบริหารจัดการตามสัญญา รวมทั้งจัดหายานพาหนะ อาหาร และโรงแรมที่พักที่ไดมาตรฐานซึ่ง
ผูวาจางเห็นชอบแลว เพื่อดําเนินการตามสัญญานี้ ดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา
๓.1 ผนวก ๑ ..............(รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง)
จํานวน ..................(..........) หนา
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๓.2 ผนวก ๒ ..............(ขอบเขตของงาน (TOR) จํานวน ...........(..........) หนา
๓.๓ ผนวก ๓ ...............(สําเนาใบเสนอราคา) จํานวน...........(.........) หนา
ฯลฯ
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ
หากสิ่ งใดหรือ การอั นหนึ่ งอันใดที่มิไดร ะบุไวในเอกสารแนบทายสัญ ญานี้ แตเปนการอั น
จําเปนตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ผูรับจางตองจัดทําการนั้นๆ
ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกแตอยางใด
ขอ ๔. หลักประกันสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน ............... เปนจํานวนเงิน.............บาท
(...................................) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยมีอายุ
ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจ างจะหลุ ดพนจากหนาที่และความรับผิ ดตามสัญ ญานี้ และหากจํานวนเงินใน
หลักประกันถูกหักลดนอยลง เพราะผูรับจางตองรับผิดชําระคาปรับหรือคาเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติผิด
สัญญานี้ไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะนําหลักประกันมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลวทุกประการ
ขอ 5. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายและผูร บั จางตกลงรับคาจางบริการตามสัญญานี้ในราคาคนละ.............บาท
(......................) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น............... บาท (..............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน.............
บาท (.............) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงอันไดแกคา......................ดวยแลว โดยถือราคา
เหมารวมตอคนเปนเกณฑ และกําหนดจายเงินเปน ๓ (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เงิ น ...............บาท (...............) จะจ า ยให เ มื่ อ ผู รั บ จ า งได ดํ า เนิ น การ
............................
งวดที่ ๒ เงิ น ...............บาท (...............) จะจ า ยให เ มื่ อ ผู รั บ จ า งได ดํ า เนิ น การ
............................
งวดสุ ดท าย จายเมื่ อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบรอยแลว เปนเงิน ............. บาท
(.............)
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โดยมีเงื่ อนไขวาผูรับจางไดจัดโครงการศึกษาดูง านเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาจางและเปนที่พ อใจของ
ผูวาจาง
ในกรณีที่ตองมีการปรับลดคาจางใหคูสัญญาทั้งสองฝายทําขอตกลงเปนหนังสือกันกอนจาย
คาจางงวดสุดทาย
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร ับจาง
ชื่อธนาคาร....................................สาขา.......................ชื่อบัญชี..........................เลขที่บัญชี.................................
ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ขอ ๖. คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถจัดใหเริ่มเดินทางไดตามที่กําหนดไวในโปรแกรมการเดินทาง (เอกสาร
ผนวก ๑ แนบทายสัญญา) อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูรับจาง ผูวาจางมีสิทธิเลือกที่จะ
บอกเลิกสัญ ญา หรือใหผูรับจางชําระคาปรั บใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ …………. บาท (.............)
จนกวาจะเริ่มเดินทางไดครบถวนทุกคน
ขอ ๗. ความรับผิดของผูรับจาง
ในการทํางานจ าง ถาเกิดความเสียหายใดๆ ไมวาจะเกิดขึ้ นแกผูเดินทางหรือบุคลากรของ
ผูวาจาง หรือเกิ ดความเสียหายหรือ การสู ญหายแกทรัพ ยสินของผูเ ดินทางหรือของบุคลากรของผูวาจาง
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทํา หรือละเวนการกระทําของผูรับจาง พนักงาน มัคคุเทศก หรือบุคลากร
ของผูรับจาง รวมทั้งบุคลากรของรถบัสรับสง (รถโคช) ในระหวางเดินทางที่ผูรับจางจัดหามาดวย ผูรับจางตอง
รั บ ผิ ดชดใช คาเสียหายให แกผูเ ดิ นทางหรือ บุ คลากรของผู วาจ าง ตามความเสี ยหายที่เ กิดขึ้นจริง ภายใน
ระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด
ขอ ๘. การจางชวง
โดยที่การจางตามสัญญานี้ ผูวาจางไดคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณของผูรับจางเปน
สําคัญ ดังนั้น ผูรับจางจะเอางานทั้งหมด หรือสวนหนึ่งสวนใดแหงสัญญานี้ไปใหผูอนื่ รับจางชวงทําไมได เวนแต
งานที่ จําเปนในตางประเทศอันเนื่องมาจากขอ บัง คับแหง กฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ผูรับจางยังตอ ง
รับผิดชอบงานที่ไดจางชวงไปนั้นทุกประการ
ขอ ๙. บุคลากรของผูร ับจาง
ผูรับจางตองแจงชื่อ ที่อยูปจ จุบัน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน ของพนักงานและ
หรือมัคคุเทศก ที่มาทํางานจางทัง้ หมดทุกคนตามสัญญา ใหผูวาจางทราบในวันทําสัญญานี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทีร่ ว มเดินทางไปดวยทราบกอนมาทํางานทุกครั้ง
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ในกรณีที่ผูวาจาง หรือผูแทนของผูวาจางดังกลาวในวรรคกอนไดแจงใหผรู ับจางเปลี่ยนตัว
พนักงานหรือมัคคุเทศก หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ผูรบั จางตองปฏิบัติตามโดยไมโตแยงหรือ
เรียกคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
ระหวางปฏิบัติงานในตางประเทศผูรับจางตองจัดใหมีมัคคุเทศกหนึ่งคนและพนักงานหนึ่งคน
ประจําบนรถบัสรับสง (รถโคช) แตละคัน เพื่อดูแลความเรียบรอยปลอดภัยและบรรยายใหความรูแกผูเดินทาง
ตลอดจนเปนตัวแทนของผูรับจางในการประสานงานกับผูแทนของผูวาจางที่รวมเดินทางไปดวย คําสั่งใดๆ
หรือหนังสือ แจ ง เรื่ อ งใดๆ อันเกี่ยวขอ งกับ สัญญานี้ที่ ผูแทนของผูวาจางไดแจงแก มัคคุเทศกห รือพนักงาน
ดังกลาวนั้น ใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ
ในกรณีผูรับจางมีมัคคุเ ทศกหรือ พนัก งานมาปฏิบัติหนาที่ไมครบในวันใด ผูวาจางมีสิทธิหั ก
คาจางที่จะจายแกผูรับจางในอัตราวันละ..................บาท (........................) ตอ มั คคุ เ ทศก หนึ่ ง คนและ
..................บาท (................) ตอพนักงานหนึ่งคน
ขอ 1๐. โรงแรมที่พัก
ผูรั บ จ างจะต อ งจั ดให ผู เ ดิ นทางไดเ ขาพัก ณ โรงแรมที่ร ะบุชื่อ ไวในโปรแกรมการเดินทาง
(เอกสารผนวก ๑ แนบทายสัญญา) เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ในกรณี
ดังกลาวโรงแรมที่จัดใหพักแทนจะตองอยูในระดับเดียวกันกับโรงแรมที่ไดระบุชื่อไวดังกลาว และจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูแทนของผูวาจางที่รวมเดินทางไปดวยเสียกอน
ในกรณี ที่ ผู แทนของผูวาจ างเห็นวา โรงแรมที่ผูรับ จางจะจัดใหพัก แทนมีม าตรฐานต่ํากวา
โรงแรมที่ระบุชื่อไวในโปรแกรมการเดินทาง แตยินยอมใหคณะผูเดินทางเขาพักในโรงแรมที่จัดใหแทนนั้นไมวา
ดวยเหตุใด ผูรับจางจะตองลดคาจางตามสัญญาลงตามอัตราที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน หากไมสามารถตกลงกัน
ได ใหผูวาจางกําหนดตามที่เห็นวาเปนธรรม โดยผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
ขอ 1๑. การแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการแกไข เพิ่มเติมหรือลดงานตามสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
ไดทุกกรณีโดยไมตองบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานตองทําความตกลงเปนหนังสือกันใหมและถาจะเพิ่ม
หรือลดเงินหรือขยายระยะเวลาออกไปอีก คูสัญญาจะตองทําความตกลงเปนหนังสือกันใหมดวย
ขอ 1๒. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ผูวาจาง
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญาตามความในสัญญา ขอ ๖ หรือขออื่นใดแหงสัญญานี้
ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหลักประกันสัญญา ตามขอ 4 ทั้งหมด และผูวาจางมีสิทธิที่จะจางผูอื่นทํางานตอไป
ได โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียกเอาคาจางสวนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจางบุคคลอื่นทําการนี้ตอไปจนงาน
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แลวเสร็จสมบูรณจากผูรับจาง นอกจากนั้นผูรับจางยินยอมคืนเงินทั้งหมดที่ไดรับไปตลอดจนใหผูวาจางเรียก
คาเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีขึ้นจากการผิดสัญญาของผูรับจางไดอีกดวย

ขอ 1๓. การบังคับคาปรับหรือคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญ ญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางที่คางจาย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได
หากมี เงินคาจ างตามสัญ ญาที่หักไวเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังมีเหลืออยูอีกเทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ ๑๔. อํานาจวินิจฉัยของผูวาจาง
การวินิจฉัยวาผลงานที่รับจางทํานั้นเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามสัญญาหรือตามความประสงค
ของผูวาจางหรือไมก็ดี อยางไรเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม เหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของ
ฝายผูวาจ าง หรือ พฤติก ารณอันใดที่ผูรับ จางไมตองรับ ผิดตามกฎหมายก็ดี ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับ การ
ตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวดวยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญ ญานี้ ไมวาปญหานั้นจะ
เกิดขึ้นในระหวางดําเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจางตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่
ผูรับจางทิ้งงานก็ดี ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผล
แหงคําวินิจฉัยนั้นทุกประการ
ขอ ๑๕. เหตุยกเวนความรับผิด
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอ งของฝาย
ผูวาจางหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานตาม
เงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปน
หนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอเลือ่ นกําหนดเดินทางหรือขอยกเวนความรับผิด ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองใน
การที่จะขอเลื่อนกําหนดเดินทางออกไปหรือขอยกเวนความรับผิดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การเลื่อนกําหนดเดินทางหรือการอนุมัติยกเวนความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจอัน
เปนที่สุดของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และเก็บไว
ฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……………….....…..........………………….ผูวาจาง
(...............................)
ลงชื่อ……………..........….....…………………….ผูรบั จาง
(...............................)
ลงชื่อ……………….....………..........…………….พยาน
(...............................)
ลงชื่อ……………….....……..........……………….พยาน
(..............................)

