
      ราง 

                                                                                              สัญญาเลขที่.............. 

       สัญญาจางใหบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ...................... 

     _________________ 

  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ เมื่อวันที่.............. ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย ...........................ตําแหนง

.......................................ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี (ปรากฏตามคําสั่ง ที่...../......ลงวันที่.......เดือน

....................พ.ศ. .............. แนบทายสัญญาน้ี) ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ

............................ ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ..............................มีสํานักงานใหญ 

ต้ังอยูเลขที่ ..........ถนน............... ซอย.............. แขวง/ตําบล............. เขต/อําเภอ.............. จังหวัด............. 

โดย.................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัท................(และหนังสอืมอบอํานาจลงวันที่................) แนบทายสัญญาน้ี อยูบานเลขที่..........ถนน

............... ซอย.............. แขวง/ตําบล............. เขต/อําเภอ.............. จังหวัด............. (ถามี)) ซึ่งตอไปในสัญญาน้ี

เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหน่ึง 

  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง   

  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางใหบริการโครงการศึกษาดูงานที่ประเทศ     

............................................มีกําหนดระยะเวลา...............(..............) วัน ต้ังแตวันที่............ถึงวันที่...............

โดยมีผูเดินทางจํานวน..................(.................) คน รายละเอียดปรากฏตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญา

รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญาน้ี 

                    ขอ ๒. หนาที่ของผูรับจาง 

       ผูรับจางตกลงรับจางทํางานตามสัญญาขอ 1 โดยตองจัดหาพนักงานและมัคคุเทศกที่

ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย มีความประพฤติดี มีความสามารถ ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย 

ประสานงานและบรหิารจัดการตามสญัญา รวมทั้งจัดหายานพาหนะ อาหาร และโรงแรมที่พักที่ไดมาตรฐานซึ่ง

ผูวาจางเห็นชอบแลว เพื่อดําเนินการตามสัญญาน้ี ดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น  

  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา  

  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญา  

   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 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญาน้ี ใหใชขอความในสัญญาน้ี

บังคับ 

  หากสิ่งใดหรือการอันหน่ึงอันใดที่มิไดระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาน้ี แตเปนการอัน

จําเปนตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญาน้ี ผูรับจางตองจัดทําการน้ันๆ 

ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกแตอยางใด 

  ขอ ๔. หลักประกันสัญญา 

  ในขณะทําสัญญาน้ีผูรับจางไดนําหลักประกันเปน ............... เปนจํานวนเงิน.............บาท 

(...................................) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี โดยมีอายุ

ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางจะหลุดพนจากหนาที่และความรับผิดตามสัญญาน้ี และหากจํานวนเงินใน

หลักประกันถูกหักลดนอยลง เพราะผูรับจางตองรับผิดชําระคาปรับหรือคาเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบัติผิด

สัญญาน้ีไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะนําหลกัประกันมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

  หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาน้ีแลวทุกประการ 

  ขอ 5. คาจางและการจายเงิน  

  ผูวาจางตกลงจายและผูรบัจางตกลงรับคาจางบริการตามสัญญาน้ีในราคาคนละ.............บาท 

(......................) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น............... บาท (..............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน............. 

บาท (.............) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงอันไดแกคา......................ดวยแลว โดยถือราคา

เหมารวมตอคนเปนเกณฑ และกําหนดจายเงินเปน ๓ (สาม) งวด ดังน้ี 

  งวดที่  ๑  เงิน. . . . . .. . . . . . . ..บาท ( . .. . . . . . . .. . . . . )  จะจายให เมื่อผู รับจางได ดําเ นินการ

............................ 

  งวดที่  ๒   เงิน. .. . .. . .. .. . .. .บาท ( .. . .. . .. . .. .. . .)  จะจายให เมื่อผู รับจางได ดําเ นินการ

............................ 

  งวดสุดทาย  จายเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบรอยแลว เปนเงิน ............. บาท 

(.............)  



๓ 
 
โดยมีเงื่อนไขวาผูรับจางไดจัดโครงการศึกษาดูงานเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาจางและเปนที่พอใจของ   

ผูวาจาง  

  ในกรณีที่ตองมีการปรับลดคาจางใหคูสัญญาทั้งสองฝายทําขอตกลงเปนหนังสือกันกอนจาย

คาจางงวดสุดทาย 

  การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง 

ช่ือธนาคาร....................................สาขา.......................ช่ือบัญชี..........................เลขที่บัญชี.................................

ทั้งน้ี ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ

และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ 

  ขอ ๖. คาปรับ 

  หากผูรับจางไมสามารถจัดใหเริ่มเดินทางไดตามที่กําหนดไวในโปรแกรมการเดินทาง (เอกสาร

ผนวก ๑ แนบทายสัญญา) อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูรับจาง ผูวาจางมีสิทธิเลือกที่จะ

บอกเลิกสัญญา หรือใหผูรับจางชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ …………. บาท (.............) 

จนกวาจะเริ่มเดินทางไดครบถวนทุกคน 

  ขอ ๗. ความรับผิดของผูรับจาง  

  ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใดๆ ไมวาจะเกิดข้ึนแกผูเดินทางหรือบุคลากรของ 

ผูวาจาง หรือเกิดความเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูเดินทางหรือของบุคลากรของผูวาจาง      

อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการกระทํา หรือละเวนการกระทําของผูรับจาง พนักงาน มัคคุเทศก หรือบุคลากร

ของผูรับจาง รวมทั้งบุคลากรของรถบัสรับสง (รถโคช) ในระหวางเดินทางที่ผูรับจางจัดหามาดวย ผูรับจางตอง

รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเดินทางหรือบุคลากรของผูวาจาง ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงภายใน

ระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด 

  ขอ ๘. การจางชวง  

  โดยที่การจางตามสัญญาน้ี ผูวาจางไดคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณของผูรับจางเปน

สําคัญ ดังน้ัน ผูรับจางจะเอางานทั้งหมด หรือสวนหน่ึงสวนใดแหงสัญญาน้ีไปใหผูอืน่รับจางชวงทําไมได เวนแต

งานที่จําเปนในตางประเทศอันเน่ืองมาจากขอบังคับแหงกฎหมายของประเทศน้ันๆ ทั้งน้ีผูรับจางยังตอง

รับผิดชอบงานที่ไดจางชวงไปน้ันทุกประการ 

  ขอ ๙. บุคลากรของผูรับจาง 

                     ผูรับจางตองแจงช่ือ ที่อยูปจจบุัน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน ของพนักงานและ

หรือมัคคุเทศก ที่มาทํางานจางทัง้หมดทุกคนตามสัญญา ใหผูวาจางทราบในวันทําสัญญาน้ี หากมกีาร

เปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทีร่วมเดินทางไปดวยทราบกอนมาทํางานทุกครั้ง 
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                     ในกรณีที่ผูวาจาง หรือผูแทนของผูวาจางดังกลาวในวรรคกอนไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัว

พนักงานหรือมัคคุเทศก หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ผูรบัจางตองปฏิบัติตามโดยไมโตแยงหรือ

เรียกคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

  ระหวางปฏิบัติงานในตางประเทศผูรับจางตองจัดใหมีมัคคุเทศกหน่ึงคนและพนักงานหน่ึงคน

ประจําบนรถบัสรับสง (รถโคช) แตละคัน เพื่อดูแลความเรียบรอยปลอดภัยและบรรยายใหความรูแกผูเดินทาง

ตลอดจนเปนตัวแทนของผูรับจางในการประสานงานกับผูแทนของผูวาจางที่รวมเดินทางไปดวย คําสั่งใดๆ 

หรือหนังสือแจงเรื่องใดๆ อันเกี่ยวของกับสัญญาน้ีที่ผูแทนของผูวาจางไดแจงแกมัคคุเทศกหรือพนักงาน

ดังกลาวน้ัน ใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ 

                   ในกรณีผูรับจางมีมัคคุเทศกหรือพนักงานมาปฏิบัติหนาที่ไมครบในวันใด ผูวาจางมีสิทธิหัก

คาจางที่จะจายแกผูรับจางในอัตราวันละ..................บาท (........................) ตอมัคคุเทศกหน่ึงคนและ

..................บาท (................) ตอพนักงานหน่ึงคน 

  ขอ 1๐. โรงแรมที่พัก 

                   ผูรับจางจะตองจัดใหผูเดินทางไดเขาพัก ณ โรงแรมที่ระบุช่ือไวในโปรแกรมการเดินทาง 

(เอกสารผนวก ๑ แนบทายสัญญา) เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ในกรณี

ดังกลาวโรงแรมที่จัดใหพักแทนจะตองอยูในระดับเดียวกันกับโรงแรมที่ไดระบุช่ือไวดังกลาว และจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูแทนของผูวาจางที่รวมเดินทางไปดวยเสียกอน 

                   ในกรณีที่ผูแทนของผูวาจางเห็นวา โรงแรมที่ผูรับจางจะจัดใหพักแทนมีมาตรฐานตํ่ากวา

โรงแรมที่ระบุช่ือไวในโปรแกรมการเดินทาง แตยินยอมใหคณะผูเดินทางเขาพักในโรงแรมที่จัดใหแทนน้ันไมวา

ดวยเหตุใด ผูรับจางจะตองลดคาจางตามสัญญาลงตามอัตราที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน หากไมสามารถตกลงกัน

ได ใหผูวาจางกําหนดตามที่เห็นวาเปนธรรม โดยผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม 

  ขอ 1๑. การแกไขงาน  

  ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการแกไข เพิ่มเติมหรือลดงานตามสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา

ไดทุกกรณีโดยไมตองบอกเลกิสญัญาน้ี การเพิ่มหรือลดงานตองทาํความตกลงเปนหนังสอืกันใหมและถาจะเพิ่ม

หรือลดเงินหรือขยายระยะเวลาออกไปอีก คูสัญญาจะตองทําความตกลงเปนหนังสือกันใหมดวย 

  ขอ 1๒. สิทธิของผูวาจางภายหลงับอกเลิกสัญญา 

  หากผูรับจางปฏิบัติผิดสญัญาขอใดขอหน่ึง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ผูวาจาง

ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญาตามความในสัญญา ขอ ๖ หรือขออื่นใดแหงสัญญาน้ี 

ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหลักประกันสัญญา ตามขอ 4 ทั้งหมด และผูวาจางมีสิทธิที่จะจางผูอื่นทํางานตอไป

ได โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียกเอาคาจางสวนที่เพิ่มข้ึนเพราะการจางบุคคลอื่นทําการน้ีตอไปจนงาน
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แลวเสร็จสมบูรณจากผูรับจาง นอกจากน้ันผูรับจางยินยอมคืนเงินทั้งหมดที่ไดรับไปตลอดจนใหผูวาจางเรียก

คาเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผูรับจางไดอีกดวย 

   

 

  ขอ 1๓. การบังคับคาปรบัหรือคาเสียหาย  

  คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก

จํานวนเงินคาจางที่คางจาย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได 

  หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังมีเหลืออยูอีกเทาใด  

ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 

                   ขอ ๑๔. อํานาจวินิจฉัยของผูวาจาง 

  การวินิจฉัยวาผลงานที่รับจางทาํน้ันเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามสัญญาหรือตามความประสงค

ของผูวาจางหรือไมก็ดี อยางไรเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม เหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของ

ฝายผูวาจาง หรือพฤติการณอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายก็ดี ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ

ตีความสัญญาน้ีหรือเกี่ยวดวยเรื่องใดๆ ที่เกิดข้ึนตามสัญญาน้ี หรือเกี่ยวพันกับสัญญาน้ี ไมวาปญหาน้ันจะ

เกิดข้ึนในระหวางดําเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจางตามสัญญาน้ีสิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ 

ผูรับจางทิ้งงานก็ดี ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผล

แหงคําวินิจฉัยน้ันทุกประการ 

                   ขอ ๑๕. เหตุยกเวนความรับผิด 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  

ผูวาจางหรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานตาม

เงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปน

หนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอเลือ่นกาํหนดเดินทางหรือขอยกเวนความรับผิด ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 

  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรองใน

การที่จะขอเลื่อนกําหนดเดินทางออกไปหรือขอยกเวนความรับผิดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุ

เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 

  การเลื่อนกําหนดเดินทางหรอืการอนุมัติยกเวนความรับผิดตามวรรคหน่ึง ใหอยูในดุลพินิจอัน

เปนที่สุดของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
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  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ       

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และเก็บไว

ฝายละหน่ึงฉบับ 
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