บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
36 ซ.สุขุมวิท 34 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-3710-3 โทรสาร 0-2260-3714 E-Mail Address: info@tqmbest.com

สัญญาจางที่ปรึกษาแนะนําเพื่อการติดตั้งระบบบริหารแบบทีคิวเอ็ม
ทําที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
วันที่ ..…….............………..
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นระหวาง บริษัท .................................................. จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่
.......………….................................................................................. โดย นาย.....................................................
ตําแหนง ....................................... (กรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจทําการ) เปนผูแทน ซึ่ง ตอไปในสัญญานี้เรียกวา
"ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 36 ซ.สุขุมวิท 34 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดย ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ตําแหนงประธานกรรมการ เปนผูแทน ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ระยะเวลาของสัญญา “ผูวาจาง” ตกลงวาจาง และ “ผูรับจาง” ตกลงรับจางปฏิบัติงานตาม “แผนสงมอบ
บริการปรึกษาแนะนําเพื่อติดตั้งระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)” แนบทายสัญญานี้ โดยมีกําหนดระยะเวลา
การจางแนนอนเปนเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ .......... จนถึงวันที่ ..........
ขอ 2. คาจางและการจายคาจาง ภายในระยะเวลาของสัญญาตามขอ 1. “ผูรับจาง” จะมาทํางานใหกับ “ผูวาจาง”
รวม 37 วัน หรือ ตกประมาณเดือนละ 3 วัน ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. รวมเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง
ตอวัน ซึ่งทั้งสองฝายจะไดหารือรวมกันเพื่อกําหนดวันปฏิบัติงานที่แนนอนในแตละเดือนตอไป โดยที่ “ผูวาจาง” จะ
จายคาตอบแทนใหแก “ผูรับจาง” ในอัตรา xx,xxx บาทตอวัน (*ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%) ภายในเวลาไมเกิน 7 วัน
นับจากวันที่ “ผูรับจาง” มาปฏิบัติงานในแตละครั้ง หรือ อาจจะรวมจายเปนงวดเดือนๆละครั้งก็ได
ขอ 3. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงาน ในกรณีที่ “ผูวาจาง” ประสงคจะให “ผูรับจาง” มาปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจากวันที่กําหนดไวในขอ 2. “ผูวาจาง” จะจายคาตอบแทนเพิ่มเติมตามจํานวนวันที่เพิ่มขึ้นนั้นในอัตรา xx,xxx
บาทตอวัน (*ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)
การเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลวในแตละเดือน อาจทําไดโดยการหารือกันดวยความ
สมัครใจของทั้งสองฝาย
ในกรณีที่ “ผูวาจาง” ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวแลวในแตละเดือน โดยไมแจง
ลวงหนา 15 วัน ให “ผูรับจาง” ทราบหรือไมไดรับการยินยอมจาก “ผูรับจาง” “ผูวาจาง” จะชําระคาจางในอัตรา 50 %
ของอัตราที่ตกลงกันไวใหแก “ผูรับจาง”
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บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
36 ซ.สุขุมวิท 34 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-3710-3 โทรสาร 0-2260-3714 E-Mail Address: info@tqmbest.com
ขอ 4. คาใชจายในการเดินทาง “ผูวาจาง” จะจัดยานพาหนะรับ-สง “ผูรับจาง” จากที่พักของ “ผูรับจาง” ไปยัง
สถานที่ปฏิบัติงานของ “ผูวาจาง”
หรือ “ผูวาจาง” อาจจะขอให “ผูรับจาง” เดินทางไปปฏิบัติงานดวยตัวเองโดย “ผูวาจาง” จะจายคาใชจายในการ
เดินทางใหแก “ผูรับจาง” สําหรับการเดินทางในระยะทางไมเกิน 100 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ในอัตราเหมาจาย 1,700
บาทตอรอบของการเดินทาง (*ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%) และ สวนที่เกิน 100 กิโลเมตร จายเพิ่มในอัตรา 15 บาท/กม.
(คาน้ํามัน 3.5 บาท/กม.+คาเสื่อมคาบํารุงรักษา 5 บาท/กม. x 2 ขาไป-กลับ)
ในกรณีที่เปนการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดที่หางไกลและมีความจําเปนตองคางแรม “ผูวาจาง” จะ
จัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักแรมในระดับเดียวกับผูบริหารของ “ผูวาจาง”
ขอ 5. “ผูวาจาง” จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแก “ผูรับจาง” อาทิ ใหขอมูล สถานที่ทํางาน จัดให
มีผูประสานงาน กําหนดตัวผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน และจัดสรรเวลาสําหรับดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของระบบ
บริหาร เปนตน ตามความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ “ผูรับจาง” เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแหงการจางนี้ดวยดี
ขอ 6. “ผูรับจาง” จะตองรักษาขอมูลของ “ผูวาจาง” ไวเปนความลับตลอดไป ทั้งระหวางและหลังจากครบ
กําหนดสัญญาจางนี้แลว และ “ผูรับจาง” พึงแสดงออกซึ่งเจตนารมณและการปฏิบัติที่จะรักษาผลประโยชนของ “ผูวา
จาง” เทาที่สามารถทําไดในกรณีตางๆ ตลอดอายุของสัญญานี้
ขอ 7. “ผูรับจาง” จะตองปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นใด ซึ่งบังคับสําหรับลูกจางประจําตลอดจน
คําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ “ผูวาจาง” หรือผูแทนของ “ผูวาจาง” โดยเครงครัด หากผูรับจางฝาฝนไมปฏิบัติตามอัน
อาจกอใหเกิดความเสียหายแก “ผูวาจาง” “ผูวาจาง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
ขอ 8. ถาฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะเลิกสัญญานี้กอนกําหนดระยะเวลาจางตามความในขอ 1 จะตองแจง
ใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตการเลิกสัญญาเนื่องจากผิดเงื่อนไขตาม
ความในขอ 5, 6 และ 7
หนังสือสัญญานี้ ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน ทั้งสองฝายไดอาน และตรวจดูโดยตลอดแลว เห็นวา
ตรงตามเจตนารมณที่ไดตกลงไวตอกันทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและตางเก็บรักษา
ไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ......................................................ผูจาง
(........................................... )
ตําแหนง .................................

ลงชื่อ.......................................................ผูรับจาง
(ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล)
ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด

ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)

ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)
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