
 

 

 

Driver – Client Agreement 

 
This contract between our client: _______________________________________and driver shall be in force from the date of signature of both parties. 
Both parties agree to a give at least 1 week notice before job termination unless maid is terminated for cause.  
 
Work Hours and Dates:  
Driver will provide service by (Full-time, Part-time), (  ) hours per day, (  ) days a week 
Started from (     ) to (     )   
 
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
พนักงานขบัรถจะให้บริการ (Full-time, Part-time),  (   )ระบุชัว่โมงต่อวนั ,  (   ) ระบุจ  านวนวนัต่อสัปดาห์ 
ระยะปฏิบตัิงานระหวา่ง   (            ) ถึง  (             )   
 
Payment:  
      Baht / month  
Payment date is  _______  of every month.   
1 meal / day or _______   Baht / day 
Overtime ________ Baht / hour  
Holiday    As required  
 
Sick Leave    As required  (Driver agrees to use best efforts to give client at least 12 hours’ notice before being absent due to illness.) 
 
การจ่ายเงินเดือน 
เงินเดือน ________________ บาท / 
ก าหนดจ่าย วนัที่ ______ ของทุกเดือน 
ค่าอาหาร_______ บาท / วนั  
ค่าเดินทาง _______ บาท/วนั 
ค่าล่วงเวลา________ บาท/ชัว่โมง 
การลาป่วยและลากิจ 
การลาป่วยหรือลากิจ พนักงานขบัรถใชสิ้ทธ์ิในการลาโดยการโทรแจง้ผูว้า่จา้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 12 ชัว่โมง  
Probation  
A one month probation period on commencement of employment. 
การทดลองงาน 
มีระยะเวลาในการทดลองงาน 1 เดือน 
Confidentiality  
Driver understands that any and all private information obtained about client during the course of his employment, including but not limited to medical, 
financial, legal, career and Family’s assets are strictly confidential and may not be disclosed to any third party for any reason.  
การรักษาความลับ 
พนักงานขบัรถจะตอ้งตระหนักวา่ขอ้มูลส่วนตวัที่ไดรั้บเก่ียวกบัครอบครัวของนายจา้งในระหวา่งหลกัสูตรของการจา้งงาน,รวมทั้งเร่ืองสุขภาพ,การเงิน,
อาชีพและสินทรัพยข์องครอบครัวเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดและอาจไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
 
 
 
 



Public Holiday  

 

2018 
Day  Date  Holiday  

Monday  January 1  Substitution for New Year’s Eve 

Tuesday  January 2 Substitution for New Year’s Day 

Thursday March 1  Substitution for Makka Bucha Day 

Friday   April 6  Chakri Day 

Friday   April 13  Songkran Day 

Saturday  April 14  Songkran Day 

Monday  April 16  Substitution for Songkran Day 

Tuesday  May 1  Labor Day 

Tuesday  May 29  Viskaha Bucha Day 

Friday  July 27  Arsarnha Bucha Day 

Monday  July 30  Substitution for King Maha Vajiralongkorn’s Birthday 

Monday  August 13 Substitution for Her Majesty the Queen’s Birthday 

Monday  October 15      Substitution for the passing of His Majesty King Bhumibol      

Tuesday  October 23 King Chulalongkorn Day 

Wednesday December 5 King Bhumibol’s Birthday 

Monday  December 10 Substitution for Constitution Day  

Monday  December 31 New Year 

Tuesday  January 1, 2019 New Year 
 
Termination  
The following are grounds for immediate termination with cause.  
Allowing the children’s safety to be compromised. 
A. Inconsistent or non performance of agreed upon job responsibilities.  
B. Dishonesty or lying to clients 
C. Stealing  
D. Misuse of Client’s  automobile  
E. Breach of confidentiality clause 
F. Persistent tardiness of more than 15 minutes without valid reason. 
G. Unapproved guests 
H. Smoking or consumption of alcohol while on duty. 
I. Illegal drug use.  
 
การยกเลิกสัญญาจ้าง 
เหตุการณ์หรือสาเหตุดงัต่อไปน้ีสามารถยกเลิกสัญญาจา้งไดเ้ลยทนัที 
A. ประสิทธิภาพขอบการปฏิบตัิงาน.  
B. การไม่ซ่ือสัตยแ์ละให้ขอ้มูลกบัผูว้า่จา้งไม่ตรงกบัความเป็นจริง  
C. การขโมยทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง 
D. ละเมิดกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
E. จอ้งมองหรือจบัตอ้งส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเกิน 15 นาทีโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
F. กระท าการใดๆโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
G. สูบบุหร่ีหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลข์ณะปฏิบตัิหน้าที่ 
H. มียาเสพยติ์ดและส่ิงผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง 



Driving Agreement 
Client and Driver - Term of Responsibility  
1.Client requests Ayasan Service to provide a driver to drive Client's automobile as authorized by Client. Owner further represents and warrants that he 
is the legal owner of the vehicle. Owner acknowledges that the vehicle is free from mechanical or structural defects that wou ld make the vehicle 
anything less than road safe, and has all necessary fluids necessary. Parties agree that any and all dents, dings and scratches on the exterior of the 
vehicle have been identified. 
1.ลูกคา้ใชบ้ริการของอะยะซนัในการจดัหาพนักงานขบัรถเพือ่ขบัขี่พาหนะโดยไดรั้บอนุญาตจากนายจา้ง นายจา้งรับรองวา่ตนเป็นเจา้ของพาหนะโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งรับทราบวา่พาหนะของตนปราศจากความบกพร่องทั้งดา้นกลไกและโครงสร้างซ่ึงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยับนทอ้งถนน 
นายจา้งและลูกจา้งรับทราบถึงรอยขีดข่วนหรือรอยอืน่ๆที่เกิดขึ้นบริเวณตวัรถ  
 
2.Client believes its automobile is in good, safe condition and Client has no knowledge of any condition to the contrary. 
2.ลูกคา้รับทราบถึงความสมบูรณ์และความปลอดภยัของพาหนะตน และยืนยนัวา่ไม่มีความผดิปรกติใดๆกบัพาหนะของตน 
 
3.Client acknowledges that its vehicle insurance shall be used for any and all physical or medical liability resulting from the neglig ence of any person 
driving its vehicle. 
3.ลูกคา้รับทราบถึงการใชป้ระกนัภยัรถยนตเ์พื่อความรับผดิชอบทางกายภาพและทางการแพทยซ่ึ์งเป็นผลจากความประมาทของผูข้บัขี่ 
 
4. Client acknowledges that it is only receiving referral services from Ayasan Driver and that each driver to whom you are re ferred is an independent 
contractor and is not an employee of Ayasan Driver. 
4.ลูกคา้รับทราบวา่การใชพ้นักงานขบัรถจากอะยะซนั เป็นการตกลงจา้งระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งโดยตรง อะยะซนัเป็นเพยีงตวักลางเท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่
พนักงานของทางอะยะซนั 
 
5.Driver hereby warrants to Passenger that he has obtained and maintains the required applicable motor vehicle license to operate the motor vehicle as 
set forth herein, and that he will, at his sole obligation and expense; continue to maintain such motor vehicle l icense throughout the term of this 
agreement. 
5.พนักงานขบัรถรับรองวา่จะคงรักษาอายุการใชง้านของใบขบัขีภ่ายใตก้ารดูแลและค่าใชจ่้ายของตนเองและไม่ปล่อยให้ใบขบัขี่หมดอายุ  
 
 
6.There are no driver restrictions in the policies, and the policies are in full force and effect, and will remain so, at the sole expense of Owner during the 
term of this agreement. Owner hereby acknowledges and agrees that the insurance set forth in this agreement is primary for li ability, collision and 
comprehensive coverage. Owner agrees 
to notify Driver of any changes in the condition of the vehicle or insurance coverage, to the best of my knowledge. 
6.ระเบียบการและขอ้ตกลงมีผลบงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์และสืบเน่ือง ซ่ึงปราศจากขอ้ผกูมดัใดๆ โดยอยูภ่ายใตค้่าใชจ่้ายของนายจา้งตลอดระยะเวลาของ
สัญญาน้ี นายจา้งทราบถึงความส าคญัของความคุม้ครองประกนัภยัเพื่อคลอบคลุมความรับผดิชอบและอุบติัเหตุ และแจง้ให้พนักงานขบัรถทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุม้ครองใดๆทั้งส้ิน   
 
7.Passenger agrees that while Driver is providing services, the number of vehicle occupants shall at no time exceed the number of safety/seat belts 
available for use in the vehicle, and any occupant who chooses not to use such seat belt does so at his or her own risk. Pass enger shall comply with all 
applicable statutes while in the vehicle. 
7.ผูโ้ดยสารตอ้งตระหนักวา่ไม่ควรโดยสารเกินจ านวนของที่นัง่และเขม็ขดันิรภยัทีร่ถยนตน์ั้นมีให้ และหากไม่เคารพกฎหมายจราจร เช่น ไม่คาดเขม็ขดั
นิรภยั จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบผลที่ตามมาดว้ยตวัท่านเอง 
 
8.Driver shall not be responsible for any illegal activities or dangerous conduct of Passenger and Driver shall not participate in any  such activities or 
conduct. 
8.พนักงานขบัรถไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ ต่อการกระท าที่ผดิกฎหมายและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอนัตรายของผูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถพึงตระหนักวา่ไม่
เขา้ไปมีส่วนร่วมต่อการกระท าที่ผดิกฎหมายและพฤติกรรมทีก่่อให้เกิดอนัตราย 
 



9.All costs incurred by Driver at Passenger’s direction or for Passenger’s benefit shall be paid by Passenger at the time such fees, costs or expenses are 
incurred, including but not limited to toll charges, parking fees, fuel, emergency service fees and car washes. 
Additional Term -: Passenger shall provide, at Passenger’s sole expense, Driver with a cellular telephone, only for use between Passenger and Driver. 
Passenger shall be responsible for any monthly service charges for such phone, except that if driver utilizes the phone other  than as set forth herein, 
Driver shall be responsible 
for any such additional usage and resulting service charges, taxes and fees.  
9.ค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานขบัรถไดป้ฏิบติัตามค าส่ังของผูโ้ดยสารหรือเพื่อผลประโยชน์ของผูโ้ดยสารเอง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าน ้ ามนั ค่าบริการลา้งรถ และค่าบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกเหนือจาก
นั้น นายจา้งจะตอ้งดูแลรับผดิชอบในส่วนของค่าโทรศพัทท์ี่เกิดขึ้นในการปฏิบติังานของพนักงานขบัรถ ซ่ึงนอกเหนือจากการใชง้านส่วนตวัของพนักงาน
ขบัรถเอง   
 
10.During the term of this agreement, Driver may/may not be employed by other passengers; provided that such employment does not interfere with 
Driver’s obligations hereunder. 
10.ในระหวา่งขอ้ตกลงของสัญญาน้ี พนักงานขบัรถอาจจะปฏิบตัิหน้าที่ภายใตน้ายจา้งท่านอืน่หรือไม่นั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงหน้าที่
และความรับผดิชอบของพนักงานขบัรถภายใตข้อ้ตกลงได ้
 
11.Driver shall purchase and maintain at his own expense sunglasses, gloves and other personal driving accessories. 
11.เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองแต่งกายของพนักงานขบัรถจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามดูแลของพนกังานขบัรถเอง 
   
12.Upon termination of this agreement, Driver will not remove any documentation, notes or paperwork relating to Passenger or any of his guests. 
12.ในระหวา่งการปฏิบตัิงานภายใตก้ารจา้งงานของนายจา้ง พนกังานขบัรถห้ามก าจดัเอกสาร หรือจดหมายของนายจา้งหรือผูโ้ดยสารอื่นๆ 
 
13.Driver agrees to submit to testing for use of any controlled substance and/or alcohol consumption in Passenger’s discretion. Driver understands that 
such testing may occur periodically during Driver’s employment and Driver waives all privacy rights concerning the testing procedure, test results and 
agrees to submit to random testing. Should Driver at any time refuse to submit to testing or willfully fail to appear for any  such testing instance, 
Passenger may terminate this agreement at once. Driver further hereby agrees he will execute any medical documentation necessary, if any, to release 
the results of any such test to Passenger or its agent. 
13.พนักงานขบัรถยินยอมที่จะให้นายจา้งตรวจสอบตามดุลยพินิจในเร่ืองของการใชส้ารหรือการบริโภคแอลกอฮอล ์ พนกังานขับรถตระหนักวา่การ
ตรวจสอบต่างๆ อาจเกิดขึ้นในระหวา่งการปฏิบติัหน้าที่ และจะตอ้งสละสิทธิส่วนตวัของตนเพื่อกระบวนการตรวจสอบใดๆที่จะเกิดขึ้น หากพนักงานขบั
รถปฏิเสธการไดรั้บการตรวจสอบหรือเจตนาที่จะไม่เขา้รับการตรวจสอบใดๆ นายจา้งสามารถยกเลิกการจา้งไดท้นัที นอกจากนั้น พนักงานขบัรถยนิยอม
ที่จะตรวจสุขภาพ หรือหากมีประวติัการตรวจสุขภาพมาก่อนหนา้น้ีแลว้ สามารถแจง้ผลให้กบัเจา้นายไดรั้บรู้   
 
14.Whether or not specified herein, Driver shall at all times comply with any and all applicable motor vehicle regulations concerning the operation of 
same, including but not limited to regulations regarding consumption of alcohol, seatbelt laws and use of telephones. 
14.ไม่วา่จะมีในสัญญาหรือไม่นั้น พนักงานขบัรถจะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นการไม่ดืม่แอลกอฮอล ์ การไม่ใช้
โทรศพัทข์ณะขบัรถ และการคาดเขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 
 
Ayasan Service Co. Ltd. cannot take any responsibility for trouble in the both of party 
Client hereby agrees to be fully bound to the terms of this contract.  
Ayasan  Serviceไม่สามารถรับผดิชอบส าหรับทั้งสองหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเม่ือเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผูว้า่จา้งและลูกจา้ง ขอตกลงที่จะผกูพนัอย่างเตม็ที่เพื่อเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
 
Family Signature: _________________________________________ 
Date _________________________________________ 
 
Driver Signature  __________________________________________ 
Date_______________________________________ 



 
 
 
Limitation of Liability 
You Acknowledge that any use of or reliance on the services is completely at your own risk. You agree that Ayasan Service Co. Ltd. will not be 
responsible or liable for any lose, damages, claims or liabilities whatsoever (including without limitation, direct, indirect , special, punitive or 
consequential damages or damages for harm to business, loss of information or programs or data, loss of profit, loss of savin gs or loss of revenue), 
arising from or in connection with the use of the services and the information provided (whether arising  in contract, tort, negligence, equity, common 
law or otherwise) even if Ayasan Service had been advised of the possibility of such damage or loss. 
ขีดจ ากัดความรับผิดชอบ 

 ลูกคา้รับทราบและยอมรับวา่การจา้งพนักงานจากทางอะยะซนั เซอร์วสิ จะอยู่ภายใตค้วามรับผดิชอบของลูกคา้ทั้งหมด ทางอะยะซนัไม่มี

ส่วนรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน (ไม่วา่จะทางปฏิบตัิหรือทางกฎหมาย) ไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม เช่น ทรัพยสิ์นสูญหาย ถูกท าลาย ถูกลกัทรัพย ์ รวมทั้งจะไม่

รับผดิชอบในการชดใชค้่าเสียหายหรือหน้ีสิน 
Disclaimers 

1.Ayasan Service Co. Ltd. is acting solely as a referral agent, and at no time will be the Employee or the Employer in the placement process. We do not 

assume any liability for the candidates; the total responsibility of selecting and employing a maid and nanny rests entirely with the Employer. อะยะซนั 

เซอร์วสิ จ  ากดั เป็นเพียงแค่ผูจ้ดัหาคนให้เท่านั้น โดยที่ไม่ใช่ผูว้า่จา้ง ดงันั้น ทางอะยะซนั จะไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆที่เกิดขึ้น ไม่วา่จะเป็นทั้งฝ่ายลูกคา้

หรือฝ่ายพนักงานขบัรถ ความรับผดิชอบทั้งหมดจะอยู่ที่ผูว้า่จา้งโดยตรงเท่านั้น 

2.Ayasan Service Co. Ltd. is not in any way liable for any loss, damage, expense or injury, which the Employer or any other person may suffer or incur 

as a result of wrongful acts or negligence of the Maid and Nanny. However Ayasan Service Co. Ltd takes responsibi lity for 3 times replacements in the 

first 3 months. อะยะซนั เซอร์วสิ จ  ากดั ไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน ในเร่ืองของความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ่้ายหรืออุบติัเหตุ เป็นตน้ ที่เกิดจาก

การกระท าของพนักงานขบัรถ ทั้งน้ีทั้งนั้น อะยะซนั เซอร์วสิจะรับผดิชอบในการเปลี่ยนคนให้ 3 คน ภายใน 3 เดอืนแรก 

3.Ayasan Service Co. Ltd does not guarantee results, and will not be responsible if the employment is unsuccessful. อะยะซนั เซอร์วสิ จ  ากดั ไม่การันตี

ผลลพัธ์ที่จะออกมาในการวา่จา้งแต่ละคร้ังวา่จะออกมาในรูปแบบไหน ลูกคา้จะพึงพอใจหรือไม่ และไม่รับผดิชอบหากการจา้งงานระหวา่งนายจา้งกบั

ลูกจา้งมีปัญหาเกิดขึ้นหลงัจาก 3 เดือนที่ทางเราการันตีเปลีย่นคนให้ 

4.Personal information regarding driver on the Ayasan Service Co. Ltd. database is not confidential and may be viewed by anyone with access to the 

site. Personal information provided by families in the online Family application, on the other hand, is confidential and viewable only by staff of Ayasan 

Service Co. Ltd.. ขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานขบัรถทีอ่ยู่ในระบบของทางอะยะซนั จะไม่ไดปิ้ดเป็นความลบั ในทางกลบักนั ขอ้มูลส่วนตวัของทางลูกคา้

จะเป็นความลบั ซ่ึงมีเพียงเจา้หน้าที่ของอะยะซนัทราบเท่านั้น         

 

1 Time Agency Fee   _____________ Baht 
 

Payment Date _______/_________/__________ 
After you complete transaction, please kindly send us a notification email, Line or SMS. 
Our Guarantee Term – 3 times replacements within 3 months 
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Limitation of Liability 
You Acknowledge that any use of or reliance on the services is completely at your own risk. You agree that Ayasan Service Co.  Ltd. will not be 
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ขีดจ ากัดความรับผิดชอบ 
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