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 savings 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.
ขีดจำกัดควำมรับผิดชอบ
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการจ้างพนักงานจากทางอะยะซัน เซอร์ วสิ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมด ทางอะยะซันไม่มีส่วน
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น (ไม่วา่ จะทางปฏิบตั ิหรื อทางกฏหมาย) ไม่วา่ จะกรณี ใดก็ตาม เช่น ทรัพย์สินสู ญหาย ถูกทาลาย ถูกลักทรัพย์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบใน
การชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อหนี้ สิน
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. อะยะซัน เซอร์ วสิ จากัด เป็ นเพียงแค่ผจู ้ ดั หาคนให้เท่านั้น โดยที่ไม่ใช่ผวู ้ า่ จ้าง ดังนั้น ทางอะยะซัน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่
เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นทั้งฝ่ ายลูกค้า ฝ่ ายแม่บา้ นหรื อฝ่ ายพี่เลี้ยง ความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่ที่ผวู ้ า่ จ้างโดยตรงเท่านั้น

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 responsibility for 3 times
replacements in the first 6 months. อะยะซัน เซอร์ วสิ จากัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น ในเรื่ องของความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย
หรื ออุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ที่เกิดจากการกระทาของแม่บา้ นและพี่เลี้ยง ทั้งนี้ ท้ งั นั้น อะยะซัน เซอร์ วสิ จะรับผิดชอบในการเปลี่ยนคนให้ 3 คน ภายใน
6 เดือนแรก

3.

Ayasan Service Co. Ltd does not guarantee results, and will not be responsible if the employment is unsuccessful. อะยะซัน เซอร์ วสิ จากัด ไม่
การันตีผลลัพธ์ที่จะออกมาในการว่าจ้างแต่ละครั้งว่าจะออกมาในรู ปแบบไหน ลูกค้าจะพึงพอใจหรื อไม่ และไม่รับผิดชอบหากการจ้างงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจาก 6 เดือนที่ทางเราการันตีเปลีย่ นคนให้

4.

Personal information regarding Caregivers 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.. ข้อมูลส่ วนตัวของแม่บา้ น พี่เลี้ยง และคนดูแลผูส้ ู งอายุที่อยู่ในระบบของทางอะยะซัน จะไม่ได้ปิดเป็ น
ความลับ ในทางกลับกัน ข้อมูลส่ วนตัวของทางลูกค้าจะเป็ นความลับ ซึ่งมีเพียงเจ้าหน้าที่ของอะยะซันทราบเท่านั้น
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