
 

Helper – Client Agreement 

 
This contract between our clients: ____________________________________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 
พนกังานขบัรถจะให้บริการ (Full-time, Part-time),  (   )ระบุชัว่โมงต่อวนั ,  (   ) ระบุจ านวนวนัต่อสัปดาห์ 
ระยะปฏิบตัิงานระหว่าง   (            ) ถึง  (             )   
 
Payment:  
Salary        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 /เดอืน 
ก าหนดจ่าย วนัที่ ______ ของทุกเดือน 
ค่าอาหาร_______ บาท / วนั  
ค่าเดินทาง _______ บาท/วนั 
ค่าล่วงเวลา________ บาท/ชัว่โมง 
การลาป่วยและลากิจ 
การลาป่วยหรือลากิจ พนกังานขบัรถใชสิ้ทธ์ิในการลาโดยการโทรแจง้ผูว่้าจา้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 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 
พนกังานขบัรถจะตอ้งตระหนกัว่าขอ้มูลส่วนตวัที่ไดร้ับเกี่ยวกบัครอบครัวของนายจา้งในระหว่างหลกัสูตรของการจา้งงาน,รวมทั้งเร่ืองสุขภาพ,การเงิน,อาชีพและสินทรัพย์
ของครอบครัวเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดและอาจไม่ถูกเปิดเผยตอ่บุคคลที่สามดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
 
 
 
 
 



 

Public Holiday 2020 

Day  Date  Holiday  

Wednesday    1st January     New Year’s Day 

Monday     10th February     Substitution day for Makha Bucha Day (on Saturday) 

Monday      6th April         Chakri Memorial Day 

Monday      13th April        Songkran Festival 

Tuesday      14th April        Songkran Festival 

Wednesday   15th April        Songkran Festival 

Friday        1st May       National Labour Day 

Monday      4th May      Coronation Day 

Wednesday    6th May         Wisakha Bucha Day 

Wednesday    3rd June        H.M. Queen Suthida’s Birthday 

Monday       6th July         Substitution day for Asarnha Bucha Day (on Sunday) 

Tuesday       28th July        H.M. the King’s Birthday 

Wednesday    12th August      H.M. Queen Sirikit’s Birthday (also Mother’s Day) 

Tuesday       13th October      Bhumibol Memorial Day 

Friday         23rd October    Chulalongkorn Memorial Day 

Monday       7th December    Substitution Day for HM the King Bhumibol’s Birthday, National Day and  

National Father’s Day (Saturday) 

Thursday     10th December   Constitution Day 

Thursday      31st December    New Year’s Eve 

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. การไม่ซ่ือสัตยแ์ละให้ขอ้มูลกบัผูว่้าจา้งไม่ตรงกบัความเป็นจริง  
C. การขโมยทรัพยสิ์นของผูว่้าจา้ง 
D. ละเมิดกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
E. จอ้งมองหรือจบัตอ้งส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเกิน 15 นาทีโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
F. กระท าการใดๆโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
G. สูบบุหร่ีหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลข์ณะปฏิบตัิหน้าที่ 
H. มียาเสพยติ์ดและส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง 



 

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 would 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.ลูกคา้ใชบ้ริการของอะยะซันในการจดัหาพนกังานขบัรถเพือ่ขบัขี่พาหนะโดยไดร้ับอนุญาตจากนายจา้ง นายจา้งรับรองว่าตนเป็นเจา้ของพาหนะโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมทั้งรับทราบว่าพาหนะของตนปราศจากความบกพร่องทั้งดา้นกลไกและโครงสร้างซ่ึงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยับนทอ้งถนน นายจา้งและลูกจา้งรับทราบถึงรอยขีด
ข่วนหรือรอยอื่นๆที่เกิดขึ้นบริเวณตวัรถ  
 
2.Client believes its automobile is in good, safe condition and Client has no knowledge of any condition to the contrary. 
2.ลูกคา้รับทราบถึงความสมบูรณ์และความปลอดภยัของพาหนะตน และยืนยนัว่าไม่มีความผิดปรกติใดๆกบัพาหนะของตน 
 
3.Client acknowledges that its vehicle insurance shall be used for any and all physical or medical liability resulting from the negligence of any person driving its vehicle. 
3.ลูกคา้รับทราบถึงการใชป้ระกนัภยัรถยนต์เพื่อความรับผิดชอบทางกายภาพและทางการแพทยซ่ึ์งเป็นผลจากความประมาทของผูข้บัขี่ 
 
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.ลูกคา้รับทราบว่าการใชพ้นกังานขบัรถจากอะยะซัน เป็นการตกลงจา้งระหว่างนายจา้งกบัลูกจ้างโดยตรง อะยะซันเป็นเพยีงตวักลางเท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่พนกังานของทางอะ
ยะซัน 
 
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 license throughout the term of this agreement. 
5.พนกังานขบัรถรับรองว่าจะคงรักษาอายุการใชง้านของใบขบัขีภ่ายใตก้ารดูแลและค่าใชจ่้ายของตนเองและไม่ปล่อยให้ใบขบัขี่หมดอายุ  
 
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 liability, 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 ซ่ึงปราศจากขอ้ผูกมดัใดๆ โดยอยูภ่ายใตค้่าใชจ่้ายของนายจา้งตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี นายจา้ง
ทราบถึงความส าคญัของความคุม้ครองประกนัภยัเพือ่คลอบคลุมความรับผิดชอบและอุบตัิเหตุ และแจง้ให้พนกังานขบัรถทราบถึงการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขความคุม้ครอง
ใดๆทั้งส้ิน   
 
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. Passenger shall comply with all applicable statutes while in the 
vehicle. 
7.ผูโ้ดยสารตอ้งตระหนกัว่าไม่ควรโดยสารเกินจ านวนของที่นัง่และเข็มขดันิรภยัทีร่ถยนต์นั้นมีให้ และหากไม่เคารพกฎหมายจราจร เช่น ไม่คาดเข็มขดันิรภยั จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผิดชอบผลที่ตามมาดว้ยตวัท่านเอง 
 
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.พนกังานขบัรถไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระท าที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอนัตรายของผูโ้ดยสาร พนกังานขบัรถพงึตระหนกัว่าไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม
ต่อการกระท าที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอนัตราย 
 
 
 
 



 

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.ค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่พนกังานขบัรถไดป้ฏิบติัตามค าส่ังของผูโ้ดยสารหรือเพื่อผลประโยชน์ของผูโ้ดยสารเอง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ่้าย
เหล่าน้ีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าน ้ามนั ค่าบริการลา้งรถ และค่าบริการในสถานการณฉุ์กเฉิน นอกเหนือจากนั้น นายจา้งจะตอ้งดูแลรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าโทรศพัท์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถ ซ่ึงนอกเหนือจากการใชง้านส่วนตวัของพนกังานขบัรถเอง   
 
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.ในระหว่างขอ้ตกลงของสัญญาน้ี พนกังานขบัรถอาจจะปฏิบติัหน้าที่ภายใตน้ายจา้งท่านอื่นหรือไม่นั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของพนกังานขบัรถภายใตข้อ้ตกลงได ้
 
11.Driver shall purchase and maintain at his own expense sunglasses, gloves and other personal driving accessories. 
11.เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองแต่งกายของพนกังานขบัรถจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามดูแลของพนกังานขบัรถเอง 
   
12.Upon termination of this agreement, Driver will not remove any documentation, notes or paperwork relating to Passenger or any of his guests. 
12.ในระหว่างการปฏิบตัิงานภายใตก้ารจา้งงานของนายจา้ง 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.พนกังานขบัรถยินยอมที่จะให้นายจา้งตรวจสอบตามดุลยพินิจในเร่ืองของการใชส้ารหรือการบริโภคแอลกอฮอล ์ พนกังานขับรถตระหนกัว่าการตรวจสอบต่างๆ อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่ และจะตอ้งสละสิทธิส่วนตวัของตนเพื่อกระบวนการตรวจสอบใดๆที่จะเกิดขึ้น หากพนกังานขบัรถปฏิเสธการไดร้ับการตรวจสอบหรือ
เจตนาที่จะไม่เขา้รับการตรวจสอบใดๆ นายจา้งสามารถยกเลกิการจา้งไดท้นัที นอกจากนั้น พนกังานขบัรถยนิยอมที่จะตรวจสุขภาพ หรือหากมีประวติัการตรวจสุขภาพมา
ก่อนหน้าน้ีแลว้ สามารถแจง้ผลให้กบัเจา้นายไดร้ับรู้   
 
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.ไม่ว่าจะมีในสัญญาหรือไม่นั้น พนกังานขบัรถจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการไม่ดื่มแอลกอฮอล ์การไม่ใชโ้ทรศพัท์ขณะขบัรถ 
และการคาดเข็มขดันิรภยั 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  Serviceไม่สามารถรับผิดชอบส าหรับทั้งสองหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเม่ือเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผูว่้าจา้งและลูกจา้ง ขอตกลงที่จะผูกพนัอย่างเต็มที่เพื่อเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
Family Signature: _________________________________________ 
Date _________________________________________ 
Driver Signature: __________________________________________ 
Date_______________________________________ 
 
 



 

สัญญาจัดหาพนักงาน 

 

ท าที่        

วันที่        

ระหว่าง / This Service Agreement is made between 

บริษัท อะยะซัน เซอร์วิส จ ากัด ท่ีอยู่เลขท่ี 26/2 สุขุมวิทซอย 61 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “อะยะซัน” ฝ่ายหน่ึงกับ /  Ayasan service Co., ltd. Address:  

26/2 Sukhumvit 61, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok (Known as “Ayasan” in this contract) and  

(นาย / นาง / นางสาว / บริษัท) (Miss/ Mr/ Mrs/ Firm)       (ที่อยู่เลขที่ / Address)  

         (โทรศัพท์ / Phone)   ซ่ึ ง ต่ อ ไป ใน

สัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง / (Known as “Service receiver” in this contract) 

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาบริการจัดหาพนักงานต่อกันไว้ ดังนี้ / It is hereby agreed between the parties that: 

ขอ้ 1 “ผู้รับบริการ” ตกลงว่าจ้าง และ “อะยะซัน” ตกลงรับจ้าง เป็นผู้จัดหาพนักงาน  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียก “พนักงาน”จ านวน   คน  มี คุณ สมบัติ ข อบ เขตก ารท า งาน  แ ล ะ

ก าหนดเวลาท างานปกติ ตามท่ีระบุในเอกสารแนบทา้ยสัญญา   (“Service receiver” agrees to hire “Ayasan” as a _____________provider who will provide ____ “Service provider(s)” whose qualification, responsibility, and 

working hours as specified by the agreement document attached with this contract.)  

ขอ้ 2 ก าหนดระยะเวลาท างานของ “พนักงาน” จะเริ่มต้นวันที่   ภายใต้เงื่อนไขและสภาพการจ้างที่  “ผู้รับบริการ” จะได้ตกลงท าสัญญากับ “พนักงาน” ทั้ งน้ี การจะรับบุคคลท่ี “อะ

ยะซัน” จดัหาให้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของ “ผูรั้บบริการ”แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ของ “ผูรั้บบริการ”   (The period of employment shall start on_______________(dd/mm/yy) Under the condition that 

the “Service receiver” will make with the “Service provider”.) 

ขอ้ 3 ค่าบริการจัดหา “พนักงาน” ตกลงกันเป็นเงินจ านวน    บาท (     ) ต่ อ ค น  ไ ม่ ร ว ม ค่ า

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ช าระกันเต็มจ านวนให้แก่ “อะยะซัน” เมื่อ “ผู้รับบริการ” รับ “พนักงาน”เข้าท างานแล้ว “อะยะซัน” อาจจะออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้ “ผู้รับบริการ” ช าระเงินภายใน 3 วัน นับแต่วนัรับพนักงานเข้าท างาน โดยวิธี

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ี “อะยะซัน” จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ “ผูรั้บบริการ” เมื่อได้รับเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  (In consideration of the services to be provided by the agency, the “Service receiver” 

agree to pay the following fee of _______________________baht (___________________________) per person excluding VAT, and “Service receiver” will pay in full to “Ayasan” when agreed to accept the “Service 

provider” and make payment immediately after 3 days of work starting date)  

ขอ้ 4 การจัดหา “พนักงาน” ของ “อะยะซัน”ด าเนินการภายใต้มาตรฐานการจัดหาพนักงานมีการตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการ์ณการท างานในสายงานท่ีเกี่ ยวข้อง และทดสอบทักษะขึ้นพื้นฐานแลว้ เห็นว่าเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบัติและทกัษะตรงตามลกัษณะงาน เมื่อ“ผูรั้บบริการ” รับ “พนักงาน” เขา้ท างานแลว้ เป็นหน้าท่ีของ “ผูรั้บบริการ” ท่ีจะตอ้งควบควบ ก ากบัดูแล “พนักงาน” ให้ท างานดว้ยความระมัดระวงั ไม่เปิดช่องให้ท าการทุจริตหรือ

เบียดบงัทรัพยสิ์นของ “ผูรั้บบริการ” หรือก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างท างาน“อะยะซัน” ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของ “ผูรั้บบริการ” หรือบุคคลภายนอกท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการท างานของ “พนักงาน”  

(The selection of Ayasan’s “Service provider(s)” is done according to the standard of employment: check on the qualification and experiences in the related field of the Service provider and test them on basic service providing 

skills. When a “Service receiver” agrees to hire “Service provider(s)”, “Service receiver” must take full responsibility to control and supervise “Service provider(s)” to do their task cautiously. In the case where an Service 

provider fails to fulfill their task or cost “Service provider” loss and damage to valuable item(s), “Ayasan” reserves the right to not take responsibility for any damages and loss that may result from the “Service provider(s)” or 

outsiders within the period “Service provider(s)” is working.) 

ขอ้ 5 ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการคืนค่าบริการท่ีไดช้ าระแล้ว การขอเปลี่ยนตวั “พนักงาน” สามารถท าไดบ้นพื้นฐานของเหตุผลอันสมควรและจ าเป็นในการขอเปลี่ยนตวั “อะยะซัน” ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนตวั “พนักงาน” โดยไม่คิด

ค่าบริการภายในระยะเวลาไม่เกินช่วงระยะเวลาบริการท่ีก าหนดร่วมกัน ระหว่าง “ผูรั้บบริการ” และ “อะยะซัน” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทา้ยสัญญา นับแต่วนัท่ี “พนักงาน”เร่ิมท างาน หากพน้ก าหนดน้ีแลว้“ผูรั้บบริการ” 

ประสงค์จะเปลี่ยนตัว “พนักงาน” จะมีค่าบริการเสมือนหน่ึงการตกลงว่าจา้งให้ “อะยะซัน” จดัหาพนักงานกนัใหม่  เวน้แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอย่างอื่นระบุไวใ้นเอกสารแนบท้ายสัญญา (“Ayasan” refuses to give refund in any 

circumstances when the payment is completed. “Service provider(s)” replacement can be done under reasonable condition and necessity. The free replacement warranty will be valid only within the period mutually agreed by 

“Ayasan” and “Service receiver” as stated in the document attached with this contract starting from the day the “Service provider(s)” started to work. If “Service receiver” desires for replacement warranty outside the period 

agreed in the document attached. “Service receiver” must pay for the fee as if starting a new contract with “Ayasan”, unless agreed differently in the attached document.) 

ขอ้ 6 สัญญาน้ีมีผลนับแต่วนัลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป “ผูรั้บบริการ” ให้สัญญาว่า จะไม่ท าการว่าจา้งบุคคลหรือบริษทัอื่นใดเป็นผูจ้ดัหาพนักงานในต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งงานท่ีว่าจา้ง “อะยะซัน” ให้เป็นผู ้จดัหาแลว้ เวน้แต่ 

“อะยะซัน” จะไม่สามารถจดัหา “พนักงาน” ให้เขา้ท างานไดท้ันตามท่ีก าหนดในสัญญา  (This contract will be effective after the signed date on this contract. “Service receiver” promises not to hire another individual or agency 

to provide “Service provider(s)” in the same position as requesting “Ayasan” to provide. Unless Ayasan is unable to fulfill the request done by the “Service receiver” within the period of time.) 

สัญญาน้ี ท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจโดยตลอดแลว้ จึงได้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน (IN WITNESS whereof this Agreement has been entered into the day and year 

first above written, the contracting parties having read and understood the terms and conditions of this contract hereunto set their signatures below.)  


