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ทําที่        

วันที่        

ระหว่าง / This Service Agreement is made between 

บริษัท อะยะซัน เซอร์วิส จํากัด ท่ีอยู่เลขท่ี 26/2 สุขุมวิทซอย 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 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)   ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี จะเรียกว่า “ผู้ รับบริการ” อีกฝ่ายหน่ึง / (Known as “Service receiver” in 

this contract) 

ทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญาบริการจัดหาพนักงานต่อกันไว้ ดังน้ี / It is hereby agreed between the parties that: 

ขอ้ 1 “ผู้รับบริการ” ตกลงว่าจ้าง และ “อะยะซัน” ตกลงรับจ้าง เป็นผู้จัดหาพนักงาน  ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียก “พนักงาน”จํานวน   คน มีคุณสมบติัขอบเขตการทาํงาน และกาํหนดเวลา

ทํางานปกติ ตามท่ีระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา   (“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 กําหนดระยะเวลาทํางานของ “พนักงาน” จะเร่ิมต้นวันที่   ภายใต้เง่ือนไขและสภาพการจ้างที่ “ผู้รับบริการ” จะได้ตกลงทําสัญญากับ “พนักงาน” ทั้งน้ี การจะรับบุคคลท่ี “อะยะซัน” จดัหา

ให้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของ “ผูร้ับบริการ”แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ของ “ผูร้ับบริการ”  (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” ตกลงกันเป็นเงินจํานวน    บาท (     ) ต่อคน ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ชําระกันเต็มจํานวนให้แก่ “อะ

ยะซัน” เมื่อ “ผู้รับบริการ” รับ “พนักงาน”เข้าทํางานแล้ว “อะยะซัน” อาจจะออกใบแจ้งหน้ี (Invoice) ให้ “ผู้รับบริการ” ชําระเงินภายใน 3 วัน นับแต่วนัรับพนักงานเขา้ทาํงาน โดยวิธีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ี “อะ

ยะซัน” จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ “ผูร้ับบริการ” เมื่อไดร้ับเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  (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 การจดัหา “พนักงาน” ของ “อะยะซัน”ดาํเนินการภายใตม้าตรฐานการจดัหาพนักงานมีการตรวจสอบคุณสมบติัและประสบการ์ณการทาํงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทดสอบทกัษะข้ึนพื้นฐานแลว้ เห็นว่าเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและ

ทกัษะตรงตามลกัษณะงาน เมื่อ“ผูร้ับบริการ” รับ “พนักงาน” เขา้ทาํงานแลว้ เป็นหน้าท่ีของ “ผูร้ับบริการ” ท่ีจะตอ้งควบควบ กาํกบัดูแล “พนักงาน” ให้ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั ไม่เปิดช่องให้ทาํการทุจริตหรือเบียดบงัทรัพยสิ์นของ 

“ผูร้ับบริการ” หรือก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างทาํงาน“อะยะซัน” ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของ “ผูร้ับบริการ” หรือบุคคลภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการทาํงานของ “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 จะไม่มีการคืนค่าบริการท่ีไดช้าํระแลว้ การขอเปลี่ยนตวั “พนักงาน” สามารถทาํไดบ้นพื้นฐานของเหตุผลอนัสมควรและจาํเป็นในการขอเปลี่ยนตวั “อะยะซัน” ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนตวั “พนักงาน” โดยไม่คิดค่าบริการ

ภายในระยะเวลาไม่เกินช่วงระยะเวลาบริการท่ีกาํหนดร่วมกัน ระหว่าง “ผู้รับบริการ” และ “อะยะซัน” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทา้ยสัญญา นับแต่วันท่ี “พนักงาน”เร่ิมทาํงาน หากพน้กาํหนดน้ีแลว้“ผูร้ับบริการ” ประสงค์จะ

เปลี่ยนตวั “พนักงาน” จะมีค่าบริการเสมือนหน่ึงการตกลงว่าจา้งให้ “อะยะซัน” จดัหาพนักงานกนัใหม่ เวน้แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอย่างอื่นระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญา (“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 “ผูร้ับบริการ” ให้สัญญาว่า จะไม่ทาํการว่าจา้งบุคคลหรือบริษทัอื่นใดเป็นผูจ้ดัหาพนักงานในตาํแหน่งเดียวกนักบัตาํแหน่งงานท่ีว่าจา้ง “อะยะซัน” ให้เป็นผูจ้ดัหาแลว้ เวน้แต่ “อะ

ยะซัน” จะไม่สามารถจดัหา “พนักงาน” ให้เขา้ทาํงานไดท้นัตามท่ีกาํหนดในสัญญา  (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 ทาํข้ึนเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ทั้งสองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน (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.)  

อะยะซัน(Ayasan)                    ผู้รับบริการ(Service receiver)                                                                                   พยาน(Witness)  

   

                                                                                                                                      

        


