
Maid and Nanny – Family Agreement 

 

This contract between our client:              (here in known as Family) and        (maid/nanny) 
all 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. Although the agreement outlines the key duties of the maid nanny, it is not all-inclusive and 
from time to time the maid may be asked to perform additional duties that contribute to the safety and well-being of the children.  

สญัญาฉบบัน้ีหมายรวมถึง:                    (ผูว้า่จา้ง)และ            (แม่บา้นหรือพ่ีเล้ียง)
ท่ีใชบ้งัคบัต่อกนัจากวนัท่ีลงนามของทั้งสองฝ่าย. ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการยกเลิกสญัญาจา้งหรือการ
ส้ินสุดสญัญาจา้ง,แมว้า่ขอ้ตกลงและแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีของแม่บา้น จะไม่ไดร้ะบุรวมทุกอยา่ง  และเม่ือเวลาผา่นไป
แม่บา้นอาจจะถูกใชใ้หท้ างานท่ีไม่ระบุไวใ้นสญัญาจา้ง แต่ใหอ้ยูใ่นขอบข่ายของความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภยัของแม่บา้นและ 
คุณภาพชีวติของเด็ก.  
 
Work Hours and Dates:  
Maid will provide service by (Full-time, Part-time), (   ) hours per day, (    ) days a week 
Started from (             ) to (            )   
 
ระยะเวลาปฏิบตังิาน 
แม่บา้นจะใหบ้ริการ (Full-time, Part-time), (  ) ระบุชัว่โมงต่อวนั , (   ) ระบุจ านวนวนัต่อสปัดาห์ 
ระยะปฏิบติังานระหวา่ง (             ) ถึง (                  )   
Payment:  
Salary            / month  
Payment date is          of every month.   
1 meal / day or        Baht/ day (only Full-time maid)  
Transportation      Baht/ day 
Overtime        Baht/ day  
Holiday As required  
Sick Leave as required (Maid or Nanny agrees to use best efforts to give Family at least 12 hours’ notice before being absent due 
to illness) 
การจ่ายเงนิเดือน 
เงินเดือน           บาท/ เดือน 
ก าหนดจ่าย วนัท่ี         ของทุกเดือน  
ค่าอาหาร        บาท/ วนั (เฉพาะแม่บา้นประจ าเท่านั้น) 
ค่าเดินทาง            บาท/ วนั 
ค่าล่วงเวลา        บาท/ วนั 
 
 
การลาป่วยและลากิจ 
การลาป่วยหรือลากิจ แม่บา้นและพ่ีเล้ียงเด็กใชสิ้ทธ์ิในการลาโดยการโทรแจง้ผูว้า่จา้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง  



Job Responsibility:  
 Clean, dust and vacuum entire house. 
 Clean kitchen and empty dishwasher – daily. 
 Clean interior windows and mirrors.   
 Cooking  
 Wash Family’s clothes.  
 Ironing – and arrangement of dry all cleaning 
 Assist in keeping all household appliances and equipment in working order 
 From time to time look after houseguests. 
 Grant access to home for service personnel – cable/telephone repairman, pest control, and package delivery 
 Feed and care for Family pets-daily 
 Grocery shopping. 
 Make beds-entire home.   
 Keep a daily Nanny journal with a narrative of the children’s meals, naptime, medication, activities and educational progress. 
 Put the absolute safety of the children  
 Tend to children’s basic needs such as bathing, dressing, changing diapers, brushing teeth, and afternoon naps.  
 Tending of plants and flowers, on balcony and inside the apartment 
 Easy elderly care  
 Other as required – within reasonable request.  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 ท าความสะอาดบา้นทั้งบา้น เช่น ปัดฝุ่ น ดูดฝุ่ น เป็นตน้ 
 ท าความสะอาดหอ้งครัว เช่นลา้งจาน  เป็นตน้ 
 ท าความสะอาดหนา้ต่างและกระจกรอบบา้น 
 ท าอาหาร 
 ท าความสะอาดเส้ือผา้ของบุคคลภายในบา้น.  
 รีดผา้ และจดัเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 
 ช่วยในการรักษาทรัพยภ์ายในบา้นไม่ใหช้ ารุดเน่ืองจากการใชง้าน 
 หากเจา้ของบา้นมีแขกมาบางคร้ังเราตอ้งดูแลแขกดว้ย. 
 การใหสิ้ทธ์ิเขา้บา้นส าหรับพนกังานบริการ - สายเคเบิล โทรศพัท ์ /ช่างซ่อมควบคุมศตัรูพืชและพนกังานจดัส่งสินคา้ 
 ปูเตียงนอนภายในบา้น   
 พ่ีเล้ียงเก็บวารสารต่าง ๆ และอาหารวา่ง, ยา, กิจกรรมและอุปกรณ์การเรียน เพื่อความปลอดภยัของเด็ก 
 ติดตามแนวโนม้การตอบสนองความตอ้งการของเด็กขั้นพ้ืนฐานเช่นอาบน ้ า, แต่งตวัเปล่ียนผา้ออ้ม, แปรงฟัน 
 ตกแต่งก่ิงไมน้อกระเบียง 
 ดูแลผูสู้งอาย ุ

 
 
 
 
 
 



Confidentiality  
Maid understands that any and all private information obtained about Family during the course of her employment, including bu t 
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.  
การรักษาความลบั 

แม่บา้นตกลงวา่จะไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ดา้นทรัพยสิ์น การเงิน สุขภาพและอาชีพ ไปเล่าใหบุ้คคลภายนอกรับรู้
โดยเด็ดขาดไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามและหา้มน าบุคคลภายนอกเขา้มาภายในบา้นโดยเดด็ขาด 
 
Public Holidays 2021 

Day   Date  Holidays details 

Friday   1 January  New Year’s Day 

Friday   26 February  Makha Bucha Day 

Tuesday   6 April  Chakri Memorial Day 

Tuesday   13 April  Songkran Festival 

Wednesday   14 April  Songkran Festival 

Thursday   15 April  Songkran Festival 

Monday   3 May  Substitution for National Labour Day (Saturday, May 1, 2021) 

Tuesday   4 May  Coronation Day 

Wednesday   26 May  Wisakha Bucha Day 

Thursday   3 June  H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday 

Monday   26 July  Substitution for Asarnha Bucha Day (Saturday, July 24, 2021) 

Wednesday   28 July  H.M. King Maha Vajiralongkorn Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday 

Thursday   12 August  Mother’s Day 

Wednesday   13 October  the Great Memorial Day 

Monday   25 October  Substitution for Chulalongkorn Day (Saturday, October 23, 2021) 

Monday   6 December  Substitution for Father’s Day (Sunday, December 5, 2021) 

Friday   10 December Constitution Day 

Friday   31 December New Year’s Eve 

General (nanny only) 

Nanny understands Family has a smoke free home and that smoking by Nanny or Nanny’s guests is never permitted in the home. Nanny 
agrees never to smoke while providing childcare to Family’s children even on walks, trips to playground, outside activities o r field trips. All 
guests must be pre-approved by Family before being allowed entrance into Family’s home. Alcohol consumption is never permitted while 
Nanny is on duty, Nanny hereby certifies that Nanny does not use illegal drugs and understands that such use is cause for im mediate 
termination.  

ส าหรับพีเ่ลีย้งเด็ก 
พ่ีเล้ียงเดก็ตอ้งตระหนกัวา่ครอบครัวเป็นเขตปลอดบุหร่ีและไม่อนุญาตใหพ่ี้เล้ียงสูบบุหร่ีภายในบา้น พ่ีเล้ียงเดก็ตกลงวา่จะไม่สูบบุหร่ีในขณะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและการน าเดก็ออกนอกบา้นไปยงัสนามเดก็เล่นและกิจกรรมภายนอก แขกท่ีมาติดต่อจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของบา้นก่อน
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ภายในบา้น ไม่ด่ืมแอลกอฮอลใ์นขณะปฏิบติัหนา้ท่ี พ่ีเล้ียงขอรับรองวา่ไม่ใชย้าเสพติดและเขา้ใจวา่การใชย้าเสพติดเป็น
สาเหตุของการยกเลิกโดยทนัที 
 
 



ข้อตกลงนี้นายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยทันที 

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 Family  
C. Stealing  
D. Misuse of Family 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. ประสิทธิภาพขอบการปฏิบติังาน.  
B. การไม่ซ่ือสัตยแ์ละใหข้อ้มูลกบัผูว้า่จา้งไม่ตรงกบัความเป็นจริง  
C. การขโมยทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง 
D. การใชย้านพาหนะของนายจา้งในทางท่ีผดิและไม่ไดรั้บอนุญาต 
E. ละเมิดกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีไดต้กลงกนัไว ้
F. จอ้งมองหรือจบัตอ้งส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเกิน 15 นาทีโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
G. กระท าการใดๆโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
H. สูบบุหร่ีหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์ณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
I. มียาเสพยติ์ดและส่ิงผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง 
 

 
 
Ayasan Service Co. Ltd. cannot take any responsibility for trouble in the both of party 
Family hereby agrees to be fully bound to the terms of this contract.  
 

Ayasan Serviceไม่สามารถรับผดิชอบส าหรับทั้งสองหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเม่ือเกิดปัญหาข้ึน 
ผูว้า่จา้งและแม่บา้น, พ่ีเล้ียงเดก็ ขอตกลงท่ีจะผกูพนัอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือเง่ือนไขของสัญญาน้ี 
 
 
Family Signature: _________________________________________ 
Date _________________________________________ 
 
Maid or Nanny Signature: _________________________________________ 
Date _________________________________________ 


