
   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“งานที่รับไปทําที่บ้าน”  หมายความว่า  งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปผลิต  

ประกอบ  บรรจุ  ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการ
ของผู้จ้างงาน 

“ผู้รับงานไปทําที่บ้าน”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทํางาน 
อันเป็นงานที่รับไปทําที่บ้าน  และจดทะเบียนตามระเบียบนี้ 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  จัดหางานจังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 

“ทะเบียน”  หมายความวา่  ทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้านในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ 
(๒) ให้คําปรึกษาและแนะนําต่อผู้รับงานไปทําที่บ้านเก่ียวกับการรับงานไปทําที่บ้าน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ รับงานไปทําที่บ้านเพื่อสร้างความม่ันคงในการทํางาน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
(๔) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรับงานไปทําที่บ้าน 
(๖) ติดตามประเมินผลเก่ียวกับการรับงานไปทําที่บ้าน 



   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นบุคคล 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุย่ีสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 (ค) มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้านเป็นหลักแหล่ง 
(๒) กรณีผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นกลุ่มบุคคล 
 (ก) มีสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ไม่น้อยกว่าห้าคน  โดยให้เลือก

สมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้นํากลุ่ม 
 (ข) สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านอื่น 
 (ค) มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้านเป็นหลักแหล่ง 
ข้อ ๗ ผู้ รับงานไปทําที่ บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน  ให้ ย่ืนคําขอจดทะเบียน   

ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงาน
ไปทําที่บ้านตั้งอยู่ตามแบบ  ท.รบ.  ๑  หรือ  ท.รบ.  ๒  ท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหลักฐาน 
ที่ระบุในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๘ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคําขอและเอกสารและหลักฐาน  เม่ือถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน   

ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ถูกต้องหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนแจ้งการไม่จดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ใช้แบบ  ท.รบ.  ๓  หรือ  ท.รบ.  ๔  ท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี
และให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ข้อ ๙ ผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียน  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุตามแบบ   
ท.รบ.  ๕  หรือ  ท.รบ.  ๖  ท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุในแบบดังกล่าว   
ก่อนทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการต่อทะเบียน 
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้รับงานไปทําที่บ้านมิได้ย่ืนคําขอต่ออายุตามวรรคหนึ่ง  และผู้รับงานไปทําที่บ้านนั้น
ยังมีภาระผูกพันต้องชําระหนี้ต่อกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านแล้ว  ให้อายุของทะเบียนตามข้อ  ๘  
ขยายต่อไปจนกว่าผู้รับงานไปทําที่บ้านจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้รับงานไปทําที่บ้านผู้ใดประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัว  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  หรือที่อยู่  
ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงตามแบบ  ท.รบ.  ๗  ท้ายระเบียบนี้ 

ให้นายทะเบียนจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ด้านหลังใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน  ภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ  ท.รบ.  ๘  ท้ายระเบียบนี้ 
ให้อธิบดีทราบทุกวันที่ห้าของเดือนถัดไป 

ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สิงหเดช  ชูอํานาจ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 



  

                  แบบ ท.รบ. ๑ 

 
       คําขอจดทะเบยีนผู้รบังานไปทําที่บา้น 

(บุคคล) 
 

       เขียนที่............................................................................ 
       วันที่................................................................................ 
  ข้าพเจ้า.................................................................................................................................อายุ.............ปี 
สัญชาติ................ศาสนา...................เลขประจําตัวประชาชน…………………………………บัตรหมดอายุ……………………......
ออกให้ ณ........................................จังหวัด.............................................ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน ............................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................
โทรสาร......................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์……………..........….………......... 
มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. วัตถุประสงค์ในการรับงานไปทําที่บ้าน............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย................................................
ถนน ..........................................แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ...............................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................โทรสาร...............................  

  ๒. ประสบการณ์การรับงานไปทําที่บ้าน................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

  ๓. ประวัติการอบรม………………………………………………………………………………………………..……....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  ๔. พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ต้ังสถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอจดทะเบียนน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ย่ืนคําขอ                
       (....................................................) 



  

       ๒  
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
      □ เห็นควรรับจดทะเบียน  เหตุผล...................... 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..….…
      □ เห็นควรไม่รับจดทะเบียน เหตุผล................... 
…………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….….……….
 
 
           ลงช่ือ.................................................... 
                (...................................................) 
     ตําแหน่ง..................................................... 
          วันที่..................................................... 

 

 
 

 
คําสั่งนายทะเบียน 
□ รับจดทะเบียน 
□ ไม่รับจดทะเบียน  เหตุผล......................................... 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 
 
                ลงช่ือ.................................................. 
                       (................................................) 
            ตําแหน่ง.................................................. 
                             นายทะเบียน 
                 วันที่.................................................. 
 
 
             

 
ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน ทะเบียนเลขที่ ......................................................................................................... 
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่............................................................................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่.............................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                         ลงช่ือ.................................................... 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ตําแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 
 



  

แบบ ท.รบ. ๒ 
 

คําขอจดทะเบยีนผู้รบังานไปทําที่บา้น 
(กลุ่มบุคคล) 

 

        เขียนที่............................................................ 
        วันที่................................................................ 

  ข้าพเจ้า......................................................................................................พร้อมสมาชิก รวม..............คน 
ผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายน้ี มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

            ๑. ช่ือกลุ่ม.................................................................................................................................................... 

  ๒. วัตถุประสงค์ในการรับงานไปทําที่บ้าน.....................................................………………………………..... 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

  ๓. สถานทีท่ี่รับงานไปทําที่บ้าน ต้ังอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ ตรอก/ซอย........................... 
ถนน...............................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..............................................โทรสาร ................................. 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์..................................................... 

  ๔. มีสมาชิกทั้งหมด............................. คน     ชาย .......................... คน    หญงิ ............................คน 
รายช่ือสมาชิกได้แนบมาพร้อมคําขอน้ี พร้อมสาํเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และที่อยู่ปัจจุบัน 
รวม..........ฉบับ (เอกสารแนบ) 

  ๕. ที่ต้ังของกลุ่ม อยู่บ้านเลขที.่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน ................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร ................................................... 

  ๖. ประสบการณ์การรับงานไปทําที่บ้านของกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

  ๗. ประวัติการอบรมของกลุ่มหรือสมาชิกกลุม่........................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

  ๘. พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
      (๑) รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
           (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม 
 



  

 
๒  
 

      (๓) แผนทีแ่สดงที่ต้ังของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ต้ังสถานท่ีที่รับงานไปทําที่บ้าน 
           (๔) เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทําที่บ้าน 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอจดทะเบียนกลุ่มบุคคลน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................ 
       (...........................................................)                  (...........................................................)  

          ผู้นํากลุม่                           สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................... 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                           สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                             สมาชิกกลุม่ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีมีสมาชิกมากกว่า ๑๐ คน ให้แนบใบต่อตามแบบ ท.ร.บ. ๒ (ใบต่อ)    
 
 
 



  

 
 ๓ 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
          □ เห็นควรรับจดทะเบียน เหตุผล……………………. 
……………………………………………………………..…….……......... 
……………………………………………………………..…….……......... 
          □ เห็นควรไม่รับจดทะเบียน เหตุผล……...……....... 
………………………………………………………………………............
...................................................................................................
                
 
           ลงช่ือ.................................................... 
                  (...................................................) 
       ตําแหน่ง.................................................... 
           วันที่.................................................... 
 
 
 

 
คําสั่งนายทะเบียน 
□ รับจดทะเบียน 
□ ไม่รับจดทะเบียน  เหตุผล............................................... 
................................................................................................ 
.................................................................................................
 
 
 
 
                ลงช่ือ.................................................. 
                       (................................................) 
            ตําแหน่ง.................................................. 
                             นายทะเบียน 
                วันที่.................................................. 

 

ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน ทะเบียนเลขที่ ......................................................................................................... 
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่............................................................................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
                                                                         ลงช่ือ.................................................... 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ตําแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 
 



(ใบต่อ) 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................ 
       (...........................................................)                  (...........................................................)  

          สมาชิกกลุ่ม                          สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................... 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                           สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                             สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                             สมาชิกกลุม่ 
 



แบบ ท.รบ. ๓ 
 

 

 

 

 

                                        ใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บา้น 
                                                      (บุคคล) 

ทะเบียนเลขที่.............................. 

  หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า …………………………….............................................................. 
ได้รับการจดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ......................................................................... 
................................................................ มีที่ต้ังหรือสถานที่ประกอบการ เลขที ่................................................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน ................................ หมู่ที่ ...........แขวง/ตําบล ............................................. 
เขต/อําเภอ ....................................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์ ....................................................................โทรสาร............................................................................. 
ทะเบียนให้ใช้ได้จนถึงวันที่..................................................................................................................................... 
             ออกให้ ณ วันที่ ......................................................................................................................... 
 
 
 
                                             ลงช่ือ.................................................. 
                                   (................................................) 
                         ตําแหน่ง.................................................. 
                                         นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ด้านหน้า) 

 



  

บันทึกการเปลีย่นแปลงทางทะเบียน 

วัน/เดือน/ป ี รายการการเปลี่ยนแปลง นายทะเบยีน หมายเหตุ 
  

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
(ด้านหลัง) 



                                แบบ ท.รบ. ๔ 
 

  

 

                                         ใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บา้น 
                                                    (กลุ่มบุคคล) 

ทะเบียนเลขที่.............................. 

  หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า กลุ่ม........................................................................................ 
ได้รับการจดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ......................................................................... 
................................................................ โดย..................................................................................เป็นผู้นํากลุ่ม 
สถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน ต้ังอยู่เลขที่ ............... ตรอก/ซอย........................ถนน............................................
หมู่ที่............แขวง/ตําบล .............................เขต/อําเภอ ..............................จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร.................................................. 
ทะเบียนให้ใช้ได้จนถึงวันที่...................................................................................................................... 

             ออกให้ ณ วันที่ ......................................................................................................... 
 

 
 

                                             ลงช่ือ.................................................. 
                                   (................................................) 
                         ตําแหน่ง.................................................. 
                                         นายทะเบียน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ด้านหน้า) 

 



  

 

บันทึกการเปลีย่นแปลงทางทะเบียน 

วัน/เดือน/ป ี รายการการเปลี่ยนแปลง นายทะเบยีน หมายเหตุ 
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

(ด้านหลัง) 



  

แบบ ท.รบ. ๕ 
 

คําขอต่ออายุทะเบียนผูร้ับงานไปทําที่บ้าน 
(บุคคล) 

 
        เขียนที่............................................................. 
        วันที่................................................................ 

 

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................อายุ................ปี 
สัญชาติ..................ศาสนา...................เลขประจําตัวประชาชน.......................................บัตรหมดอายุ…………………………
ออกให้ ณ...................................จังหวัด................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน ..............................................
ตรอก/ซอย......................................ถนน ..........................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์..............................
โทรสาร.....................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………...........….… 
มีความประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. สถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ..........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน ................................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ............................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์..............................................โทรสาร....................................................... 

  ๒. พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คอื 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) ใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้านฉบับเดิม 
 (๔) ผลการดําเนินงานในรอบสองปีที่ผ่านมา  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอต่ออายุทะเบียนน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้ย่ืนคําขอ      
      (.................................................) 

 
 

 
 
 
 
 



  

 ๒  
  

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
       □ เห็นควรต่ออายุทะเบียน  เหตุผล…………... 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..…… 
       □ เห็นควรไม่ต่ออายุทะเบียน เหตุผล………..  
…………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………….….……… 
 
          
           ลงช่ือ.................................................... 
                  (...................................................) 
       ตําแหน่ง.................................................... 
            วันที่.................................................... 
 
 

 

 
คําสั่งนายทะเบียน 
□ ต่ออายุทะเบียน 
□ ไม่ต่ออายุทะเบียน  เหตุผล……………………………... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 
 
 
                       ลงช่ือ.................................................. 
                             (................................................) 
                   ตําแหน่ง.................................................. 
                                  นายทะเบียน 
                        วันที่.................................................. 
 
 
              

 
ได้ต่ออายุใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน ทะเบียนเลขที่ .................................................................................................... 
ต่ออายุทะเบียนเมื่อวันที่ ........................................................................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่ ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                  ลงช่ือ.................................................... 
                                    (..................................................) 
                          ตําแหน่ง................................................... 
                           วันที่................................................. 

 



  
 

แบบ ท.รบ. ๖ 
 

คําขอต่ออายุทะเบียนผูร้ับงานไปทําที่บ้าน 
(กลุ่มบุคคล) 

 

        เขียนที่............................................................ 
        วันที่................................................................ 
 
  ข้าพเจ้า...................................................................................................พร้อมสมาชิกรวม..................คน 
ผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายน้ี มีความประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑. ช่ือกลุ่ม.................................................................................................................................................... 

 ๒. วัตถุประสงค์ในการรับงานไปทําที่บ้าน................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๓. สถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน ต้ังอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................
ถนน..............................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้.............................................โทรสาร .................................... 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์............................................................................. 

  ๔. มีสมาชิกทั้งหมด.......................... คน     ชาย ........................... คน    หญิง ............................คน 
รายช่ือสมาชิกได้แนบมาพร้อมคําขอนี้ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ ที่อยู่
ปัจจุบัน รวม............ฉบับ (เอกสารแนบ) 

  ๕. ที่ต้ังของกลุ่ม อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน ........................................แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................................... 

  ๖. ประสบการณ์การรับงานไปทําที่บ้านของกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

  ๗. ประวัติการอบรมของกลุ่มหรือสมาชิกกลุม่........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 



  

๒  

  ๘. พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 (๑) รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม 
 (๓) ใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้านฉบับเดิม 
 (๔) ผลการดําเนินงานของกลุ่มในรอบสองปีที่ผ่านมา 
 (๕) แผนที่แสดงที่ต้ังของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ต้ังสถานที่ที่รับงานไปทําที่บ้าน 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอต่ออายุทะเบียนกลุ่มบุคคลน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................ 
       (...........................................................)                  (...........................................................)  

          ผู้นํากลุม่                           สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................... 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                           สมาชิกกลุ่ม 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                            สมาชิกกลุม่ 
 
 
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมาชิกกลุ่ม                             สมาชิกกลุม่ 
 
 
 
 

 



  

 ๓ 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
       □ เห็นควรต่ออายุทะเบียน  เหตุผล.................. 
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..……....
      □ เห็นควรไม่ต่ออายุทะเบียน เหตุผล.................... 
…………………………………………………………………….….....
…………………………………………………………….….………....
 
 ลงช่ือ.................................................... 
                  (...................................................) 
       ตําแหน่ง.................................................... 
           วันที่.................................................... 

 
คําสั่งนายทะเบียน 
□ ต่ออายุทะเบียน 
□ ไม่ต่ออายุทะเบียน เหตุผล........................................ 
...........................................................................................
...........................................................................................
 
 
 
                     ลงช่ือ.................................................... 
                           (...................................................)   
       ตําแหน่ง....................................................
                                       นายทะเบียน 
                     วันที่.................................................... 
 
 

 
 
ได้ต่ออายุใบทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน ทะเบียนเลขที่ ..................................................................................................... 
ต่ออายุทะเบียนเมื่อวันที่ .......................................................................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่ ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                         ลงช่ือ.................................................... 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ตําแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 

 



แบบ ท.รบ. ๗ 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนผูร้ับงานไปทําที่บ้าน 
 

        เขียนที่......................................................... 
        วันที่............................................................. 

 

  ข้าพเจ้า..........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................ศาสนา...............
เลขประจําตัวประชาชน...................................................................บัตรหมดอายุ.................................................
ออกให้ ณ...............................................จังหวัด..................................อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย............................ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์.......................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………………. 
ทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน เลขที่................................................................. 
  มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ๑. รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
     ช่ือตัว 
     ช่ือรอง 
     ช่ือสกุล 
     ที่อยู่ 
     อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .......................................................................................................... 

  ๒. รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง.................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

  ๓. พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คอื 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๒) สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล 
 (๓) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
        ลงช่ือ.......................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
              (..........................................) 



แบบ ท.รบ. ๘ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรับงานไปทําที่บา้น 

  หน่วยงาน .............................................................. 
  ประจําเดือน ............................................................. 
 
๑. จดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
 ๑.๑ บุคคล จํานวน ................ คน     ดังน้ี 
  (๑) ช่ือ - สกุล.......................................................................................................................................... 
  (๒) ช่ือ - สกุล........................................................................................................................................... 
  (๓) ช่ือ - สกุล.......................................................................................................................................... 
  (๔) ช่ือ - สกุล........................................................................................................................................... 
  (๕) ช่ือ - สกุล........................................................................................................................................... 
 ๑.๒ กลุม่บุคคล  จํานวน..................กลุ่ม ดังน้ี 

  (๑) ช่ือกลุม่ ......................................................................................... จํานวนสมาชิก .....................คน 
  (๒) ช่ือกลุม่ ......................................................................................... จํานวนสมาชิก .....................คน 
  (๓) ช่ือกลุม่ ......................................................................................... จํานวนสมาชิก .....................คน 
  (๔) ช่ือกลุม่ ......................................................................................... จํานวนสมาชิก .....................คน 
  (๕) ช่ือกลุม่ ......................................................................................... จํานวนสมาชิก .....................คน 
 

(ให้แนบสําเนาใบทะเบยีน ตามแบบ ท.รบ.๓ และ ท.รบ. ๔ ด้วย) 
 

๒. ต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน    
๒.๑ บุคคล  จํานวน ...................................คน ดังน้ี 

(๑) ช่ือ - สกุล .................................................................................. ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๒) ช่ือ - สกุล .................................................................................. ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๓) ช่ือ - สกุล .................................................................................. ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๔) ช่ือ - สกุล .................................................................................. ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๕) ช่ือ - สกุล .................................................................................. ทะเบียนเลขที่ .............................. 

๒.๒ กลุม่บุคคล  จํานวน .................................. กลุ่ม ดังน้ี 
(๑) ช่ือกลุม่.........................................................................................ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๒) ช่ือกลุม่.........................................................................................ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๓) ช่ือกลุม่.........................................................................................ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๔) ช่ือกลุม่.........................................................................................ทะเบียนเลขที่ .............................. 
(๕) ช่ือกลุม่.........................................................................................ทะเบียนเลขที่ .............................. 
 

 



 ๒  
๓. ยกเลิกทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้าน      

๓.๑ บุคคล จํานวน ...................................คน ดังน้ี 
(๑) ช่ือ...............................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๒) ช่ือ...............................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๓) ช่ือ...............................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๔) ช่ือ...............................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๕) ช่ือ...............................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 

๓.๒ กลุม่บุคคล จํานวน .................................. กลุ่ม ดังน้ี 
(๑) ช่ือกลุม่ ......................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๒) ช่ือกลุม่ ......................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๓) ช่ือกลุม่ ......................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๔) ช่ือกลุม่ ......................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 
(๕) ช่ือกลุม่ ......................................................................................ทะเบียนเลขที่ ............................... 

๔. การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
๔.๑ ใหค้ําปรึกษาแนะนําต่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน   

(๑) บุคคล จํานวน..............คน 
(๒) กลุ่ม บุคคล จํานวน................ กลุ่ม 

๔.๒ ส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน                 
(๑) บุคคล  จํานวน ..............คน  
(๒) กลุ่มบุคคล  จํานวน................ กลุ่ม  

๔.๓ จัดทําทะเบียนผู้ว่าจ้าง     จํานวน ................ ราย 
๔.๔ พัฒนาทักษะอาชีพผู้รับงานฯโดยการฝึกอบรม 

(๑) หลักสูตร ............................................................................................................. 
 ๑) บุคคล  จํานวน..............คน  
 ๒) กลุม่บุคคล จํานวน...................กลุ่ม  

(๒) หลักสูตร .............................................................................................................. 
 ๑) บุคคล  จํานวน..............คน 
 ๒) กลุม่บุคคล จํานวน...................กลุ่ม 

๔.๕ กิจกรรมอื่นๆ 
 ................................................................................................................................................. 
 
       ลงช่ือ...........................................ผู้รายงาน 
            (...........................................) 
           ตําแหน่ง............................................. 
หมายเหตุ  ให้รายงานภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 


