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พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัติ นี้ใ ห ใ ชบั งคับ เมื่อ พน กํา หนดหนึ่ง รอยแปดสิบวั น นับ แตวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งานที่รับไปทําที่บาน” หมายความวา งานที่ผูจางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหผูรับงาน
ไปทําที่บานเพื่อนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูจางงานหรืองานอื่นที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
“ผูรับงานไปทําที่บาน” หมายความวา บุคคลหรือกลุม บุคคลซึ่งตกลงกับผูจางงานเพื่อรับ
ทํางานอันเปนงานที่รับไปทําที่บาน
“ผูจางงาน” หมายความวา ผูประกอบกิจการซึ่งตกลงจางผูรับงานไปทําที่บานใหทํางานที่รับ
ไปทําที่บาน ไมวาตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผานตัวแทนหรือกระทําในลักษณะผูรับเหมาชวงก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากขาราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
หรือสวนทองถิ่น ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงานกับออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงานตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ
หนาที่ดวย
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา

๕ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปน

การตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูรับงานไปทําที่บานพึงไดตามกฎหมายอื่น
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มาตรา ๖ ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรใหความชวยเหลือในการเขาดําเนินคดีแทนผูรับงาน
ไปทํ าที่ บ าน หรื อ เมื่ อ ได รั บ คํา ร องขอจากผูรั บ งานไปทํ า ที่บ า นหรื อทายาท ซึ่ ง อธิ บ ดี เห็ น วา การ
ดําเนิน คดีนั้น จะเปนประโยชนแกสวนรวม อธิบดีอาจรองขอใหอัยการสูงสุดแตงตั้งพนักงานอัยการ
เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีแกผูจางงานในศาลแรงงานหรืออาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ในกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีใหแกผูรับงาน
ไปทําที่บานหรือทายาท และเมื่ออธิบดีไดแ จงใหศ าลแรงงานทราบแลวใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
กระทําการไดจนคดีถึงที่สุด
ในการดําเนิน คดีใ นศาลแรงงาน ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือ
คาเสียหายใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาทไดดวย
มาตรา ๗ บรรดาคดี ที่ เ กิ ด จากข อ พิ พ าทระหว า งผู จ า งงานกั บ ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
หรือทายาท หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน
มาตรา ๘ ในกรณีที่สัญญาจางหรือขอกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
ระหวางผูจางงานกับผูรับงานไปทําที่บานทําใหผูจางงานไดเปรียบผูรับงานไปทําที่บานเกิน สมควร
ศาลแรงงานมี อํา นาจสั่ง ให สัญญาจ างหรือ ขอ กํา หนดในเอกสารเกี่ยวกับ การรับ งานไปทํา ที่บ านมี
ผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ของผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน
มาตรา ๙ ผูจางงานตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานเปนภาษาไทย มอบใหแก
ผูรับงานไปทําที่บานฉบับหนึ่งและเก็บไวที่สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของผูจางงานอีกฉบับหนึ่ง
ขณะที่มอบหมายงานนั้น และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารไดในเวลาทํางาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู เพศ และอายุของผูรับงานไปทําที่บาน ในกรณีที่ทํางานเปนกลุมตองมี ชื่อ ที่อยู
เพศ และอายุของทุกคนในกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
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(๒) ชื่อและที่อยูของผูจางงาน ในกรณีที่มีการจางงานผานตัวแทน หรือผูรับเหมาชวง ใหบันทึก
ชื่อและที่อยูของตัวแทนหรือผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปดวย
(๓) อัตราคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนที่ผูรับงานไปทําที่บานจะไดรับวิธีการคํานวณ
คาตอบแทน วิธีการหักคาตอบแทน และจํานวนหลักประกันที่ไดรับจากผูรับงานไปทําที่บาน
(๔) ประเภท ปริมาณ และมูลคาของงานที่รับไปทําที่บาน
(๕) กําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทํางานแตละงวด
(๖) กําหนดวันสงมอบงานที่ทําใหแกผูจางงานและวันจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน
(๗) ลายมือชื่อของผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน
ใหผูจางงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานไวไมนอยกวาสองปนับแตวันที่
จายคาตอบแทน
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่งานที่รับไปทําที่บานยังทําไมแลวเสร็จและอยูในระยะเวลาที่ตกลงกัน
ผูจางงานจะบอกเลิกการจางไมได เวน แตเปน ความผิดของผูรับงานไปทําที่บานหรือผูจางงานมีเหตุ
จําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดจนตองบอกเลิกการจางโดยผูจางงานจายคาสิน ไหมทดแทนใหแกผูรับงาน
ไปทําที่บาน
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่มีเ หตุ อัน อาจคาดหมายได วางานที่รั บไปทํา ที่บา นจะไมแ ล วเสร็ จ
ภายในเวลาที่กําหนด ใหผูรับงานไปทําที่บานแจงใหผูจางงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกันขยายเวลา
สงมอบงานใหแกผูจางงาน
ในกรณีที่ผูจางงานไมตกลงขยายเวลาสงมอบงาน และผูจางงานจะไดรับความเสียหายจาก
ความลาชาในการสงมอบงานโดยไมใ ชความผิดของผูจางงาน ผูจางงานมีสิทธิบอกเลิกการจางและ
มอบงานใหผูอื่นรับงานนั้นไปทําแทนได
มาตรา ๑๒ การบอกเลิกการจางตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสอง ไมตัดสิทธิ
ฝายหนึ่งฝายใดที่จะเรียกคาเสียหายจากฝายที่ตองรับผิดในเหตุแหงการนั้น
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ส าระสํ า คั ญ แห ง การจ า งอยู ที่ ค วามรู ค วามสามารถของผู รั บ งาน
ไปทําที่บานและผูรับงานไปทําที่บานถึงแกความตายหรือไมสามารถทํางานนั้นตอไปไดอันมิใชเพราะ
ความผิดของตน การจางนั้นยอมเปน อันสิ้น สุดลง แตถางานในสวนที่ทําไปแลวเปน ประโยชนแ ก
ผูจางงาน ผูจางงานตองรับเอาไวและจายคาตอบแทนตามสัดสวนของงานที่ทํา
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มาตรา ๑๔ หามผูจางงานเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทํ า งานจากผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น เว น แต ป ระเภท ปริ ม าณ หรื อ มู ล ค า ของงานที่ ทํ า นั้ น
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูจางงานได ทั้งนี้ ประเภท ปริมาณ หรือมูลคาของงานที่ใหเรียกหรือ
รับหลักประกันจากผูรับงานไปทําที่บาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหผูจางงานคืนหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานแกผูรับงาน
ไปทําที่บานภายในเวลาไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ผูจางงานไดรับงานที่ทํา
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางาน
ผูรั บ งานไปทํ า ที่บ า นต องใช วั ตถุ ดิ บ อุ ป กรณ หรื อสิ่ ง อื่ น นั้น ด ว ยความระมั ด ระวัง และประหยั ด
และหากไมมีการตกลงไวเปนอยางอื่น เมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืน
วัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางานที่เหลืออยูแกผูจางงาน
หมวด ๓
คาตอบแทน
มาตรา ๑๖ การกําหนดคาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน หากงานที่รับไปทําที่บา น
มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากันใหผูจางงานกําหนดคาตอบแทนใหแกผูรับงาน
ไปทําที่บานไมนอยกวาอัตราคาจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามที่คณะกรรมการกําหนด
และตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ
ใหผูจางงานจายคาตอบแทนเปนเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน
ใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ
มาตรา ๑๗ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแ กผูรับงานไปทําที่บานในขณะที่สงมอบงาน
ที่ทําหรือตามกําหนดที่ตกลงกันแตไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ผูรับงานไปทําที่บานสงมอบงานที่ทํานั้น
มาตรา ๑๘ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน ณ สถานที่ทํางานของ
ผูรับงานไปทําที่บาน แตถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอมจากผูรับงาน
ไปทําที่บาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มาตรา ๑๙ หามผูจางงานหักคาตอบแทนไมวากรณีใด ๆ เวนแตเปนการหัก เพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ผูรับงานไปทําที่บานตองชําระ
(๒) ชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๓) ชดใชคาเสียหายใหแกผูจางงาน จากการที่ผูรับงานไปทําที่บานไดกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน
(๔) ชํา ระค าเสี ย หายหรื อ ค าปรั บ ในกรณี ที่ ผู รับ งานไปทํ า ที่ บา นส ง มอบงานที่ทํ า ไม ทั น
กําหนดเวลาสงมอบ โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน
การหักคาตอบแทนในกรณีตาม (๓) หรือ (๔) หามมิใหหักเกินรอยละสิบของคาตอบแทน
ที่ผูรับงานไปทําที่บานมีสิทธิไดรบั ในแตละงวดที่จายคาตอบแทน ทั้งนี้ การหักภาษีเงินไดในกรณีตาม (๑)
ใหดําเนินการตามประมวลรัษฎากร
หมวด ๔
ความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรา ๒๐ หามผูใ ดใหห ญิงมี ครรภ หรื อเด็ กซึ่ งมี อายุต่ํ ากว าสิ บห าป ทํางานที่มี ลัก ษณะ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาป
งานที่มีลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมี
อายุต่ํากวาสิบหาป ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ หามผูจางงานจางผูรับงานไปทําที่บานทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒) งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผูทําไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปน
อันตราย
(๓) งานเกี่ยวกับความรอนจัดหรือเย็นจัด อันอาจเปนอันตราย
(๔) งานอื่นที่อาจกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลักษณะหรือประเภทของงานตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มาตรา ๒๒ หามผูจางงานจัดหาหรือสงมอบวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางาน
ที่อาจเปนอันตรายตอผูรับงานไปทําที่บาน บุคคลในบาน ผูมาติดตอ รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
ใกลเคียง
มาตรา ๒๓ ผูจางงานตองแจงเตือนใหผูรับงานไปทําที่บานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบ อุปกรณ และสิ่งอื่นที่ใชในการทํางานตลอดจนวิธีการในการปองกัน
แกไขอันตรายดังกลาว และจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ใหกับผูรับงานไปทําที่บานอยางเพียงพอ
ผูรับงานไปทําที่บานตอ งใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่ผูจางงานจัดให
และเมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืนอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
ที่เหลืออยูแกผูจางงาน
มาตรา ๒๔ ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพและคาทําศพ
ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บา นประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือถึงแกความตายเนื่องจากการใช
วัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางานที่ผูจางงานจัดหาหรือสงมอบให หรือเนื่องจากผูจางงาน
ไมจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน หรือกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน ณ
สถานที่ทํางาน ทั้งนี้ การจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพและคาทําศพใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่การประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูรับงานไปทําที่บานเอง
หมวด ๕
คณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทํา
ที่บาน” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหาคน ไดแก อธิบดีกรมการจัดหางาน ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุ ข ผู แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู แ ทนกรมการปกครอง และผู แ ทนกรมส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่น
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงาน
ไปทําที่บานจํานวนไมเกินสามคนโดยในจํานวนนี้ใหมีตัวแทนจากองคกรสาธารณประโยชนที่เปน
นิติบุคคลอยางนอยหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูแทนผูจางงานซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน
(๕) กรรมการผูแทนผูรับงานไปทําที่บานซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน
ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้ง
ขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งหรือเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยใหมีทั้งหญิงและชาย
มาตรา ๒๖ กรรมการตามมาตรา ๒๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา
๒๕ (๓) (๔) และ (๕) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งหรือไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่
เมื่อกรรมการเดิม จะพ น จากตําแหนง ตามวาระ ใหดํ าเนิ น การแตง ตั้งหรือเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือ
เลือกกรรมการประเภทเดียวกัน แทนภายในเกาสิบวัน นับ แตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง และให
ผูไดรับแตงตั้งหรือเลือกดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไม
ดําเนิน การแตงตั้งหรือเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้น ก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก
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มาตรา ๒๗ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๒๕ (๓) (๔)
และ (๕) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใ หออก เพราะขาดประชุม สามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอัน สมควร หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุมครอง สงเสริม และพัฒนา
ผูรับงานไปทําที่บ าน มาตรการพัฒนาฝมื อแรงงาน มาตรการในการป องกัน การประสบอัน ตราย
เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน และการคุมครองสิทธิประโยชนของผูรับงานไปทําที่บาน
(๒) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง หรือประกาศเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดอัตราคาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน
(๔) สงเสริมผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานในการสรางแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทํางาน
ตลอดจนส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และการประสานงานระหว า งหน ว ยงานราชการ องค ก รเอกชน
และองคกรอื่นที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทําที่บาน
(๕) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทําที่บานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
และเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนิน งานตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และเผยแพรตอ
สาธารณชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การกํา หนดอั ตราคา ตอบแทนตาม (๓) ใหค ณะกรรมการพิ จ ารณากํ า หนดคา ตอบแทน
ไมนอยกวาลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๑๐
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๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ในการปฏิบัติห นาที่ของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให คณะกรรมการ
พิจารณาใหผูรับงานไปทํางานที่บานไดรับการสงเสริม พัฒ นา และสนับสนุนจากรัฐ ในดานขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแหลงงาน การรับงานจากหนวยงานของรัฐ การใหบริการทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ฝมือในการทํางาน และการพัฒนาเครือขายผูรับงานไปทําที่บาน ตลอดจนการใหสินเชื่อหรือเงินทุน
หมุนเวียนแกผูรับงานไปทํางานที่บานดวย
มาตรา ๒๙ การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบั ติ หน า ที่ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ใหก รรมการหรือ อนุก รรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางานของผูรับ
งานไปทําที่บานในเวลาทํางาน เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใช
ประกอบการพิจารณา และใหกรรมการหรืออนุกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้ง
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจําเปน
ในการนี้ ใหผูจางงาน ผูรับงานไปทําที่บาน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๑ ใหกรรมการหรืออนุกรรมการแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวกรรมการและอนุกรรมการ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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หมวด ๖
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ผู จ า งงานไม จ า ยเงิ น ให แ ก ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น โดยฝ า ฝ น หรื อ
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ผูรับงานไปทําที่บานอาจยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่
ที่ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บา นทํ า งานอยูห รื อ ที่ผู จ า งงานมี ภูมิ ลํ า เนาอยูต ามแบบที่ อ ธิบ ดี ป ระกาศกํ า หนด
หากผูรับงานไปทําที่บานถึงแกความตายกอนการยื่นคํารองหรือระหวางการพิจารณาคํารองใหทายาท
ของผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานหรือดําเนินการตอไปตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔ เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํ า ร อ งตามมาตรา ๓๓ ให พ นั ก งานตรวจแรงงานสอบสวน
ขอเท็จจริง และมีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รบั คํารอง
ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจแรงงาน
ขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคํารองตามมาตรา ๓๓ แลวปรากฏวาผูรับงานไปทํา
ที่บานหรือทายาทมีสิทธิไดรับเงิน อยางหนึ่งอยางใดที่ผูจางงานมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหผูจางงานจายเงินดังกลาวตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่งพรอมกับแจงใหผูมสี ิทธิไดรับเงินทราบ
ใหผูจางงานจายเงิน ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตามวรรคสาม ณ สถานที่ทํางานของผูรับงาน
ไปทํ าที่ บา น หากผู มีสิ ทธิ ได รับ เงิ น ร องขอให จา ยเงิน ณ สํ านั กงานของพนัก งานตรวจแรงงาน
หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหจายเงิน ณ สถานที่ตามที่รองขอได
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวา ผูยื่นคํารองไมมีสิทธิไดรับเงินจากผูจางงานใหพนักงาน
ตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคํารองและผูจางงานทราบ
มาตรา ๓๕ เมื่อ พนัก งานตรวจแรงงานไดมี คําสั่ งตามมาตรา ๓๔ แลว ถ าผูยื่ น คํา รอ ง
หรือผูจางงานไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลแรงงานไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือ
ถือวาไดทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ผูยื่นคํารองหรือผูจางงานไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดใหคําสั่งนั้นเปนที่สุด
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ในกรณีที่ผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศ าลแรงงาน ผูจางงานตองวางเงิน ตอศาลแรงงานตาม
จํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและผูจางงานมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกผูยื่นคํารอ งใหศ าลแรงงาน
มีอํานาจจายเงินที่ผูจางงานวางไวตอศาลแรงงานใหแกผูยื่นคํารองได
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูจางงานปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๓๔
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงานแลว การดําเนิน
คดีอาญาตอผูจางงานใหเปนอันระงับไป
หมวด ๗
พนักงานตรวจแรงงาน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางานของผูรับงาน
ไปทําที่บานในเวลาทํางาน เพื่อตรวจสอบสภาพการทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน และสอบถาม
ขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานหรือการจายคาตอบแทน
(๒) เก็บตัวอยางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่ทําเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
และกระทําการอยางอื่น เพื่อ ใหไดขอเท็จจริงในอัน ที่จะปฏิบัติการใหเป น ไปตามพระราชบัญญัติ นี้
โดยพนักงานตรวจแรงงานตองไดรับความยินยอมจากผูจางงาน หรือผูรับงานไปทําที่บาน หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบ
การพิจารณาไดตามความจําเปน
(๔) มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือ สถานที่ทํางานของผูรับ
งานไปทําที่บาน อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะหหรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เขาไปในสถานที่ดังกลาว เพื่อใหความคิดเห็นหรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงาน
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได
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มาตรา ๓๘ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๓๗ (๔) ใหอุทธรณตอศาลแรงงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
เวนแตศาลแรงงานจะกําหนดเปนอยางอื่น หรือมีการวางหลักประกันตามที่ศาลแรงงานจะกําหนด
ในกรณีผูจางงาน หรือผูรับงานไปทําที่บานไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดใหคําสั่ง
นั้นเปนที่สุด ในกรณีผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศาลแรงงาน ใหศาลแรงงานมีอํานาจกําหนดใหผูจางงาน
ตองวางหลักประกันตอศาลแรงงานตามที่ศาลแรงงานกําหนด จึงจะฟองคดีได เวน แตศ าลแรงงาน
จะกําหนดเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๓๗ (๔) หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงานการดําเนินคดีอาญา
ตอผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห
หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๓๗ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรา ๓๗ ใหพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคม
สงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๓๗ แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือมอบหมาย แลวแตกรณี
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงาน ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผูจางงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๒ ผูจางงานผูใ ดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝาฝน ตามวรรคหนึ่งเปน เหตุใ หหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาป
ไดรับอัน ตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผูจางงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผูใ ดไมอํ านวยความสะดวก ไม ม าให ถอ ยคํ า ไม สง เอกสารหรื อวั ตถุ ใ ด ๆ
ตามหนังสือเรียกของกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๓๗
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ
ตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา ๓๑
หรือพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๓๗ (๔)
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิด
ไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอื่น
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ในกรณี ที่ มี ก ารสอบสวน ถ า พนั ก งานสอบสวนพบว า บุ ค คลใดกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงิน คาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิด ไมยิน ยอมใหเ ปรียบเทียบ หรือเมื่อยิน ยอมแล วไมชํา ระเงิน คาปรับ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๓) (๔) และ (๕)
เพื่อใหไดคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแ ทนกระทรวงอุต สาหกรรม ผูแ ทนกรมการปกครอง ผูแ ทนกรมสง เสริ มการปกครองท องถิ่ น
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพการณเกี่ยวกับการจางงาน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจางใหลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนการจางโดยมอบงานใหผูรับงาน
ไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมอาจใหความคุมครอง
แกผูรับงานไปทําที่บานใหไดรับความเปนธรรมและมีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน สมควรมี
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

