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 กรมการจัดหางาน  ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน กลุ่มคนพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ทหารปลด
ประจ าการ ผู้ พ้นโทษ กลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยกรมการจัดหางานจะส่งเสริมก ารรับงานไปท าที่บ้าน  
และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง มีการจ้างงานต่อเนื่อง ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้ าน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองส่งเสริมการมีงานท า จึงได้ปรับปรุงและจัดท าคู่มือการส่งเสริมการรับงาน 
ไปท าที่บ้านขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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 คู่มือการส่งเสรมิการรบังานไปท าที่บ้าน 
 
ความเป็นมา 
 การจ้างงานด้วยวิธีการรับงานไปท าที่บ้าน เป็นวิธีการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งงาน  
ไปให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือท าการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ  หรือผลิตภัณฑ์          
และเม่ือท าเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทน
จากผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีมานานแล้ว และมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เริ่มด าเนินการเกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้ านตั้งแต่ปี 2529 
โดยท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการจ้าง  สภาพการท างาน 
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ปี 2545  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ      
พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 ในส่วนที่ 14 กระทรวงแรงงาน มาตรา 117  
ให้โอนกิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้  สิทธิและภาระผูกพันของกระทรวงแรงงานและ        
สวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับกองทุนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
มาเป็นของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545 ก าหนดให้กรมการจัดหางานมีภารกิจในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการรับงาน
ไปท าที่บ้านด้วย 
 ปี 2560 กรมการจัดหางานมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลง
กับผู้จ้างงานเพื่อรับท างานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน สามารถจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้านได้  
ความหมายของการรับงานไปท าที่บ้าน 
 งานที่รับไปท าที่บ้าน หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือไปผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการ
ของผู้ว่าจ้าง 

 ผู้รับงานไปท าที่บ้าน หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้ว่าจ้างงาน เพ่ือรับท างาน 
อันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน และจดทะเบียนตามระเบียบนี้ 

 ผู้จ้างงาน หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ท างานที่รับ 
ไปท าทีบ่้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระท าในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 

 ทะเบียน หมายความว่า ทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ลักษณะและประเภทของการรับงานไปท าที่บ้าน 

 ลักษณะและประเภทของการรับงานไปท าที่บ้าน เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต  
มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่ง    
ให้ท าเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้
เครื่องจักร 

 ประเภทของการรับงานไปท าที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้น เพ่ือใช้ภายในประเทศ 
หรือเพ่ือการส่งออก เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
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-2- 

ค่าตอบแทนการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ส่วนใหญ่นับเป็นรายได้เสริมของครอบครัว รายได้จะขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้รับงานกับผู้ว่าจ้าง 
ปัจจุบันการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553  
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน กว้างขวาง และ
ครอบคลุมทุกจังหวัด กรมการจัดหางานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และง่ายต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยให้จัดหางาน
จังหวัดหรือผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) จดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านในท้องที่ท่ีตนรับผิดชอบ 
2) ให้ค าปรึกษาและแนะน าต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือสร้างความมั่นคงในการท างาน       

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
6) ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 

การจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านประการหนึ่ง        
ในการเสริมสร้างผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
เพ่ือประโยชน์ในการรับงานไปท าที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือของผู้รับงาน    
ไปท าที่บ้าน 
 ในการจดทะเบียนนี้ นายทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านแห่งท้องที่ เป็นผู้รับจดระเบียนผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน ตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560  
คุณสมบัติของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

1) กรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นรายบุคคล 
(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(ค) มีสถานที่ท่ีรับงานไปท าท่ีบ้านเป็นหลักแหล่ง 

2) กรณีผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเป็นกลุ่มบุคคล 
(ก) มีสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 (ก) และ (ข) ไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้เลือก

สมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้น ากลุ่ม 
(ข) สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านอ่ืน 
(ค) มีสถานที่ท่ีรับงานไปท าท่ีบ้านเป็นหลักแหล่ง 
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การยื่นจดทะเบียน 
 ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือส านักงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปท าที่บ้านตั้งอยู่ (ตามแบบ ท.รบ.1  
หรือ ท.รบ.2) 
การพิจารณารับจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน พร้อมออกใบทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ให้เจ้าหน้าที่รับค าขอจดทะเบียนฯ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ตามค าชี้แจง         
การกรอกแบบ ท.รบ.1 หรือ ท.รบ.2 พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ แล้วจึงลงทะเบียนรับค าขอในใบค าขอ 
จดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน และบันทึกเลขที่รับ วัน เดือน ปี ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง และลงวันที่ในการ
ตรวจหลักฐานว่าครบถ้วน ในทะเบียนรับค าขอไว้มุมบนด้านซ้ายของค าขอฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ทะเบียนรับค าขอ (กรณีรายบุคค) 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก   
 

เลข 
ที่รับ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับค าขอ ชื่อผู้จดทะเบียน  เรื่อง ประเภทงาน เจ้าหน้าที ่ หมายเหตุ 

001 6 มี.ค.60 นายสมชาย ราชด ี ขอจดทะเบียนฯ เย็บกระเป๋าหนัง สุรพงษ์  นาคพงษ์  
002 8 มี.ค.60 นายแดง มีด ี ขอต่ออายุทะเบยีนฯ ตัดเย็บเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 
พันธเศรษฐ์  ใจด ี  

       
 

ตัวอย่าง 
ทะเบียนรับค าขอ (กรณีกลุ่มบุคคล) 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก   
 

เลข 
ที่รับ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับค าขอ 

ชื่อกลุม่ ชื่อผู้น ากลุ่ม เรื่อง ประเภทงาน เจ้าหน้าท่ี 
หมาย
เหตุ 

001 1 เม.ย.60 กลุ่มเครื่อง
หนังบ้านเสา 

นายประกิต อยู่กรุง ขอจดทะเบียนฯ เย็บกระเป๋าหนัง สุรพงษ์ นาคพงษ์  

002 4 เม.ย.60 กรอบรูปวัด
จันทร์ 

นายอว้น กิตติสยาม ขอต่ออายุ
ทะเบียนฯ 

อัดกรอบรูป
รูปแบบต่างๆ 

พันธเศรษฐ์ ใจดี  
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การยื่นจดทะเบียน 
 ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือส านักงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปท าที่บ้านตั้งอยู่ (ตามแบบ ท.รบ.1  
หรือ ท.รบ.2) 
การพิจารณารับจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน พร้อมออกใบทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ให้เจ้าหน้าที่รับค าขอจดทะเบียนฯ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ตามค าชี้แจง         
การกรอกแบบ ท.รบ.1 หรือ ท.รบ.2 พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ แล้วจึงลงทะเบียนรับค าขอในใบค าขอ 
จดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน และบันทึกเลขที่รับ วัน เดือน ปี ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง และลงวันที่ในการ
ตรวจหลักฐานว่าครบถ้วน ในทะเบียนรับค าขอไว้มุมบนด้านซ้ายของค าขอฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ทะเบียนรับค าขอ (กรณีรายบุคค) 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก   
 

เลข 
ที่รับ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับค าขอ ชื่อผู้จดทะเบียน  เรื่อง ประเภทงาน เจ้าหน้าที ่ หมายเหตุ 

001 6 มี.ค.60 นายสมชาย ราชด ี ขอจดทะเบียนฯ เย็บกระเป๋าหนัง สุรพงษ์  นาคพงษ์  
002 8 มี.ค.60 นายแดง มีด ี ขอต่ออายุทะเบยีนฯ ตัดเย็บเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 
พันธเศรษฐ์  ใจด ี  

       
 

ตัวอย่าง 
ทะเบียนรับค าขอ (กรณีกลุ่มบุคคล) 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก   
 

เลข 
ที่รับ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับค าขอ 

ชื่อกลุม่ ชื่อผู้น ากลุ่ม เรื่อง ประเภทงาน เจ้าหน้าท่ี 
หมาย
เหตุ 

001 1 เม.ย.60 กลุ่มเครื่อง
หนังบ้านเสา 

นายประกิต อยู่กรุง ขอจดทะเบียนฯ เย็บกระเป๋าหนัง สุรพงษ์ นาคพงษ์  

002 4 เม.ย.60 กรอบรูปวัด
จันทร์ 

นายอว้น กิตติสยาม ขอต่ออายุ
ทะเบียนฯ 

อัดกรอบรูป
รูปแบบต่างๆ 

พันธเศรษฐ์ ใจดี  

        
 

๓



 

-4- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพร้อมเหตุผลว่า  เห็นควร
รับจดทะเบียนหรือไม่ เช่น เห็นควร เพราะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 6 แห่งระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

3) นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนหรือไม่ ตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง 
4) เมื่อนายทะเบียนมีค าสั ่งรับจดทะเบียน และออกใบทะเบียน (แบบ ท.รบ.3 หรือแบบ     

ท.รบ.4) ให้แล้วให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องลงบันทึกส่วนสุดท้ายของแบบ ท.รบ.1  หรือแบบ ท.รบ.2 ว่าออก 
ใบทะเบียนให้ใคร เลขที่ใด เมื่อใด และทะเบียนใช้ได้ถึงเมื่อใด 

5) ใบทะเบียนฯ ที่ออกให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที ่ออก โดยวันสิ ้นสุดอายุจะก่อนวันออกใบ
ทะเบียน ๑ วัน 

6) เมื่อออกใบทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านให้แล้วให้เก็บคู่ฉบับไว้ที่ส านักงาน และส่ง
ส าเนาแบบ ท.รบ.3 หรือแบบ ท.รบ.4 ให้กรมการจัดหางานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
(ตามแบบ ท.รบ.8) 

7) ในการออกเลขทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน ให้มีสมุดทะเบียนไว้ควบคุมทางทะเบียนและ
ประวัติทางทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

8) ในการออกเลขทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ใช้ปีปฏิทิน 
9) เลขทะเบียนรายบุคคลและกลุ่มบุคคลจะไม่นับต่อกัน ให้แยกตามเล่มทะเบียนคุม เช่น  

ถ้าทะเบียนรายบุคคลเป็น กข ๐๐๑/๒๕๖๓ ทะเบียนของกลุ่มบุคคลก็เป็น กข ๐๐๑/๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง   การประทับรับลงทะเบียนในใบค าขอจดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 
          แบบ ท.รบ.1 

 
ค าขอจดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

(บุคคล)  
 
 
           ข้าพเจ้า      นายสมชาย ราชดี   อายุ  30 ปี สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ.  เลขประจ าตัวประชาชน 
3920100000111 บัตรหมดอายุ 12  มี.ค. 2565  ออกให้ ณ. .อ.เมือง. จังหวัด  พิษณุโลก  ที่อยู่ปัจจุบัน  3 .ตรอก/ซอย    -      ถนน     -     
หมู่ที่.......3-.........ต าบล/แขวง   อรัญญิก    อ าเภอ/เขต   เมือง    จังหวัด พิษณุโลก            .     รหัสไปรษณีย์    650000    โทรศัพท์ 098 
1111111 โทรสาร     -  E-mail  somchai@gmail.com                                       . 
มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

..............................................ฯลฯ................................................. 
 

สนง.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 
 รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
เลขที่รับ      001/2560           . 
วันที่     6 ม.ีค.2560                . 
เจ้าหน้าที่   นายสุรพงษ์            . 
หลักฐานครบถ้วนวันที่   6 มี.ค.2560                 

ตวัอย่าง          ทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน (กรณีรายบุคคล) 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก 

เลขทะเบียน ชื่อกลุ่ม 
(ชื่อผู้น า) 

ที่ตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ป ี
ออกใบทะเบยีน 

วัน/เดือน/ป ี
ใบทะเบียน 

สิ้นอาย ุ

หมายเหต ุ

พล 
001/2560 

 

เย็บกระเป๋าหนัง 
(นายสมชาย ราชดี) 

3 ม.3 ต.อรัญญิก อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 

5 เม.ย. 2560 
3 เม.ย.2565 

 

4 เม.ย. 2565 
4 เม.ย.2570 

 

 
ต่ออายุใบทะเบียนจากใบ
ทะเบียนเดิมที่ออกโดย 
สจจ./สจก.  
ทะเบียนเลขที่.......  
เมื่อวันที่............ 
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การต่ออายุใบทะเบียน 
 ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสงค์จะต่ออายุใบทะเบียน ให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียน (ตามแบบ    
ท.รบ.5 หรือแบบ ท.รบ.6) พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ก่อนใบทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 การพิจารณาต่ออายุใบทะเบียน ให้นายทะเบียนพิจารณาเช่นเดียวกับค าขอจดทะเบียน  
โดยมีการตรวจติดตามการด าเนินงานของผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือพิจารณาประกอบผลการด าเนินงานในรอบ 
5 ปี ที่ผ่านมา (ตามหลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่ออายุฯ) และออกใบทะเบียนให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน        
ผู้ยื่นค าขอ (ตามแบบ ท.รบ.3 หรือแบบ ท.รบ.4) โดยใช้เลขทะเบียนเดิม และวันสิ้นอายุใบทะเบียนให้นับ   
ต่อจากวันสิ้นอายุใบทะเบียนเดิมอีก 5 ปี 
การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ให้ยื่นค าขอ
เปลี่ยนแปลงตามแบบ ท.รบ.7 ต่อนายทะเบียนพร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ และให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไว้หลังแบบ ท.รบ. 3 หรือแบบ ท.รบ.4 
การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
      การให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

เป็นการให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้รับงานไปท าที่บ้านทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคลรวมทั้ง  
ผู้ว่าจ้าง โดยประสานทั้งสองฝ่ายให้มีการตกลงสัญญากัน เพ่ือให้มีการให้งานและรับงานไปท าที่บ้าน  

 
 
 
 

ตวัอย่าง 
ทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน (กรณีกลุ่มบุคคล) 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด   พิษณุโลก 
 

เลขทะเบียน ชื่อกลุ่ม 
(ชื่อผู้น า) 

ที่ตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ป ี
ออกใบทะเบยีน 

วัน/เดือน/ป ี
ใบทะเบียน 

สิ้นอาย ุ

หมายเหต ุ

พล 
001/2560 

 

เครื่องหนังบ้านเสา 
(นายประกิต  อยู่กรุง) 

123 ม.3  
ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

5 เม.ย. 2560 
 

3 เม.ย.2565 
 

4 เม.ย. 2565 
 

4 เม.ย.2570 
 

 
 

ต่ออายุใบทะเบียน 

พล 
002/2560 

 

กรอบรูปวัดจันทร ์
(นายอว้น กิตติสยาม) 

456 ม.5 ต.วัด
จันทร์ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 

7 เม.ย. 2560  6 เม.ย.65 ต่ออายุใบทะเบียนจากใบ
ทะเบียนเดิมที่ออกโดย 
สจจ./สจก.  
ทะเบียนเลขที่.......  
เมื่อวันที่............ 
 

 

๕
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การด าเนินการ 
     1) รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะรับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือเป็นประวัติข้อมูล ทั้งผู้รับงานรายบุคคล   

และสมาชิกกลุ่ม (ตามแบบลงทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน) 
       2) รับลงทะเบียนผู้ว่าจ้างที่ประสงค์จะให้งานไปท าที่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/  
ผู้ว่าจ้าง ประเภทกิจการ งานที่ต้องการให้รับไปท าที่บ้าน คุณสมบัติผู้รับงาน และเงื่อนไขต่างๆ ในการให้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน (ตามแบบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ) 

3) จัดท าทะเบียนผู้ว่าจ้าง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่ลงทะเบียนไว้ 
       4) ประสานให้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างฯ ก าหนดได้มีการตกลง
สัญญาว่าจ้างในการรับงานไปท าที่บ้าน 
      5) ให้ค าแนะน าผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้มี       
การจดทะเบียน เพ่ือประโยชน์ในการรับงานไปท าที่บ้าน การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการกู้ยืมเงินจากกองทุน 
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

การพัฒนาทักษะฝีมือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
     เป็นการส่งเสริมให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้มีการพัฒนาหรือเพ่ิมทักษะฝีมือ เพ่ือให้มีความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการจัดอบรมเพ่ิมทักษะฝีมือ หรือให้ค าปรึกษา แนะน า       
เกี่ยวกับข้อมูลความต้องการของตลาดเกี่ยวกับประเภทงานที่มีการให้รับไปท าที่บ้าน ประสานแหล่งฝึกอบรมและ
ให้ข้อมูลแหล่งเงินทุนกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 การรายงาน 
 ให้นายทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน           

ตามแบบ ท.รบ.8 ให้อธิบดีทราบทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 
 

....................................................... 
 
 

๖
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ค ำช้ีแจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.1 ค ำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(บุคคล) 
............................................ 

 
  ค ำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เป็นแบบแนบท้ำยระเบียบกรมกำรจัดหำงำน    
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. 2560 ส ำหรับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนรำยบุคคลใช้ยื่นต่อ     
นำยทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแห่งท้องที่ที่สถำนที่รับงำนไปท ำที่บ้ำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ระบุในแบบ
เพ่ือจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยกรอกแบบและยื่นค ำขอ ดังนี้ 
 
1.  เขียนที่  ให้ระบุสถำนที่ท่ีกรอกแบบค ำขอฯ              (1)                                                       . 
     วันที่  ให้ระบุวันที่ขอยื่นจดทะเบียน                                                                                 . 
2.  ข้ำพเจ้ำ  ให้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล  อำยุ และข้อมูลที่เก่ียวข้องตำมแบบฟอร์ม                     .  
     ของผู้ขอจดทะเบียน                     (2)                                                                           .  
3.  วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนที่รับมำท ำ หรืองำนที่ต้องกำรจะรับท ำ        (3)      .     
4.  สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุที่ตั้งให้ชัดเจน ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   
     สะดวก        (4)                                                                                               . 
5.  ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนที่รับมำท ำหรือเคยท ำ   (ถ้ำมี)                          
     พร้อมระยะเวลำที่ท ำงำนนั้น          (5)                                                                            .    
6.  ประวัติกำรอบรม  ให้ระบุว่ำเคยได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนใดมำบ้ำง    (6)                                        .                         
7.  ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่  ให้เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องควำมเห็นว่ำ เห็นควรหรือไม่เห็นควร 
     รับจดทะเบียน และระบุเหตุผล    (7)                                                                          . 
8.  ลงชื่อ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบลงลำยมือชื่อ                                                                   . 
9.  ค ำสั่งนำยทะเบียน ให้นำยทะเบียนท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องควำมเห็นว่ำ รับจดทะเบียนหรือ             .                
     ไม่รับจดทะเบียน และระบุเหตุผล                                                                           . 
10. ลงชื่อ  ให้นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อ       (8)                                                                   .       
11. ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน ทะเบียนเลขท่ี  ให้ระบุเลขทะเบียนให้ตรงกับ  แบบ ท.รบ.3 (9) . 
12. รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับ (แบบ ท.รบ.3     (6) )           (10)                      . 
13. ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับ (แบบ ท.รบ.3     (5) )           (11)                      . 
 
 

.......................................... 
 

 
 
 
 
 
 

๗
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   แบบ ท.รบ. ๑ 

 
       ค ำขอจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

(บุคคล) 
 

      เขียนที่..............................(1).............................................. 
      วันที่................................................................................ 
  ข้ำพเจ้ำ...................................................(2).......................................................................อำยุ.............ปี 
สัญชำติ................ศำสนำ.................เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………บัตรหมดอำยุ……………………......
ออกให้ ณ........................................จังหวัด..........................................ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน ..........................................หมู่ที่.................ต ำบล/แขวง.............................................
อ ำเภอ/เขต................................จงัหวดั........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................
โทรสำร....................................................E-mail…………………………………..........….………......... 
มีควำมประสงค์จะขอจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน (ระบุรำยละเอียดประเภทงำน)...................(3)............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่.........(4).......หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย................................................
ถนน ..........................................แขวง/ต ำบล........................................เขต/อ ำเภอ...............................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................โทรสำร...............................  

  ๒. ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน....................................(5)....................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

  ๓. ประวัติกำรอบรม……………………………………(6).…………………………………………………..……....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  ๔. พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ 
 (๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

 (๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 (๓) แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอจดทะเบียนนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูย้ื่นค ำขอ                
       (....................................................) 

 

๘
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่      (7) 
      □ เห็นควรรับจดทะเบียน  เหตุผล...................... 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..….… 
      □ เห็นควรไม่รับจดทะเบียน เหตุผล................... 
…………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….….………. 
 
 
           ลงชื่อ.................................................... 
                (...................................................) 
     ต ำแหน่ง..................................................... 
          วันที่..................................................... 

 

 
 

 
ค ำสั่งนำยทะเบียน     (8) 
□ รับจดทะเบียน 
□ ไม่รับจดทะเบียน  เหตุผล......................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 
                ลงชื่อ.................................................. 
                       (................................................) 
            ต ำแหน่ง.................................................. 
                             นำยทะเบียน 
                 วันที่.................................................. 
 
 
             

 
ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขที่ ......................................(9)......................................................... 
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่.........................................(10)........................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ไดถ้ึงวันที่.........................................(11).......................................................................................................... 
 
 
                                                                         ลงชื่อ.......................(7)............................ 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ต ำแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 
 
 
 
 
 

๙
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ค ำช้ีแจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.2 ค ำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(กลุ่มบุคคล) 
............................................ 

 
 ค ำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เป็นแบบแนบท้ำยระเบียบที่กำรจัดหำงำนว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. 2560 ส ำหรับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนเป็นกลุ่มบุคคลใช้ยื่นต่อ         
นำยทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแห่งท้องที่ที่สถำนที่รับงำนไปท ำที่บ้ำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ระบุ 
ในแบบ เพ่ือจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน โดยผู้น ำกลุ่มเป็นผู้กรอกแบบและยื่นค ำขอ ดังนี้ 
1.  เขียนที่  ให้ระบุสถำนที่ท่ีกรอกแบบค ำขอฯ         (1)                                                            . 
     วันที่  ให้ระบุวันที่ขอยื่นจดทะเบียน                                                                                 . 
2.  ข้ำพเจ้ำ ให้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ของผู้น ำกลุ่ม พร้อมสมำชิก จ ำนวนกี่คน    (2)                  . 
3.  ชื่อกลุ่ม  ให้ระบุชื่อของกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่ต้องกำรขอจดทะเบียน โดยผู้รับงำนฯ สำมำรถตั้งชื่อกลุ่ม      
     ได้เองตำมควำมเหมำะสม              (3)                                                                           . 
4.  วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนที่รับมำท ำ หรืองำนที่ต้องกำรจะรับมำท ำ  (4)         .       
5.  สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่เลขที่ ให้ระบุสถำนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มอย่ำงชัดเจนพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์     
     ที่ติดต่อได้สะดวก              (5)                                                                                      . 
6.  มีสมำชิกทั้งหมด  ให้ระบุจ ำนวนสมำชิกกลุ่ม พร้อมจ ำแนกตำมเพศ             (6)                            . 
7.  ที่ตั้งของกลุ่ม  ให้ระบุสถำนที่ตั้งของกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่ขอจดทะเบียนให้ชัดเจน  (7)               .. 
8.  ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนที่กลุ่มรับงำนฯ เคยท ำ (ถ้ำมี) พร้อมระยะเวลำที่    
     ท ำงำนนั้น                        (8)                                                                                    .    
9.  ประวัติกำรอบรม  ให้ระบุว่ำกลุ่มผู้รับงำนฯ เคยได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนใดมำบ้ำง    (9)                      . 
10. กำรลงชื่อรับรอง  ให้ผู้น ำกลุ่ม และสมำชิกกลุ่มบุคคลลงลำยมือชื่อทุกคน    (10)                           . 
7.  ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่  ให้เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องควำมเห็นว่ำ เห็นควรหรือไม่เห็นควร 
     รับจดทะเบียน และระบุเหตุผล                                                                                        . 
8.  ลงชื่อ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบลงลำยมือชื่อ        (11)                                                          . 
9.  ค ำสั่งนำยทะเบียน ให้นำยทะเบียนท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องควำมเห็นว่ำ รับจดทะเบียนหรือ             .                
     ไม่รับจดทะเบียน และระบุเหตุผล      (12)                                                                   . 
10. ลงชื่อ  ให้นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อ       (13)                                                                    .       
11. ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขที่  ให้ระบุเลขทะเบียนให้ตรงกับ (แบบ ท.รบ.4 (1) ) (14)  
12. รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับ(แบบ ท.รบ.4 (7) )    (15)                                    . 
13. ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับ(แบบ ท.รบ.4 (6) )    (16)                                   . 
 

 
............................................................... 

 
 
 
 

๑๐
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แบบ ท.รบ. ๒ 
 

ค ำขอจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(กลุ่มบุคคล) 

 

        เขียนที่..........................(1).......................... 
        วันที่.............................................................. 

  ข้ำพเจ้ำ..................................................(2)...........................................พร้อมสมำชิก รวม..............คน 
ผู้ลงลำยมือชื่อข้ำงท้ำยนี้ มีควำมประสงค์จะขอจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

            ๑. ชื่อกลุ่ม.............................................(3)................................................................................................ 

  ๒. วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน (ระบุรำยละเอียดประเภทงำน)...................(4)................ 
………….....…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๓. สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่.........(5)..หมู่ที่........... ตรอก/ซอย......................... 
ถนน...............................แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ..................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์.............................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..............................................โทรสำร ................................. 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์..................................................... 

  ๔. มีสมำชิกทั้งหมด...............(6)......... คน     ชำย ......................... คน    หญิง ..........................คน 
รำยชื่อสมำชิกได้แนบมำพร้อมค ำขอนี้ พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และที่อยู่
ปัจจุบัน รวม..........ฉบับ (เอกสำรแนบ) 

  ๕. ที่ตั้งของกลุ่ม อยู่บ้ำนเลขที่..........(7)......หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................................
ถนน ................................แขวง/ต ำบล................................เขต/อ ำเภอ.................................จังหวดั........................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร ................................................... 

  ๖. ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนของกลุ่มหรือสมำชิกกลุ่ม 
..................................................................................(8)............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

  ๗. ประวัติกำรอบรมของกลุ่มหรือสมำชิกกลุ่ม...........................(9)...................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

   

 

๑๑
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๘. พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ 
      (๑) รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม 
           (๒) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกกลุ่ม 
      (๓) แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
           (๔) เอกสำรที่แสดงว่ำมีกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอจดทะเบียนกลุ่มบุคคลนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

 
ลงชื่อ .............................(10).............................   ลงชื่อ ..........................(10)............................... 
       (...........................................................)                  (...........................................................)  

          ผู้น ำกลุ่ม                           สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ ............................................................... 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                           สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                            สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                            สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
 
หมำยเหตุ กรณีมีสมำชิกมำกกว่ำ ๑๐ คน ให้แนบใบต่อตำมแบบ ท.ร.บ. ๒ (ใบต่อ)    
 
 

 

๑๒
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่     (11) 
          □ เห็นควรรับจดทะเบียน เหตุผล……………………. 
……………………………………………………………..…….……......... 
……………………………………………………………..…….……......... 
          □ เห็นควรไม่รับจดทะเบียน เหตุผล……...……....... 
………………………………………………………………………............ 
................................................................................................... 
                
 
           ลงชื่อ..................................................... 
                  (...................................................) 
       ต ำแหน่ง.................................................... 
           วันที่.................................................... 
 
 
 

 
ค ำสั่งนำยทะเบียน         (12) 
□ รับจดทะเบียน 
□ ไม่รับจดทะเบียน  เหตุผล............................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................. 
 
 
 
 
                ลงชื่อ.................................................. 
                       (................................................) 
            ต ำแหน่ง.................................................. 
                             นำยทะเบียน 
                วันที่.................................................. 

 

ได้ออกใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขท่ี .....................................(13).......................................................... 
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่...................................................(14)................................................................................................. 
ทะเบียนให้ใช้ไดถ้ึงวันที่...................................................(15)................................................................................................ 
 
 
 
                                                                         ลงชื่อ.......................(11)........................ 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ต ำแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 
 

 
 
 

๑๓
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(ใบต่อ) 

 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
 

 

๑๔
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ค ำชี้แจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.3 ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(บุคคล) 
............................................................. 

 
 ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  เป็นเอกสำรนำยทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแห่งท้องที่
ออกไว้ให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ที่ยื่นค ำขอจดทะเบียน หรือต่ออำยุใบทะเบียน เพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรจดทะเบียน
เป็นผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำนจำกนำยทะเบียนฯ แล้ว โดยมีสำระดังนี้ 
1. ทะเบียนเลขท่ี  ให้ระบุอักษรย่อจังหวัด ตำมด้วยเลขที่จดทะเบียนโดยเรียงล ำดับต่อๆ กันมำ และตำมด้วย

เครื่องหมำย “/” และตำมด้วยปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน เช่น ทะเบียนเลขท่ี พล 12/2560 (พล หมำยถึง 
จังหวัดพิษณุโลก) หรือ ทะเบียนเลขท่ี กท 7 – 01/2560 (กท 7 หมำยถึง ส ำนักจัดหำงำนกรุงเทพ 7) 
กำรออกเลขทะเบียนให้ใช้ตำมปปีฎทิิน                         (1)                                                   .      

2. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  ให้ใส่ชื่อผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่ยื่นขอจดทะเบียน ( ตำมท่ีระบุไว้ในแบบ    
ท.รบ.1 (2) )                                     (2)                                                                     . 

3. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ให้ระบุว่ำเพ่ือรับงำนประเภทใด เช่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับงำนท ำดอกไม้ประดิษฐ์  
จำกกระดำษและยำงพำรำ  เป็นต้น        ( ตำมที่ระบุไว้ในแบบ ท.รบ.1 (3) )           (3)                   . 

4. มีทีต่ั้งหรือสถำนประกอบกำร เลขที่  ให้ระบุสถำนที่ให้ชัดเจน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ตำมท่ี
ระบุไว้ใน แบบ ท.รบ.1 (4) )                                      (4)                                                . 

5. ทะเบียนให้ใช้ได้ถึง  ให้ระบุ วันที่/เดือน/และ พ.ศ. ที่สิ้นอำยุ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ออกใบทะเบียน เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี เช่น ใบทะเบียนออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนำคม พ.ศ.2560  ใบทะเบียนจะใช้ได้จนถึง
วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ.2565 เป็นต้น                              (5)                                         . 

6. ออกให้ ณ วันที่  ให้ระบุ วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ (ท.รบ.3) ให้         (6)        . 
 

กรณีกำรออกใบทะเบียน ท.รบ.3 ตำมค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนฯ (ท.รบ.5) 
 ให้นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ ท.รบ.3 ให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนรำยบุคคลที่ยื่นค ำขอต่ออำยุ 
และลงรำยละเอียดเช่นเดียวกับ ใบทะเบียนเดิมรวมทั้ง ให้ระบุทะเบียนเลขที่.......ตำมใบทะเบียนเดิม  เว้นแต่ 
1.  ใบทะเบียนให้ใช้ได้ถึง  ให้ระบุวันที่/เดือน/และ พ.ศ. ที่สิ้นอำยุ โดยให้นับต่อจำกวันที่สิ้นอำยุฉบับเดิมอีก  
     5 ปี เช่น ทะเบียนฉบับเดิมให้ใช้ได้ถึง วันที่ 5 เดือนมีนำคม พ.ศ.2562 ดังนั้น ใบทะเบียนที่จะออกให้ 
      ใหมจ่ำกกำรพิจำรณำค ำขอต่ออำยุฯ จะให้ใช้ได้ถึงวันที่ 5 เดือนมีนำคม พ.ศ.2567  เป็นต้น             . 
2.  ออกให้ ณ วันที่   ให้ระบุ วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ (ท.รบ.3) จำกกำรพิจำรณำ 
     ค ำขอต่ออำยุฯ                                                                                                 . 
3.  กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน  ให้บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน ไว้ด้ำนหลังใบทะเบียน   
     ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน (รำยบุคคล) แบบ ท.รบ.3                                                               .  

 
............................................................ 

๑๕
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แบบ ท.รบ.3  

 

 

                                        ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
                                                      (บุคคล) 

ทะเบียนเลขที่............(1).................. 

  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ …………………………….........(2)................................................ 
ได้รับกำรจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับงำนประเภท.............(3)............................ 
............................................................... มีทีต่ั้งหรือสถำนที่ประกอบกำร เลขที่ ............. (4)............................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน ................................ หมูท่ี่ ...........แขวง/ต ำบล ....................... ...................... 
เขต/อ ำเภอ ....................................................จังหวัด ...............................รหัสไปรษณีย์............ ......................... 
โทรศัพท์ ...................................................................โทรสำร...... ....................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้จนถึงวันที่........................................(5)............................................................................ ........... 
             ออกให้ ณ วันที่ .................................(6)....................................................................... ........... 
 
 
 
                                             ลงชื่อ.................................................. 
                                   (................................................) 
                         ต ำแหน่ง.................................................. 
                                         นำยทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ด้ำนหน้ำ) 

 

๑๖
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บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน 

วัน/เดือน/ปี รำยกำรกำรเปลี่ยนแปลง นำยทะเบียน หมำยเหตุ 
   

 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

 
 
 

   

  
(ด้ำนหลัง) 

 

๑๗
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ค ำชี้แจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.4 ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(กลุ่มบคุคล) 
............................................................. 

 
 ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เป็นเอกสำรนำยทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแห่งท้องที่  
ออกไว้ให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ที่ยื่นค ำขอจดทะเบียน หรือต่ออำยุใบทะเบียน เพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรจดทะเบียน
เป็นกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนจำกนำยทะเบียนฯ แล้ว โดยมีสำระดังนี้ 
1. ทะเบียนเลขท่ี  ให้ระบุอักษรย่อจังหวัด ตำมด้วยเลขท่ีจดทะเบียนโดยเรียงล ำดับต่อๆ กันมำ และตำมด้วย

เครื่องหมำย “/” และตำมด้วยปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน เช่น ทะเบียนเลขที่ พล 12/2560 (พล หมำยถึง 
จังหวัดพิษณุโลก) หรือ ทะเบียนเลขท่ี กท 5 – 01/2560 (กท 5 หมำยถึง ส ำนักจัดหำงำนกรุงเทพพ้ืนที ่
5) กำรออกเลขทะเบียนให้ใช้ตำมปีปฏิทิน                          (1)                                             .      

2. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ   ให้ใส่ชื่อกลุ่มท่ียื่นขอจดทะเบียน (ตำมที่ระบุไว้ในแบบ ท.รบ.2 (3))  .(2) 
3. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ระบุว่ำเพ่ือรับงำนประเภทใด เช่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับงำนท ำดอกไม้ประดิษฐ์จำก

กระดำษและยำงพำรำ  เป็นต้น   ( ตำมท่ีระบุไว้ในแบบ ท.รบ.2 (4) )          (3)                              . 
4. โดย ให้ระบุค ำน ำหน้ำนำม (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ และนำมสกุล ของผู้น ำกลุ่ม        (4)                   . 
5. สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่เลขที่  ให้ระบุสถำนที่ตั้งของกลุ่มให้ชัดเจน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่

ติดต่อได้สะดวก (ตำมที่ระบุไว้ใน แบบ ท.รบ.5 (7) )                  (5)                                         . 
6. ทะเบียนให้ใช้ได้ถึง  ให้ระบุ วันที่/เดือน/และ พ.ศ. ที่สิ้นอำยุ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ออกใบทะเบียน เป็น

ระยะเวลำ 5 ปี เช่น ใบทะเบียนออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนำคม พ.ศ.2560 ใบทะเบียนจะใช้ได้จนถึง
วันที่ 5 เดือนมีนำคม พ.ศ.2565 เป็นต้น                          (6)                                              . 

7. ออกให้ ณ วันที่ ให้ระบุ วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ (ท.รบ.4) ให้        (7)          . 
 

กรณีกำรออกใบทะเบียน ท.รบ.4 ตำมค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนฯ (ท.รบ.6) 
 ให้นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ ท.รบ.4 ให้กลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่ยื่นค ำขอต่ออำยุ 
และลงรำยละเอียดเช่นเดียวกับ ใบทะเบียนเดิมรวมทั้ง ให้ระบุทะเบียนเลขที่.......ตำมใบทะเบียนเดิม  เว้นแต่ 
1.  ใบทะเบียนให้ใช้ได้ถึง  ให้ระบุวันที่/เดือน/และ พ.ศ. ที่สิ้นอำยุ โดยให้นับต่อจำกวันที่สิ้นอำยุฉบับเดิมอีก     
     5 ปี เช่น ทะเบียนฉบับเดิมให้ใช้ได้ถึง วันที่ 5 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น ใบทะเบียนที่จะออกให้ 
     ใหม่จำกกำรพิจำรณำค ำขอต่ออำยุฯ จะให้ใช้ได้ถึงวันที่ 5 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2567 เป็นต้น               . 
2.  ออกให้ ณ วันที่ ให้ระบุ วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่นำยทะเบียนออกใบทะเบียนฯ (ท.รบ.4) จำกกำรพิจำรณำ     
     ค ำขอต่ออำยุฯ                                                                                                          . 
3.  กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน  ให้บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน ไว้ด้ำนหลังใบทะเบียน   
     ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน (กลุ่มบุคคล) แบบ ท.รบ.4                                                                   .  
 

............................................................ 

๑๘
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แบบ ท.รบ.4 

 

                                          
 

ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
                                                    (กลุ่มบุคคล) 

ทะเบียนเลขที่..............(1)................ 

  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ กลุ่ม.......................................(2).......................................... 
ได้รับกำรจดทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับงำนประเภท..........................(๓)……………. 
................................................................ โดย................................(4)...........................................เป็นผู้น ำกลุ่ม 
สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่เลขที่ .......(5)... ตรอก/ซอย......................ถนน............................................
หมู่ที่............แขวง/ต ำบล ..........  ................เขต/อ ำเภอ ........................จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์ ...................................โทรสำร.......................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ได้จนถึงวันที่..................................(6)............................................................................... 

             ออกให้ ณ วันที่ .........................(7)......................................................................... ... 
 

 
 

                                             ลงชื่อ.................................................. 
                                   (................................................) 
                         ต ำแหน่ง.................................................. 
                                         นำยทะเบียน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(ด้ำนหน้ำ) 

๑๙
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บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน 

วัน/เดือน/ปี รำยกำรกำรเปลี่ยนแปลง นำยทะเบียน หมำยเหตุ 
  

 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 

 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 

   

(ด้ำนหลัง) 
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ค ำชี้แจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.5 ค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(บุคคล) 
...................................................... 

 
 ค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เป็นแบบท้ำยระเบียบฯ ส ำหรับผู้รับงำนไปท ำ    
ที่บ้ำน ใช้ยื่นต่อนำยทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแห่งท้องที่ที่สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนที่ระบุในแบบ เพ่ือต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน โดยกรอกแบบและยื่นค ำขอ ดังนี้ 
1.  เขียนที่  ให้ระบุสถำนที่กรอกแบบค ำขอฯ                  (1)                                                     . 
2.  ข้ำพเจ้ำ  ให้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ และนำมสกุล ข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ ของผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงำน   
     ไปท ำที่บ้ำน ข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ให้ชัดเจน              (2)                                                    . 
3.  สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่   ให้ระบุสถำนที่ที่ตั้งที่รับงำนไปท ำที่บ้ำนให้ชัดเจน  (3)   .    
4.  ลงชื่อ  ให้ผู้ยื่นค ำขอลงลำยมือชื่อ   (4)                                                                              . 
5.  ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่  ให้เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องควำมเห็นว่ำ เห็นควรหรือไม่เห็นควร 
     รับจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุเหตุผล    (5)                                                                          . 
6.  ลงชื่อ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบลงลำยมือชื่อ        (6)                                                          . 
7.  ค ำสั่งนำยทะเบียน ให้นำยทะเบียนท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องควำมเห็นว่ำ รับจดทะเบียนหรือ             .                
     ไม่รับจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุเหตุผล      (7)                                                                     . 
8. ลงชื่อ  ให้นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อ       (8)                                                                        .       
9. ได้ต่ออำยุใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขที่  ให้ระบุเลขทะเบียนให้ตรงกับ  แบบ ท.รบ.3    (9)   . 
10. ต่ออำยุทะเบียนเมื่อวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับแบบ ท.รบ.3     (10)                                         . 
11. ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับแบบ ท.รบ.3     (11)                                          . 
 
   
 

........................................................ 
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แบบ ท.รบ. ๕ 
 

ค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(บุคคล) 

 
        เขียนที่......................(1)............................... 
        วันที่.............................................................. 

 

  ข้ำพเจ้ำ...................................................(2)....................................................................อำยุ................ปี 
สัญชำติ................ศำสนำ...................เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................บัตรหมดอำยุ…………………………
ออกให้ ณ...................................จังหวัด.............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน ..............................................
ตรอก/ซอย....................................ถนน ..........................................หมู่ที่....................ต ำบล/แขวง ......................................
อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท์..............................
โทรสำร...........................................E-mail………………………….………...........….… 
มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ๑. สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ .....(3).....หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................................
ถนน ..............................แขวง/ต ำบล............................เขต/อ ำเภอ............................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์.............................................โทรสำร....................................................... 

  ๒. พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ 
 (๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

 (๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 (๓) ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนฉบับเดิม 
 (๔) ผลกำรด ำเนินงำนในรอบสองปีที่ผ่ำนมำ  

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอต่ออำยุทะเบียนนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ.......................(4).........................ผู้ยื่นค ำขอ      
      (.................................................) 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่    (5) 
       □ เห็นควรต่ออำยุทะเบียน  เหตุผล…………... 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..…… 
       □ เห็นควรไม่ต่ออำยุทะเบียน เหตุผล………..  
…………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………….….……… 
 
          
           ลงชื่อ.......................(6)............................. 
                  (...................................................) 
       ต ำแหน่ง.................................................... 
            วันที่.................................................... 
 
 

 

 
ค ำสั่งนำยทะเบียน      (7) 
□ ต่ออำยุทะเบียน 
□ ไม่ต่ออำยุทะเบียน  เหตุผล……………………………... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 
 
 
                       ลงชื่อ......................(8)............................ 
                             (................................................) 
                   ต ำแหน่ง.................................................. 
                                  นำยทะเบียน 
                        วันที่.................................................. 
 
 
              

 
ได้ต่ออำยุใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน ทะเบียนเลขที่ .....................................(9)....................................................... 
ต่ออำยุทะเบียนเมื่อวันที่ ...........................................(10)..................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ไดถ้ึงวันที่ .............................................(11)..................................................................................................... 
 
 
 
                                                  ลงชื่อ.......................(6)............................. 
                                    (..................................................) 
                          ต ำแหน่ง................................................... 
                           วันที่................................................. 
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ค ำชี้แจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.6 ค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

(กลุ่มบุคคล) 
....................................................... 

 
1.  เขียนที่  ให้ระบุสถำนที่ท่ีกรอกแบบค ำขอฯ    .วันที่  ให้ระบุวันที่ขอยื่นจดทะเบียน     (1)                 . 
2.  ข้ำพเจ้ำ  ให้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ของผู้น ำกลุ่ม พร้อมสมำชิก จ ำนวนกี่คน    (2)               .. 
3.  ชื่อกลุ่ม  ให้ระบุชื่อของกลุ่มผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำนที่ต้องกำรขอจดทะเบียน โดยผู้รับงำนฯ สำมำรถตั้งชื่อ 
     กลุ่มได้เองตำมควำมเหมำะสม                (3)                                                                    . 
4.  วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนท่ีรับมำท ำ หรืองำนที่ต้องกำรจะรับมำท ำ    (4)       .          
5.  สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่เลขท่ี  ให้ระบุสถำนที่เป็นที่ตั้งกลุ่มให้ชัดเจน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ 
     ที่ติดต่อได้สะดวก                 (5)                                                                                  . 
6.  มีสมำชิกทั้งหมด  ให้ระบุจ ำนวนสมำชิกกลุ่ม พร้อมจ ำแนกตำมเพศ            (6)                             . 
7.  ที่ตั้งของกลุ่ม  ให้ระบุสถำนที่ตั้งของกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่ขอจดทะเบียนให้ชัดเจน (7)                     . 
8.  ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  ให้ระบุงำนที่กลุ่มรับงำนฯ ได้เคยท ำ (ถ้ำมี) พร้อมระยะเวลำที่ 
     ท ำงำนนั้น     (8)                                                                                                       .    
9.  ประวัติกำรอบรม  ให้ระบุว่ำกลุ่มผู้รับงำนฯ เคยได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนใดมำบ้ำง      (9)                     
10. กำรลงชื่อ ให้ผู้น ำกลุ่ม และสมำชิกทุกคนในกลุ่มลงลำยมือชื่อ   (10)                                          .  
11.  ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่  ให้เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องควำมเห็นว่ำ เห็นควรหรือ           .          
       ไม่เห็นควรรับจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุเหตุผล                 
(11)                                              . 
12.  ลงชื่อ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบลงลำยมือชื่อ        (12)                                                        . 
13.  ค ำสั่งนำยทะเบียน ให้นำยทะเบียนท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องควำมเห็นว่ำ รับจดทะเบียนหรือ           .                
       ไม่รับจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุเหตุผล      (13)                                                                 . 
14.  ลงชื่อ  ให้นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อ       (14)                                                                   .       
15.   ได้ต่ออำยุใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขที่  ให้ระบุเลขทะเบียนให้ตรงกับ  แบบ ท.รบ.4    (15)     . 
16.  รับต่ออำยุทะเบียนเมื่อวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับแบบ ท.รบ.4     (16)                                    . 
17.  ทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่  ให้ระบุวันที่ให้ตรงกับแบบ ท.รบ.4     (17)                                         . 
 
 

......................................................... 
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แบบ ท.รบ. ๖ 
 

ค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(กลุ่มบุคคล) 

 

        เขียนที่.....................(1)............................... 
        วันที่.............................................................. 
 
  ข้ำพเจ้ำ....................................................(2)........................................พร้อมสมำชิกรวม..................คน 
ผู้ลงลำยมือชื่อข้ำงท้ำยนี้ มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อกลุ่ม......................................(3)...................................................................................................... 

 ๒. วัตถุประสงค์ในกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน..........................(4)............................................................... 
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๓. สถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่.......(5).......หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย.............................
ถนน..............................แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ...................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์............................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................โทรสำร .................................... 
E-mail............................................................................. 

  ๔. มีสมำชิกทั้งหมด................(6)..... คน     ชำย ........................... คน    หญิง ...........................คน 
รำยชื่อสมำชิกได้แนบมำพร้อมค ำขอนี้ พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และ ที่อยู่
ปัจจุบัน รวม............ฉบับ (เอกสำรแนบ) 

  ๕. ที่ตั้งของกลุ่ม อยูบ้่ำนเลขที่..........(7)..............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................................
ถนน ........................................แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ..................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์..........................................โทรสำร..................................................... 

  ๖. ประสบกำรณ์กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนของกลุ่มหรือสมำชิกกลุ่ม 
........................................................................................(8)......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

  ๗. ประวัติกำรอบรมของกลุ่มหรือสมำชิกกลุ่ม...............................(9).................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 

๒๕
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  ๘. พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ 
 (๑) รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม 
 (๒) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกกลุ่ม 
 (๓) ใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนฉบับเดิม 
 (๔) ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มในรอบสองปีที่ผ่ำนมำ 
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอต่ออำยุทะเบียนกลุ่มบุคคลนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ .............................(10)..............................   ลงชื่อ ...........................(10)............................... 
       (...........................................................)                  (...........................................................)  

          ผู้น ำกลุ่ม                           สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ ............................................................... 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                           สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                 (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                            สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                            สมำชิกกลุ่ม 
 
 
ลงชื่อ .............................................................   ลงชื่อ .............................................................. 
       (............................................................)                      (................................................................) 

        สมำชิกกลุ่ม                             สมำชิกกลุ่ม 
 
 
 
 

 

๒๖
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่     (11) 
       □ เห็นควรต่ออำยุทะเบียน  เหตุผล.................. 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………..…….... 
      □ เห็นควรไม่ต่ออำยุทะเบียน เหตุผล.................... 
…………………………………………………………………….…..... 
…………………………………………………………….….……….... 
 
 ลงชื่อ........................(12)......................... 
                  (...................................................) 
       ต ำแหน่ง.................................................... 
           วันที่.................................................... 

 
ค ำสั่งนำยทะเบียน        (13) 
□ ต่ออำยุทะเบียน 
□ ไม่ต่ออำยุทะเบียน เหตุผล........................................ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 
 
                     ลงชื่อ.........................(14)................... 
                           (...................................................)                                
       ต ำแหน่ง.................................................... 
                                       นำยทะเบียน 
                     วันที่.................................................... 
 
 

 
 
ได้ต่ออำยุใบทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทะเบียนเลขที่ ....................................(15)...................................................... 
ต่ออำยุทะเบียนเมื่อวันที่ ........................................(16)....................................................................................................... 
ทะเบียนให้ใช้ไดถ้ึงวันที่ ........................................(17).......................................................................................................... 
 
 
 
                                                                         ลงชื่อ........................(12)........................ 
                                                                               (...................................................) 
                                                                     ต ำแหน่ง.................................................... 
                                                                          วันที่.................................................... 

 
 
 
 
 

๒๗
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ค ำชี้แจง 
กำรกรอกแบบ ท.รบ.7 ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  

 
....................................................... 

 
1.  เขียนที ่ ให้ระบุสถำนที่ท่ีกรอกแบบค ำขอฯ            (1)                                                         . 
     วันที่  ให้ระบุวันที่ขอยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียน                                                     . 
2.  ข้ำพเจ้ำ  ให้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ยื่นค ำขอ (บุคคล/ผู้น ำกลุ่มบุคคล)  พร้อมข้อมูลอย่ำง       .      
     ละเอียด        (2)                                                                                                      .                                                                                                       
3.  ทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เลขที่  ให้ระบุเลขทะเบียนตำมแบบ ท.รบ.3 หรือ ท.รบ.4 ที่ต้องกำร 
      เปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน          (3)                                                  .   
4.  มีควำมประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน โดยมีรำยละเอียด  ให้เลือก   ในช่อง 
     ที่ก ำหนดให้ หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ ให้เลือกช่อง  อ่ืน ๆ  
     (โปรดระบุ) พร้อมระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน         (4)                                                          . 
5.  รำยละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง   ให้ระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียน   (5)                      . 
6.  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอเรียบร้อยแล้ว  ให้ระบุข้อมูลที่ผู้ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนผู้รับงำน 
     ไปท ำที่บ้ำน ด้ำนหลัง ของแบบ ท.รบ.3 หรือ แบบ ท.รบ.4 ที่เคยออกให้กับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน          .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘
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ท.รบ.7 

 
ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน 

 
        เขียนที่.......................(๑)...................... 
        วันที่...................................................... 

 

  ข้าพเจ้า.........................(๒)........................อายุ.............ปี สัญชาติ..................ศาสนา.............
เลขประจ าตัวประชาชน................................................................บัตรหมดอายุ.................................................
ออกให้ ณ...........................................จังหวดั...............................อยู่บ้านเลขท่ี...................... ........หมู่ท่ี.............
ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................ต าบล/แขวง................................................... ...........
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์......... ..............................
โทรศัพท์............................................E-mail……………………………………………………. 
ทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน เลขที่...........................(๓)...................................... 
  มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง         (๔) 
     ชื่อตัว 
     ชื่อรอง 
     ชื่อสกุล 
     ที่อยู่ 
     ยกเลิกทะเบียน 
     อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .................(๕)........................................................... ........................... 

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

  ๓. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (๒) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 
 (๓) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อ.......................................... ผู้ยื่นค าขอ 
             (............................................) 

๒๙
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ค ำชี้แจง 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน ตำมแบบ ท.รบ.8 
 

....................................................... 
 
  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำท่ีบ้ำน  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบ ท.รบ.8  ให้กองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ ดังนี้ 
 
1.  กรณีท่ีมีกำรจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ทั้งรำยบุคคล และกลุ่มบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  
     กรอกข้อมูลกำรขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน พร้อมทั้งแนบส ำเนำใบทะเบียน ตำมแบบ ท.รบ.3  
     หรือ ท.รบ.4  
2.  กรณีท่ีมีกำรต่ออำยุทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน หรือยกเลิกทะเบียนผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน ทั้งรำยบุคคล  
     และกลุ่มบุคคล 
3.  กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำร   
4.  กรณีท่ีมีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรรวมกลุ่มผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน  
5.  ให้หน่วยงำนจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนให้กองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
     ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือที่กองฯ จักได้ด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐
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แบบ ท.รบ.8 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
หน่วยงาน .............................................................. 
ประจ าเดือน ............................................................. 

 
๑. จดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
 ๑.๑ บุคคล จ านวน ................ คน     ดังนี้ 
  (๑) ชื่อ - สกุล.................................................................... ................................................................... 
  (๒) ชื่อ - สกุล........................................................................................................................ ................. 
  (๓) ชื่อ - สกุล.............................................................. .......................................................................... 
  (๔) ชื่อ - สกุล........................................................................................................................ ................. 
  (๕) ชื่อ - สกุล........................................................................................................................ ................. 
 ๑.๒ กลุ่มบุคคล  จ านวน..................กลุ่ม ดังนี้ 

  (๑) ชื่อกลุ่ม .......................................................... ............................. จ านวนสมาชิก .....................คน 
  (๒) ชื่อกลุ่ม ............................................................... ........................ จ านวนสมาชิก .....................คน 
  (๓) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................... จ านวนสมาชิก .....................คน 
  (๔) ชื่อกลุ่ม ............................................................... ........................ จ านวนสมาชิก .....................คน 
  (๕) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................... จ านวนสมาชิก .....................คน 

(ให้แนบส าเนาใบทะเบียน ตามแบบ ท.รบ.๓ และ ท.รบ. ๔ ด้วย) 
 

๒. ต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน    
๒.๑ บุคคล  จ านวน .................................คน ดังนี้ 

(๑) ชื่อ - สกุล ................................................................................ ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๒) ชื่อ - สกุล ................................................................................ ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๓) ชื่อ - สกุล ............................................................. ................... ทะเบียนเลขท่ี ..............................
(๔) ชื่อ - สกุล ......................................................... ....................... ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๕) ชื่อ - สกุล ................................................................................ ทะเบียนเลขท่ี .............................. 

๒.๒ กลุ่มบุคคล  จ านวน .................................. กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) ชื่อกลุ่ม.......................................................................................ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๒) ชื่อกลุ่ม.......................................................................................ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๓) ชื่อกลุ่ม.......................................................................................ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๔) ชื่อกลุ่ม.......................................................................................ทะเบียนเลขท่ี .............................. 
(๕) ชื่อกลุ่ม.......................................................................................ทะเบียนเลขท่ี .............................. 

๓๑



หมายเหตุ  ให้รายงานภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
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๓. ยกเลิกทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน      

๓.๑ บุคคล จ านวน ...................................คน ดังนี้ 
(๑) ชื่อ............................................................................ .................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๒) ชื่อ............................................................................ .................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๓) ชื่อ............................................................................ .................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๔) ชื่อ.............................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๕) ชื่อ........................................................................ .....................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 

๓.๒ กลุ่มบุคคล จ านวน .................................. กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๒) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๓) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๔) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 
(๕) ชื่อกลุ่ม ....................................................................................ทะเบียนเลขท่ี ............................... 

๔. การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
๔.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน   

(๑) บุคคล จ านวน..............คน 
(๒) กลุ่ม บุคคล จ านวน................ กลุ่ม  จ านวน.................คน 

๔.๒ ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน                 
(๑) บุคคล  จ านวน ..............คน  
(๒) กลุ่มบุคคล  จ านวน................ กลุ่ม จ านวน..................คน 

๔.๓ จัดท าทะเบียนผู้ว่าจ้าง     จ านวน ................ ราย 
๔.๔ พัฒนาทักษะอาชีพผู้รับงานฯโดยการฝึกอบรม 

(๑) หลักสูตร ............................................................................................................. 
 ๑) บุคคล  จ านวน..............คน  
 ๒) กลุ่มบุคคล จ านวน...................กลุ่ม จ านวน..................คน 

(๒) หลักสูตร .............................................................................................................. 
 ๑) บุคคล  จ านวน..............คน 
 ๒) กลุ่มบุคคล จ านวน...................กลุ่ม จ านวน..................คน 

๔.๕ กิจกรรมอื่นๆ...............................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 
            (...........................................) 
                ต าแหน่ง............................................. 

๓๒
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ใบลงทะเบียนผู้ที่ประสงคจ์ะรับงานไปท าที่บ้าน 

หน่วยงาน .............................................. 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................... 

1. ชื่อ นาย / นาง / นางสาว .................................................................นามสกุล..................................................... 
2. เลขประจ าตัวประชาชน        -                -                    -         -        

3. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.............หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................. 
    แขวง/ต าบล .....................................เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด..............................................  
    รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์......................โทรสาร......................E – mail ………………………………………….. 
    สถานที่ใกล้เคียง............................................................................................................. ........................................ 
4. วัน เดือน ปีเกิด ...................................................................... ......อายุ..............ป ีศาสนา................................... 

5. งานที่ต้องการรับไปท าที่บ้าน 
    5.1 ................................................................ ..................................................................................... .................. 
    5.2 ......................................................................................................................... .............................................. 
    5.3 .......................................................................................................................................................................  
6. การศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
7. สถานภาพปัจจุบัน     

ผู้ถูกเลิกจ้าง   ผู้ว่างงาน             
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน        จดทะเบียนเป็นผู้รับงาน ชื่อ .............................................................................. 

              ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับงาน 
 ประกอบอาชีพ.............................................. รายได้ประมาณ..............................บาท/เดือน 
8. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
    8.1 ............................................................................................................... ........................................................ 
    8.2 ........................................................................ ..............................................................................................  
    8.3 ............................................................................................................................................. .......................... 
9. ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ 

ประเภทอาชีพที่ฝึก ระยะเวลาที่ฝึก (ปี/เดือน) วัน/เดือน/ปี ท่ีจบการฝึก 
   
   
   

เก็บไว้ที่ส านักงานฯ 

๓๓
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10. ประวัติการท างาน (ถ้ามี) 
นายจ้าง ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ท า (ปี/เดือน) ค่าจ้างครั้งสุดท้าย 

    
    
    
    
 
11. ประวัติการรับงานไปท าที่บ้าน 

ชื่อผู้ว่าจ้าง ประเภทของงาน ระยะเวลา อัตราค่าจ้าง 
    
    
    
    
    
 
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ว่าจ้าง หรือ
สถานประกอบการเพ่ือพิจารณาการส่งงานให้รับไปท าที่บ้าน 
   
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
            (........................................................) 
      วันที่.................../......................../............ 

๓๔
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ใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ 
(ทีป่ระสงค์ส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน) 

หน่วยงาน............................................ 
วันที่...............เดือน................................... พ.ศ. .......................... 

1. ประเภทผู้ว่าจ้าง  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล   อ่ืนๆ 
2. ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................................................... 
3. ชื่อกรรมการผู้จัดการ/เจ้าของ ............................................................นามสกุล.................................................... 
    เลขประจ าตัวประชาชน ----  
4. หมายเลขทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีนิติบุคคล) ................................................................................ ....................... 
5. ประเภทกิจการ................................................................................................................. ..................................... 
6. ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี ..................หมู่ที่ .........ตรอก/ซอย............................ถนน..................................... 
    แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวดั...................... ......................... 
    รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์......................โทรสาร.................E-mail……………………………………………………… 
    สถานที่ใกล้เคียง............................................................................................................. ....................................... 
7. งานที่ต้องการส่งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
    7.1 ................................................................................ 7.2 .......................................................................... 
    7.3 ................................................................................ 7.4 .......................................................................... 
    7.5 ................................................................................ 7.6 .......................................................................... 
8. คุณสมบัติผู้ของรับงานไปท าท่ีบ้านที่ต้องการ 
    8.1 ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  บุคคล   กลุ่มบุคคล   ไม่ระบุ 
    8.2 เพศ    ชาย   หญิง   ไม่จ ากัด 
    8.3 อื่นๆ .............................................................................................. ................................................................ 
9. ความต้องการจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้าน ............................. ราย/กลุ่ม 
10. เงื่อนไข โปรดระบุ (ค่าจ้าง, ปริมาณ, ก าหนดเวลา,ฯลฯ) 
     ....................................................................................................................................... ...................................... 
     ............................................................................................................................. ................................................ 
     .............................................................................................................................................................. ............... 
     .............................................................................................................. ............................................................... 
     ........................................................................................................ ..................................................................... 
 พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร (ถ้ามี) ดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและรับมอบอ านาจ  
    
 
     ลงชื่อ............................................นายจ้าง/สถานประกอบการ 
                                                          (............................................) 
     วันที่............................................... 

เก็บไว้ที่ส านักงานฯ 

๓๕





 
ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท า 

 
1. นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
2. นางพรปวีณ์  วิชิต   รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
3. นางวิชชุลดา   เจนเกียรติฟู  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการมีงานท า 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

๑. นางสาวธันยพร  ภูครองตา  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
2. นางสาวนวรัตน์   ลิ่มวงศ์  นักวิชาการแรงงานช านาญการ   
3. นางสยามล    วิชัยวงค ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4. นางสาวปัญจาภรณ์  ปราบชนะ  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ   
๕. นางสาววณิชชา  ทานัน   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ   
๖. นางสาววรรณนา   สุขสมศร ี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
7. นายบรรณวิชญ์    อนันตศักดิ์  นิติกร 

 
 

จัดท าโดย 
 

กองส่งเสริมการมีงานท า 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

โทรศัพท์ 0 2245 1317 โทรสาร 0 2354 0087 
www.doe.go.th/vgnew 
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