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พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองผู รับงานไปทําที่บาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“งานที่รับไปทําที่บาน”  หมายความวา  งานที่ผูจางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหผูรับงาน

ไปทําที่บานเพื่อนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูจางงานหรืองานอื่นที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

“ผูรับงานไปทําที่บาน”  หมายความวา  บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงตกลงกับผูจางงานเพื่อรับ

ทํางานอันเปนงานที่รับไปทาํที่บาน 

“ผูจางงาน”  หมายความวา  ผูประกอบกิจการซึ่งตกลงจางผูรับงานไปทําที่บานใหทํางานที่รับ

ไปทําที่บาน  ไมวาตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผานตัวแทนหรือกระทําในลักษณะผูรับเหมาชวงก็ตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน 

“พนักงานตรวจแรงงาน”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากขาราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  

หรือสวนทองถิ่น  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

แตงต้ังพนักงานตรวจแรงงานกับออกกฎกระทรวง  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแตงต้ังพนักงานตรวจแรงงานตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเง่ือนไขในการปฏิบัติ

หนาที่ดวย 

กฎกระทรวง  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๕ การเรียกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปน

การตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูรับงานไปทําที่บานพึงไดตามกฎหมายอื่น 
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มาตรา ๖ ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรใหความชวยเหลือในการเขาดําเนินคดีแทนผูรับงาน

ไปทําที่บาน  หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาท  ซ่ึงอธิบดีเห็นวาการ

ดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวม  อธิบดีอาจรองขอใหอัยการสูงสุดแตงต้ังพนักงานอัยการ 

เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีแกผูจางงานในศาลแรงงานหรืออาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ในกรมสวัสดิการ 

และคุมครองแรงงานซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร   เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีใหแกผูรับงาน 

ไปทําที่บานหรือทายาท  และเมื่ออธิบดีไดแจงใหศาลแรงงานทราบแลวใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ 

กระทําการไดจนคดีถึงที่สุด 

ในการดําเนินคดีในศาลแรงงาน  ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือ

คาเสียหายใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาทไดดวย 

มาตรา ๗ บรรดาคดีที่ เกิดจากขอพิพาทระหวางผูจางงานกับผู รับงานไปทําที่บาน 

หรือทายาท  หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 

ของศาลแรงงาน 

มาตรา ๘ ในกรณีที่สัญญาจางหรือขอกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน

ระหวางผูจางงานกับผูรับงานไปทําที่บานทําใหผูจางงานไดเปรียบผูรับงานไปทําที่บานเกินสมควร   

ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางหรือขอกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานมี 

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  ใหบันทกึ

ชื่อและที่อยูของตัวแทนหรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปดวย 

(๓) อัตราคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนที่ผูรับงานไปทําที่บานจะไดรับวิธีการคํานวณ

คาตอบแทน  วิธีการหักคาตอบแทน  และจํานวนหลักประกันที่ไดรับจากผูรับงานไปทําที่บาน 

(๔) ประเภท  ปริมาณ  และมูลคาของงานที่รับไปทําที่บาน 

(๕) กําหนดวันเร่ิมตนและวันส้ินสุดของการทํางานแตละงวด 

(๖) กําหนดวันสงมอบงานที่ทําใหแกผูจางงานและวันจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน 

(๗) ลายมือชื่อของผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน 

ใหผูจางงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานไวไมนอยกวาสองปนับแตวันที่

จายคาตอบแทน 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่งานที่รับไปทําที่บานยังทําไมแลวเสร็จและอยูในระยะเวลาที่ตกลงกัน  

ผูจางงานจะบอกเลิกการจางไมได  เวนแตเปนความผิดของผูรับงานไปทําที่บานหรือผูจางงานมีเหตุ

จําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดจนตองบอกเลิกการจางโดยผูจางงานจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับงาน 

ไปทําที่บาน 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายไดวางานที่รับไปทําที่บานจะไมแลวเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูรับงานไปทําที่บานแจงใหผูจางงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกันขยายเวลา 

สงมอบงานใหแกผูจางงาน 

ในกรณีที่ผูจางงานไมตกลงขยายเวลาสงมอบงาน  และผูจางงานจะไดรับความเสียหายจาก

ความลาชาในการสงมอบงานโดยไมใชความผิดของผูจางงาน  ผูจางงานมีสิทธิบอกเลิกการจางและ 

มอบงานใหผูอื่นรับงานนั้นไปทําแทนได 

มาตรา ๑๒ การบอกเลิกการจางตามมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  ไมตัดสิทธิ 

ฝายหนึ่งฝายใดที่จะเรียกคาเสียหายจากฝายที่ตองรับผิดในเหตุแหงการนั้น 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สาระสําคัญแหงการจางอยูที่ความรูความสามารถของผู รับงาน 

ไปทําที่บานและผูรับงานไปทําที่บานถึงแกความตายหรือไมสามารถทํางานนั้นตอไปไดอันมิใชเพราะ

ความผิดของตน  การจางนั้นยอมเปนอันส้ินสุดลง  แตถางานในสวนที่ทําไปแลวเปนประโยชนแก 

ผูจางงาน  ผูจางงานตองรับเอาไวและจายคาตอบแทนตามสัดสวนของงานที่ทํา 
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มาตรา ๑๔ หามผูจางงานเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหาย

ในการทํางานจากผู รับงานไปทําที่บาน   เวนแตประเภท   ปริมาณ   หรือมูลคาของงานที่ทํานั้น 

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูจางงานได  ทั้งนี้  ประเภท  ปริมาณ  หรือมูลคาของงานที่ใหเรียกหรือ 

รับหลักประกันจากผูรับงานไปทําที่บาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ 

กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหผูจางงานคืนหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานแกผูรับงาน

ไปทําที่บานภายในเวลาไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ผูจางงานไดรับงานที่ทํา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูจัดหาวัตถุดิบ   อุปกรณ  หรือส่ิงอื่นที่ใชในการทํางาน  

ผูรับงานไปทําที่บานตองใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  หรือส่ิงอื่นนั้นดวยความระมัดระวังและประหยัด   

และหากไมมีการตกลงไวเปนอยางอื่น  เมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว  ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืน 

วัตถุดิบ  อุปกรณ  หรือส่ิงอื่นที่ใชในการทํางานที่เหลืออยูแกผูจางงาน 

หมวด  ๓ 
คาตอบแทน 

 

 

มาตรา ๑๖ การกําหนดคาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน  หากงานที่รับไปทําที่บาน 

มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากันใหผูจางงานกําหนดคาตอบแทนใหแกผูรับงาน 

ไปทําที่บานไมนอยกวาอัตราคาจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามที่คณะกรรมการกําหนด  

และตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ 

ใหผูจางงานจายคาตอบแทนเปนเงินตราไทย  เวนแตไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน

ใหจายเปนต๋ัวเงินหรือเงินตราตางประเทศ 

มาตรา ๑๗ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บานในขณะที่สงมอบงาน 

ที่ทําหรือตามกําหนดที่ตกลงกันแตไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ผูรับงานไปทําที่บานสงมอบงานที่ทํานั้น 

มาตรา ๑๘ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน  ณ  สถานที่ทํางานของ

ผูรับงานไปทําที่บาน  แตถาจะจาย  ณ  สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอมจากผูรับงาน 

ไปทําที่บาน 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙ หามผูจางงานหักคาตอบแทนไมวากรณีใด ๆ  เวนแตเปนการหัก  เพื่อ 

(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ผูรับงานไปทําที่บานตองชําระ 

(๒) ชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 

(๓) ชดใชคาเสียหายใหแกผูจางงาน  จากการที่ผูรับงานไปทําที่บานไดกระทําโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรง  โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน 

(๔) ชําระคาเสียหายหรือคาปรับในกรณีที่ผู รับงานไปทําที่บานสงมอบงานที่ทําไมทัน

กําหนดเวลาสงมอบ  โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน 

การหักคาตอบแทนในกรณีตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หามมิใหหักเกินรอยละสิบของคาตอบแทน 

ที่ผูรับงานไปทําที่บานมีสิทธิไดรับในแตละงวดที่จายคาตอบแทน  ทั้งนี้  การหักภาษีเงินไดในกรณีตาม  (๑)   

ใหดําเนินการตามประมวลรัษฎากร 

หมวด  ๔ 

ความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๒๐ หามผูใดใหหญิงมีครรภหรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบหาปทํางานที่มีลักษณะ 

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบหาป   

งานที่มีลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซ่ึงมี

อายุตํ่ากวาสิบหาป  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ หามผูจางงานจางผูรับงานไปทําที่บานทํางาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๒) งานที่ตองทําดวยเคร่ืองมือหรือเครื่องจักร  ซ่ึงผูทําไดรับความส่ันสะเทือนอันอาจเปน

อันตราย 

(๓) งานเกี่ยวกับความรอนจัดหรือเย็นจัด  อันอาจเปนอันตราย 

(๔) งานอื่นที่อาจกระทบตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  หรือคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ลักษณะหรือประเภทของงานตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๒ หามผูจางงานจัดหาหรือสงมอบวัตถุดิบ  อุปกรณ  หรือส่ิงอื่นที่ใชในการทํางาน

ที่อาจเปนอันตรายตอผูรับงานไปทําที่บาน  บุคคลในบาน  ผูมาติดตอ  รวมทั้งชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 

ใกลเคียง 

มาตรา ๒๓ ผูจางงานตองแจงเตือนใหผูรับงานไปทําที่บานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 

ที่อาจเกิดข้ึนจากการใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  และส่ิงอื่นที่ใชในการทํางานตลอดจนวิธีการในการปองกัน 

แกไขอันตรายดังกลาว  และจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

ใหกับผูรับงานไปทําที่บานอยางเพียงพอ 

ผูรับงานไปทําที่บานตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่ผูจางงานจัดให  

และเมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว  ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืนอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

ที่เหลืออยูแกผูจางงาน 

มาตรา ๒๔ ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล  คาฟนฟูสมรรถภาพและคาทําศพ  

ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานประสบอันตราย  เจ็บปวย  ทุพพลภาพหรือถึงแกความตายเนื่องจากการใช

วัตถุดิบ  อุปกรณ  หรือส่ิงอื่นที่ใชในการทํางานที่ผูจางงานจัดหาหรือสงมอบให  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 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหาคน  ไดแก  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ผูแทนกระทรวง 

สาธารณสุข  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม   ผูแทนกรมการปกครอง  และผูแทนกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงาน

ไปทําที่บานจํานวนไมเกินสามคนโดยในจํานวนนี้ใหมีตัวแทนจากองคกรสาธารณประโยชนที่เปน 

นิติบุคคลอยางนอยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูแทนผูจางงานซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน 

(๕) กรรมการผูแทนผูรับงานไปทําที่บานซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสามคน 

ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหอธิบดีแตงต้ัง 

ขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ   

การแตงต้ังหรือเลือกกรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยใหมีทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการตามมาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สองป  และอาจไดรับแตงต้ังหรือเลือกใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังหรือเลือกกรรมการตามมาตรา  

๒๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ข้ึนใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังหรือไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่ 

เมื่อกรรมการเดิมจะพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกกรรมการ

ประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือ

เลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง  และให 

ผูไดรับแตงต้ังหรือเลือกดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไม

ดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  ในกรณีเชนวานี้ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  

และ  (๕)  พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือมี

ความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที่ 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุมครอง  สงเสริม  และพัฒนา 

ผูรับงานไปทําที่บาน  มาตรการพัฒนาฝมือแรงงาน  มาตรการในการปองกันการประสบอันตราย  

เจ็บปวย  หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน  และการคุมครองสิทธิประโยชนของผูรับงานไปทําที่บาน 

(๒) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง  หรือประกาศเพื่อดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กําหนดอัตราคาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน 

(๔) สงเสริมผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานในการสรางแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทํางาน  

ตลอดจนสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานราชการ  องคกรเอกชน   

และองคกรอื่นที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทําที่บาน 

(๕) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทําที่บานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  

และเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  และเผยแพรตอ

สาธารณชน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

การกําหนดอัตราคาตอบแทนตาม  (๓)  ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

ไมนอยกวาลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม   (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)  ใหคณะกรรมการ
พิจารณาใหผูรับงานไปทํางานที่บานไดรับการสงเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนจากรัฐในดานขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแหลงงาน  การรับงานจากหนวยงานของรัฐ  การใหบริการทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะ 
ฝมือในการทํางาน  และการพัฒนาเครือขายผูรับงานไปทําที่บาน  ตลอดจนการใหสินเชื่อหรือเงินทุน 
หมุนเวียนแกผูรับงานไปทํางานที่บานดวย 

มาตรา ๒๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ใหนํามาตรา  ๒๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย  มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางานของผูรับ

งานไปทําที่บานในเวลาทํางาน  เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่จะใช
ประกอบการพิจารณา  และใหกรรมการหรืออนุกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ทราบทุกคร้ัง 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ 
พิจารณาไดตามความจําเปน 

ในการนี้  ใหผูจางงาน  ผูรับงานไปทําที่บาน  หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก   
สงหรือแสดงเอกสาร  หรือใหขอเท็จจริง  และไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๓๑  ใหกรรมการหรืออนุกรรมการแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวกรรมการและอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๖ 
การย่ืนคํารองและการพิจารณาคํารอง 
 

 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูจางงานไมจายเงินใหแกผู รับงานไปทําที่บาน  โดยฝาฝนหรือ 
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ผูรับงานไปทําที่บานอาจย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่
ที่ผู รับงานไปทําที่บานทํางานอยูหรือที่ผูจางงานมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด   
หากผูรับงานไปทําที่บานถึงแกความตายกอนการยื่นคํารองหรือระหวางการพิจารณาคํารองใหทายาท
ของผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานหรือดําเนินการตอไปตามหมวดนี้ 

มาตรา ๓๔ เมื่อมีการย่ืนคํารองตามมาตรา  ๓๓  ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวน
ขอเท็จจริง  และมีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง 

ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําส่ังภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได  ใหพนักงานตรวจแรงงาน
ขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล  และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
อาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร  แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคํารองตามมาตรา  ๓๓  แลวปรากฏวาผูรับงานไปทํา 
ที่บานหรือทายาทมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่ผูจางงานมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังใหผูจางงานจายเงินดังกลาวตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ังพรอมกับแจงใหผูมสิีทธิไดรับเงินทราบ 

ใหผูจางงานจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตามวรรคสาม  ณ  สถานที่ทํางานของผูรับงาน 
ไปทําที่บาน   หากผูมีสิทธิไดรับเงินรองขอใหจายเงิน  ณ  สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน   
หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน  ใหพนกังานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหจายเงิน  ณ  สถานที่ตามที่รองขอได 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวา  ผูย่ืนคํารองไมมีสิทธิไดรับเงินจากผูจางงานใหพนักงาน 
ตรวจแรงงานมีคําส่ังและแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคํารองและผูจางงานทราบ 

มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๔  แลว  ถาผูย่ืนคํารอง 
หรือผูจางงานไมเห็นดวยกับคําส่ังนั้น  ใหนําคดีไปสูศาลแรงงานไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือ 
ถือวาไดทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูย่ืนคํารองหรือผูจางงานไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดใหคําส่ังนั้นเปนที่สุด 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่ผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศาลแรงงาน  ผูจางงานตองวางเงินตอศาลแรงงานตาม
จํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําส่ังนั้น  จึงจะฟองคดีได 

เมื่อคดีถึงที่สุดและผูจางงานมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกผูย่ืนคํารองใหศาลแรงงาน 
มีอํานาจจายเงินที่ผูจางงานวางไวตอศาลแรงงานใหแกผูย่ืนคํารองได 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูจางงานปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๓๔  
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงานแลว  การดําเนิน
คดีอาญาตอผูจางงานใหเปนอันระงับไป 

หมวด  ๗ 
พนักงานตรวจแรงงาน 

 

 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางานของผูรับงาน

ไปทําที่บานในเวลาทํางาน  เพื่อตรวจสอบสภาพการทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน  และสอบถาม

ขอเท็จจริง  ถายภาพ  ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานหรือการจายคาตอบแทน 

(๒) เก็บตัวอยางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่ทําเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  

และกระทําการอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้   

โดยพนักงานตรวจแรงงานตองไดรับความยินยอมจากผูจางงาน   หรือผูรับงานไปทําที่บาน  หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  มาเพื่อประกอบ 

การพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๔) มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางานของผูรับ

งานไปทําที่บาน  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย  นักสังคมสงเคราะหหรือผูเชี่ยวชาญ   

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เขาไปในสถานที่ดังกลาว  เพื่อใหความคิดเห็นหรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงาน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓๘ คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ใหอุทธรณตอศาลแรงงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําส่ัง  แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน   

เวนแตศาลแรงงานจะกําหนดเปนอยางอื่น  หรือมีการวางหลักประกันตามที่ศาลแรงงานจะกําหนด 

ในกรณีผูจางงาน  หรือผูรับงานไปทําที่บานไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดใหคําส่ัง

นั้นเปนที่สุด  ในกรณีผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศาลแรงงาน  ใหศาลแรงงานมีอํานาจกําหนดใหผูจางงาน 

ตองวางหลักประกันตอศาลแรงงานตามที่ศาลแรงงานกําหนด  จึงจะฟองคดีได  เวนแตศาลแรงงาน 

จะกําหนดเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานไดปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน 

ตามมาตรา  ๓๗  (๔)  หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงานการดําเนินคดีอาญา 

ตอผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานใหเปนอันระงับไป 

มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน  แพทย  นักสังคมสงเคราะห   

หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา  ๓๗  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบติัหนาที่ตามมาตรา  ๓๗  ใหพนักงานตรวจแรงงาน  แพทย  นักสังคม 

สงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา  ๓๗  แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือมอบหมาย  แลวแตกรณี  

ตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงาน  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๔๑ ผูจางงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๔๒ ผูจางงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  

มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับ

ไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหหญิงมีครรภหรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบหาป 
ไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ   หรือถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป   
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๔ ผูจางงานผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผูใดไมอํานวยความสะดวก  ไมมาใหถอยคํา  ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด 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 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๓๔  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๓๗  (๔)  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  
ใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิด
ไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง  ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดข้ึน 

ในจังหวัดอื่น 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่ มี ก ารสอบสวน   ถ าพนักงานสอบสวนพบว าบุคคลใดกระทํ าความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดีหรือ

ผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา 

คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหดําเนินคดีตอไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๐ ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกกรรมการตามมาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)   

เพื่อใหไดคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย   

ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข   

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม   ผูแทนกรมการปกครอง  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปนกรรมการ  และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ  ทําหนาที่

คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากสภาพการณเกี่ยวกับการจางงาน 

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการ  เปนการจางโดยมอบงานใหผูรับงาน 

ไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการ  ซ่ึงกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมอาจใหความคุมครอง 

แกผูรับงานไปทําท่ีบานใหไดรับความเปนธรรมและมีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน  สมควรมี 

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


