รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๖/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ....

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
เหตุผล
เนื่องจากสภาพการณเกี่ยวกับการจางงานเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมที่นายจางให
ลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนการจางโดยมอบงานใหผูรับงานไปผลิตหรือประกอบ
นอกสถานประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมอาจใหความคุมครองแก
ผูรับงานไปทําที่บานใหไดรับความเปนธรรมและมีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
สมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
...................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๓) การจางงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งานที่รับไปทําที่บาน” หมายความวา งานที่ผูจางงานในกิจการอุตสาหกรรม
มอบใหผูรับงานไปทําที่บานเพื่อนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูจางงาน
หรืองานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒
“ผูรับงานไปทําที่บาน” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งตกลงกับผูจางงาน

เพื่อรับทํางานอันเปนงานที่รับไปทําที่บาน
“ผูจางงาน” หมายความวา ผูประกอบกิจการซึ่งตกลงจางผูรับงานไปทําที่บานให
ทํางานที่รับไปทําที่บาน ไมวาตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผานตัวแทนหรือกระทําในลักษณะ
ผูรับเหมาชวงก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรับงานไปทําที่บาน
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงานจะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเงื่อนไข
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนทผี่ ูรับงานไปทําที่บานพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๗ ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรใหความชวยเหลือในการเขาดําเนินคดี
แทนผูรับงานไปทําที่บาน หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาท ซึ่งอธิบดี
เห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวม อธิบดีอาจรองขอใหอัยการสูงสุดแตงตั้ง
พนักงานอัยการ เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีแกผูจางงานในศาล หรืออาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ใน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อทําหนาที่
ดําเนินคดีใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาท และเมื่ออธิบดีไดแจงใหศาลแรงงานทราบแลวให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจกระทําการไดจนคดีถึงที่สุด
ในการดําเนินคดีในศาล ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน
หรือคาเสียหายใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาทไดดวย

๓
มาตรา ๘ บรรดาคดีที่เกิดจากขอพิพาทระหวางผูจางงานกับผูรับงานไปทําที่บาน
หรือทายาท หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน
หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ของผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน
มาตรา ๙ ผูจางงานตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานเปน
ภาษาไทย มอบใหแกผูรับงานไปทําที่บานฉบับหนึ่งและเก็บไวทสี่ ถานประกอบกิจการหรือ
สํานักงานของผูจางงานอีกฉบับหนึ่งขณะที่มอบหมายงานนั้น และพรอมที่จะใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจเอกสารไดในเวลาทําการ
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู เพศ และอายุของผูรับงานไปทําที่บาน ในกรณีทที่ ํางานเปนกลุมตองมี
ชื่อ ที่อยู เพศ และอายุของทุกคนในกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
(๒) ชื่อและที่อยูของผูจางงาน ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูรับเหมาชวงใหบันทึกชือ่
และที่อยูข องผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปดวย
(๓) อัตราคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนที่ผูรับงานไปทําที่บานจะไดรับ
วิธีการคํานวณคาตอบแทน วิธีการหักคาตอบแทน และจํานวนหลักประกันที่ไดรับจากผูรับงาน
ไปทําที่บาน
(๔) ประเภท ปริมาณ และมูลคาของงานที่รับไปทําทีบ่ าน
(๕) กําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทํางานแตละงวด
(๖) กําหนดวันสงมอบงานที่ทําใหแกผูจางงานและวันจายคาตอบแทนใหแก
ผูรับงานไปทําที่บาน
(๗) ลายมือชื่อของผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน
อัตราคาตอบแทนตาม (๓) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้
ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหกําหนดคาตอบแทนใหแก
ผูรับงานไปทําที่บานเทาเทียมกันกับลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ไมวาผูรับงานไป
ทําที่บานนั้นจะเปนชายหรือหญิง
ใหผูจางงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บานไวไมนอยกวาสองป
นับแตวันทีจ่ ายคาตอบแทน
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่งานทีร่ ับไปทําที่บานยังทําไมแลวเสร็จและอยูในระยะเวลาที่
ตกลงกัน ผูจางงานจะบอกเลิกการจางไมได เวนแตเปนความผิดของผูรับงานไปทําที่บานหรือ
ผูจางงานมีเหตุจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดจนตองบอกเลิกการจางโดยผูจางงานจายคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน

๔
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายไดวางานที่รับไปทําที่บานจะไม
แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ใหผูรับงานไปทําที่บานแจงใหผูจางงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกัน
ขยายเวลาสงมอบงานใหแกผูจางงาน
ในกรณีที่ผูจางงานไมตกลงขยายเวลาสงมอบงาน และผูจางงานจะไดรับความ
เสียหายจากความลาชาในการสงมอบงานโดยไมใชความผิดของผูจางงาน ผูจางงานมีสิทธิบอกเลิก
การจางและมอบงานใหผูอื่นรับงานนั้นไปทําแทนได
มาตรา ๑๒ การบอกเลิกการจางตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสอง
ไมตัดสิทธิฝายหนึ่งฝายใดทีจ่ ะเรียกคาเสียหายจากฝายที่ตองรับผิดในเหตุแหงการนั้น
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สาระสําคัญแหงการจางอยูที่ความรูความสามารถของ
ผูรับงานไปทําที่บาน และผูรับงานไปทําทีบ่ านถึงแกความตายหรือไมสามารถทํางานนั้นตอไปได
อันมิใชเพราะความผิดของตน การจางนั้นยอมเปนอันสิ้นสุดลง แตถางานในสวนที่ทําไปแลว
เปนประโยชนแกผูจางงาน ผูจางงานตองรับเอาไวและจายคาตอบแทนตามสัดสวนของงานที่ทํา
มาตรา ๑๔ หามผูจางงานเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากผูรับงานไปทําที่บาน เวนแตประเภท ปริมาณ หรือมูลคาของงาน
ที่ทํานั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูจางงานได ทั้งนี้ ประเภท ปริมาณ หรือมูลคาของงานที่
ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากผูรับงานไปทําที่บาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหผูจางงานคืนหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการ
ทํางานแกผูรับงานไปทําที่บานภายในเวลาไมเกินเจ็ดวันนับแตวันทีผ่ ูจางงานไดรับงานที่ทํา
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชใน
การทํางาน ผูรับงานไปทําที่บานตองใชวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นนั้นดวยความระมัดระวังและ
ประหยัด และหากไมมีการตกลงไวเปนอยางอื่น เมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว ผูรับงานไปทํา
ที่บานตองสงคืนวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางานที่เหลืออยูแ กผูจางงาน
หมวด ๓
คาตอบแทน
มาตรา ๑๖ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนเปนเงินตราไทย เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บานใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ
มาตรา ๑๗ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บานในขณะที่
สงมอบงานที่ทํา หรือตามกําหนดที่ตกลงกันแตไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ผูรับงานไปทําที่บาน
สงมอบงานที่ทํานั้น

๕
มาตรา ๑๘ ใหผูจางงานจายคาตอบแทนใหแกผูรับงานไปทําที่บาน ณ สถานที่
ทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน แตถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอม
จากผูรับงานไปทําที่บาน
มาตรา ๑๙ หามผูจางงานหักคาตอบแทนไมวากรณีใด ๆ เวนแตเปนการหัก เพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ผูรับงานไปทําที่บานตองชําระ
(๒) ชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๓) ชดใชคาเสียหายใหแกผูจางงาน จากการทีผ่ ูรับงานไปทําที่บานไดกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน
(๔) ชําระคาเสียหายหรือคาปรับในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานสงมอบงานที่ทํา
ไมทันกําหนดเวลาสงมอบ โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทําที่บาน
การหักคาตอบแทนในกรณีตาม (๓) หรือ (๔) หามมิใหหักเกินรอยละสิบของ
คาตอบแทนที่ผูรับงานไปทําที่บานมีสิทธิไดรับในแตละงวดที่จายคาตอบแทน
หมวด ๔
ความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรา ๒๐ หามผูใดใหหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาปทํางานที่มี
ลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวา
สิบหาป
งานที่มีลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ
หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาป ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ หามผูจ างงานจางผูรับงานไปทําที่บานทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒) งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผูทําไดรับความสั่นสะเทือน
อันอาจเปนอันตราย
(๓) งานเกี่ยวกับความรอนจัดหรือเย็นจัด อันอาจเปนอันตราย
(๔) งานอื่นทีอ่ าจกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลักษณะหรือประเภทของงานตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ หามผูจางงานจัดหาหรือสงมอบวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชใน
การทํางานที่อาจเปนอันตรายตอผูรับงานไปทําที่บาน บุคคลในบาน ผูมาติดตอ รวมทั้งชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมใกลเคียง

๖
มาตรา ๒๓ ผูจางงานตองแจงเตือนใหผูรับงานไปทําที่บานทราบถึงขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบ อุปกรณ และสิ่งอื่นที่ใชในการทํางาน ตลอดจน
วิธีการในการปองกันแกไขอันตรายดังกลาว และจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใน
การทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงานใหกับผูรับงานไปทําที่บานอยางเพียงพอ
ผูรับงานไปทําที่บานตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่
ผูจางงานจัดให และเมื่องานที่รับมอบหมายสําเร็จแลว ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืนอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยทีเ่ หลืออยูแ กผูจางงาน
มาตรา ๒๔ ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาลและคาทําศพ
ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการใช
วัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการทํางานที่ผูจางงานจัดหาหรือสงมอบให หรือเนื่องจากผูจางงาน
ไมจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ การจายคารักษาพยาบาลและ
คาทําศพใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีทกี่ ารประสบอันตราย เจ็บปวย หรือ
ถึงแกความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูรับงานไปทําที่บานเอง
หมวด ๕
คณะกรรมการการรับงานไปทําที่บาน
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการการรับงานไปทําที่บาน ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีแตงตั้งเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานเปนเลขานุการ
หนึ่งคนและผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนฝายผูจางงาน
สามคน ผูแทนฝายผูร ับงานไปทําที่บานสามคน และผูทรงคุณวุฒสิ ามคนซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
ในทางนิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง การเงิน หรือสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนฝายผูจางงาน ผูแทนฝายผูรับงาน
ไปทําที่บาน และผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และ
ในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู

๗
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการเดิมพนจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุมครอง
สงเสริม และพัฒนาผูรับงานไปทําที่บาน
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการพัฒนาฝมือ
แรงงาน มาตรการในการปองกันการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจาก
การทํางาน และการคุมครองสิทธิประโยชนของผูรับงานไปทําที่บาน
(๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กําหนดอัตราคาตอบแทนตามมาตรา ๙ วรรคสาม
(๕) สงเสริมผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานในการสรางแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการทํางาน เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทํางานรวมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

๘
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการหรือ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่
ทํางานของผูรับงานไปทําที่บานในเวลาทํางาน เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่จะใชประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
ในการนี้ ใหผูจางงาน ผูรับงานไปทําที่บาน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏิบตั ิการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๑ ใหกรรมการหรืออนุกรรมการ
แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวกรรมการและอนุกรรมการ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
หมวด ๖
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง
มาตรา ๓๓ ในกรณีทผี่ ูจางงานไมจายเงินใหแกผูรับงานไปทําที่บาน โดยฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ผูรับงานไปทําที่บานอาจยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
แหงทองที่ที่ผูรับงานไปทําที่บานทํางานอยูหรือที่ผูจางงานมีภูมิลําเนาอยู ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
หากผูรับงานไปทําที่บานถึงแกความตายกอนการยื่นคํารองหรือระหวางการพิจารณาคํารอง
ใหทายาทของผูน ั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานหรือดําเนินการตอไปตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔ เมื่อมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๓๓ ใหพนักงานตรวจแรงงาน
สอบสวนขอเท็จจริง และมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง
ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือ

๙
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันทีค่ รบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคํารองตามมาตรา ๓๓ แลวปรากฏวา
ผูรับงานไปทําที่บานหรือทายาทมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่ผูจางงานมีหนาที่ตองจายตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหผูจางงานจายเงินดังกลาว ตามแบบที่อธิบดี
กําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง พรอมกับแจงใหผูมีสิทธิไดรับ
เงินทราบ
ใหผูจางงานจายเงินใหแกผมู ีสิทธิไดรับเงินตามวรรคสาม ณ สถานที่ทํางานของ
ผูรับงานไปทําที่บาน หากผูม ีสิทธิไดรับเงินรองขอใหจายเงิน ณ สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน
หรือสถานที่อื่นตามทีต่ กลงกัน ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหจายเงิน ณ สถานที่ตามที่
รองขอได
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวา ผูยื่นคํารองไมมีสิทธิไดรับเงินจากผูจางงาน
ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจงเปนหนังสือใหผยู ื่นคํารองและผูจ างงานทราบ
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา ๓๔ แลว ถาผูยื่น
คํารองหรือผูจางงานไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลแรงงานไดภายในสามสิบวันนับแต
วันทีท่ ราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ผยู ื่นคํารองหรือผูจ างงานไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดใหคําสั่งนั้น
เปนที่สุด
ในกรณีที่ผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศาลแรงงาน ผูจา งงานตองวางเงินตอ
ศาลแรงงานตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและผูจางงานมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกผยู ื่นคํารอง
ใหศาลแรงงานมีอํานาจจายเงินที่ผูจางงานวางไวตอศาลใหแกผูยื่นคํารองได
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูจางงานปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
แรงงานแลว การดําเนินคดีอาญาตอผูจางงานใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๓๗ ในกรณีทสี่ ัญญาจางหรือขอกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงาน
ไปทําที่บานระหวางผูจ างงานกับผูรับงานไปทําที่บานทําใหผูจางงานไดเปรียบผูรับงานไปทําที่บาน
เกินสมควร ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางหรือขอกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
มีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี

๑๐
หมวด ๗
พนักงานตรวจแรงงาน
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงาน
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานทีท่ ํางาน
ของผูรับงานไปทําที่บานในเวลาทํางาน เพื่อตรวจสอบสภาพการทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน
และสอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน หรือ
การจายคาตอบแทน เก็บตัวอยางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่ทําเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน และกระทําการอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๓) มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูจางงานหรือผูรับงานไปทําที่บานปฏิบัติใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทํางาน
ของผูรับงานไปทําที่บาน อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห
หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เขาไปในสถานที่ดังกลาว เพื่อใหความคิดเห็นหรือชวยเหลือ
แกพนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคม
สงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรา ๓๘ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๘ ใหพนักงานตรวจแรงงาน แพทย
นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรา ๓๘ แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือมอบหมาย
แลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงาน ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผูจางงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท

๑๑
มาตรา ๔๒ ผูจางงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหหญิงมีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวา
สิบหาปไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผูจางงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ ตามหนังสือเรียกของกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือพนักงาน
ตรวจแรงงานตามมาตรา ๓๘ หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคม
สงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา ๓๑ หรือพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ
ตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงานที่ สั่ ง ตามมาตรา ๓๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๓๘ (๓)
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้
เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น

๑๒
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

