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รายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการการแก�ป�ญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
วุฒิสภา

เร�่อง แนวทางการสร�างรายได�ด�วยการรับงานไปทำที่บ�าน
เพื่อแก�ป�ญหาความเหลื่อมล�ำ



 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 

 

 

เรื่อง  
แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทําที่บ้าน 

เพื่อแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้า 
 
 
 
 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้า 

วุฒิสภา 
 
 
 
 

สํานักกรรมาธิการ ๓   
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 
  

                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธิการการแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  วุฒิสภา 
ที ่ สว(กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร     )                   วันท่ี                มนีาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการสร้างรายได้ดว้ยการรับงานไปท้าที่บ้าน  

เพื่อแก้ปญัหาความเหลื่อมล า้”  

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

               ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั งคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภา มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท้ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม รวมทั งติดตามการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ้านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี  
ประกอบด้วย 

๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายค้านูณ  สิทธิสมาน   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน   โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก ธงชัย  สาระสุข   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายสุธี  มากบุญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  กรรมาธิการ 
 

๑๕. นายเกียว... 
 

(ส าเนา) 



- ๒ - 
 

 
  

 
 
 
๑๕. นายเกียว  แก้วสุทอ   กรรมาธิการ 
๑๖. นายจรินทร์  จักกะพาก   กรรมาธิการ 
๑๗. นางสาวภัทรา  วรามิตร    กรรมาธิการ 

อนึ่ง นายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ ง ได้ลาออกจาก
คณะกรรมาธิการ ในวันอังคารที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนายธานี  สุโชดายน รองเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามล้าดับ  
ต่อมาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั งที่  ๑๓ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติตั งนายเกียว  แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมาธิการการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า แทนต้าแหน่งที่ว่าง 

บัดนี  คณะกรรมาธิการได้ด้ าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ 
ด้วยการรับงานไปท้าที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือได้โปรดทราบและน้าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม
วุฒิสภาต่อไป 

             (ลงชื่อ)    สังศิต  พิริยะรังสรรค์ 

 (นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์) 
ประธานคณะกรรมาธกิาร 

การแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
วุฒิสภา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักกรรมาธกิาร ๓   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิาร            วรนนัต์  พิมพ ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐                                                         กวี/ประเสรฐิ  ทาน ๑  

 
 

(นายประเสรฐิ  สีเลิศ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

การแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
วุฒิสภา 

 

 

 
(นายกวี  จนัทจิราภา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
การแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

วุฒิสภา 
 

ส้าเนาถูกต้อง 



ก 
 

    รายนามกรรมาธิการ 
  การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 
นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หน่ึง 
    นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 

  

 

นายค้านูณ  สิทธสิมาน 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
คนที่สาม  

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่สี่   

นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช ์
รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

คนที่ห้า   

 

 

 

        
นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 



ข 
 

 
   พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร                                                

   ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 

 

          
 พลเอก ธงชัย  สาระสุข 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
พลเอก สกล  ชื่นตระกลู 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร           
 พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

 

          
นายสุธี  มากบุญ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
นายขวัญชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์
            กรรมาธกิาร 

 นายจรินทร์  จักกะพาก 
กรรมาธกิาร 

 

 

 

        
นางสาวภัทรา  วรามิตร  

กรรมาธกิาร           
      นายเกยีว  แก้วสุทอ 

       กรรมาธิการ 
 
 
 
 



ค 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

   
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ 

 
พลโท จเรศกัณิ์ อานุภาพ นายเชดิศักดิ์  สันติวรวุฒิ 

   
นายสัญชัย  จุลมนต ์

 
พลเอก สุรศกัดิ์  กาญจนรตัน์ นายสถติย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

 

  
นายกนก  ยนต์ชัย   

  
นายโกวิทย์  ดอกไม้ นายณัฐสิทธิ์  สรุารกัษ์    

   
นายด้ารงชัย  พุ่มสงวน 

 
นายทวีวัฒน์  ธีระกุลสถติย ์ นางสาวธัญญา  ดวงทอง 

 

 

 

 

 



ง 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ  
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

  
นายมโน  เลาหกิจ นางสาววชิญา  ลิปิพันธ์    ศ.ศรรีาชา  วงศารยางกรู 

 

 

 
ว่าที่พันตรี สรชาติ   
วิชยสวุรรณพรหม 

นางสาวสิรินภัสธา   
ศิรินภัสโภคิน 

นายสุวิทย์  พูลศิลป ์

 

 

 

 

นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  นางปริศนา  กายจนกันทร 
 

นางสาวภัทรฐ์ิตา  ทุมเกิด 



จ 
 

รายนามอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 นายค้านูณ  สิทธสิมาน 
 

ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

 

 

  

นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

 นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช ์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 

 

   
นายเฉลิมศักดิ์  ศิรกิุล 

อนุกรรมาธิการ 
พลเรือโท ณเดโช  เกิดชชูืน่ 

อนุกรรมาธิการ     
นางณัตกิาญจน์  สูติพันธ์วหิาร 

อนุกรรมาธิการ 
 

   
นางถวิลวดี  บรุีกลุ 

อนุกรรมาธิการ 
นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์ 

อนุกรรมาธิการ 
นายวิชญะ  เครอืงาม   

อนุกรรมาธิการ 
 



ฉ 
 

        
ผศ.วิษณุ  วงศส์ินศิริกลุ 

อนุกรรมาธิการ 
    นายอัศวิน  โชติพนัง 

    อนุกรรมาธิการ 
นางสาววรนันต์  มงคลน้าสุวิทย ์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

 

 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

               ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านเศรษฐกิจ 
 

 

 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์   
ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 

 

 

          
นายวีระศักดิ์  โควสุรตัน์ นายอ้าพล  จินดาวฒันะ 

 
พลโท จเรศกัณิ์ อานุภาพ 

 

 

 

 

นางสาวภัทรา  วรามิตร นายสุนทร  คุณชยัมัง  นางสาวนาลินี  ศรีกสิกลุ นายวรานนท์ ปีตวิรรณ 
 

 
 
 



ช 
 

คณะท้างานศึกษาแนวทางการสรา้งรายได ้
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนด้วยการรับงานกลับมาทา้ที่บ้าน 

  

 

 

 นางถวิลวดี  บรุีกลุ 
ประธานคณะท้างาน 

 

 
 

 

   
พลเรือโท ณเดโช  เกิดชชูืน่ นางณัตกิาญจน์  สูติพันธ์วหิาร นางสาวนาลินี  ศรีกสิกลุ 

 

   
นายอัศวิน  โชติพนัง นางสาวกัทลี  อมาตยกลุ นายขจรวัชร์  สุวรรณละเอยีด 

   

   
นางสาวชญาณิศ  สุทธิเสน นางสาวดาลิน  สิรสิุวรรณกิจ 

 
นางสาวยุพวัลย์  ทองใบออ่น 

 



ซ 
 

 
  

นางสาวรสกิา  ธูปทอง นางศรีสุวรรณ  พะยอมยงค์ นายศักดิเ์กษม  นิยมวานิช 
  

 

 

 
นายสุเทพ  ลริพงษ์กุล  นางสาววรนันต์  มงคลน้าสุวิทย ์
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รายงานการพิจารณาศึกษา 
แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปท้าที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้า 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  
วุฒิสภา 

________________________ 
 

       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  
ตามข้อบังคบัการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงาน
ไปท าที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ดังนี้ 
 ๑. การด้าเนินงาน             
 ๑.๑ คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๒ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๑.๓ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๑.๑.๔ นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๑.๑.๕ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
  และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๖ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๗ นายธานี  สุโชดายน เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๘ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๙ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๐ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
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 ๑.๑.๑๑ พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๒ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๓ นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๔ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๕ นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๖ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๗ นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๑๘ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นกรรมาธิการ 
 อนึ่ง มีกรรมาธิการประสงค์ลาออกจากคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒ คน ดังนี้  
  ๑. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
    ลาออกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๒. นายธานี  สุโชดายน  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ  

    ลาออกเมื่อวันที่ ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ปัจจุบันคณะกรรมาธิการประกอบด้วย 

 ๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
   และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
 ๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๙. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๕. นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๖. นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ   
 ๑๗. นายเกียว  แก้วสุทอ เป็นกรรมาธิการ 
  ๑.๒ คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้งนายประเสริฐ  สีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ และนายกวี  จันทจิราภา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
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ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ 
 ๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ เพ่ือศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการ 
และนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ  และศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านกฎหมาย รวมทั้งจดัท า
รายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมาธิการ
มอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๓.๓ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
  ๑.๓.๔ นายเฉลิมศักดิ์  ศิริกุล เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๕ พลเรือโท ณเดโช  เกิดชูชื่น เป็นอนุกรรมาธิการ 
      ๑.๓.๖ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร เป็นอนุกรรมาธิการ  
                 ๑.๓.๗ นางถวิลวดี  บุรีกุล เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๘ นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
                 ๑.๓.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ  วงศ์สินศิริกุล เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๐ นายวิชญะ  เครืองาม  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๑๑ นายอัศวิน  โชติพนัง เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๑๒ นางสาววรนันต์  มงคลน าสุวิทย์  เป็นอนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
 ๑.๓.๑๓ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์    เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๔ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๕ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๖ นางสาวภัทรา  วรามิตร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๗ นายสุนทร  คุณชัยมัง เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๘ นางสาวนาลินี  ศรีกสิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๙ นายวรานนท์ ปีติวรรณ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๔ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้ งคณะท างานศึกษาแนวทางการสร้างรายได้ 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนด้วยการรับงานกลับมาท าที่บ้าน  ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปท าที่บ้ าน เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า  
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พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งคณะท างานคณะนี้ ประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑ นางถวิลวดี  บุรีกุล เป็นประธานคณะท างาน 
  ๑.๔.๒ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๓ พลเรือโท ณเดโช  เกิดชูชื่น เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๔ นางสาวนาลินี  ศรีกสิกุล เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๕ นางสาวชญาณิศ  สุทธิเสน เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๖ นางสาวดาลิน  สิริสุวรรณกิจ เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๗ นางสาวยุพวัลย ์ ทองใบอ่อน เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๘ นางศรีสุวรรณ  พยอมยงค์ เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๙ นายอัศวิน  โชติพนัง เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๐ นายขจรวัชร์  สุวรรณละเอียด เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๑ นางสาวรสิกา  ธูปทอง เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๒ นายสุเทพ  ลิรพงษ์กุล เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๓ นายศักดิ์เกษม  นิยมวานิช เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๔ นางสาวกัทลี  อมาตยกุล เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๑๕ นางสาววรนันต์  มงคลน าสุวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 
 ๒. วิธีการพิจารณาศึกษา  
  คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงาน
ไปท าที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยการจัดประชุมหารือร่วมกัน การจัดประชุมเสวนา 
และด าเนินการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารจากหน่วยงาน เอกสารวิชาการ รายงานวิจัย 
บทความ ข่าว และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ 
และน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวมาสรุปและวิเคราะห์ผล  
 
 ๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างรายได้ 
ด้วยการรับงานไปท าที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า ด้ านเศรษฐกิจ  
ด าเนินการพิจารณาศึ กษากรณีดั งกล่าว และคณะกรรมาธิการได้ พิจารณารายงาน 
ของคณะอนุกรรมาธิการด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติให้ความเห็นชอบ  
กับรายงานดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

  จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้วุฒิสภา  



  ฐ  

ได้พิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
  
  

 (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 วุฒิสภา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างรายไดด้้วยการรับงานไปท าที่บ้าน 

เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล  า 
 
       คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้ า  วุฒิ สภา 
ได้ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบและแนวทางโอกาสที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่ต้องให้ความช่วยเหลือ กลุ่มด้อยโอกาส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท้าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้ าด้านเศรษฐกิจ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ โดยจะกล่าวสรุปตามผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์  
 ส้าหรับสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท้าที่บ้าน รวมทั ง
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับงานไปท้าที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ 
ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าผู้รับงานไปท้าที่บ้านในประเทศมีจ้านวนเท่าใด เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงาน
ใดจัดท้าฐานทะเบียนข้อมูลของผู้รับงานไปท้าที่บ้านทั งประเทศ แรงงานที่อยู่ในวัยท้างาน 
มีจ้านวนประมาณ ๓๘ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบและเป็นผู้ใช้แรงงานที่ท้างานโดยไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีจ้านวนประมาณ ๒๑ ล้านคน 
ในปัจจุบัน (กันยายน ๒๕๖๓) การศึกษานี เป็นการเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสที่สามารถท้างานได้ ได้แก่ คนยากจน คนเร่ร่อน คนพิการ
ที่ท างานได้ ผู้สูงอายุที่สามารถท างานได้  เกษตรกรที่ท างานนอกฤดูกาล และเยาวชน 
ที่มีอายุ ๑๕ ปี ถึง ๒๔ ปี ที่ท างานแล้ว โดยกลุ่มที่ศึกษาจะเป็นผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน 
ในกลุ่มประเภทที่  ๓  ซึ่ งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่ งที่ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) ก้าหนดซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ 
 ส้าหรับปัญหาจากการท้างานของแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วยดังนี  
 ๑. ปัญหาที่พบมากสุด คือ ค่าตอบแทนต่้า รองลงมาเป็นงานที่ท้าไม่ได้รับการจ้าง 
อย่างต่อเนื่อง ท้างานหนัก ไม่มีสวัสดิการ 
 ๒. ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท้างาน ปัญหาที่พบมากคือ เรื่องอิริยาบถในการ
ท้างาน รองลงมาคือ เรื่องฝุ่นละออง ควัน กลิ่น  แสงสว่างไม่เพียงพอ สถานที่ท้างานไม่สะอาด 
 ๓. ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท้างาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการได้รับสารเคมี 
ท่ีเป็นพิษ รองลงมาคือ การท้างานกับเครื่องมอืและเครื่องจักรที่เป็นอนัตราย และได้รับอันตราย
ต่อระบบหู หรือตา 
 ๔. แรงงานนอกระบบขาดความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ คนกลุ่มนี จึงเป็นผู้ท้างานแต่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ  
 ๕. ปัญหาการขาดความรู้ ส่วนใหญ่เนื่องจากการศึกษาไม่สูงนัก จึงท้าให้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิแรงงานนอกระบบ  
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๖. ผู้รับงานไปท้าที่บ้ านมีหลากลายอาชีพและมีหลายหน่วยงานดูแล การท้างาน 
ยังขาดกลไกการประสานงาน การบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตลอดจนในระดับต่างประเทศ 

๗. ผู้จ้างและผู้รับงานไปท้าที่บ้านยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้รับงานไปท้าที่บ้านอย่างเพียงพอ   

๘. ยังขาดการจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปท้าที่บ้านทั งระบบ  
 ๙. ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมาย เช่น ภาครัฐยังไม่ให้ความส้าคัญ บทนิยาม
ความหมาย “งานที่รับไปท้าที่บ้าน” ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน การยุติข้อพิพาท
ระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปท้าที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมี ๒ วิธี คือ ยื่นค้าร้องต่อพนักงาน 
ตรวจแรงงานหรือการน้าคดีสู่ศาลแรงงาน :ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนระหว่างผู้จ้างงาน 
และผู้รับงานไปท้าที่บ้าน ปัญหาแนวทางการท้าสัญญาการจ้างงานยังไม่มีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย 
ผู้รับงานไปท้าที่บ้านได้รับค่าจ้าง และค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร และไม่กล้า
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมที่ได้รับ ปัญหาจากนิยาม “งานที่รับไปท้าที่บ้าน” อาจจะครอบคลุม 
แต่งานที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหากมีการตีความที่แคบ ผู้ที่รับงานไปท้าที่บ้านส่วนใหญ่ 
ไม่มีสัญญาการจ้างงานเป็นทางการ มีคณะกรรมการบริหารตามกฎหมาย แต่มีการเปลี่ยนผู้ดูแล 
บ่อยมาก ท้าให้ไม่สามารถติดตามปัญหาได้ คณะกรรมการควรวางยุทธศาสตร์ของกฎหมายและ
การบริหารนโยบายตามกรอบกฎหมาย รวมถึงการวางเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคุ้มครองแรงงาน
ที่มากขึ นนอกจากนี ผู้รับงานไปท้าที่บ้านยังไม่ทราบเงื่อนไขของกฎหมายท่ีหน่วยงานก้าลังยกร่าง
กฎหมาย เพ่ือเพ่ิมเติมความคุ้มครองเท่าที่ควร 
 ๑๐. แนวทางการจัดสวัสดิการให้กับผู้รับงานไปท้าที่บ้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงกองทุน 
เพ่ือผู้รับงานไปท้าที่บ้านยังไม่ทั่วถึง ผู้รับงานไปท้าที่บ้านที่ด้าเนินการแบบบุคคลและที่ไม่มีสัญญา
จ้าง ท้าให้ยากที่จะเข้าถึงกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท้าที่บ้านเพราะมีเงื่อนไขให้มีผู้ค ้าประกัน 
จะต้องเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐ  และไม่มีส่วนร่วมระดับนโยบายที่ ด้ าเนินการ 
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ควรเพ่ิมความคุ้มครองกับกลุ่มใหม่ที่มีความสัมพันธ์กัน 
กลุ่มที่มีคู่สัญญากัน เช่น แผงค้าในห้างที่มีลูกจ้างคนเหล่านี ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน   

๑๑. พบว่าแนวทางการส่งเสริมช่วยเหลือ และพัฒนาแรงงานที่เป็นผู้รับงานไปท้าที่บ้าน 
และแรงงานทั งในระบบและนอกระบบอื่น ๆ ภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือรองรับพฤติกรรมและรูปแบบการท้างานในรูปแบบใหม่ (New Normal) 
ยังไม่ทั่วถึง  

๑๒. การสร้างรายได้แบบกลุ่มของผู้รับงานไปท้าที่บ้าน เป็นแนวทางใหม่ที่จะเป็นแนวทาง
ที่แก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  แต่กฎหมายที่สนับสนุนในเรื่องนี ควรได้รับการทบทวน เพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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แนวทางการสร้างรายได้ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
       การรับงานไปท้ าที่ บ้ านโดยส่วนใหญ่ ในปั จจุบันท้ าแบบปั จเจกชนแบบครัวเรือน 
แบบเดี่ยวซึ่งจะเป็นปัญหาในการจ้างงานทั งในฐานะลูกจ้างที่ไม่มีอ้านาจต่อรอง และเป็นปัญหา
ส้าหรับผู้ประกอบการเนื่องจากต้องประสานการท้างานและรายละเอียดตลอดจนจ้านวนผลผลิต 
ที่ ได้ ไม่คุ้มค่ากับการบริหารจัดการทั งเวลาและต้นทุน การจัดการบริหารแบบกลุ่มท้าให้ 
เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการท้างานเชิงเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก ๆ 
และในแง่ของผู้ท้างาน การท้างานแบบกลุ่มเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านแรงงาน 
ที่มีประสิทธิภาพกว่าแบบรายเดียวหรือครัวเรือนเช่นกัน 
 รูปแบบที่ศึกษา ได้แก่ การด้าเนินงานในรูปแบบกลุ่มที่ เป็นการจดทะเบียนแบบกลุ่ม 
ของผู้รับงานไปท้าที่บ้าน จัดตั งกลุ่มผู้รับงานไปท้าที่บ้าน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม สหกรณ์ 
องค์กรเพื่อคนพิการ  เป็นตัวอย่างรูปแบบของการท้ากิจกรรมสร้างรายได้แบบกลุ่มที่สามารถ 
สร้างประสิทธิภาพด้านแรงงานและมีประสิทธิผลด้านผลลัพธ์ที่ดีกว่าการด้าเนินการของผู้รับงาน 
ไปท้าที่บ้ านรายบุคคล แต่ เนื่ องจากเป็นวิธีการใหม่ และกฎหมาย เช่น พระราชบัญญั ติ 
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ และเน้นกระบวน 
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้ การด้ าเนินงานที่ เกี่ ยวข้องมีประชาชนได้ทราบและเข้ าใจ 
เพ่ือการด้าเนินงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพของทั งในส่วนสถานประกอบการ ผู้จ้างงาน 
และผู้รับงานไปท้าที่บ้าน 
 ส้าหรับปัญหาของการสร้างรายได้แบบกลุ่มในประเด็นที่ศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี  

๑) พระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองผู้ รั บ งานไปท้ าที่ บ้ าน  พ .ศ. ๒๕๕๓ ไม่ ได้ ก้ าหนด 
เรื่องการรวมกลุ่มไว้ท้าให้ยากต่อการใช้สิทธิในการรวมกลุ่มตามที่กฎหมายนี ก้าหนด  

๒) ผู้รับงานไปท้าที่บ้ านต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
และส่งเสริมฝีมือการท้างานรวมถึงความคุ้มครองแบบกลุ่มที่เพิ่มมากขึ นกว่าเดิม 

๓) ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้แทนกลุ่มผู้รับงานไปท้าที่บ้านเข้าร่วมในระดับนโยบาย 
โดยขอให้ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงานด้วย 

 
ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติ 
      ข้อเสนอแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย การจัดการด้านกฎหมาย การบริหาร
จัดการ และการประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 

๑. ข้อเสนอในการจัดการระดับนโยบาย 
๑.๑ ก้าหนดให้การสร้างรายได้ให้ประชาชนโดยการส่งเสริมการรับงานไปท้าที่บ้าน 

เป็นวาระแหง่ชาติ ควรแปลงแผนงานไปสู่แผนการปฏิบัติที่ตอ้งท้าให้ชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง 



ต 

 

โดยการส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยให้กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ 
เป็นผู้ให้ค้าปรึกษา 

๑.๒ ตั งคณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของแรงงานนอกระบบ 
ให้มีกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๓ ปรับโครงสร้างการท้างาน กระทรวงแรงงานควรประสานนโยบายกับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือท้าแผนร่วมกันในเรื่องฐานข้อมูลการจ้างงาน การส่งเสริมทักษะอาชีพ 
การส่ งเสริม เครือข่ ายการรวมกลุ่มและการคุ้ มครองคนท้างาน โดยการมี ส่วนร่วม 
ขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคอุตสาหกรรม โดยการถ่ายโอน
ภารกิจบางประการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการ ภายใต้การก้ากับดูแลของรัฐ 

๑.๔ จัดท้ายุทธศาสตร์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ องค์ความรู้ การฝึกอาชีพ การสร้างเสริมอาชีพ รายได้ ตลอดจน เพ่ิม 
ช่องทางการเข้าสู่แรงงานทั งในระบบและแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้รับงานไปท้าที่บ้าน 
โดยในระดับเร่งด่วน ควรด้าเนินกับกลุ่มแรงงานที่เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี 
เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์นโยบายที่ชัดเจน ควรมีนโยบายและแผนในการดูแล รวมถึง 
การคุ้มครองแรงงาน การพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มนี มากขึ น  และด้าเนินการกับกลุ่มแรงงานผู้รับ
งานไปท้าที่บ้านทุกกลุ่ม 

๑.๕ จัดท้านโยบายส่งเสริมให้บริษัท ภาคเอกชน องค์กรที่แสวงหาก้าไร สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ หากมีการด้าเนินการจ้างงานกับผู้รับงานไปท้าที่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มด้อยโอกาส 

๑.๖ สนับสนุนให้ผู้รับงานไปท้าที่บ้านมีสวัสดิการ ค่าจ้างที่ เป็นธรรม ความคุ้มครอง 
การบริหารจัดการให้กับผู้รับงานไปท้าที่บ้านยังไม่ เพียงพอ  ท้าให้ เกิดความเป็นธรรม 
ส้าหรับเรื่องการจ่ายภาษี 

๑.๗ นโยบายในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้รับงานไปท้าที่บ้าน และแรงงานนอกระบบ 
ให้ชัดเจน โดยจะใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของแต่ละพื นที่และสามารถที่จะรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ของประเทศได้ 

๑.๘ นโยบายการจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือบ่งบอกถึงอาชีพ การเชื่อมโยงกับรหัสอาชีพ 
ที่เป็นระบบสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างเสริมทักษะพิเศษ เพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ช้านาญการ และเป็นการเพ่ิมมูลค่าค่าจ้างมากยิ่งขึ น รวมผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ช้านาญ การ และเป็ นการเพ่ิ มมู ลค่ าค่ าจ้ างมากยิ่ ง ขึ น  รวมผลิตภัณ ฑ์ที่ เ พ่ิ มมู ลค่ า 
โดยการเชื่อมโยงและส่งเสริมทักษะให้สอดคล้องกับรหัสอาชีพสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การเชื่อมโยงอาชีพและส่งเสริมทักษะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

๑.๙ สร้างการรับรู้ และตระหนัก ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน 
และติดตามผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่  ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป  
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ยังขาดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ หรือสิทธิที่ตนพึงได้รับจาก
กฎหมายฉบับนี   

๑.๑๐ ควรจัดท้ามาตรฐานค่าจ้างโดยเทียบกับลักษณะงานที่ เป็นแบบเดียวกัน 
คุณภาพเหมือนกัน รัฐควรก้าหนดคา่จ้างทีเ่ป็นธรรมทั งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างโดยดรูายละเอยีด
ของลักษณะงานที่ เหมาะสม  เนื่ องจากการจ่ ายค่ าจ้ างที่ ต่้ ากว่าที่ กฎหมายก้าหนด 
และไม่มีการจัดท้าเอกสารสัญญาการจ้างงานตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้ 

 
       ๒. ข้อเสนอการด าเนินการด้านกฎหมาย 
 การด าเนินการดา้นกฎหมาย โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผูร้ับงาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นหลัก 

๒.๑ ควรปรับปรุงกลไกกฎหมาย เพ่ือให้มีการส่งเสริม พัฒนา การสร้างอาชีพ 
การสร้างรายได้ การท้างานเพ่ือรวมถึงความต่อเนื่องเกี่ยวข้องของลักษณะเฉพาะกับแรงงาน
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาส เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท้าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวิสาหกิจสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒.๒ ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท้าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ให้มีความครอบคลุมลักษณะงานให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานที่รับงานไปท้าที่บ้านใน
ประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) 
และอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับไปท้าที่บ้าน และอนุสัญญาส้าหรับข้อเสนอแนะ 
ฉบับที่ ๑๘๔ ว่าด้วยงานที่รับไปท้าที่บ้าน (International Labour Recommendation No. 184) 

๒.๓ บริหารจัดการด้านกฎหมาย โดยเชื่อมโยงมาตรการและกลไก การด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท้าที่บา้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กับกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ  
กลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบ 

๒.๔ การใช้กฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการควบคุม บังคับ ลงโทษ 
ยังไม่เหมาะสม จึงควรมีกระบวนการตรวจสอบติดตาม เปลี่ยนเป็นกระบวนการให้ค้าปรึกษา 
แนะน้า การเป็นตัวอย่างที่ดีและให้รางวัล รวมทั งการสร้างกลไกเพื่อให้แรงงานเข้าถึงทรัพยากร
และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
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๒.๕ ควรจดัท้ามาตรฐานคา่จ้างโดยเทียบกบัลักษณะงานที่เปน็แบบเดียวกัน คุณภาพ
เหมือนกนั 

๒.๖ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกับ
สถานการณ์จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ปรับปรุงกฎหมายแก้ระเบียบการกู้ยืม
เงินกองทุน  

๒.๗ ก้าหนดค้านิยามให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจนมากยิ่งขึ น  เช่น  
นิยามของ “งานที่รับไปท้าที่บ้าน” “ผู้รับเหมาช่วง” และบทบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องรับผิด 
ร่วมกับผู้รับเหมาช่วง โดยเทียบเคียงกับหลักการของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ  (ILO) หรือมาตรฐานเพ่ือการปฏิบัติที่ดีในสากลที่ เกี่ยวกับงาน 
ที่รับไปท้าที่บ้าน 

๒.๘ ควรมีกลไกให้ค้าแนะน้า ปรึกษาหารือ การแก้ไขข้อขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชน 

 
       ๓. ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขเชิงบริหารจดัการ 

๓.๑ ปรับระเบียบขั นตอนการปฏิบัติงานให้ง่ายและรวดเร็ว จัดท้าเป็นศูนย์จดทะเบียน  
รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา และสามารถแก้ปัญหาในเชิงคุณภาพ เชิงพื นที่ เชิงประเด็น  
รวมถึงมีศูนย์บริหารจัดการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งสามารถจัดท้า
ในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล ทุกแห่ง 

๓.๒ หน่วยงานที่ก้ากับดูแลองค์กรต่าง ๆ ควรเข้าไปช่วยเหลือและให้การสนับสนุน  
ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ 

๓.๓ ควรให้มีการจัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะของผู้ดูแลองค์กร และบุคลากรภาครัฐ  
ที่ดูแลองค์กรเหล่านี  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที 

๓.๔ บูรณาการการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน มีภารกิจหลัก 
ภารกิจรอง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจไม่ได้ท้างานเชิงรุก   

๓.๕ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี การศึกษาวิจัย ดูงาน การถอดบทเรียน การน้าตัวอย่างที่มา
ปฏิบัติ และมาตรฐานของการท้างานที่บ้านเพื่อเป็นตัวอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนงานให้ดีขึ น 

๓.๖ การมอบหน้าที่ให้มีคนกลางเพ่ือเชื่อมโยงงาน ภาระงาน การให้ความรู้ การจัดหา
งาน ความรู้ด้านการตลาด  รวมถึงเรื่องร้อง เรียน โดยอาจจะจัดหาบุคลากรที่ท้าหน้าที่ 
เสมือนอาสาสมัครทางด้านแรงงาน ซึ่งอาจจะดูแลเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีพ 
การตลาด การเกษตร ฯลฯ ในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ค้าปรึกษา แนะน้า ช่วยเหลือ ในฐานะคนกลาง 

๓.๗ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



ธ 

 

      ๔.ข้อเสนอด้านการเผยแพร่ การมีส่วนร่วมส าหรับทุกภาคส่วน 
๔.๑ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท้าความเข้าใจ รูปแบบการจ้างงานกรณีการรับงาน 

ไปท้าที่บ้านที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการสากลที่ เกี่ยวข้องกับ 
การรับงานไปท้าที่บ้าน 

๔.๒ ควรหาตัวอย่างรูปแบบการด้าเนินการที่ดี ด้าเนินการได้ส้าเร็จและเผยแพร่ 
เป็นตัวอย่างเป็นวงกว้าง 

๔.๓ ควรมีรูปแบบและช่องทางให้ภาคเอกชนได้สามารถมีส่วนร่วมในโครงการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
และควรเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงาน ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สถาบัน
วิชาการสนับสนุนการจัดการเรื่องฐานข้อมูลของผู้รับงานไปท้าที่บ้าน  และเรื่องอื่น ๆ  เช่น  
การพัฒนาทักษะอาชีพ  การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมการท้ างาน  รวมทั ง 
การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยเน้นความสมานฉันท์ในการจ้างงาน 

๔.๔ รูปแบบการท้างานของรัฐควรเน้นกระบวนการส่งเสริมมากกว่าบังคับ ควรเน้น
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้มาก รวมถึงการประสานชุมชน และเน้นให้ประชาชน
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณ  
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำของกำรพิจำรณำศึกษำ 
       การจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปท าที่บ้านเป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีมานาน   
มีลักษณะเป็นงานหตัถกรรมครัวเรือน หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซอ้นในการผลิต มีการตัดขั้นตอน
บางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้งหมด ในอดีตการรับงานไปท าที่บ้าน
เป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลัก  
ของครอบครัวและสามารถเป็นแรงงานเสริมที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้น 
สามารถทดแทนแรงงานบางสาขาอาชีพที่ขาดหายไป เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ 
ผู้อยู่ที่บ้านสามารถมีอาชีพ มีรายได้ เป็นการประกอบอาชีพที่ผู้จ้างงานจะเป็นผู้จัดส่งงาน  
ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านและเมื่อท างานเสร็จแล้ว และส่งคืนงานให้กับผู้จ้างงานแล้ว ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านจะได้ค่าตอบแทนกลับมาซึ่งลักษณะของงานจะเป็นงานที่เน้นการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใช้แรงงานคนในการผลิตมากกว่าเครื่องจักรไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เป็นการผลิต  
ในครัวเรือน เช่น การท ากระเป๋า รองเท้า หมอน เสื่อ ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ 
เจียระไนพลอย แหวน ประกอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานด้านการเกษตร เป็นต้น  
ก ารรั บ งาน ไป ท าที่ บ้ าน เป็ น กิ จก รรม ส่ วน ห นึ่ งแ ล ะอ ยู่ กั บ ป ระ เท ศ ไท ยม าน าน  
ดังความหนึ่ งในพระบรมราโชวาทแสดงให้ เห็นถึงการให้ความส าคัญของการส่งเสริม 
และสนั บ สนุ น ก ารป ระกอบ อาชี พ  ก ารส ร้ า งงาน  ส ร้ า งอ าชี พ ให้ กั บ ป ระช าชน  
ดังพระบรมราโชวาทของ พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๑๗ 
 “... กำรช่วยเหลือสนับสนุนประชำชนในกำรประกอบอำชีพ และตั้งตัวให้มีควำมพอกิน 
พอใช้ ก่อนอื่นเป็นพ้ืนฐำนน้ัน เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งยวด เพรำะผู้ที่มีอำชีพและฐำนะ 
เพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน  
ส่วนกำรถือหลักที่จะส่งเสริมควำมเจริญให้ค่อยเป็นไปตำมล ำดับ ด้วยควำมรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดน้ันก็เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จ
ได้แน่นอนบริบูรณ์... ” 
 การรับงานไปท าที่บ้านมีอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบท  
มี ลั กษณ ะการท างาน เป็ น ระบ บมากขึ้ น  จ าน วน ผู้ รั บ งาน มี ก ารขยายตั ว เพ่ิ ม ขึ้ น  
โดยเฉพาะภายหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี ๒๕๔๐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต 
หลายประเภทจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตใหม่  โดยปรับลดขนาดกิจการลง ส่งผลให้ 
มีสถานประกอบการขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น และพบว่าสถานประกอบการขนาดเล็กมีการรับช่วง  
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การผลิตมาท าเป็นทอด ๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใช้แรงงานตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ 
ซึ่งน าไปสู่ “ระบบกำรรับงำนไปท ำทีบ่้ำน” ท่ีเติบโตขึ้น 
 แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตและเป็นทุนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับส่วนย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ แรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ เช่น 
แรงงานในภาคการเกษตรกรรม แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และแรงงาน  
ในภาคบริการ รวมทั้งในระดับภาพรวม (Macro) ของประเทศ โดยหากแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ  
มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาภาคการผลิตนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาในภาพรวม 
ของประเทศ ดังนั้น แรงงานจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง และในสภาพของการพัฒนา
ของทุกประเทศความจ าเป็นที่แรงงานจะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างพอเหมาะพอควร  
มีศักดิ์ศรีสามารถด ารงตนอยู่อย่างเท่าเทียมกันกับทุกกลุ่มชนต่าง ๆ ในสังคมได้ จึงนับเป็นเรื่อง
ส าคัญประการหนึ่ง 
 แต่อย่างไรก็ตามการที่แรงงานมีความหลากหลายแยกไปตามภาคการผลิตสาขาต่าง ๆ นั้น 
ท าให้การจัดการดูแลและการด ารงอยู่ของแรงงานมีความแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยที่มีแรงงานกระจายไปตามสาขาการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคพาณิชยกรรม และภาคบรกิาร จึงท ำให้กำรบริหำรทำงดำ้นแรงงำนมีควำมซับซ้อนตำมไปด้วย 
ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละภาคการผลิตจะมีบริบทที่แตกต่างกัน และโดยที่แรงงานในแต่ละภาค  
การผลิตยังแยกออกเป็นหลายระดับ เช่น แรงงานมีฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ 
รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในหลากหลายมิติ ทั้งในเชิ งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมถึ งมีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันทางสังคมอื่น  ๆ โดยเฉพาะแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมจะมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการ  
ที่เป็นนายจ้าง และในระดับไตรภาคี ระหว่างแรงงาน ผู้ประกอบการ และรัฐ ดังนั้น รัฐจึงต้อง 
มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้านเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญกับแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน 
นอกระบบ ในการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ดังรายละเอียดในบทที่ ๒ และในส่วนของปัญหาภาคแรงงาน เช่น  
แรงงานขาดอ านาจในการต่อรองค่าจ้างนั้นเป็นหนึ่งในความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในบางทฤษฏีเชื่อว่าความเจริญทางเศรษฐกิจจะมีกลไกไหลจากบนลงล่าง  
(Tickle-down Effect) ซึ่งส่งผลคือเกิดความเหลื่อมล้ าในหลายมิติและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
งานศึกษานี้จึงต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าของไทยในมิติที่ส าคัญ ได้แก่  
มิติเชิงพ้ืนที่ และมิติอาชีพส าหรบักลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จากข้อมูลราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ตามหลักฐานการทะเบี ยนราษฎรของส านั กทะเบี ยนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีจ านวนราษฎรทั่วประเทศทั้งสิ้น ๖๖,๕๕๘,๙๓๕ คน มีจ านวนผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย จากรายงานสถิติรายปี ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ การสรุปในด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว 
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การบริการเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่ท ารายได้ให้คนในประเทศ โดยภาพรวม 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ๑๖,๓๑๖.๔ พันล้านบาท  
ณ ราคาประจ าปี ส่วนการส่งออกมีมูลค่า ๘,๐๙๓.๔ พันล้านบาท ในขณะที่น าเข้ามีมูลค่า 
๘,๐๙๘.๑ พันล้านบาท  
 ส าหรับโครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. ๒๔๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวโน้มประชำกรไทยวัยท ำงำน 
ร้อยละ ๕๑.๗๗ ในขณะท่ีมีประชำกรวัยเยำว์ (๐ - ๑๔ ปี) ร้อยละ ๑๗.๒๑ ประชากรก่อนสูง
วัย ร้อยละ ๑๔.๕๗  และประชากรสูงวัยทั้งช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย รวมร้อยละ  ๑๗.๔๕ 
จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงถึงโครงสร้ำงประชำกรของไทยมีประชำกรวัยท ำงำน ๑๕ ถึง ๔๙ ปี 
รวมวัยก่อนสูงวัย (๕๐ - ๕๙ ปี) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔ (ดังภาคผนวกที่ ๑) 
 จากการส ารวจแรงงานนอกระบบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด  
๓๗ .๕  ล้านคน  พบว่าเป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้มี งานท าที่ ไม่ ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างานร้อยละ ๕๔.๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕๕.๖) 
และอีกร้อยละ ๔๕ .๗  เป็นผู้ท างานที่ ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกันทางสังคม 
จากการท างานหรือแรงงานในระบบผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ 
และในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดท าการรวบรวมข้อมูล จ านวนแรงงานของผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านของทั้งประเทศ 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามจากภาวะโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)   
ท าให้เกิดปัญหาการเข้าถึงการจ้างงานของประชาชน ท าให้ประชาชนจ านวนมากต้องท างาน 
ที่บ้านมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ต้องท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงจะมีประชาชนที่ต้องเข้าสู่สภาวะท างานที่บ้านมากยิ่งขึ้น ขณะที่แต่เดิม 
ก็มีแรงงานนอกระบบส่วนหนึ่งที่ต้องท างานที่บ้านอยู่แล้วและประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นรายได้ สวัสดิการและความปลอดภัย ประชาชนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มด้อยโอกาส  
ที่จะเข้าสู่การจ้างงานปกติ ถึงแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมาคุ้มครองในเรื่องนี้ แต่กระนั้น
ปัญหาต่าง ๆ ก็ยังคงมีอยู่  มีผลต่อการเกิดความเหลื่อมล้ าในทางรายได้ และความมั่นคง 
ของมนุษย์ในภาพรวม 
 ในกำรศึกษำครั้งน้ีจะเน้นกำรแก้ไขปัญหำโดยเลือกแนวทำงกำรจัดท ำข้อเสนอ 
เพ่ือกำรส่งเสริมรำยได้แบบกลุ่มในกรณี “กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน” ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้น ำข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง 
กับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในต่ำงประเทศมำศึกษำ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนรัฐ  
ภำคประชำสังคม รวมถึงได้มีกำรสอบถำมผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องแรงงำนนอกระบบ 
และผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนเศรษฐกิจ 
จึงเน้นกำรศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรสร้ำงรำยได้ และกำรสร้ำงเสริมอำชีพ
แบบกลุ่ม 
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 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำ เสนอแนะ กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ด้ำนเศรษฐกิจ ภำยใต้คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
วุฒิสภำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของแรงงำน กำรเสริมรำยได้แบบกลุ่ม กำรจ้ำงงำน  
กำรคุ้มครองของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนที่เป็นธรรม ซึ่งมีประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง 
ซึ่งอยู่ในระบบแรงงำนนอกระบบซึ่งมีอยู่ ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ล้ำนคนน้ัน มีส่วนส ำคัญ 
ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มคนเปรำะบำง กลุ่มผู้ด้อยโอกำส เช่น ผู้สูงอำยุที่ท ำ งำนได้ ผู้พิกำร 
ที่ท ำงำนได้ เกษตรกรหำรำยได้นอกฤดูกำล สำมำรถท ำงำนได้ที่บ้ำนหรือสถำนที่ไม่ไกล  
จำกบ้ำนนัก และรำยงำนน้ีมีข้อเสนอส ำคัญเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
โดยมีข้อเสนอทั้งในเชิงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือ เป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และลดปัญหำควำมยำกจน  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
       การศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑) ศึกษาสถานการณ์และปัญหาต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
รวมทั้งประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษาแนวทางสร้างรายได้ แบบกลุ่ ม ให้ประชาชนด้วยการท างานที่ บ้ าน  
และศึกษาแนวทางการด าเนินการหรือการอ านวยการแบบกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือผู้รับงานไปท า 
ที่ บ้ าน เพ่ื อ เพ่ิ มรายได้ ของประชากรต่ อหั วให้ เพ่ิ มขึ้ น  และสร้ างโอกาสการท างาน 
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ  

(๓)  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้านและมาตรการ 
ทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่รับงานไปท าที่บ้านได้รับการคุ้มครอง ได้รับความเสมอภาค
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 
๑.๓ ขอบเขตของกำรพิจำรณำ  
       ๑.๓.๑ ก าหนดขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาเฉพาะประเดน็ การรับงานไปท าที่บ้าน ไม่รวมการจ้างงานปกติ หรือแรงงาน
นอกระบบรูปแบบอื่น ๆ เช่น เกษตรพันธสัญญา 
 ๑.๓.๒ ระยะเวลาในการพิจารณา 
  เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๓.๓ ประชากรที่ใช้ในการพิจารณา 
  กลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มที่ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครฐั เช่น กลุ่มคนจน  
กลุ่มคนพิการที่สามารถท างานได้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคนที่ตกงาน กลุ่มเกษตรกร 
ที่ท างานนอกฤดูกาล และกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๔ - ๒๔ ปี ที่ด้อยโอกาส 
  การศึกษาจะเน้นกลุ่มเปราะบางที่เป็นแรงงานรบังานไปท าที่บ้าน และเป็นแรงงาน 
ที่ไร้ฝีมือ 
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๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
       นิยำมจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน  
หรืองานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงาน 
เพื่อรับท างานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 “ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ท างาน 
ที่รับไปท าที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระท าในลักษณะ
ผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 
 เนื่ องจากข้อมูลในเรื่อง “งานที่ รับไปท าที่บ้ าน” ได้มีการพัฒนาในต่างประเทศ 
เป็นระยะเวลานาน ในการศึกษานี้จึงได้น านิยามและหลักการของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน”  
จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่มีการพัฒนามายาวนาน และผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
อยู่ในกลุ่มที่ ๓ ของการแบ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบของ ILO โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 นิยำมตำมองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization 
: ILO) พ.ศ. ๒๕๓๙  
 “งานที่รับไปท าที่บ้าน” (home work) หมายความว่า งำนที่ท ำโดยบุคคลหน่ึงในบ้ำน 
ของบุคคลน้ัน หรือในสถำนที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลน้ันเลือกเอง มิใช่สถำนที่ท ำงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
ที่รับไปท ำที่บ้ำน (employer) เพ่ือรับค่าตอบแทน ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างงานที่รับไปท าที่บ้าน (employer) ก าหนดโดยไม่ค านึงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ 
สัมภาระ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้ในการท างาน  
 นอกจากการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ( International Labour Organization :ILO) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงาน  
เสรีระหว่างประเทศ ( International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU))  
จัดประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะให้มี
การศึกษาถึงแนวทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การศึกษาฯ  
มีแนวทางอย่างชัดเจน  ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization) เสนอให้มีการแบ่งประเภทแรงงานนอกระบบเป็น 
๓ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของกิจการในกจิการขนาดเล็ก (Owner - employer of Micro 
Enterprise) 
 กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ และด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง (Own Account 
Worker) 
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 กลุ่ มที่  ๓  ได้ แก่  ผู้ ที่ ท างานตามที่ ได้ รับการมอบหมาย (Dependent Worker)  
โดยอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งผู้ที่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (Dependent worker) นี้ 
หมายรวมถึงคนท างานตามสัญญาจ้างเหมา (Contract Labour)  ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(Home Worker) และคนท างานบ้านด้วย 
 นิยำมโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 “แรงงำนในระบบ” หมายถึง ผู้มีงานท าที่ได้รับความคุ้มครอง หรือหลักประกันทางสังคม
จากการท างาน ได้แก่ 
 ๑. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
 ๓. ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
 ๔. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๕. ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
 ๖. ผู้มีงานท าที่ประกันตนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐ 
 “แรงงำนนอกระบบ” หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการท างานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 
 “ผู้มีงำนท ำ”  หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑. ได้ท างานตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไปโดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผล 
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่น ส าหรับผลงานที่ท าเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 

๒. ไม่ได้ท างาน หรือท างานน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็นผู้ที่ปกติมีงำนประจ ำ) 

๑) ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลก าไรจากงาน 
หรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน 

๒) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น  ๆ หรือผลก าไรจากงาน 
หรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

๓) ท างานอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือไร่นาเกษตร 
ของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 

“งำน” หมำยถึง กิจการที่ท าที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. กิจการที่ท าแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของค่าตอบแทนที่เป็นเงิน 
อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น 
 ๒. กิจการที่ท าแล้วได้ผลก าไรหรอืหวงัที่จะไดร้ับผลก าไร หรือส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน 
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 ๓. กิจการที่ท าให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลก าไร
ตอบแทนอย่างใด ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการท างาน 
เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนายจ้าง 
 “อำชีพ” หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นท าอยู่ การจัดจ าแนก
ประเภทอาชีพ ใช้ตาม International Standard Classification of Occupation (ISCO – 
๐๘) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
 “สถำนภำพกำรท ำงำน” หมายถึง สถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ของบุคคล
ที่ท างานในสถานที่ที่ท างาน หรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
 ๑. นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวังผลก าไรหรือส่วนแบ่ง  
และได้จ้างบุคคลอื่นมาท างานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง นายจ้างในที่นี้ ไม่ ได้หมายถึ ง  
ผู้ที่จ้างคนงานท างานประเภทงานในบ้านเรือน ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น  ผู้ที่จ้างคนมาท าอาหาร
ในบ้าน ท าความสะอาดบ้าน ซักผ้า เป็นต้น 
 ๒. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง 
โดยล าพังผู้เดียวหรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วย เพ่ือหวังผลก าไรหรือส่วนแบ่ง และไม่ได้
จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นส าหรับงานที่ท า 
 ๓. ช่วยธุรกิจของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยท างานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน 
 ๔. ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ 
รายวัน หรือรายชิ้นหรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ ได้รับจากการท างานอาจจะเป็นเงิน 
หรือเป็นสิ่งของก็ได้ ลูกจ้างแยกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๔.๑ ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ   ตลอดจนลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวของรัฐบาล 
  ๔.๒ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๓ ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับเอกชนหรือธุรกิจของเอกชน 
รวมทั้งผู้ที่รับจ้างท างานบ้าน เช่น ซักรีดเสื้อผ้า เลี้ยงเด็ก ท ากับข้าว ท าความสะอาดบ้าน เป็นต้น 

 ๕. การรวมกลุ่ม  หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันท างานโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ื อ พ่ึ งตน เอง และช่ วยเหลือซึ่ งกั นและกัน  สมาชิกแต่ละคนมี ความ เท่ าเที ยมกัน 
ในการก าหนดการท างานทุกขั้นตอนไม่ว่าเป็นการลงทุน การขาย งานอื่น ๆ ของกิจการ 
ที่ท าตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียน
จัดตั้งในรูปสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) 

 “ผู้ด้อยโอกำส”   หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ
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และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบ
ปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถด ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น 

 “คนยำกจน” หมายถึง คนที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ต่ ากว่าเส้นความยากจน โดยค านวณจากค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหาร สินค้า 
และบริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ปี ๒๕๕๔ เส้นความยากจนก าหนดไว้ที่ ๒,๔๒๒ บาท 
/คน/เดือน  มีจ ำนวน ๘.๘ ล้านคน 

 “คนเร่ร่อน” หมายถึง บุคคลที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่หลับนอน 
ในที่สาธารณะ จึงมักหมายรวมถึงคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน คนไร้บ้าน มีจ ำนวน ๗,๖๕๘ คน 

 “ผู้สูงอำยุ” หมายถึง เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นปัญหาของผู้สู งอายุ 
ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุขจึงแตกต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันเป็นที่ทราบ
กันดีแล้วว่าจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย
และทั่วโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  จึงมีความพยายามและมีการรณรงค์ 
อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียม  เช่นเดียวกับ 
การดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น 

  
๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       (๑) เข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน 
 (๒) มีแนวทางในการส่งเสริมและแนะน าผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 
และอ านาจในการใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 (๓) แนวทางที่เหมาะสมส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านแบบกลุ่ม รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย
ที่สอดคล้องในแต่ละรูปแบบ 
 (๔) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 (๕) ได้แนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและการก ากับดูแล 
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  
๑.๖ กรอบกำรพิจำรณำ  
       ๑.๖.๑ มิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
 ในการพิจารณาศึกษาเรื่องการสร้างรายได้ด้วยการรับงานมาท าที่บ้ าน 
เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ านั้นได้ใช้กรอบแนวคิดในเรื่องของประเด็นนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทั้งจุดเด่น ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
แนวปฏิบัติที่ดี  การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแบบที่น่าสนใจ 
ในการแก้ปัญหาความยากจนที่ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการท างานที่บ้ าน 
เพ่ือการสร้างรายได้ และการได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งการค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน  



๙ 
 

เพ่ือพิจารณาถึงสิ่งที่ควรจะมีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การจัดท า  
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการต่อไป 
  กำรศึกษำท ำตำมนิยำมของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนขององค์กรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ (International –Labor Organization)  
  โดยแรงงำนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ ำนน้ัน เป็นหน่ึงในแรงงำนนอกระบบ 
และอยู่ในกำรศึกษำในกลุ่มที่  ๓ เฉพำะกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน (Home Worker) 
ตำมนิยำมของ ILO โดยกำรศึกษำน้ีจะไม่ศึกษำแรงงำนนอกระบบที่อยู่ ในกลุ่มที่  ๑  
ผู้เป็นเจ้าของกิจการในกิจการขนาดเล็ก (Owner-employer of Micro Enterprise) กลุ่มที่ ๒ 
ผู้เป็นเจ้าของกิจการ และด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง (Own Account Worker)  
 

 
ภาพท่ี ๑.๑ กรอบการพิจารณา 

 
๑.๖.๒ กรอบควำมคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

 ปัจจัยส าคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ ๔ ประการ คือ  
มนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การรับ
งานไปท าที่บ้านเป็นการจ้างงานนอกระบบแต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนแรงงานในระบบ 
ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวและสามารถ 
เป็นแรงงานเสริมที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้น สามารถทดแทนแรงงานบาง
สาขาอาชีพที่ขาดหายไป เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อยู่ที่บ้านหรือท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มท างานกันในสถานที่แห่งหนึ่งเพือ่ท าอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักขึ้นได้ 
 



๑๐ 
 

 กำรสร้ำงรำยได้ด้วยกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
ของมนุษย์ กำรพัฒนำมนุษย์ กำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ ควำมปลอดภัย มีควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องป้องกันให้เกิดภัยคุกคำมที่น้อยที่สุด ส าหรับภัยคุกคามที่เรื้อรัง ได้แก่ ความหิวโหย 
โรคติดต่อ การกดขี่ และความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมนุษย์ควรได้รับการป้องกันจากเหตุการณ์
รุนแรงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันโดยครอบคลุม ๗ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาหาร 
ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบุคคล ด้านชุมชน และด้านการเมือง 
 การพัฒนามนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์มีองค์ประกอบร่วมกัน คือ 
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีบริบทเฉพาะด้าน และเน้นวิธีการป้องกัน  เพียงแต่ความมั่นคง
ของมนุษย์จะเน้นไปที่ “ภัยคุกคาม” เพ่ือที่จะหามาตรการป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้นได้ 
โดยที่การศึกษานี้เน้นที่นโยบายและวิธีการสร้างรายได้เพื่อการรับงานไปท าที่บ้าน การศึกษานี้
จะไม่เน้นการศึกษาไปที่ความมั่นคงของมนุษย์และภัยคุกคามอย่างอื่นดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
และการศึกษานี้ไม่เน้นการศึกษาไปที่การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ (human concepts) 
ซึ่งรวมแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน ความต้องการของมนุษย์และการพัฒนามนุษย์ ประเด็น 
ด้านสันติภาพ การพัฒนา สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสิทธิพลเมือง รวมทั้ง  
สิทธิทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
  การศึกษานี้ เป็ นการศึ กษาเพ่ือหาข้อ เสนอแนะต่อ การพัฒนามนุษย์ 
และความมั่นคงของมนุษย์ต่างเน้นการสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) ให้แก่ปัจเจกบุคคล
และชุมชน  
  มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดการบริหารเพื่อการท างานแบบปัจเจกบุคคล
และในเชิงชุมชน โดยมีกลุ่มแรงงานที่รวมตัวกัน 
  ในการพิจารณาศึกษาเรื่องการสร้างรายได้ด้วยการรับงานมาท าที่บ้านแบบกลุ่ม
สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ านั้นได้ ใช้กรอบแนวคิดในเรื่องของประเด็นนโยบาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทั้งจุดเด่น ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของกฎหมายทั้งใน  
และต่างประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี  การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
ตัวแบบที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาความยากจนที่สามารถรองรับและสอดคล้องกับการท างาน 
ที่บ้านเพ่ือการสร้างรายได้ และการได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งการค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ควรจะมีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การจัดท าเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการต่อไป 

๑.๖.๓ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ข้อที่ ๔.๑.๔ ข้อที่ ๔.๒.๖ และข้อที่ ๔.๓.๒  
 



๑๑ 
 

ข้อที่ ๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภำพและคุ้มครองแรงงำนไทย ให้เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพ
และควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ข้อที่ ๔.๒.๖ กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพ้ืนที่ โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกบั
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพ 

ข้อที่ ๔.๓.๒ กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ
ประสบการณ์และสมรรถนะ 

ยุทธศำสตร์ชำติข้อที่ ๒ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข้อที่ ๔.๑.๓ ข้อที่ ๔.๑.๔ –ข้อที่ ๔.๑.๕ และข้อที่ ๔.๒  
ยุทธศำสตร์ชำติข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
เอกสาร และงานวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 

 
       การเขียนสรุปสาระส าคัญผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ 
จะท าการศึกษา โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศึกษาอย่ างกว้างขวาง 
ครอบคลุม และเจาะลึก 
 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้น าเสนอ
เป็นหัวข้อ ๑๐ หัวข้อ ดังนี้ 
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง๑ 
       แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จะมีเกี่ยวข้องกับแรงงาน
การท างานแบบกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ดกีว่าการท างานเดี่ยว และแนวคิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานมากขึ้น เช่น การสรรหา
ทรัพยากรบุคคลและจัดการด้านแรงงาน  การอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ  
ด้านอัตราจ้างงาน การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการท างานตลอดจนการประผล  
การท างาน การแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง และแรงงานสัมพันธ์ 

ส าหรับแนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องแต่การศึกษานี้จะไม่ได้เน้นไปในเชิงการจัดการ 
ด้านแรงงาน 

๒.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล๒ 
 ปัจจัยส าคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ ๔ ประการ คือ มนุษย์ 
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบริหารจัดการใน ๔ ประการนี้ส่วนที่มีความส าคัญที่สุด
เพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินการท างานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความส าเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 การบริหารจัดการในด้านความสามารถของบุคลากรนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้
เพราะนั่นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร การบริหารจัดการในส่วนของบุคคลนี้

                                                           

๑ ดุษฎี  อายุวัฒน์ และวณิชชา  ณรงค์ชัย, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงาน
ของแรงงานนอกระบบ ในชนบทจังหวัดขอนแก่น Factor related to Understanding of Labour 
Right,”  ในหนั งสื อ  Humanities & Social Sciences มนุ ษ ยศาสตร์สั งคมศาสตร์ , จั ดพิ มพ์ โด ย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น, ๒๕๕๓), น. ๑๗ – ๔๙. 

๒ HR NOTE.asia, “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) 
หั ว ใจส าคั ญ ของการขั บ เคลื่ อ น อ งค์ ก รยุ คปั จ จุ บั น ”  สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  ๔  เมษ ายน  ๒ ๕ ๖ ๓ 
จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-whatishrm-190117/ 
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ได้แก่ เรื่องทักษะการท างาน , ประสบการณ์การท างาน, ไปจนถึงเรื่องของลักษณะนิสัย  
หากทุกอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับการท างานก็จะยิ่งท าให้ท างานได้ราบรื่นไม่เกิดปัญหาใด ๆ 
แล้วสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถฝึกอบรมได้เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเอง  
ให้สูงขึ้นได้เช่นกัน 
 ยุคก่อนที่จะมีการบรหิารจัดการบคุคลนัน้ มนุษย์ถูกมองว่าเปน็เพียง “แรงงาน” 
ซึ่งเป็นแค่หนึ่งปัจจัยในการผลิตเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันได้มีการยกระดับแรงงานให้กลายเป็น 
“ทรัพยากร” ที่มีคุณค่าและความส าคัญขึ้น ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคใหม่นั้นคือขุมพลัง
ส าคัญที่จะท าให้องค์กรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้ดีนั้นก็ย่อมส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน หากกล่าวถึง 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นถึงแม้ว่าศาสตร์นี้จะเพ่ิงเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ไม่นาน  
แต่ก็มีการศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจังเรื่อยมา ส าหรับแนวความคิดที่เป็นเสมือนหลักวิชาการ
สนับสนุนนั้นได้มีนักวิชาการที่เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่อดีต โดยขอบข่ายของแนวความคิด  
ในด้านนี้แบ่งเป็น ๒ กลุ่มประเทศใหญ่ ๆ ที่สนใจศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนั่นก็คือ ๑. กลุ่มนักคิด 
ในสหรัฐอเมริกา และ ๒. กลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแนวคิดคล้าย ๆ กัน โดยสามารถ
จ าแนกแนวความคิดต่างๆ ได้ดังนี้ 
 กลุ่มนักคิดในสหรัฐอเมริกา มีกลุ่มนักคิดที่แบ่งออกเป็น ๒ ส านักใหญ่ ๆ  
ซึ่งมีตัวแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ดังนี้  
 ๑) ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่ มฮาร์วาร์ด 
(The Harvard Model) กลุ่มแนวคิดนี้บางครั้ งถูกเรียกว่าแนวคิดแบบ “มนุษย์ นิยม 
เชิงพัฒนาการ (Developmental Humanism)” ซึ่งมีรากฐานทางความคิดมาจากส านักคิดสาย 
“มนุษยสัมพันธ์” ที่ เน้นเรื่องของการสื่อสารในองค์กร การสร้างระบบท างานแบบทีม  
และการใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแก่นของแนวคิดน้ีก็  
คื อ  ก ารต้ อ งสร้ า งสั ม พั นธภาพ ระหว่ างบุ คลากรในองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  
เพราะเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองจากองค์กรที่ดีและเหมาะสมแล้ว ก็จะเกิดแรงจูงใจ  
ที่ดีในการท างานมีความสุขในการท างาน สังคมการท างานก็ดี งานมีประสิ ทธิภาพขึ้น  
และสุดท้ายแล้วผลประกอบการขององค์กรก็ดีขึ้น องค์กรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้
ค่อนข้างจะเป็นแนวคิดกระแสหลักและทรงอิทธิพลมากที่สุด ทั้งยังมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
ที่สุดด้วย 
 ๒ ) หลั ก ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารท รัพ ย าก รม นุษ ย์ ข อ งส า นั กมิ ชิ แ กน  
(The Michigan School) กลุ่มแนวคิดนี้บางครั้งถูกเรียกว่าแนวความคิดแบบ “บริหาร
จัดการนิยม (Managerialism)” ซึ่งจะเน้นไปที่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มากกว่า 
การบริหารจัดการเชิงบุคคล ซึ่งแนวคิดกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับฝ่ายจัดการมากกว่า  
โดยมองทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือในกระบวนการท างานหนึ่ง แต่ก็มีการใส่ใจมากกว่า
แต่ก่อน แนวความคิดนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับเป็นหลัก ซึ่งบางครั้ง
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แนวความคิดนี้ ก็ ถู ก เรียกว่า “ประโยชน์ -กลไกนิ ยม  (Utilitarian-instrumentalism)”  
คือมองผลประโยชน์ขององค์กรหรือผลประกอบการของบริษัท เป็นหลัก แต่ก็มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอันเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 
  บทบาทและความรับผิดชอบในข่ายงานของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Roles and Responsibilities of Human Resource Management) 
  ทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์กรมากที่สุดก็คือทรัพยากร
มนุษย์ ยุคปัจจุบันหลายองค์กรหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีหลากหลายมิติซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายงาน 
ดังนี้ 
 สรุปบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายงาน มีดังนี้ 
 ๑ . การสรรหาทรัพยากรบุคคลและจัดการด้านแรงงาน (Recruitment  
and Staffing) 
 ๒. อบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) 
 ๓. การบริหารจัดการด้านอัตราจ้างงาน (Payroll Management) 
 ๔. การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการท างานตลอดจนการประเมินผล
การท างาน (Appraisals and Performance Management)  
 ๕. การแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง (Conflict Resolution) 
 ๖. แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation) 
 ๒.๑.๒ แนวคิดพ้ืนฐานในการคุ้มครองแรงงาน 
  เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการคุ้มครองแรงงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการใช้แรงงาน นักวิชาการส่วนใหญ่ มักกล่าวถึงสิทธิแรงงานว่าเป็นสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของลูกจ้างที่พึงได้รับจากระบบการจ้างงาน  หรือมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้ 
ยังมองว่าเป็นสิทธิตามหลักมนุษยชนที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและนายจ้าง  
โดยแรงงานมักใช้การเจรจาต่อรองเพ่ือประโยชน์ที่ตนจะได้รับตามความชอบธรรม 
(International Labour Organization. ๒ ๐ ๐ ๖ ; Organization for Economic Co-operation 
and Development, ๑๙๙๖) ส าหรับประเทศไทย ราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นผู้บัญญัติศัพท์ 
ยังไม่ได้ให้ความหมาย ค าว่าสิทธิแรงงานที่ชัดเจน แต่ได้ให้ความหมายค าว่า “มาตรฐาน
แรงงาน” (Labour Standard) ว่าหมายถึง สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นหลักหรือบรรทัด
ฐาน เกี่ยวกับการแรงงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน การศึกษา การฝึกอบรม สุขภาพ  อนามัย 
ความปลอดภัย และภาวะการณ์ท างาน มาตรฐานแรงงานนี้อาจเกิดขึ้นได้  โดยรัฐบาล 
เป็นผู้ก าหนดและตราขึ้นเป็นกฎหมายใช้บังคับทั่วไป หรืออาจเกิดขึ้นโดยการตกลงระหว่าง  
ฝ่ายจัดการกับฝ่ายคนงานหรือสหภาพแรงงาน หรืออาจเกิดขึ้นโดยองค์การกรรมกรระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ก าหนดขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙) นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๒๕๔๙ ) และ บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  (๒๕๕๐ ) ให้ความหมายของค าว่า  
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“สิทธิแรงงาน” หมายถึง สิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมสิทธิเสรีภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ สิทธิพลเมือง 
สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม  
  การวิจัยมุ่งศึกษาสิทธิแรงงานที่แรงงานนอกระบบพึงได้รับการคุ้มครอง 
จากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยศึกษาความเข้าใจ 
ของแรงงานนอกระบบ ใน ๔ หมวด ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยตรง ได้แก่  
  (๑ ) หมวดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน รายละเอียดของเอกสาร  
ตลอดจน รายละเอียดของเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน  
  (๒) หมวดว่าด้วยค่าตอบแทน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน 
ในงานที่รับไปท าที่บ้าน และการก าหนดค่าตอบแทน  
  (๓) หมวดว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานที่ห้ามให้หญิงมีครรภ์หรือเด็ก 
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ท างานที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลักษณะหรือประเภทของงาน
ตามกฎกระทรวง ตลอดจนสวัสดิการและความคุ้มครองที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านพึงได้รับ และ  
  (๔ ) หมวดว่ าด้ วยบทก าหนดโทษ กรณี ผู้ จ้ างงานฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ 
ตามมาตราต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแรงงานในการวิจัยนี้  จึงหมายถึงการที่แรงงาน 
นอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้าน สามารถเข้าใจประโยชน์ที่กฎหมายแรงงานคุ้มครอง 
ให้แก่คนงานหรือลูกจ้างในอันที่สมควรจะได้รับ อาทิ สัญญาการจ้างงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม  
การประกันสังคม การคุ้มครองด้านการท างาน การบริการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย  
จากการท างาน การได้รับเงินทดแทนหรือเงินชดเชยในกรณีต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับบริการ 
หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าปัจจัยดังต่อไปนี้น่าจะมีความสัมพันธ์
กับความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  คุณลักษณะของแรงงานนอกระบบ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน 
ภาระเลี้ยงดู อาชีพหลักในชุมชน และรายได้รวมต่อเดือน 
  ปัจจัยประสบการณ์การย้ายถิ่นของแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ประสบการณ์  
การย้ายถิ่นและประเภทงานที่ท าเดิม 
  ปั จจั ยการรับ งาน ไปท าที่ บ้ านของแรงงานนอกระบบ  ได้ แก่  เหตุ ผล 
ท่ีรับงานไปท าที่บ้าน แหล่งข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้าน ลักษณะงานที่รับมาท าที่บ้าน 
ประสบการณ์การรับงานไปท าที่บ้าน ลักษณะ การท างาน ระยะเวลาที่ท างานโดยเฉลี่ยต่อวัน  
ผู้จ้างงานที่จ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวมจากงานที่รับมาท าที่บ้าน 
  ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ การรับรู้ความเดือดร้อนจากการท างาน 
นอกระบบ ความคาดหวังต่อการใช้สิทธิแรงงานนอกระบบ และการได้รับสนับสนุนทางสังคม
เพื่อช่วยเหลือในการใช้สิทธิแรงงานนอกระบบ 
 



๑๗ 
 

๒.๒ แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับหลักนโยบาย 
       แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยการพัฒนาอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เพ่ือให้บรรลุผลของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้ง 
แนวยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐาน 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ 
และทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนด้วยการรับงานไปท าที่บ้านนั้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)๓ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้กล่าวถึงแรงงานนอกระบบ ซึ่งอยู่ใน ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
โดยได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด  ๒ .๓  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม  (ผู้ประกันตน 

ตามมาตรา ๔๐) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
๓ .๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการ 

ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
๓.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ

สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม  รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่มองว่าความเหลื่อมล้ าในหลายมิติเป็นหนึ่งในความท้าทายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งภาครัฐควรหันมาดูแลการกระจายรายได้มากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง  
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล Angus Deaton กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ าเป็นอาการ  
ไม่ใช่สาเหตุของปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยสาเหตุที่แท้จริงน้ันส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหา
โครงสร้างเศรษฐกิจทั้งจากการบริหารจัดการของภาครัฐและกลไกการท างานของตลาด  
ที่ยังท างานไม่ดีพอ อาทิ แรงงานขาดอ านาจต่อรองค่าจ้าง ธุรกิจขนาดใหญ่ผูกขาดตลาด 
และกีดกันการแข่งขันจากรายเล็ก ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลเข้า ไม่ถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาที่ มี คุณ ภาพ  และกลไก  Trickle-down effect  ท่ี เชื่ อว่ าความ เจริญ 

                                                           

๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ความเหลื่อมล้ าไทย ท าไมไม่เท่าเทียม” สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Inequality_1Summary.PDF 



๑๘ 
 

ทางเศรษฐกิจจะไหลลงจากบนลงล่างยังไม่ค่อยท างาน ซึ่งส่งผลให้ความเหลื่อมล้ า 
ในหลายมิติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น กลายเป็นอุปสรรคต่อการเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมในระยะยาวได้ งานศึกษาน้ีจึงต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ า
ของไทยในมิติที่ส าคัญ ได้แก่ มิติเชิงพ้ืนที่ และมิติอาชีพ  สาเหตุปัญหาของความเหลื่อมล้ า 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติดังกล่าว โดยจะแบ่งออกเป็น ๓ งานศึกษา  
งานศึกษาแรก ภาพรวมเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าของไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งพบว่าความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ งานศึกษาที่ ๒ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้เชิงพ้ืนที่ 
(Spatial income inequality) และงานศึกษาที่ ๓ ท าความเข้าใจถึงปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้ในมิติอาชีพ 

จากรายงานความ ไม่ เป็ น ธรรมของปั จจั ยสั งคมที่ ก าหนดสุ ขภ าพ  (Social 
determinants of Health Inequity Report of Thailand) จัดท าโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) พบว่า 
เกิดความไม่เป็นธรรมของปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม การท างาน  
การเลี้ยงดู ปัจจัยทางเพศและเพศภาวะ ปัจจัยนโยบายสาธารณะ สภาพเศรษฐกิจ และระบบ
การเมืองการปกครอง เนื่องจากความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ การศึกษาน้ี 
จะเน้นปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพที่มาจากการท างาน สภาพเศรษฐกิจ  

 
๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบของประเทศ 
       ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค าว่า แรงงานนอกระบบว่า หมายถึง  
ผู้มีงานท าที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ท างาน   
 ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP) ในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความหมายของค าว่า แรงงานนอกระบบ ว่าหมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่ท างาน  
โดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรือไม่มีนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ ไม่ได้ท างานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
ที่แน่นอน 
 ดังนั้น จากการให้ความหมายของทั้ง ๒ หน่วยงาน กล่าวโดยสรุป คือ แรงงานนอกระบบ 
คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอน และท างาน 
โดยไม่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
 
 



๑๙ 
 

       ๒.๓.๑ จ านวนแรงงาน 
 จากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ ประจ าปี ๒๕๖๒๔ สรุปผลการส ารวจได้ ดังนี้ 
 แรงงานในประเทศไทย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ แรงงานในระบบและแรงงาน
นอกระบบ โดยในปี ๒๕๖๒ จ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๗.๕ ล้านคน เป็นผู้ท างานในระบบ 
จ านวน ๑๗.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗  ที่ เหลืออีกร้อยละ ๕๔.๓ เป็นแรงงาน 
นอกระบบ จ านวน ๒๐.๔ ล้านคน 

 โดยผู้ท างานนอกระบบส่วนใหญ่ ๓ อันแรก ท างานอยู่ในสาขาเกษตรกรรมฯ 
ร้อยละ ๕๖.๓ รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานพาหนะและของใช้ 
ร้อยละ ๑๖.๑ สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร ร้อยละ ๘.๘ จะเห็นได้ว่า แรงงานนอกระบบ
ส่วนมากเป็นผู้ท างานในภาคการเกษตร (เกษตรกรรม ประมง ป่าไม้) 

 

 
 
ภาพที่ ๒.๑ ข้อมูลจ านวนแรงงานนอกระบบจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

       ๒.๓.๒ ค่าจ้างหรือเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานในระบบและนอกระบบ ปี ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ในการส ารวจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้าง
เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลตามประเภทของค่าจ้าง  
ที่ได้รับ รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์  และรายเดือน แล้วจึงท าการแปลงเป็นรายเดือน 
โดยแบ่งประเภทตามธุรกิจต่าง ๆ  

                                                           

๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, “สรปุผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ ประจ าปี ๒๕๖๒” 



๒๐ 
 

ผลการส ารวจพบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานนอกระบบในทกุประเภทธรุกิจต่ ากว่าแรงงาน
ในระบบ โดยในภาพรวมของทุกประเภทธุรกิจ ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานนอกระบบอยู่ที่ประมาณ 
๗.๑๗๘ บาท/เดือน ในขณะที่แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ย ๑๕,๐๖๒ บาท/เดือน  
หากพิจารณาในแต่ละประเภทธุรกิจ ค่าจ้างเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมทั้งแรงงานในระบบ  
และนอกระบบยังต่ ากว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ 

 

 
 

 
 

       ๒.๓.๓ จ านวนแรงงานนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน 
ผลการส ารวจพบว่า แรงงานนอกระบบจ านวนทั้งสิ้น ๒๐.๔ ล้านคน มีผู้ไม่เคย

ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน ๑๗.๓ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘  
ของจ านวนแรงงานนอกระบบ  และมีผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการท างานจ านวน ๒.๙ ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒ ของจ านวนแรงงานนอกระบบ โดยอุบัติเหตุจากการท างานส่วนมาก 
๓ อันดับแรกเกิดจากการถูกของมีคมบาด/ทิ่มแทง (จ านวน ๑.๘ ล้านคน) พลัดตกหกล้ม 
(จ านวน ๕.๗ แสนคน) และได้รับการชน/กระแทก (จ านวน ๑.๙ แสนคน) 

ภาพที่  ๒.๒ ข้อมูลค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานในระบบและนอกระบบ ปี ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 



๒๑ 
 

 
 

 
๒.๓.๓.๑ จ านวนของแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บ จ าแนกตามวิธีการรักษา 

วิธีการรักษาของแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน  
ส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่ได้รับการรักษาเป็นจ านวน ๒.๑ ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๖.๖ ของจ านวนแรงงานนอกระบบที่ ได้รับบาดเจ็บ รองมาเป็นการซื้อยา 
จากร้านขายยาและน าไปรักษาเอง จ านวน ๗.๗ แสนคน หรือร้อยละ ๒๔.๙ ที่เหลือจ านวน 
๘.๙ หมื่นคน หรือร้อยละ ๒ ต้องไปรับการรักษาในสถานพยาบาล 
         

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๓ ข้อมูลจ านวนแรงงานนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตุจากการท างาน 

ภาพที่ ๒.๔ ข้อมูลจ านวนของแรงงานนอกระบบท่ีไดร้ับบาดเจ็บ  
จ าแนกตามวิธกีารรักษา 

 



๒๒ 
 

๒.๓ .๓ .๒ จ านวนแรงงานนอกระบบที่ ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 
ที่ ต้ องไปรักษาในสถานพยาบาล จ าแนกตามการใช้ สวั สดิ การในการเบิ กจ่ าย 
ค่ารักษาพยาบาล 

แ ร งง าน น อ ก ร ะบ บ ที่ ได้ รั บ บ าด เจ็ บ แ ล ะต้ อ ง ไป รั ก ษ า 
ในสถานพยาบาลส่วนใหญ่ ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน ๕.๕ หมื่นคน  
หรือร้อยละ ๖๒  รองมาใช้ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน ๕.๖ พันคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖.๓ และใช้สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑.๖ พันคน หรือร้อยละ ๑.๗  
ส่วนแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการ ส่วนใหญ่จะจ่ายค่ารักษาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

๒.๓.๓.๓ ปัญหาของแรงงานนอกระบบ  
การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัญหาของแรงงานนอกระบบ 
ปัญหาของแรงงานนอกระบบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า เป็นผู้มีปัญหา 

จ านวน ๖.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๐.๔ ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด  โดยมีปัญหา 
จากการท างานร้อยละ ๗๒.๖ จากสภาพแวดล้อมในการท างาน ร้อยละ ๔๖ .๘  
และความไม่ปลอดภัยในการท างานร้อยละ ๓๘.๗  

จากการส ารวจพบว่า ปัญหาหลัก ๓ เรื่องของแรงงานนอกระบบ คือ 
๑) ปัญหาจากการท างาน โดยปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนต่ า 

รองลงมาเป็นงานที่ท าไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง ท างานหนัก ไม่มีสวัสดิการ 
๒ ) ปั ญ ห าจ าก ค ว าม ไม่ ป ล อ ด ภั ย ใน ก ารท า งาน  ส่ ว น ให ญ่ 

เป็นเรื่องการได้รับสารเคมีเป็นพิษ รองลงมาคือ การท างานกับเครื่องมือและเครื่องจักร  
ที่เป็นอันตราย และได้รับอันตรายต่อระบบหูหรือตา 

ภาพที่ ๒.๕ ข้อมูลแรงงานนอกระบบท่ีไดร้ับบาดเจ็บจากการท างานที่ต้องไปรักษา 
ในสถานพยาบาล จ าแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

 



๒๓ 
 

๓) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาที่พบมาก คือ 
เรื่องอิริยาบถในการท างาน รองลงมาคือ เรื่องฝุ่นละออง ควัน กลิ่น  แสงสว่างไม่เพียงพอ 
สถานที่ท างานไม่สะอาด 

รายละเอียดแต่ละปัญหามีดังนี้  ปัญหาจากการท างานที่แรงงาน 
นอกระบบต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนร้อยละ ๕๓.๕ 
รองลงมาเป็นงานที่ท าไม่ ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๕.๓ และท างานหนัก 
ร้อยละ ๑๓.๙ ที่เหลือเป็นอื่น ๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด เป็นต้น 

ปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างานที่แรงงานนอกระบบประสบ 
มากที่สุด คือ อิริยาบถในการท างาน  (ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่าทางในการท างาน)  
ร้อยละ ๔๕.๐ มีฝุ่นควัน กลิ่น ร้อยละ ๒๕.๔ และมีแสงสว่างไม่เพียงพอร้อยละ ๘.๘ 

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานที่แรงงานนอกระบบ ประสบ 
เป็นส่วนใหญ่คือได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ ๖๑.๓ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย 

บทสรุปจากผลการส ารวจพบว่าในจ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้นจ านวน 
๓๗.๕ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๐.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๔.๓ ซึ่งคนกลุ่มนี้ 
เป็นผู้ท างานแต่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ ที่ได้จากการท างานซึ่งผลการส ารวจแรงงานนอก
ระบบเป็นผู้ท างานที่มีการศึกษาไม่สูงนักและท างานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบ 
อีกว่ารายได้ที่ได้รับค่อนข้างน้อย ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษเพ่ือสร้างโอกาส  
หรือชดเชยด้านสวัสดิการสังคมจากการท างานให้ดีขึ้น ทั้งนี้  หากแรงงานนอกระบบเหล่านี้ 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้ดีขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสังคม 
ในอนาคตต่อไป 
 
๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
       ๒.๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน 

วิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้านขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ  ในแรกเริ่มองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) มีแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง (Employee) ที่อยู่ภายใต้
สัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก ต่อมาได้มีการขยายแนวความคิดออกไปถึงการให้ความคุ้มครอง  
แก่ผู้ใช้แรงงาน (Labour) ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้าง คนท างานบ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และบุคคล
อื่นใดที่ ใช้แรงงานให้ เกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าขึ้นมา โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ 
สัญญาจ้างแรงงาน 

การศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ( Informal Sector) 
อย่างจริงจังได้มีการด าเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Organization (ILO)) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งปรากฏตามเอกสารการศึกษาเรื่อง Employment, 
Income and Equality : A Strategy for the Increasing Productive Employment in 



๒๔ 
 

Kenya (Geneva. ๑๙๗๒) การศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่
เป็นจ านวนมากได้รับการดูแล มีสภาพการท างานที่ดี และมีการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization (ILO)) ได้บัญญัติอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่  ๑๗๗ ว่าด้ วยผู้ รับงานไปท าที่ บ้ าน ( International Labour 
Convention No. ๑๗๗ Home Work) 

 อนุสัญญาส าหรับข้อเสนอแนะ ฉบับที่ ๑๘๔ ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน 
(International Labour Recommendation No. ๑๘๔) โดยอนุสัญญาฉบับนี้ ได้ก าหนด 
นิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” (home work) หมายความว่างานที่ท าโดยบุคคลหนึ่ง 
ในบ้านของบุคคลนั้น หรือในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง มิใช่สถานที่ท างานของผู้ว่าจ้าง
ที่ รับไปท าที่บ้าน (employer) เพ่ือรับค่าตอบแทนซึ่ งก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างงานที่รับไปท าที่บ้าน (employer) ก าหนดโดยไม่ค านึงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
สัมภาระ หรือสิ่ งของอื่น  ๆ ที่ ใช้ ในการท างาน  ส่วนในข้อเสนอแนะ ได้ก าหนดให้มี 
การก าหนดเวลาที่ให้ท างานเสร็จสิ้นไม่ควรท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านขาดโอกาสที่จะได้ 
หยุดพักผ่อนประจ าวันและประจ าสัปดาห์ ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ 

 ส าหรับค่าจ้าง ควรมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับงานที่รับไปท าที่บ้าน
ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่ งชาติแต่ส าหรับงานที่ก าหนดจ่ายค่าจ้างตามหน่วย 
ของงาน อัตราค่าจ้างควรเทียบเคียงกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ 
อนุสัญญาฉบับนีไ้ด ้ระบุให้ประเทศที่ใหส้ัตยาบนัตอ้งก าหนดนโยบายระดับชาตเิกี่ยวกับผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับลูกจ้าง
กลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การป้องกันอันตราย 
ในการท างาน ผลตอบแทนในการท างาน การฝึกอบรม อายุขั้นต่ าของผู้ได้รับอนุญาต 
ให้เป็นผู้ท างานและการคุ้มครองสตรีมีครรภ์ 

 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศไดใ้ห้ความสนใจกับการใช้แรงงานของกลุ่มผู้ใช้
แรงงานภาคนอกระบบ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตั้งแต่ปี ค.ศ.  ๑๙๗๒ แล้ว  
เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมของคนจนที่ท างานหนัก แต่กลับเป็นแรงงานที่ไม่มีตัวตน มีเงื่อนไข
การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีรายได้ไม่แน่นอน และมักไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงาน 
ของรัฐเท่าที่ควร ท าให้ขาดการคุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม  
รวมทั้งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและสังคมบ่อยครั้งกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ 
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จ าแนกกิจกรรมการใช้แรงงาน
ออกเป็นกิจกรรมการใช้แรงงานภาคในระบบ (Formal Sector) และภาคนอกระบบ (Informal 
Sector) 

 กิจกรรมการใช้แรงงานภาคนอกระบบ ( Informal Sector) มีลักษณะส าคัญ 
คือ เป็นหน่วยประกอบการขนาดเล็กมักมีการใช้แรงงานในครอบครัวและใช้ทุนต่ า  



๒๕ 
 

มีการใช้เทคโนโลยีและทักษะในการผลิตต่ า มีการใช้แรงงานที่เข้มข้น เปิดด าเนินการได้โดยง่าย
และมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ผลที่ตามมาก็คือ ผลิตภาพมักจะต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า 
และไม่สม่ าเสมอ โดยกิจกรรมภาคนอกระบบเกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงาน
ในช่วงที่โอกาสจ้างงานภาคในระบบมีจ ากัด ความเชื่อในช่วงนั้นก็คือการประกอบอาชีพ 
ภาคนอกระบบจะหมดไปเมื่ออุตสาหกรรมมีการพัฒนาจนถึงขีดที่สามารถรองรับแรงงาน 
ได้ทั้งหมด 

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมภาคนอกระบบซึ่งรวมถึงการรับงานไปท าที่บ้าน  
ก็ยังคงด ารงอยู่ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่ องจนกระทั่ งถึงปี  ค .ศ. ๑๙๘๐ เมื่ อมีการแข่งขัน 
ทางการค้าระหว่างประเทศและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนา  
ท าให้การจ้างงานภาคในระบบลดลง เป็นผลให้กิจกรรมภาคนอกระบบมีความส าคัญมากขึ้น 
เพราะนอกจากจะมีรูปแบบของการผลิตที่ยืดหยุ่น ท าให้ต้นทุนต่ าแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญ  
ในการสร้างรายได้ ให้ แก่ประชาชนซึ่ งมีความสุ่ ม เสี่ ยงต่อการไม่มี งานท าอัน เป็นผล 
มาจากวิกฤตการณ์การจ้างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของการผลิตของภาคในระบบ 
ซึ่งการคงอยู่และเพิ่มขึ้นของการจ้างงานภาคนอกระบบนี้ ส่งผลให้เกิดการทบทวนความหมาย
ของกิจกรรมภาคนอกระบบใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ 
ที่ พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วและในประเทศที่ก าลังพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ งพลวัตร 
ของตลาดแรงงาน โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนค าศัพท์ที่ใช้เรียกกิจกรรม
ดังกล่าว จากเดิมที่เรียกว่ากิจกรรมภาคนอกระบบ ( Informal Sector) มาเป็นเศรษฐกิจ 
นอกระบบ (Informal Economy) 

 ส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านนั้นแม้ว่าในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจะท า
ให้การรับงานไปท างานที่บา้นบางประเภทหายไป เนื่องจากผู้ใช้แรงงานนิยมไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ก็มีการรับงานไปท าที่บ้านหลายประเภทที่ยังคงด ารงอยู่และมีแนวโน้มที่จะมี
การขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในทุกภาคเศรษฐกิจ ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา นอกจากการรับงานไปท าที่
บ้านจะมีการเจริญเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ โดยได้รับการสะท้อนให้เห็นไม่เพียงแต่การกระตุ้น  
ความสนใจในหมู่ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสังคมและแรงงานเท่านั้น แต่ยังอยู่ในการตัดสินใจ  
ของหลาย ๆ รัฐบาลที่จะน ากฎระเบียบที่ออกแบบมาโดยมีรายละเอียดเพ่ือให้ความคุ้มครอง 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ท างานประเภทนี้มาบังคับใช้ 

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก าหนดแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เหมาะสม ยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ 

 ๑. อนุสัญญาฉบับที่  ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่ รับไปท าที่บ้ าน (Home Work 
Convention, C ๑๗๗, ๑๙๙๖ ) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีผล
ผูกพันประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบัน โดยประเทศผู้ให้สัตยาบันมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการบอกเลิกให้สัตยาบัน ในกรณี 
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ที่ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น ๆ องค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศอาจใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบังคับให้เกิดผลตามอนุสัญญาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกจะยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งก็ตามประเทศนั้น ๆ  
ก็ย่อมน าเอาบทบัญญัติหรือข้อก าหนดของอนุสัญญาไปเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย
ภายในประเทศของตนได้  สาระส าคัญ ของอนุ สัญ ญ า ฉบับที่  ๑๗๗  (Home Work 
Convention, C๑๗๗ , ๑๙๙๖) ตามกรอบแนวคิดการคุ้ มครองผู้ รับ งานไปท าที่ บ้ าน  
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑.๑ ค านิยาม 
 ๑) ค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานที่ท าโดยบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเรียกว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้านในบ้านของบุคคลนั้น หรือในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้น  
เลือกเองที่มิใช่สถานที่ท างานของนายจ้างเพื่อรับค่าตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามที่นายจ้างก าหนด โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์  วัสดุ หรือสิ่ งของอื่น ๆ  
ที่ใช้ในการท างาน เว้นแต่บุคคลนั้นมิต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และสามารถพ่ึงพาตนเอง  
ได้ทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระตามกฎหมายข้อบังคับ
แห่งชาติหรือค าพิพากษาของศาล 

 ๒) ไม่ได้บัญญัตินิยามค าว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” ไว้แต่ได้บัญญัติว่า 
บุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้างและได้น างานมาท าที่บ้านของตนเป็นครั้งคราวแทนที่จะท า  
ณ สถานที่ท างานประจ าของตน บุคคลนั้นมิใช่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามนัยแห่งอนุสัญญานี้  
เหตุที่อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ไม่ได้บัญญัตินิยามค าว่า “ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน” เพราะได้อธิบายไว้แล้วว่าบุคคลใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองจากการท างาน  
ที่รับไปท าที่บ้านในนิยาม “งานที่รับไปท าที่บ้าน” 

 ส่วนในข้อเสนอแนะ ได้ก าหนดให้การก าหนดเวลาที่ให้ท างานเสร็จสิ้นไม่ควร
ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านขาดโอกาสที่จะได้หยุดพักผ่อนประจ าวันและประจ าสัปดาห์ ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ 

 ส าหรับค่าจ้างน้ันควรมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับงานที่รับ 
ไปท าที่บ้านตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติ แต่ส าหรับงานที่ก าหนดจ่ายค่าจ้างตามหน่วย 
ของงาน อัตราค่าจ้างควรเทียบเคียงกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ  

 นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับนี้ได้ ระบุให้ประเทศที่ให้สัตยาบันต้องก าหนด
นโยบายระดับชาติเกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับลูกจ้างกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติ  
ในการจ้างงาน การป้องกันอันตรายในการท างาน ผลตอบแทนในการท างาน 

 จากความส าคัญของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยผู้รับงานไปท าที่บ้าน (International Labour Convention No. ๑๗๗ 
Home Work) ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้ว 
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จ านวน ๑๐ ประเทศ๕ ได้แก่ ประเทศอัลบาเนีย อาร์เจนตินา เบลเยี่ยม บอสเนีย และเฮอร์เซโก
วีนา บัลกาเรีย ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ และประเทศเนเธอแลนด์  มาซิโดเนียตอนเหนือ  
และประเทศทาจิกิสถาน 

นอกจากการด าเนินการในเรื่องดั งกล่าวข้างต้น ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization (ILO)) ร่วมกับ
สมาพันธ์แรงงาน เสรีระหว่างประเทศ ( International Confederation of Free Trade 
Unions (ICFTU)) จัดประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งที่ประชุม 
ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการศึกษาถึงแนวทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
และเพื่อให้การศึกษามีแนวทางอย่างชัดเจน ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization) เสนอให้มีการแบ่งประเภทแรงงานนอก
ระบบเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่  ๑  ได้แก่  ผู้ เป็นเจ้าของกิจการในกิจการขนาดเล็ก (Owner-
employer of Micro Enterprise) 

 กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ และด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง (Owner 
Account Worker) 

 กลุ่มที่  ๓ ได้แก่  ผู้ที่ท างานตามที่ ได้รับการมอบหมาย (Dependent 
Worker) โดยอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งผู้ที่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (Dependent 
worker) นี้หมายรวมถึงคนท างานตามสัญญาจ้างเหมา (Contract Labour)  ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน (Home Worker) และคนท างานบ้านด้วย 

 จากข้อมูลอนุสัญญา C๑๗๗  ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ที่กล่าวถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนท างานที่เรียกว่าการรับงานไปท าที่บ้าน
เป็นที่ตั้งหรือสถานที่ท างานที่ก าหนดลักษณะตามผู้รับงานไปท าที่บ้าน แรงงานท างานบ้าน 
มี ๒ ประเภทหลัก 

(๑ ) คนงานรับจ้างเหมาช่วงหรือชิ้นงานและสมาชิกครอบครัวที่ มี 
ส่วนช่วยยังเรียกว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับตลาดใน
บ้านหรือในพ้ืนที่ใกล้เคียง พวกเขาอาจถูกท าสัญญาโดยบริษัทผู้ประกอบการรายย่อยผู้ค้า  
ผู้รับเหมาช่วงหรือคนกลางอื่น ๆ และมักจะได้รับวัตถุดิบและได้รับเงินตามจ านวนที่ระบุต่อชิ้น  

                                                           

๕ International Labour Organization, “ILO CONVENTION 177 ON HOME WORK AND 
WHY IT SHOULD BE RATIFIED”, Retrieved on January 20 2020 From https://hnsa.org.in/sites 
/default/files/ILO%20Convention%20177%20on%20homework%20and%20Why%20it%20 
should%20be%20ratified.pdf 
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ที่ผลิต คนงานเหล่านี้ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับตลาดส าหรับสินค้าที่พวกเขาผลิต อนุสัญญา  
C ๑๗๗ ระบุถึงความต้องการและข้อกังวลของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

(๒) บัญชีพนักงานของตัวเอง ซึ่งประกอบอาชีพอิสระและซื้อวัตถุดิบ 
ของตัวเองและโดยทั่วไปจะติดต่อโดยตรงกับตลาด อนุสัญญา C ๑๗๗ เกี่ยวข้องกับผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน 

๒.๔.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
 การวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ

เรื่องสิทธิแรงงานนอกระบบในชนบทจังหวัดขอนแก่น๖ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๓ คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยสุ่มพ้ืนที่
ระดับอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอหนองเรือ และอ าเภอบ้านฝาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่  
ที่มีกิจกรรมการผลิตนอกระบบในชุมชนที่หลากหลาย และในแต่ละอ าเภอ  ได้สุ่มพ้ืนที่ 
เขตต าบลที่มีกิจกรรมการผลิตได้ต าบลตัวอย่าง รวม ๙  ต าบล ด าเนินการเก็บข้อมูล 
ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานค่ าต่ าสุดและค่าสูงสุด ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานนอกระบบในชนบทจังหวัดขอนแก่น ใช้สถิติ 
Chi-square แ ล ะ ใช้ ค่ า  Contingency Coefficient (CC.) บ่ ง ชี้ ร ะ ดั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ 
ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยการน าเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผล ประกอบด้วย  
ภูมิหลัง แรงงานนอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้าน ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของแรงงาน  
นอกระบบในชนบทจังหวัดขอนแก่น ปัจจัยการรับงานไปท าที่บ้านของแรงงานนอกระบบ  
ปัจจัยประสบการณ์การย้ายถิ่นของแรงงานนอกระบบ และปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. ภูมิหลังแรงงานนอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้าน แรงงานนอกระบบในชนบท
จังหวัดขอนแก่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงมากถึงร้อยละ ๘๗.๒ อายุเฉลี่ย ๔๘.๑ ปี 
โดยมีอายุน้อยที่สุดเพียง ๑๖.๐ ปี และอายุมากที่สุดคือ ๘๐.๐ ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรับ
งานไปท าท่ีบ้านนี้ เปิดโอกาสให้แรงงานเข้าร่วมการผลิตได้แม้ว่าจะอายุมากก็ตาม และพบว่า
กว่าร้อยละ ๗๐ มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันกับสามีภรรยา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา กว่าร้อยละ ๘๐ มีภาระต้องเลี้ยงดูสมาชิกวัยพ่ึงพิง โดยมีภาระเลี้ยงดูเด็กอายุต่ า
กว่า ๑๕ ปี มากที่สุดคือ ๕ คน และกว่าร้อยละ ๗๐ มีภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าการเข้า
ร่วมการผลิตในฐานะแรงงานนอกระบบนั้น  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. ๕๖  

                                                           
๖ ดุษฎี  อายุวัฒน์ และวณิชชา  ณรงค์ชัย, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงาน

ของแรงงานนอกระบบ ในชนบทจังหวัดขอนแก่น Factor related to Understanding of Labour 
Right,” ใน หนั งสื อ  Humanities & Social Sciences มนุ ษ ยศาสตร์สั งคมศาสตร์ , จั ดพิ มพ์ โด ย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น, ๒๕๕๓), น. ๑๗ – ๔๙. 



๒๙ 
 

เป็นความจ าเป็นเพราะแรงงานนอกระบบมีภาระเลี้ยงดูสมาชิกวัยพ่ึงพิง แรงงานนอกระบบ  
มีรายได้รวมเฉลี่ยเดือนละ ๕ ,๓๐๒.๓ บาท โดยมีรายได้จากเงินค่าจ้าง งานนอกระบบ 
เฉลี่ย ๔,๑๘๒.๔ บาทต่อเดือน ชี้ให้เห็นว่าการรับงานไปท าที่บ้านของแรงงานนอกระบบ
ก่อให้เกิดรายได้ที่ใกล้เคียงกับรายได้ขั้นต่ าต่อวันของจังหวัดขอนแก่น (๑๖๗ บาทต่อวัน  
ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล) แรงงานนอกระบบมีโอกาสได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จากชุมชน/
ท้องถิ่น/รัฐ โดยส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการ บัตรทองรองลงมาคือสวัสดิการด้านกองทุนฌาปนกิจ
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ และ ๓๔.๗ ตามล าดับ แม้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การย้ายถิ่น แต่ราวร้อยละ ๔๘.๖  มีประสบการณ์การไปท างานต่ างถิ่น  
โดยส่วนใหญ่ย้ายถิ่นไปท างานกรุงเทพฯและปริมณฑล รองลงมาคือ ย้ายถิ่นไปท างาน 
ในตัวจังหวัดขอนแก่นราว  ร้อยละ ๓๙.๗ ขณะที่ร้อยละ ๔.๑  ของแรงงานนอกระบบ 
เคยไปท างานต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าการรับงานไปท าที่บ้านของแรงงานนอกระบบ 
เป็ นทางเลื อกหนึ่ งของแรงงานที่ มี ป ระ สบการณ์ ย้ ายถิ่ น เมื่ อต้ อ งกลับ คื นถิ่ น เดิ ม 
กว่าร้อยละ ๖๐.๐ เคยท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือ ท างานก่อสร้าง/รับจ้างทั่วไป 
และท างานในภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ และ ๕.๕ ตามล าดับ ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องเลิก
ท างานดังกล่าวเพ่ือเข้าสู่งานนอกระบบ เพราะต้องการดูแลบุตรที่เล็ก หรือพ่อแม่ที่อายุมาก 
ตลอดจนครอบครัวต้องการให้กลับมาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ และ ๒๖.๐ ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจ านวนภาระการเลี้ยงดูที่แรงงานนอกระบบต้องดูแล  

๒. ปัจจัยการรับงานไปท าที่บ้านของแรงงานนอกระบบ การรับงานไปท าที่บ้าน
ของแรงงานนอกระบบในชนบทจังหวัดขอนแก่น พบว่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแรงงานนอกระบบ
ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม (ท านา ท าสวน) รองลงมา คือ ท างานรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๗ แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่รับงานไปท าที่บ้านเพราะถือว่าเป็นงานอดิเรก
เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ต้องดูแลบุตรที่ เล็กหรือพ่อแม่ที่อายุมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒ 
และ ๒๑.๖ ตามล าดับ โดยราวร้อยละ ๒๙.๔ ได้รับข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้านจากเพื่อนบ้าน
ในชุมชนเดียวกัน รองลงมา คือ รับทราบข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้าน จากผู้จ้างงาน 
เข้ามาติดต่อโดยตนเอง ส่วนหนึ่งก็รับทราบข้อมูลด้วยตนเอง  หรือการแสวงหาแหล่งข้อมูล 
เรื่องงานด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ และ ๒๗.๔ ตามล าดับ ปัจจุบันแรงงานนอกระบบ 
รับงานประเภทสิ่งทอมาท าที่บ้านมากถึงร้อยละ ๘๐.๒ โดยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นงานเกี่ยวกับ
การท าอวน อาทิ การถักอวน ปะอวน ซ่อมอวน ถ่ายหูอวน เข้ายางอวน ใส่ตะกั่วอวน เป็นต้น 
แรงงาน มีประสบการณ์ในงานที่รับไปท าที่บ้านเฉลี่ย ๑๔.๓ ปี โดยแรงงานที่มีประสบการณ์
ท างานมากที่สุดคือท ามากกว่า ๖๐ ปี ทั้งนี้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ได้รับการฝึกทักษะ 
และเรียนรู้จากญาติพ่ีน้อง/เพื่อนในชุมชน และเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงร้อยละ  ๔๐.๒ และ ๓๗.๙ 
ตามล าดับ ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์  ส าหรับท างานด้วยตนเอง 
ถึงร้อยละ ๖๔.๘ ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะการท างาน 
แบบไม่มีเวลาที่แน่นอน โดยใน ๑ วันท างานเฉลี่ย ๗.๘ ชั่วโมง และมีระยะเวลาท างานยาวนาน



๓๐ 
 

มากที่สุดคือท างาน ๑๘  ชั่วโมงต่อวัน และกว่าร้อยละ ๘๐  ท างานทุกวันไม่มีวันหยุด  
โดยส่วนใหญ่ต้องส่งงานที่รับไปท าใน ๗ วันต่อครั้ง ทั้งนี้แรงงานนอกระบบรับค่าตอบแทน 
จากพ่อค้าคนกลางหรือนายหน้าหรือตัวแทนที่หักค่าคอมมิสชั่นมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๔.๙ 
รองลงมาคือ รับเงินค่าตอบแทนจากตัวแทนบริษัทแม่หรือตัวแทนจากบริษัทที่ท าการผลิต
เบ็ดเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจากการรับงานไปท าที่บ้านต่อเดือน 
เฉลี่ย ๔ ,๒๑๗  บาท และส่วนใหญ่ แรงงานนอกระบบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น  
ส่วนใหญ่ราคาชิ้นละ ๕.๐ บาท โดยค่าตอบแทนน้อยที่สุด คือ ชิ้นละ ๐.๒๕ บาท (๒๕ สตางค์) 
และมากที่สุด คือ ชิ้นละ ๑๕.๐๐ บาท ในกรณีที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเงินเดือน 
ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบรับค่าตอบแทนเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท ส่วนกรณีที่รับค่าตอบแทน 
เป็นรายวัน ส่วนใหญ่ได้รับวันละ ๑๕๐ บาท นอกจากนี้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิและสวัสดิการ
เพียงวัตถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖  

 
๒.๕ ปัญหาของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
       จากเนื้อหาบทสรุปส าหรับผู้บริหารของการศึกษาสภาพการจ้างและการท างานของลูกจ้าง
ในงานที่รับไปท าที่บา้นและงานเกษตรกรรม๗ ซึ่งเป็นงานศึกษาในช่วงก่อนที่จะมีพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
สภาพการจ้างและการท างานในแต่ละประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้านและงานเกษตรกรรม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจ้างงาน แหล่งการจ้างงาน สถานประกอบกิจการ 
ของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้ านและงานเกษตรกรรม  
รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน โดยการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่ เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้องจ านวน ๑๕,๗๖๔ ตัวอย่าง  
ใน ๗๖ จังหวัดทั่ วประเทศ ประกอบด้วย นายจ้างคนกลางในงานที่ รับไปท าที่บ้ าน  
จ านวน ๒๙๘ ราย ลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้าน จ านวน ๓,๗๑๐ ราย นายจ้างในงาน
เกษตรกรรม จ านวน ๑,๒๔๓ ราย และลูกจ้างในงานเกษตรกรรม จ านวน ๑๐,๕๑๓ ราย  
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                           
๗ ส านักวิจัยกฎหมายและแรงงาน, บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด“รายงานผล

การศึกษาสภาพการจ้างงานและการท างานของลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้านและงานเกษตรกรรม ” 
สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 



๓๑ 
 

 ๒.๕.๑ งานรับไปท าที่บ้าน 
   ๑) บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   นายจ้าง/คนกลางในงานที่รับไปท าที่บ้านท าการส ารวจทั้งหมด จ านวน ๒๙๘ ราย 
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๓๐ ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนใหญ่ท าธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา โดยท าธุรกิจนานกว่า ๓ ปีขึ้นไป เป็นกิจการขนาดเล็ก 
มีลูกจ้างอยู่ระหว่าง ๑๕๐ คน ผลิตภัณฑ์ที่ท าส่วนใหญ่เป็นสิ่งถักทอ/เครื่องนุ่งห่ม ลูกจ้างในงาน
ที่รับไปท าที่บ้านท าการส ารวจทั้งหมด จ านวน ๓,๗๑๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ 
มีอายุมากกว่า ๒๑ ปีขึ้นไป และมีลูกจ้างเด็กที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี อยู่บ้างเป็นส่วนน้อย  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๓๕.๗ ยึดอาชีพ 
รับงานไปท าที่บ้านเป็นอาชีพหลัก ผลิตภัณฑ์ที่ท าส่วนใหญ่ เป็นสิ่งถักทอเครื่องนุ่ งห่ม  
โดยมีรายได้ใกล้เคียงกับรายจ่ายเฉลี่ยครอบครัวละ ๓,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทเดือน 

๒)  สภาพการจ้างและสภาพการท างาน 
๒.๑) ลกูจ้างสว่นใหญ่รบังานจากนายจ้างโดยตรงและรบังานจากคนกลาง 
๒.๒) การท าสัญญาจ้างส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันด้วยวาจาไม่มีสัญญาจ้าง

เนื่องจากนายจ้าง/คนกลาง กับลูกจ้างส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันดีอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  
และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเรื่อยมา 

๒.๓) ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการท างาน เนื่องจากการท างาน
ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ของนายจ้างคนกลาง 

๒.๔) เครื่องมืออุปกรณ์ ในการท างาน และวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ นายจ้างคนกลาง
เป็นผู้จัดหาแต่ถ้าราคาไม่สูงมาก และหาซื้อง่ายลูกจ้างจะเป็นผู้จัดหาเอง 

๒.๕) ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนใหญ่ลูกจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
หากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของความเสียหายช ารุดว่าเกิดจากการกระท า
ของลูกจ้างหรือตามอายุการใช้งาน 

๒.๖) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานเฉพาะบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
หรือท าเฉพาะบางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ 

๒.๗) การส่งมอบงานที่ท าเสร็จ มี ๒ ลักษณะ คือ ใช้วันเวลาเป็นตัวก าหนด
และใช้จ านวนผลผลิตเป็นตัวก าหนดในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 

๒.๘) ผู้ก าหนดอัตราค่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นนายจ้าง/คนกลาง 
๒.๙) สถานที่จ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท างานของลูกจ้าง 

๒.๑๐) ระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่จ่ายไม่เกิน ๑ วัน นับแต่วันที่ 
ถูกจ้างส่งมอบงานให้นายจ้าง/คนกลาง 

๒.๑๑ ) ลูกจ้างส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างตามชิ้นงานที่ท า และไม่มีค่าตอบแทน
พิเศษอื่น ๆ ส าหรับลูกจ้างที่รวมกลุ่มกันท าจะแบ่งผลประโยชน์ตามผลงานของแต่ละคน 
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๒.๑๒) อัตราค่าจ้างมีความแตกต่างกันทั้งในแต่ละภูมิภาคและประเภทกิจการ
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราจ้างขั้นต่ าได้เนื่องจากถูกจ้างได้ค่าจ้าง ตามชิ้นงานที่ท า 

๒.๑๓) ลูกจ้างส่วนใหญ่ ไม่ถูกหักค่าจ้าง แต่มีบางส่วนที่ถูกหักค่าจ้าง 
เพื่อเป็นค่าภาษี ชดเชยค่าเสียหาย และค่าประกันผลงาน ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง 
โดยไม่ได้ท าหนังสือยินยอม 

๓) ชัว่โมงการท างาน และวนัหยุดต่าง ๆ 
ลูกจ้างส่วนใหญ่ ท างานวันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๖ วัน หยุด ๑ วัน

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีงานท าต่อเนื่องหรือไม่ 
๔) แรงงานหญงิ และเด็ก 

นายจ้าง/คนกลาง ไม่มีการล่วงเกินทางเพศกับลู กจ้างหญิ งและเด็ก 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง 

๕) สภาพแวดล้อมในการท างาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน 
๕.๑) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานที่บ้านของตนเอง และมีบางส่วนท างานที่บ้าน

ของผู้น ากลุ่ม 
๕.๒) สถานที่ท างานส่วนใหญ่มีความมั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างเพียงพอ 

และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
๕.๓) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานไม่เกีย่วกบังานผลิต ประกอบ บรรจุ แปรรูปวัตถุ

ระเบิดหรือวัตถุไวไฟ มีเพียงส่วนน้อยที่ท างานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ 
๕.๔) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานไม่เกี่ยวกับงานผลิตหรือบรรจุสารเคมีเป็น

อันตรายหรือวัตถุมีพิษ 
๕.๕) นายจ้างคนกลาง ส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน เนื่องจากนายจ้าง/คนกลางส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเด็ก  
มีเงินทุนน้อยไม่สามารถจัดหาได้ ประกอบกับงานส่วนใหญ่ไม่มีอันตราย จึงไม่เห็นความส าคัญ 

๕.๖ ) ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเนื่ องจากการท างาน 
เนื่องจากเป็นงานใช้ฝีมือและเป็นงานเบา 

๕.๗) ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอันตรายจากการท างาน เนื่องจาก 
การท างานไม่มีการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่หรือวัตถุอันตราย 

๕.๘) ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างานในอิริยาบถ
เดียวซ้ า ๆ ซึ่งไม่รุนแรงมาก เมื่อพักผ่อนก็จะหายเป็นปกติ 

๕.๙) นายจ้างคนกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีการอบรม หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การป้องกันอันตรายจากสารเคมี 

๕.๑๐) ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้างเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
และเป็นโรคจากการท างาน เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (โครงการ ๓๐ บาท
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รักษาทุกโรค) และมีเพียงบางส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วนจากนายจ้าง 
/คนกลาง 

๖) แรงงานสมัพันธ ์
นายจ้าง/คนกลางกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกัน

เนื่องจากเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันดี เมื่อมีปัญหาก็จะใช้วิธีประนีประนอมกัน 
๗) ปญัหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็นของนายจ้างและลกูจ้าง 

๗.๑) นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีกฎกระทรวงว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗.๒) ลูกจ้างส่วนใหญ่ประสบปัญหาความไม่แน่นอนของงานที่ท า 
ท าให้มีรายได้ไม่สม่ าเสมอ 

๗.๓) นายจ้างส่วนใหญ่ประสบปัญหาปริมาณงานที่ท าไม่แน่นอนต่อเนื่อง 
และคุณภาพงานที่ลูกจ้างท ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

๗.๔) สิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือคือ หางานให้ท า
ต่อเนื่องและให้มีการท าประกันสังคมให้ 

๒.๕.๒). งานเกษตรกรรม 
๑) บคุคลที่เกี่ยวขอ้ง 

นายจ้างที่ท าการส ารวจในงานเกษตรกรรมทั้งหมด ๑,๒๔๓ รายเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๓๐ ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ท ากิจการประเภทเพาะปลูกมากที่สุด ด าเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา 
ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป และมีพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมมากกว่า ๖ ไร ่

ลูกจ้างที่ท าการส ารวจในงานเกษตรกรรมทั้งหมด ๑๐,๕๑๓ รายเป็นเพศชาย
ใกล้เคียงกับเพศหญิง และมีลูกจ้างต่างด้าวอยู่บางส่วน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
งานส่วนใหญ่ ที่ รับจ้างเป็นงานเพาะปลูก  ลูกจ้ างมี รายได้และรายจ่ายใกล้ เคียงกัน  
คือ เฉลี่ยครอบครัวละ ๓,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

๒) สภาพการจ้างและสภาพการท างาน 
๒.๑) ลูกจ้างส่วนใหญ่ติดต่อเข้าท างานกับนายจ้างโดยตรง และมีบางส่วน

ติดต่อผ่านหัวหน้ากลุ่มแรงงาน เช่นในขั้นตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก 
เป็นต้น 

๒.๒) ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นประเภทลูกจ้างรายวันและจ้างเหมา เนื่องจาก 
งานเกษตรกรรมใช้ระยะเวลาท างานสั้น หากจ้างเป็นรายเดือนจะเสียค่าใช้จ่ายสูง และเป็นงาน 
ที่ไม่สามารถท าต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 

๒.๓) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างาน วันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง และมีจ านวนชั่วโมงพัก
วันละ ๑ ชั่วโมง แต่ทั้งนี้จ านวนชั่วโมงท างานและจ านวนชั่วโมงพักจะมีความแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและแต่ละขั้นตอนของการท างาน โดยส่วนใหญ่นายจ้างจะไม่เข้มงวด
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ในเรื่องเวลาพัก ลูกจ้างเมื่อท างานไปได้ระยะหนึ่งถ้าเหนื่อยมากก็พักได้พอหายเหนื่อย 
ก็ท างานต่อไป ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนงานเสร็จ 

๒.๔) นายจ้างส่วนใหญ่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินประกันการท างาน 
จากลูกจ้างเนื่ องจากลูกจ้างส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน และการท างานไม่ ได้ เกี่ ยวข้อง 
กับด้านการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง 

๒.๕) อัตราจ้างที่ลูกจ้างได้รับโดยเฉลี่ย ๑๖๖.๔๔ บาท คน/วัน โดยในแต่ละ
ภูมิภาคมีอัตราจ้างไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ และแต่ละ
ขั้นตอนของการท างานนั้น ๆ 

๒.๖) ลักษณะการจ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบรายวัน และจ่าย 
เมื่อท างานเสร็จเนื่องจากเป็นการจ้างแบบรายวันและจ้างเหมาสถานที่จ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่จะ
เป็นสถานที่ท างานของลูกจ้างและไม่มีหลักฐาน การจ่าย - รับค่าจ้าง 

๒.๗) การจ้างส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดท าทะเบียนลูกจ้าง เนื่องจากเป็น 
การท างานในระยะเวลาสั้น ๆ 

๒.๘) ลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานปีละเฉลี่ย ๒๑๔ วัน ตามฤดูกาล ท าให้มีเวลา
ว่างมากเป็นสาเหตุท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

๓) วนัหยดุ วันลา และคา่ตอบแทนพิเศษ 
๓.๑) งานเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดวันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย 

วันลากิจ วันหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี โดยลูกจ้างสามารถลาหยุดได้  
เพียงบอกกล่าวด้วยวาจาให้นายจ้างรับทราบเท่านั้น 

๓.๒) ลูกจ้างที่ลาหยุดประเภทต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่หยุดงาน 
๓.๓) ลกูจ้างที่ท างานในวนัหยุดพักผ่อนตามสิทธิสว่นใหญ่ได้รบัค่าจา้ง

เท่ากับอตัราวนัท างานปกติ 
๔) การจ้างแรงงานหญิง 

๔.๑) นายจ้างส่วนใหญไ่ม่ใหลู้กจ้างหญิงท างานที่มีอนัตราย แต่ก็มบีางสว่น
ซึ่งเป็นสว่นน้อยที่ให้ท างานอันตราย 

๔.๒) มี นายจ้ างส่ วนน้ อยที่ ให้ ลู กจ้ างหญิ งท างานช่ วงเวลา ๒๔.๐๐  
- ๐๖.๐๐ นาฬิกา เช่น การกรีดยาง เป็นต้น 

๔.๓) มีนายจ้างส่วนน้อยมากที่จ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างาน ประเภท 
แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นสิ่งของซึ่งมีน้ าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัมและให้ท างาน 
ในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา. 

๕) การจ้างแรงงานเด็ก 
๕.๑) นายจ้างส่วนน้อยมีการจ้างเด็กอายุ ๑๓ ปี ถึงต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 

ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนโดยไม่ได้ขออนุญาตผู้ปกครอง 
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๕.๒) นายจ้างส่วนน้อยมีการจ้างเด็กชาย และเด็กหญิ งอายุ ๑๕ ปี  
ถึงต่ ากว่า ๑๘ ปบีริบูรณ์ท างานที่มีอันตราย และท างานในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา 

๖) สภาพแวดล้อมในการท างาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน 
๖.๑) งานเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกส่วนใหญ่ท างานกลางแจ้ง  

อากาศร้อน และมีฝุ่นละออง แต่งานประเภทเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ท างานในโรงเรือน 
๖.๒) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 

ในการท างานเนื่องจากงานเกษตรกรรมมีอันตรายน้อย ลูกจ้างส่วนใหญ่จะเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันแสงแดดและความร้อนมาเอง 

๖.๓) การเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคเนื่องจากการท างาน 
มีเป็นส่วนน้อยและไมรุ่นแรง ที่รุนแรงส่วนใหญเ่กิดจากสัตว์มพิีษท าร้าย เช่น งู ตะขาบ แมงปอง 
เป็นต้น 

๖.๔) การให้ความช่วยเหลือของนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ 
หรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคเนื่องจากการท างาน มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง 
และฐานะของนายจ้างนั้น ๆ 

๖.๕) การฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและวิธีป้องกันภัยมีเพียง 
ส่วนน้อยที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๗) สวัสดิการ ลูกจ้างส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการ น้ าสะอาดส าหรับดื่ม รองลงมา 
มีห้องน้ า ห้องสุขา ยาสามัญประจ าบ้าน และที่ปิดจมูกกันฝุ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท 
ของงานที่ท าและฐานะของนายจ้างนั้น ๆ ที่สามารถจัดให้ได้ 

๘) แรงงานสัมพันธ์ นายจ้างกับลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกัน 
เนื่องจากจะรู้จักคุ้นเคยกันดีส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีประนีประนอม 

๙) ปญัหาอุปสรรค และข้อคิดเห็น 
๙.๑) นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีกฎกระทรวงว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙.๒) ปัญหาอุปสรรคของนายจ้างส่วนใหญ่คือแรงงานหายากเข้าออกบ่อย

และไม่ตั้งใจท างาน 
๙.๓) ปัญหาอุปสรรคของลูกจ้าง ส่วนใหญ่ คือ การมีงานท าไม่ต่อเนื่อง 

ท าให้มีรายได้ไม่สม่ าเสมอ และอัตราคาจ้างต่ า 
๙.๔) นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการให้ภาครัฐ จัดท าศูนย์ข้อมูลแรงงานรับจ้าง

ในท้องถิ่นและให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๙.๕) ลูกจ้างส่วนใหญ่ ต้องการให้ภาครัฐ ปรับค่าแรงให้สูงขึ้นและหางาน 

ให้ท าอย่างต่อเนื่อง 
 



๓๖ 
 

๒.๖ ประเภทขององค์กรที่สร้างรายได้แบบกลุ่มเพ่ือสังคม 
       ๒.๖.๑ วิสาหกิจชุมชน๘   

 ความหมายของวสิาหกิจชุมชนตามบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกจิ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายถึง “กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ  
หรือการอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยบุคคลที่มีความผูกผัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้ 
และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด”  วิสาหกิจชุมชนสามารถจ าแนกตามกิจการได้ ๓ ประเภท คือ  

๑) กิจการการผลิตสินค้า 
๒) กิจการการให้บริการ 
๓) กิจการอื่นที่ท าให้เกิดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑)  เป็นกิจการที่ ด าเนินการหรือประสงค์จะด าเนินการร่วมกันในชุ มชน  

โดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน
ไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีรายชื่อปรากฏ  
ในทะเบียนบ้านเดียวกัน 

(๒)  เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นที่ท าให้เกิดการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของชุมชน 

(๓)  เป็ นกิ จการที่ มี วั ตถุประสงค์ เพ่ื อสร้างรายได้  เพ่ื อการ พ่ึ งพาตน เอง  
และเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

(๔)  เป็นกิจการที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๖,๖๑๑ แห่ง มีจ านวนสมาชิก ๑,๔๙๐,๕๘๘ ราย  
ซึ่ งเมื่ อจ าแนกตามกิจการแล้ว  ส่วนใหญ่ เป็นกิจการผลิตสินค้ า ได้แก่  การผลิต พืช  
(ร้อยละ ๒๕.๖) การผลิตปศุสัตว์ (ร้อยละ ๒๐.๓) การแปรรูปและผลิตอาหาร (ร้อยละ ๑๑.๑) 
ส่วนกิจการการให้บริการที่จดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ ออมทรัพย์ชุมชน (ร้อยละ ๒๘.๒)  
ร้านค้าชุมชน (ร้อยละ ๑๒.๕) และท่องเที่ยว (ร้อยละ ๖) 

 
 

                                                           

๘ นางสุภัทร ค ามุงคุณ, “การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐ”, เอกสารวิชาการ, 
(สิงหาคม ๒๕๖๑) 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
จากข้อมูลพบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วแต่ไม่เคยประกอบการ  

จ านวน ๕๖,๒๙๕ แห่ง และที่เคยประกอบการ จ านวน ๒๙,๙๙๕ แห่ง แบ่งเป็น วิสาหกิจชุมชน
ที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ๒๙,๔๗๕ แห่ง (ร้อยละ ๙๘.๒๖) เป็นนิติบุคคล จ านวน ๕๒๐ แห่ง  
(ร้อยละ ๑.๗๓)  

วิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการ 
สรุปได้ ดังนี้ 

- ปัญหาด้านการตลาด เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด เนื่องจากไม่สามารถขยายตลาดได้ 
วิสาหกิจชุมชนบางแห่งมีการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ 

- ปัญหาด้านการเงินและด้านบัญชี เช่น ขาดเงินลงทุน ขาดกระแสเงินสดหมุนเวียน 
ไม่มีระบบบัญชีท่ีด ี

- ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น ความไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม  
ขาดความเชื่อถือในผู้น ากลุ่ม ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาด าเนินงาน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการจัดการบัญชี 

- ปัญหาด้านข้อกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มอาศยัช่องวา่งทางกฎหมาย 
โดยเจ้าของกิจการน าลูกจ้างของตนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ าจากภาครัฐ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกิจการส่วนตัว  

จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในปี ๒๕๖๒ เพ่ือช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึง 
และได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมขึ้น ต้นทุนในการด าเนินการด้านเงินลงทุน
ลดลง และเพ่ิมบทลงโทษทางปกครองต่อผู้อ้างชื่อวิสาหกิจชุมชนไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน  
เป็นวิสาหกิจชุมชน 

ภาพที่ ๒.๖ ข้อมูลจ านวนวสิาหกิจที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



๓๘ 
 

๒.๖.๒ วิสาหกิจเพื่อสังคม ๙ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนิยาม 

ของค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น  
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการและได้รับการจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยกิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายนี้ 
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ 
การส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมหรือเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ เว้น
แต่กิจการที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ มาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๓) น าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม ๑) และแบ่งปัน
ก าไรให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้ อยละ ๓๐ ของผลก าไรทั้งหมด  
โดยให้ถือว่าการลงทุนในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะ 
ตาม ๒) หรือการขยายกิจการเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม ๒) ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดเป็นการน าผลก าไรไปใช้เพื่อสังคม 

๔) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เว้นแต่พ้นก าหนด 

๒ ปี นับถึงวันยื่นค าขอจดทะเบียนเพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
๖) ไม่มีหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น 

ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทน 
นิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 
ตาม ๕) เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุ
ให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 

จากนิยามและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ 
ที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างสมดุลระหว่างการแสวงหาก าไรทางธุรกิจ และการช่วยเหลือสังคม
ไปพร้อม ๆ กัน ตัวอย่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จ เช่น อภัยภูเบศร ซึ่งจัดตั้ง 

                                                           
๙ ประพิน นุชเปี่ยม, ติญทรรศน์ ประทีป, และพรณรงค์บงกช เจนจรัสสกุล “วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ในประเทศไทย:ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  Social Enterprise 
in Thailand: Some Observations onthe Social Enterprise Promotion Bill” ในหนั งสือวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน , ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, น. ๑๐๙ – ๑๔๑. 



๓๙ 
 

ในรูปแบบของมูลนิธิ และเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยก าไร  
ส่วนใหญ่ที่ได้จากการขายสินค้าสมุนไพรจะส่งให้โรงพยาบาลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์  
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบของสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จมาก คือ ร้านเลมอนฟาร์ม  
ซึ่งจ าหน่ายสินค้าและอาหารที่ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลมอนฟาร์ม 
มีนโยบายที่จะรับซื้อสินค้าจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมอื่น ๆ โดยหนึ่งในคู่ค้านั้นคือ อุดมชัยฟาร์ม  
ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมชัยฟาร์มมีชื่อเสียง 
ในการเลี้ยงไก่ให้อารมณ์ดี ไข่ไก่ที่ออกมาแม้จะมีขนาดเล็กกว่าท้องตลาด แต่มีความปลอดภัย 
และกระบวนการเลี้ยงไกไ่ขก่็ไมเ่ป็นการทารุณสัตวด์้วย นอกจากนี้วิสาหกิจเพื่อสังคมจ านวนมาก 
เลือกที่จะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท เพราะไม่ต้องการที่จะพ่ึงพาความช่วยเหลือภาครัฐอย่างเดียว 
แต่ยังสามารถแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปได้ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร cabbage & condoms 
นิตยสารรักลูก และส านักพิมพ์สวนเงินมีนา เป็นต้น 

ตามประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีกิจการยื่นค าขอจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งสิ้น ๑๓๐ แห่ง แบ่งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปัน
ก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน ๑๑๒ แห่ง และเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไร
ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน ๑๘ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ในป ระ เด็ น ด้ านค วามท้ าทายที่  Social Enterprise (SE) จะต้ อ งเผชิญ 

ผศ.ดร.พิชญ์ วดี  กิตติปัญญางาม อาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงผลการวิจัยที่ตนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาว่า การขาดทักษะ
ในการบริหารธุรกิจ (business acumen) เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้  SE ในประเทศไทย
ล้มเหลว ทั้งนี้เพราะการจะบริหาร SE ให้อยู่รอดได้นั้น ไม่ใช่แค่การสร้างโมเดลทางธุรกิจ  
แต่ผู้ประกอบการยังต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อของผู้ผลิตและผู้บริโภค  

ภาพที่ ๒.๗ ข้อมูลจ านวนวสิาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม  
แบ่งตามประเภทการจดทะเบียน 



๔๐ 
 

และสร้างความเชื่อใจไปพร้อม ๆ กันด้วย ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางามวา่ผู้ประกอบการจ านวนมากมีความตอ้งการทีจ่ะแก้ปัญหา
ทางสังคม แต่ขาดทักษะทางธุรกิจ ท าให้วิสาหกิจสังคมกลายเป็นฝูงปลาตัวเล็กในทะเลเท่านั้น 
ซึ่งความท้าทายนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อให้ SE 
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ 

๒.๖.๓ องค์กรเพ่ือคนพิการ 
สถานการณ์คนพิการในประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้  
จ านวนผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ๒,๐๒๗,๕๐๐ คน 

(ร้อยละ ๓ .๐๕ ของประชากรทั้ งประเทศ) เป็น เพศชายจ านวน ๑ ,๐๕๘,๔๐๕ คน  
(ร้อยละ ๕๒.๒) และเพศหญิงจ านวน ๙๖๙,๐๙๕ คน (ร้อยละ ๔๗.๘) 

 

อันดับ ภูมิภาค จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑ 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๑๖,๖๐๙ ๔๐.๒๘ 

๒ ภาคเหนือ ๔๔๗,๘๓๔ ๒๒.๐๙ 

๓ ภาคกลาง ๔๑๙,๗๓๙ ๒๐.๗๐ 

๔ ภาคใต ้ ๒๔๔,๓๐๑ ๑๒.๐๕ 

๕ กรุงเทพ ๙๒,๓๒๔ ๔.๕๕ 

ข้อมูลรอการยนืยัน ๖,๖๙๓ ๐.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๗,๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
ในจ านวนผู้พิการทั้งสิ้น ๒.๐๓ ล้านคน เป็นผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 

จ านวน ๑,๐๙๙,๖๗๒ คน (ร้อยละ ๕๔.๒๔) อายุ ๑๕-๕๙ ปี (วัยท างาน) จ านวน ๘๔๕,๗๐๖ คน 
(ร้อยละ ๔๑.๗๑) และอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จ านวน ๘๒,๑๒๒ คน (ร้อยละ ๔.๐๕) 

 
 
 

เพศหญิง 
๙๖๙,๐๙๕ คน 

เพศชาย 
๑,๐๕๘,๔๐๕ คน 

๔๘% ๕๒% 

ตารางที่ ๒.๑ ข้อมลูสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยในภาคต่าง ๆ ของประเทศ 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิการในวัยท างานทั้งสิ้น ๘๔๕,๗๐๖ คน แบ่งเป็น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

ภาพที่ ๒.๘ ข้อมูลสถานการณ์คนพิการแตล่ะช่วงอาย ุ

 

 

ภาพที่ ๒.๙ ข้อมูลสถานการณ์คนพิการจากการประกอบอาชีพ 

ผู้พิการวัยท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ

ประกอบอาชีพ ๒๖๖,๔๘๔ ๓๑.๕๑

ไมม่อีาชีพ ๑๙๖,๔๔๖ ๒๓.๒๓

ประกอบอาชีพไมไ่ด้ ๕๔,๔๖๗ ๖.๔๔

ไมใ่ห้ข้อมลู ๓๒๘,๓๐๙ ๓๘.๘๒

รวมทัง้สิน้ ๘๔๕,๗๐๖ ๑๐๐.๐๐



๔๒ 
 

ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้พิการ 
 

 
 
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้พิการทั้งหมด ๒.๐๗ ล้านคน 
 
 

 
 
 
จากการศึกษา พบว่ายังมีความขาดแคลนบริการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพ

ส าหรับคนพิการที่มีคุณภาพ สถานศึกษาและสถานฝึกอาชีพส าหรับคนพิการมีจ านวน 

ภาพที่ ๒.๑๐ ข้อมูลสถานการณ์คนพิการแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพ 

 

ภาพที่ ๒.๑๑ ข้อมูลสถานการณ์คนพิการด้านการไดร้บัศึกษา 

 



๔๓ 
 

ไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการจัดการศึกษาไม่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนด้านวิชาชีพ ในขณะที่
คนพิการก็ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้เต็มศักยภาพ 

รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพ่ิมสิทธิของคนพิการมากขึ้น โดยกระทรวงแรงงานได้
มีการออกกฎกระทรวงฯ ก าหนดให้นายจ้างรายใดที่มีจ านวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ ๑๐๐ คน 
ขึ้นไป โดยให้นับจ านวนลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีก่อนหน้า แล้วน ามาค านวณหาจ านวน
คนพิการที่ต้องจ้างในสัดส่วนที่มิใช้คนพิการ ๑๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน เศษที่เกิน ๕๐ คน  
ต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก ๑ คน หากไม่รับคนพิการเข้าท างานตามที่ก าหนด นายจ้างจะต้อง 
ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ท าให้หลาย ๆ องค์กรเลือก
วิธีการส่งเงินเข้ากองทุนแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งให้มีการจ้างงาน
คนพิการเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมของสังคม และให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในตนเองว่ามิได้  
เป็นภาระของสังคมแต่อย่างใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๖.๔ สหกรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดนิยามค าว่า “สหกรณ์”  

ว่าหมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายนี้ 

๑) ประเภทของสหกรณ์ 
๑.๑) สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยสมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  

ภาพที่ ๒.๑๒ ข้อมูลสถานการณ์คนพิการด้านระดับการศึกษา 

 



๔๔ 
 

๑.๒) สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  

๑.๓) สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ 
ตามล าพัง 

๑.๔) สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหา
สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

๑.๕) สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแบบหนึง่ที่มสีมาชิกเป็นบุคคล 
ซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก
รู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็น 

๑.๖) สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับความเดือดร้อน
ในเรื่องเดียวกันรวมตัวกัน โดยยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป 

๑ .๗ ) สหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยน  เป็ นสหกรณ์ อ เนกประสงค์  ตั้ งขึ้ น 
โดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบ
อาชีพเดียวกันหรือในสถานที่เดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือการรู้จักช่วยเหลือตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออมเงิน เพื่อการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบื้องต้น 
และเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว 

๑.๘) กลุ่มเกษตรกร เป็นบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
จ านวนไม่น้อยกวา่ ๓๐ คน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ 
อาจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
กลุ่มเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ  

ประเภท 
จ านวนสหกรณ ์ จ านวนสมาชิก 

แห่ง ร้อยละ คน  ร้อยละ 

สหกรณ์เกษตร ๔,๒๘๕ ๕๓.๒๖ ๑,๒๖๔,๒๑๐ ๒๓.๔๘ 

สหกรณ์ประมง ๑๐๓ ๑.๒๘ ๕,๕๔๓ ๐.๑๐ 

สหกรณ์นิคม ๙๑ ๑.๑๓ ๔๗,๖๔๕ ๐.๘๘ 

สหกรณ์รา้นค้า ๑๙๘ ๒.๔๖ ๓๒๖,๙๐๘ ๖.๐๗ 

สหกรณ์บรกิาร ๑,๒๖๘ ๑๕.๗๖ ๒๘๒,๐๙๑ ๕.๒๔ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ ๑,๔๗๖ ๑๘.๓๕ ๒,๙๔๑,๘๓๙ ๕๔.๖๔ 

สหกรณ์เครดติยเูน่ียน ๖๒๔ ๗.๗๖ ๕๑๕,๗๘๗ ๙.๕๘ 

รวมสหกรณ ์ ๘,๐๔๕ ๑๐๐.๐๐ ๕,๓๘๔,๐๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

กลุ่มเกษตรกร ๔,๕๓๒   ๘๖,๓๙๖   

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๗๗   ๕,๔๗๐,๔๑๙   
 
 
 
 

๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
๒.๑)  ปัญหาด้านการขาดแหล่งเงินทุน ถึงแม้จะมีธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วก็ตาม แต่ ธ.ก.ส. ให้บริการเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
เท่านั้น ส าหรับสหกรณ์ประเภทอื่นไม่มีสถาบันการเงินโดยเฉพาะ แหล่งเงินทุนจึงต้องอาศัย
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ซึ่งดอกเบี้ยสูง 

๒.๒) ปัญหาด้านการตลาด เช่น ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขาดประสิทธิภาพ
ในการจัดการท าให้แข่งขันกับพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนไม่ได้ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในทางการค้า 

๒.๓) ปัญหาด้านสมาชิกของสหกรณ์ ไม่มีวินัยและความรับผิดชอบ  
เช่น กู้เงินเพ่ือไปประกอบอาชีพแต่กลับน าเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

ตารางที่ ๒.๒ จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ  
(ณ วนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 



๔๖ 
 

๒.๔) ปัญหาด้านการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
จากเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสหกรณ์รวมถึงการที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
มาบริหารจัดการสหกรณ์ ท าให้สมาชิกเสียผลประโยชน์จากด าเนินงาน 

 
๒.๗ ลักษณะการรับงานไปท าที่บ้านแบบกลุ่ม 
       ลักษณะของการท างานนอกสถานที่ของผู้จ้าง อาจมีรูปแบบตามประเภทขององค์กร
เพ่ือสังคม เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม สหกรณ์ 

๑) การจดทะเบียนจัดตั้งการรับงานไปท าที่บ้าน๑๐ 
 การจ้างงานด้วยวิธีการให้ รับงานไปท าที่ บ้ าน เป็นการจ้างงานนอกระบบ 
ที่มีมานานมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือน หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ซับซ้อนในการผลิต 
มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้งหมด 
 ในอดีตการรับงานไปท าที่บ้านเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ในปัจจุบันการรับงาน 
ไปท าที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว 
 ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศทั้งในเขตเมือง 
และชนบท มีลักษณะการท างานเป็นระบบมากขึ้นจ านวนผู้รับงานก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย 
โดยเฉพาะภายหลังที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี ๒๕๔๐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต
หลายประเภทจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตใหม่โดยการปรับลดขนาดกิจการลง ส่งผลให้มี
สถานประกอบการขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น และพบว่าสถานประกอบการขนาดเล็กจะมีการรับช่วง 
การผลิตมาท าเป็นทอด ๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใช้แรงงานตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ 
ซึ่งน าไปสู่ “ระบบการรับงานไปท าที่บ้าน” ที่โตขึ้น 
 ๒) ความหมายของการรับงานไปท าที่บ้าน 
 งานที่รับไปท าที่บ้าน หมายความว่า งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ 
ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของ
นายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพ่ือรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้าง
ทั้ งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติ การท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่ งส่ วนใด หรือทั้ งหมด 
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง 
 ๓) ลักษณะและประเภทของการรับงานไปท าที่บ้าน 
  ลักษณะของการรับงานไปท าที่บ้านเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต  
มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้ งหมด 
ลักษณะงานที่ส่งให้ท าเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร ส าหรับประเภทของการรับงานไปท าที่บ้าน  

                                                           

๑๐ กระทรวงแรงงาน , “รับงานไปท าที่ บ้ าน” สืบค้น เมื่ อวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓, 
จาก https://lb.mol.go.th/คนหางาน-คนว่างงาน/แนะแนวอาชีพ/รับงานไปท าที่บ้าน 



๔๗ 
 

มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพ่ือใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การท า
กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ประกอบไฟแช็ค วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนพลอย แหวน และประกอบเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

๔) การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เพ่ือให้การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน กว้างขวาง 

และครอบคลุมทุกจังหวัด กรมการจัดหางานจึงได้จัดตั้งส านักงานทะเบียนผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านขึ้น ณ ส านักจัดหางานกรุงเทพทุกแห่งและส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด   
เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ค าปรึ กษา 
และแนะน าเกี่ยวกบัการรับงานไปท าที่บ้านตอ่ผู้รับงานไปท าที่บ้านและกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความมั่นคงในการท างาน และพัฒนาทักษะ ฝีมือ  
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๕) การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  การจดทะเบียนกลุ่มเป็นการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านเป็นประการหนึ่งที่

เสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคง ในการท างาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือประโยชน์ ในการรับงานไปท าที่บ้ าน และสะดวก 
ต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้  ทักษะ ฝี มือของผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน โดยให้ผู้น ากลุ่ม 
ยื่นขอจดทะเบียน ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักจัดหางานกรุงเทพในพ้ืนที่  
ที่กลุ่มตั้งอยู่ ซึ่งกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) มีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน 
(๒) สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีผู้น ากลุ่ม 
(๔) มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 

๖) หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม 
(๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน 

๗) กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ รับงานไปท าที่บ้าน 

กู้ไปซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้  
ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้ 

๘) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ 
(๑) เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน 
(๒) เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่มีการจัดการที่ชัดเจน 
(๓) เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ด าเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 



๔๘ 
 

(๔) เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๕) มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้ 
  ๙) วงเงินกู้และการช าระคืน 

วงเงินกู ้ การช าระคืน 
กู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ก าหนดช าระคืนภายใน ๒ ป ี
กู้เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แตไ่มเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดช าระคืนภายใน ๔ ป ี
กู้เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแตไ่ม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดช าระคืนภายใน ๕ ป ี

๑๐) อัตราดอกเบี้ย 
 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี 

๑๑) หลักประกันการกู้เงิน 
หลักประกันการกู้เงินให้ใช้บุคคลค้ าประกัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี เมื่อรวมอายุผู้ค้ าประกันกับระยะเวลาที่ช าระเงินกู้แล้ว
ต้องไม่เกิน ๖๐ ปี และ 

 (๒) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ 
ซึ่งมีเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒ คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 
๓ คน ส าหรับเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ 

 (๓) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ 
ซึ่งมีเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒ คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 
๔ คน ส าหรับเงินกู้เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 

 (๔) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ 
ซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 
๕ คน ส าหรับเงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒) เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นกู้และผู้ค้ าประกัน หรือหลักฐานอื่น

ที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งแสดงได้ว่าระบุถึงตัวผู้นั้น 
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่ม 
 (๔) แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นกู้และที่ตั้งของสถานที่ท างานของกลุ่มผู้รับงาน 

ไปท าที่บ้าน 
 (๕) ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม 
 (๖) หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
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๒.๘ กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๘.๑ กฎหมายแรงงาน๑๑ 
  ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังที่ ได้กล่าวมาภาครัฐจึงต้องก าหนดมาตรการ  
ในการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในกลุ่มกฎหมาย
ด้านแรงงานมีกฎหมายที่ส่งเสริม สนับสนุน ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑) การรับรองสิทธิด้านแรงงานตามรัฐธรรมนูญ 
๒ ) สิท ธิและหน้ าที่ ระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง แรงงานหรือบุ คคล 

ซึ่งท างานเป็นลูกจ้างจะต้องมีนิติสัมพันธ์โดยการตกลงท าสัญญาที่จะท างานให้กับนายจ้าง  
เพื่อรับค่าจ้างเป็นการตอบแทนการท างานตลอดเวลาที่ท างานให้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการท าสัญญา
จ้างแรงงาน และท าให้นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันตามที่ก าหนด  
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนสิทธิของนายจ้างหรือการโอนสิทธิของลูกจ้าง เงื่อนไขที่ท าให้นายจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกสัญญาจ้างสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับ
ใบส าคัญแสดงการท างานหรือใบผ่านงาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง 

๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    เมื่อสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจ้าง 

ให้ลูกจ้างท างานในสถานประกอบกิจการ เป็นการจ้างโดยการมอบงานให้ผู้รับงานไปผลิตหรือ
ประกอบนอกสถานประกอบการของนายจ้าง แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่รวมถึงการให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 ๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการคุ้มครอง
แรงงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านขึ้นโดยเฉพาะ โดยก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ้าง การเลิกจ้าง การจ่า ย 
ค่าตอบแทนในการท างาน และก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานของผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 

 ๕) พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุม และคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัตินี้
ได้ก าหนดกลไกการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน 

                                                           

 ๑๑ ส านักงานกฤษฎีกา, “กฎหมายไทย”. ล. ๓๓  แรงงานและวิชาชีพ. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐. 
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และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับการพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรมควบคุมโรค   

“ลูกจ้าง”  หมายความวา่  ลูกจ้างตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
และให้หมายความรวมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน  

“แรงงานนอกระบบ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีงานท าแต่ไม่รวมถึง
บุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน และผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๖) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ส าหรับแรงงานที่ท างานบนเรือเดินทะเล มีลักษณะและสภาพของงาน 
ที่แตกต่างไปจากลูกจ้างทั่วไป การให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไม่สามารถท าให้ลูกจ้างบนเรือได้รับความเป็นธรรมและมีภาพการจ้าง 
และสภาพการท างานที่เหมาะสม ปัจจุบันจึงมีการตราขึ้นใช้บังคับกับการจ้างงานระหว่าง
เจ้าของเรือกับคนประจ าเรือเป็นกรณีเฉพาะ 
 ๗) พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ๘) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางาน 
โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างไม่ว่าจะ
เป็นการจัดหางานในประเทศหรือเพื่อท างานต่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศประกอบด้วย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้าง  
หรือคนหางานส่ งเข้ ากองทุน  เพ่ื อใช้จ่ ายในการจัดการให้ คนหางานซึ่ งถูกทอดทิ้ ง 
อยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย และการสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไป  
หรือจะไปท างานในต่างประเทศ 

๙) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
หลักประกันในการท างานและการด ารงชีวิต บุคคลทุกคนจ าเป็นต้องมี

หลักประกันความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตดังที่ รัฐธรรมนูญฯ รับรองไว้  
ส าหรับกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการท างาน ให้กับบุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างและบุคคล
ซึ่งมิใช่ลูกจ้าง โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นที่ประกอบด้วยเงินสมทบจากรัฐบาล 
นายจ้างและผู้ประกันตน (ในกรณีผู้ประกันตนมิใช่ลูกจ้าง เงินสมทบจะประกอบด้วยส่วนของ
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รัฐบาลและผู้ประกันตนท่านั้น) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บตุร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน  
  ๑๐) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  

 ในส่วนของหลักประกันความมั่นคงส าหรับกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การท างาน วางหลักประกันเฉพาะให้กับบุคคลซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยบัญญัติให้เป็นความรับผิดชอบ
ของนายจ้างในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิในกรณีที่ลูกจ้างประสบกรณีต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสีย 
สมรรถภาพ และกรณีตายหรือสูญหาย และเพ่ือให้มีหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนในกรณี
ดังกล่าว จึงก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเงินที่นายจ้างมีหน้าที่
จ่ายสมทบ เพ่ือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้าง 

๑๑) พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจากหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตดังกล่าวแล้ว ลูกจ้างควรมีหลักประกัน 
การด ารงชีวิตหลังจากพ้นวัยท างานแล้ว จึงบัญญัติให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้น และนายจ้างและลูกจ้างต่างก็มีหน้าที่จ่ายเงินเข้า
กองทุนเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน ที่จะมีเงินไว้ใช้จ่ายในการด ารงชีวิตต่อไป 

๑๒) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติวิธีการเจรจา 
ท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือนายจ้างหรือสมาคม
นายจ้างกับสหภาพแรงงาน รวมทั้งก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในกรณี 
ที่ไม่อาจเจรจาตกลงกันได้ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย 

๑๓ ) พระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริมการพัฒ นาฝีมื อแรงงาน  พ .ศ . ๒๕๔๕  
จึงบัญญัติให้เจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ หรือบุคคลที่มีความพร้อมสามารถประกอบ
กิจการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการฝึกอบรมแรงงานหรือการด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับบุคคลทั่วไปหรือลูกจ้างของเจ้าของสถานประกอบการ  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนด 
ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

๑๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กฎหมายบัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลแรงงานและก าหนดวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานขึ้น
โดยเฉพาะ โดยให้ศาลแรงงานมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวด้วย
สิทธิหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คดีพิพาทเกี่ยวด้วย



๕๒ 
 

สิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ก าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงาน 
ก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้าง และบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง 

๑๕) พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๖) พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓  

การควบคุมคนต่างด้าวที่เขา้มาอยู่ในราชอาณาจักร ให้มีใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว ตามการควบคุมการเข้ามาและการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๗) พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๘) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
๑๙) พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒  
๒๐) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 การก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะ

เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และมี พัฒนาการที่ เหมาะสม รวมทั้ งป้องกันมิให้ เด็กถูกทารุณกรรม 
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 
๒.๙ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓๑๒ 
       ๒.๙.๑ ค านิยาม 
 ปัจจุบันรูปแบบการจ้างงานและการท างานจากการท างานในโรงงาน 
หรือสถานประกอบกิจการมาเป็นการท างานที่บ้านมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น กฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งมีหลักการเพ่ือคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากงาน 
ที่รับไปท าที่บ้านเป็นการจ้างงานนอกระบบแบบหนึ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชา  
ของนายจ้าง ท าให้ไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน โดยมีสาระส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

๑) ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลง 
กับผู้จ้างงานเพื่อรับท างานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 
 
 

                                                           

๑๒ นางสาวชญานี กลีบบัว, “การรับงานไปท าที่บา้น”, (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๘)  



๕๓ 
 

๒) นายจ้าง 
 “ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระท า
ในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 

๓) ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านไว้ว่า 
 “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม
มอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน
หรืองานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การพิจารณาว่างานใดเป็นการที่รับไปท าที่บ้านมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) เป็นงานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ท าเพื่อผลิตหรือประกอบ บรรจุ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
 (๒) สถานที่ท างานอาจเป็นที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ  
ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านเลือกเอง และมิใช่สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน 
 (๓) เพื่อรับค่าตอบแทน 
 (๔) งานที่มอบหมายต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจ
ในความรับผิดชอบของผู้จ้างงาน 
 โดยลักษณะของการรับงานไปท าที่บ้านว่า เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน
ในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปท าการผลิต 
หรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ท าเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร ส าหรับประเภทของการรับงาน  
ไปท าที่บ้านมีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 
เช่น การท ากระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ดอกไม้ประดิษฐ์ วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป เจียระไนพลอย แหวน ประกอบไฟแช็ค และประกอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  
 ๒.๙.๒ สัญญาจ้างแรงงาน๑๓ 
 ๑) กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานมีหลายฉบับด้วยกัน แต่กฎหมายลักษณะ 
จ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงเป็นกฎหมายหลัก เป็นที่มา 
และเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อกัน  
ตามกฎหมายทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับ  
ที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

                                                           

๑๓ Maiper, “บ ท ที่  ๓  สัญ ญ าจางแรงงาน ” , สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  ๓ ๐  มิ ถุ น ายน  ๒ ๕ ๖ ๓  
จาก https://sites. google.com/site/maipercom/home/02  

https://sites.google.com/site/maipercom/home/02%20%20เข้าถึง


๕๔ 
 

โดยไม่มีการศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอาจท าให้ความเข้าใจการใช้และการตีความ
กฎหมายคลาดเคลื่อนหรือผิดเพ้ียนไปได้ 
 ๒) สัญญาจ้างแรงงาน นอกจากจะเป็นสัญญาที่มีลักษณะทั่วไปเช่นเดียวกับเอกเทศ
สัญญาลักษณะอื่นแล้วยังเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากเอกเทศสัญญาลักษณะอื่น 
ซึ่งอาจจ าแนกได้สามประเภท คือ เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบและเป็น
สัญญาเฉพาะตัวนอกจากนี้หากคู่สัญญาอยู่ในขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายแรงงานฉบับใด 
ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานฉบับนั้นด้วย 
 ๓) สัญญาจ้างแรงงานอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตามระยะเวลาการจ้างคือ 
สัญญาจ้างแรงงานที่ก าหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนประเภทหนึ่ง และสัญญาจ้างแรงงาน  
ที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนอีกประเภทหนึ่ง 
 ๔) เมื่ อ เกิ ดสัญญ าจ้ างแรงงานขึ้ น  นายจ้ างและลูกจ้ างซึ่ ง เป็ นคู่ สัญ ญ า 
ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันทั้งสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และกฎหมายแรงงานฉบับต่าง ๆ เฉพาะนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในขอบเขตการใช้บังคับ 
ของกฎหมายแรงงานฉบับนั้น ๆ 
 ๕) สัญญาจ้างแรงงานอาจสิ้นสุดลงได้หลายกรณีด้วยสาเหตุแตกต่างกัน 
ซึ่งในหน่วยนี้จะแบ่งออก เป็นสองประเภท คือความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไป  
ซึ่งหมายถึงสัญญาจ้างแรงงานที่สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
หรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 
โดยการบอกเลิกสัญญา ซึ่งอาจเกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ได้  
รวมทั้งการเลิกจ้าง หรือไล่ลูกจ้างออกจากงานซึ่งอาจท าให้นายจ้างต้องรับผิดตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายแรงงานฉบับต่าง ๆ ความเบื้องต้น 
 ๒.๙.๓ ประเภทของงานท่ีรับไปท าที่บ้าน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้มีการแยก
ประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้การท างานทุกประเภทที่เป็นงาน 
ที่รับไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.  ๒๕๕๓ ได้รับ 
ความคุ้มครอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศึกษาจากวิทยานิพนธ์๑๔  ได้เห็นว่าการแบ่งประเภทของงาน 
ที่รับไปท าที่บ้านสามารถจ าแนกออกได้เป็นหลายประเภท โดยอาจจ าแนกตามแหล่งการท างาน 
ลักษณะการประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการท างานที่รับไปท า
ที่บ้าน ดังนี้ 
 
 
 

                                                           

๑๔ ชญานี  กลีบบัว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๒,  น.๕๒ - ๕๕. 



๕๕ 
 

 ๑) งานท่ีรับไปท าที่บ้านจ าแนกตามแหล่งการท างาน 
 (๑ ) งานที่ รับไปท าที่บ้ านที่ท าในชนบท มักมีผู้ประกอบการในเมือง 
หรือตัวแทนในท้องถิ่นเปน็ผู้จ้างงาน ส่วนผู้รับงานไปท าที่บ้านคือครวัเครือในหมู่บ้านหรือในบางกรณี
จะท างานผ่านกลุ่มผู้ผลิต 
 (๒) งานที่รับไปท าที่บ้านที่ท าในเมือง มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ
หลายขนาดและหลายพ้ืนที่  โดยอาจจะผ่านผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  
หรือผ่านตัวแทนผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งอาจเป็นครัวเรือนหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก  
หรืออาจเป็นการท างานให้กับผู้รับช่วงอีกทอดหนึ่ง 
 (๓) งานที่รับไปท าที่บ้านที่ท าในฟาร์มของเกษตรกร เกิดจากธุรกิจการเกษตร
ขนาดใหญ่ว่าจ้างให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท าการผลิตสินค้าการเกษตร ให้เรียกว่า 
การเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กิจการ
การเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งจะท าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง  
และเกษตรกรซึ่งอาจเป็นผู้ผลิตอิสระหรือกลุ่มเกษตรกร 
  ๒) งานท่ีรับไปท าที่บ้านจ าแนกตามลักษณะการประกอบการ 
 (๑) งานที่รับไปท าที่บ้านของครัวเรือน เป็นกรณีที่ครัวเรือนท างานที่รับ 
ไปท าที่บ้านโดยการติดต่อโดยตรงกับผู้จ้างงานหรือติดต่อผ่านทางตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วง 
รายเล็ก ๆ ในท้องถิ่น เมื่อรับงานไปแล้วผู้รับงานอาจท างานคนเดียวหรือท างานช่วยกัน 
โดยสมาชิกในครัวเรือน 
 (๒) งานที่ รับไปท าที่บ้านของกลุ่ม เป็นกรณีที่ผู้ รับงานไปท าที่บ้าน 
ได้รวมกลุ่มกัน โดยหัวหน้ากลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มจะรับงานมาจากผู้จ้างงานและน ามาแจกจ่าย
ให้กับสมาชิก เมื่อสมาชิกรับงานมาแล้วอาจท างานในสถานที่เดียวกัน เช่น ที่ท าการกลุ่ม 
ที่บ้านของหัวหน้ากลุ่ม หรืออาจจะท างานที่บ้านของตนเองก็ได้ 
 (๓) งานที่รับไปท าที่บ้านของผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือผู้รับช่วงการผลิต
ขนาดเล็ก เป็นกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่มีกิจการเป็นของตนเองท าการผลิตสินค้า
หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม โดยใช้แรงงานและอุปกรณ์ของครัวเรือน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
อาจกลายเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ เมื่อมีกิจการขนาดใหญ่กว่ามาติดต่อจ้างให้ท าการผลิต 
 ๓) งานท่ีรับไปท าที่บ้านจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 (๑ ) การผลิ ต  เช่ น  เสื้ อ ผ้ า เค รื่ อ งแต่ งก ายและสิ่ งทอ  ผลิ ตภัณ ฑ์ 
จากไม้และกระดาษ เครื่องประดับเพชรพลอย สินค้าเบ็ดเตล็ด ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด  
มาลัย เครื่องใช้ที่ท าด้วยหนัง อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เฟอร์นิ เจอร์ โลหะขั้นมูลฐาน  
โลหะประดิษฐ์ การพิมพ์โฆษณา ผลิตภัณฑ์เคมียางและพลาสติก ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์เซรามิก
และเครื่องแก้ว เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๒) การขายส่ง การขายปลีกของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
 (๓) เกษตรกรรม 
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 (๔) กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมทางธุรกิจ 
 (๕) กิจกรรมด้านบริการชุมชน และบริการส่วนบุคคล 
 (๖ ) อื่นๆ ได้แก่  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งประกันสังคมภาคบังคับ งานด้านสุขภาพ 
และงานด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษา 
 ๔) งานที่รับไปท าที่บ้านจ าแนกตามผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการท างาน 
ที่รับไปท าที่บ้าน 
 (๑) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เช่น การท าปลาร้า การท าผักและผลไม้ดอง 
การปอกและบรรจุหัวกระเทียม การท าพริกแกง การผลิตและบรรจุชาใบหม่อน การท าขนม 
การท าเครื่องดื่ม การท าอาหารสุนัข  
 (๒) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อ กางเกง  
การถักร้อย การท าผ้าปูโต๊ะ การทอผ้าไหม การทอผ้าฝ้าย การสาวไหม การกรอไหมมัดหมี่ การ
ย้อมผ้า การท าแหอวน  
 (๓) ผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง เช่น การตัดเย็บรองเท้าหนังแท้ 
และหนังเทียม การท ารองเท้ายาง การตัดเย็บกระเป๋าและเข็มขัด เป็นต้น 
 (๔) ผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น การท าประตูหน้าต่าง การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
การท าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียงนอน การท าไม้ปิ้งไก ่ไม้เสียบลูกชิ้น ก้านธูป ไม้จิ้มฟัน การจักสานไม้ไผ่ 
หวาย เถาวัลย์ การท าภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เกษตร ภาชนะบรรจุอาหาร หมวก ไม้กวาด  
เสื่อกก เสื่อพลาสติก ตะกร้า เครื่องตกแต่งส านักงาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ตะกร้า กรงนก 
กรงแมว ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา  
 (๕) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น การท าดอกไม้
ประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ผ้า พลาสติก และเยื่อไม้ การท าดอกไม้จันทน์ กระดาษไหว้เจ้า  
การท าพัดกระดาษ การท ากระดาษสา การท าร่ม  
 (๖ ) ผลิตภัณ ฑ์อโลหะ เช่น  การท าอิฐ การท ากระถางปลูกต้นไม้  
การท าตุ๊กตาชาววัง การท าเตา การท าผลิตภัณฑ์แกะสลักหินและปูนปั้น  
 (๗) ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การหล่อโลหะ การท าช้อนส้อม การท าของช าร่วย
จากโลหะการท าเครื่องมือการเกษตร การตีมีด การท าผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง  
 (๘ ) ผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้ ไฟฟ้า เช่น  การท าไฟกระพริบและไฟประดับ  
การท าอะไหล่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
 (๙ ) ผลิตภัณ ฑ์ เครื่องประดับ เช่น  การเจียระไนนิล  พลอย เพชร  
การท าเครื่องทองทั้งของแท้และของเทียม 
 (๑๐) ผลิตผลเกษตรกรรม เป็นการท าเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract 
Farming) คือ เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านปลูกพืช เพาะเมล็ด ขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ ได้ตาม
ข้อก าหนดในสัญญา ผู้จ้างงานจะรับซื้อคืน ซึ่งมีทั้งการปลูกพืชและเลี้ ยงสัตว์ เช่น การปลูก
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หน่อไม้ฝรั่ง ถั่ว ข้าว มะเขือเทศ สับปะรด แตงโม ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงกุ้ง 
สุกร ไก่ เป็ด  
 (๑๑) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น การบรรจุผลิตภัณฑ์และการปิดฉลาก  
การบรรจุแท่งสีน้ ามันลงกล่อง การร้อยลูกปัด การท าวิกผม เส้นผมเทียม การท าผ้าห่มนวม 
หมอน การท าตุ๊กตา ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การศึกษา การท าของที่ระลึกต่าง ๆ 

๒.๙.๔ ค่าตอบแทน 
  ๑) ค่าตอบแทนในการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน 
   ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ให้นิยามว่า 
“ค่าตอบแทน” ท่ีชัดเจนว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่ง ชนาธิป ชินะนาวิน๑๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“ค่าตอบแทน คือ เงินที่ผู้จ้างงานจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน มิใช่ค่าจ้าง เพราะเป็นการตอบแทน
ผลงานที่ได้ท าส าเร็จ มิใช่ตอบแทนการท างานดังเช่นค่าจ้าง  
   ณัชชา เมืองสง๑๖ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าตอบแทน” หมายความถึง  
เงินที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญา
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ่ายโดยค านวณตามผลงานที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านท าได้ 
  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเกิดจากการตกลง
กันระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเรื่องเสรีภาพในการท าสัญญา 
ตามหลักการพ้ืนฐานส าคัญในการท าสัญญาว่าผู้ที่เข้าท าสัญญาจะตกลงท าสัญญากับใคร  
และจะตกลงอย่างไรก็ย่อมได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ดังนั้นคู่สัญญา  
จะตกลงกันเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย ถ้าฝ่ายผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทน
แล้วฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านเห็นว่าต่ าเกินไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่จ าเป็นต้องผูกพันตน  
เข้ าท าสัญญาจ้างให้ รับงานไปท าที่บ้ านนั้ น  การค านวณค่าจ้างของลูกจ้างที่ท างาน 
ในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันจ่ายค่าจ้างในการท างาน 
ตามสัญญาจ้างแรงงาน โดยค านวณตามระยะเวลาการท างานของลูกจ้าง เป็นรายชั่วโมง รายวัน 
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือค านวณเป็นหน่วยตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ 
 ๒) การค านวณค่าตอบแทนในการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน๑๗ 
 ส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้จ้างงานและผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านตกลงท าขึ้นโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ประกอบกับโดยลักษณะ  
ของงานที่รับไปท าที่บ้านนั้นผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อไรก็ได้ และจะท างานวันละ  
                                                           

๑๕ ชนาธิป  ชินะนาวิน, “การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปท าทีบ่้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บา้น พ.ศ. ๒๕๕๓,” บทบัณฑิตย,์ เล่ม ๖๖ ตอน ๑, น. ๙๖ (มีนาคม ๒๕๕๓) 

๑๖ ณัชชา  เมืองสง, “การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖) 

๑๗ ชญานี  กลีบบัว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๒,  น.๕๗ - ๕๙. 
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กี่ชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตน เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
ในการส่งมอบงานเท่านั้น โดยผู้จ้างงานไม่ได้เข้ามามีอ านาจในการบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแล
ในระหว่างการท างาน ท าให้ในการค านวณค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
มักจะค านวณเป็นหน่วยตามผลส าเร็จของงาน 
 ๓) การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายส าหรับการก าหนดค่าตอบแทน 
ในการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการบัญญัติ 
ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ใน  
มาตรา ๑๖ ดังนี้ 

  “มาตรา ๑๖  การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงาน 
ที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานตามที่คณะกรรมการก าหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัต ิ

ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอม 
จากผู้รับงานไปท าที่บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ” 

จากบทบัญญัติในมาตรา ๑๖  จะเห็นได้ว่า การก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) กรณีการจ้างงานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวและปริมาณเท่ากัน 
ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านหลายรายหรือหลายกลุ่ม การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

(๓) การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องจ่ายเป็นเงินตราไทย
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับงานไปท าที่บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ 

(๔) การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงาน 
ผู้จ้ างงานมีหน้ าที่ ในการจ่ายค่ าตอบแทนในการท างานให้ แก่ผู้ รับ งานไปท าที่ บ้ าน 
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ บัญญัติก าหนด
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการรับงานไปท าที่บ้าน ดังนี้ 

“มาตรา ๑๗  ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ในขณะที่ส่งมอบงานที่ท าหรือตามก าหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท า  
ที่บ้านส่งมอบงานที่ท านั้น” 

จากบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ จะเห็นได้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน
ที่รับไปท าที่บ้าน มีหลักเกณฑ์ในการจ่าย ดังนี้ 



๕๙ 
 

(๑) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า 
(๒) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามที่ก าหนดที่ตกลงกันแต่

ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 
 ๔) แนวทางก าหนดค่าตอบแทน๑๘ 
 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาเสนอแนวทางก าหนดค่าตอบแทน ๒ วิธีการ ดังนี้  
  ๔.๑) ก าหนดเป็นค่าตอบแทนมาตรฐานรายชิ้น   
  ๔.๑.๑) การเลือกงานที่น ามาก าหนดค่าตอบแทน    
  แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าควรก าหนดค่าตอบแทนมาตรฐานส าหรับทุกลักษณะ
งาน เนื่องจากบางงานไม่ได้มีการผลิตแพร่หลายและต่อเนื่องทั้งปี หรือเป็นงานที่ท าในกลุ่ม 
ผู้รับงานไปท าที่บ้ านจ านวนไม่มาก เช่น งานหั่นผักกาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร   
งานลักษณะนี้หากมีการก าหนดราคามาตรฐาน ควรเป็นการก าหนดในพื้นที่มากกว่าการก าหนด 
ให้เป็นราคากลาง  
   การเลือกงานที่ จะน ามาก าหนดค่ าตอบแทนจึ งควรมี
ข้อพิจารณาประการใดประการหนึ่งหรือทั้ง  ๓ ประการ ดังนี้  
   (๑) เป็นงานที่มีกระบวนการผลิตเป็นมาตรฐานชัดเจน 
   (๒) เป็นลักษณะงานที่มีการผลิตในโรงงานด้วยท าให้สามารถ
เปรียบเทียบกระบวนการท างาน และค่าตอบแทนได้ 
   (๓) เป็นงานที่มีค่าตอบแทนต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าและมีการท างาน
สม่ าเสมอ ไม่ใช่เฉพาะฤดูกาล    
   ๔.๑.๒) การเลือกตัวแทนการศึกษากระบวนการท างานและเวลาการท างาน 
  เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน ในทางทฤษฎีการเลือกตัวแทน 
ในการศึกษากระบวนการท างานและเวลาการท างาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการศึกษาเวลา  
และการเคลื่อนไหวหรือ การหารือร่วมกับผู้รับงาน ระบุเพียงว่าควรเลือกผู้ที่มีความสามารถ  
ในการผลิตในระดับปานกลางเท่านั้น การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะ 
ที่หลากหลายทั้งในด้าน เพศ อายุ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของงาน  
ที่ผลิต นอกจากนั้นพ้ืนที่การท างานมีผลเช่นกันต่อการใช้วิธีนี้ เนื่องจากงานบางงาน ผู้รับงาน  
ไปท าที่บ้านในพ้ืนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การปอกกระเทียม ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ที่ท างานในภาคเหนือย่อมมีความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้ รับงานไปท าที่บ้ านในภาคอื่น  

                                                           
๑๘ นฤมล นิราทร (๒๕๕๘) “การศึกษาการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ในประเทศไทย” ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สืบค้นจาก 
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/article/view/170144/122330 

https://repository.turac.tu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
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หรืองานใส่ทุ่น  ใส่ตะกั่ วในการผลิตแหอวน ผู้รับงานไปท าที่บ้ านในจังหวัดขอนแก่น 
มีความเชี่ยวชาญมาก ย่อมใช้ เวลาในการผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า การเลือกตัวแทนการศึกษา 
จึงต้องน าตัวแปรเหล่านี้มาพิจารณาด้วย 
  การศึกษาเวลาการท างานจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยี  
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในลักษณะงานประเภทเดียวกัน หากใช้เครื่องมือการผลิตที่แตกต่างกัน 
ย่อมส่งผลต่อเวลาในการท างาน ยกตัวอย่าง เช่น ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า ของใช้ คุณภาพ 
ของจักรเย็บผ้าส่งผลโดยตรงต่อเวลาในการท างาน 
  การศึกษาเวลาการท างานในงานที่กระบวนการผลิตใช้เวลา
มากกว่า ๑ วัน จ าเป็นต้องท าด้วยความระมัดระวังงานเหล่านี้มีทั้งที่ต้องใช้เวลาเตรียมการผลิต 
เช่น งานจักสาน หรือเป็นงานที่กระบวนการผลิตใช้เวลามาก เช่น งานถักวิกผม เป็นต้น 
การศึกษาเวลาท างานของงานเหล่านี้อาจจ าเป็นต้องน าตัวแปรอื่นเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และผู้เชี่ยวชาญ 
  ควรมีการทบทวนเวลาที่ใช้ในการท างาน รวมทั้งค่าตอบแทน 
ที่ก าหนดจากเวลาการท างาน เนื่องจากความเป็นพลวัตของเทคโนโลยี ที่ ใช้ในการผลิต 
และค่าครองชีพ   
 ๔.๒) ก าหนดเป็นกระบวนการก าหนดค่าตอบแทน 
 จากธรรมชาติของการรับงานไปท าที่บ้ านที่ มีความยืดหยุ่นสู ง 
และความหลากหลายของลักษณะงาน ในประเภทงานย่อยที่ท าให้มีข้อจ ากัดในการก าหนด
ขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เป็นมาตรฐาน (เช่น ในประเภทงาน
ย่อยตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย มีลักษณะงานย่อย เช่น เสื้อสงกรานต์ เสื้อโปโล 
เสื้อเชิ้ต) งานเหล่านี้แม้จะมีขั้นตอนการท างานที่ เป็นมาตรฐานร่วมกัน แต่ก็มีบางขั้นตอน 
ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้การก าหนดค่าตอบแทนที่ เป็นมาตรฐานท าได้ยาก ทางเลือก 
ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับลักษณะงานเหล่านี้ จึงได้แก่การก าหนด “กระบวนการ
ก าหนดค่าตอบแทน” แทนที่จะก าหนดค่าตอบแทนในลักษณะตายตัว กระบวนการก าหนด
ค่าตอบแทนควรประกอบด้วย การก าหนดค่าตอบแทนจากการศึกษากระบวนการท างาน  
และเวลาที่ใช้ในการท างาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด และการหารือร่วมระหว่าง ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียส าคัญ คือ ผู้รับงาน  ผู้จ้างงาน และ คนกลาง ซึ่งในที่นี้ คือ ผู้รับเหมาช่วงการผลิต 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 ๕) พ้ืนฐานแนวทางข้อค้นพบเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน๑๙    
    วิธีการก าหนดค่าตอบแทน 
   ผลการศึกษาพบว่าการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการรับงานไปท าที่บ้ าน 
ใช้วิธีการต่าง ๆ กัน ดังนี้   
 (๑ ) ก าหนดโดยใช้การศึกษาเวลาและการเคลื่ อนไหว การก าหนด 
ตามแนวทางนี้ท าให้ได้ค าตอบส าคัญ ๒ ระดับ  
 ระดับแรก คือ เวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละชิ้น  
 ระดับที่สอง คือ ค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ควรได้รับเมื่อน าเวลา 
ที่ใช้ในการท างานไปค านวณค่าตอบแทนโดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ า 
 การก าหนดโดยใช้วิธีนี้น าเอาเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิตเข้ามาร่วมพิจารณา และพิจารณาต้นทุน  
ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการท างาน จึงเป็นการค านวณที่มีรายละเอียดที่ครอบคลุม 
กระบวนการท างานและต้นทุนการท างาน  
 ผลการศึกษา พบว่าในบางกรณีผู้จ้างงานหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของงาน
ศึกษาเวลาการท างาน เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่ควรเป็นส าหรับลักษณะงานที่ส่งให้ผู้รับงาน  
ไปท าที่บ้าน ก่อนส่งงานให้ผู้รับเหมาช่วง การผลิตเพื่อกระจายให้ผู้รับงาน ค่าตอบแทนนี้จึงรวม
ค่าตอบแทนของผู้รับเหมาช่วงการผลิตและผู้รับงาน โดยที่ผู้จ้างงานอาจไม่ทราบว่าผู้รับงาน
ได้รับค่าตอบแทนเท่าใดและผู้รับงานก็ไม่ทราบว่าโรงงานหรือผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร 
ดังพบจากการศึกษาว่าผู้รับงานเสนอให้ผู้รับเหมาช่วงการผลิตต่อรองราคากับบริษัท  
หรือโรงงาน ข้อค้นพบนี้ท าให้ได้ข้อสรุปว่าค่าตอบแทนของผู้รับงานขึ้นอยู่กับ  
     (๑.๑)  การก าหนดของผู้จ้างงาน หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของงาน  
     (๑.๒)  การก าหนดของผู้รับเหมาช่วงการผลิต    
    (๑.๓) นอกจากการศึกษาการท างาน ผู้จ้างงานบางรายใช้ปัจจัยต้นทุน
การผลิตก าหนดค่าตอบแทน การก าหนดลักษณะนี้ผู้จ้างงานมีบทบาทส าคัญเพราะเป็น 
ผู้ที่มีข้อมูลต้นทุนการผลิต 
    (๒) ก าหนดโดยพิจารณาจากราคาขายของสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่น าเอามิติ 
“ราคาสินค้า” เข้ามาพิจารณานอกเหนือจากบทบาทต้นทุนการผลิต การก าหนดในลักษณะนี้
สะท้อนความส าคัญของผู้บริโภคซึ่งในความเป็นจริง  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ความสอดคล้องระหว่างต้นทุนการผลิตและ “ราคา”  
ที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ ง ๆ เป็นปัจจัยที่ก าหนดความอยู่รอด 
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการมีงานท าของผู้รับงาน ดังนั้นหากค่าตอบแทนส าหรับผู้รับงานส่งผล  
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ให้ราคาของผลิตภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ย่อมมีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อการมีงานท า 
ของผู้รับงาน  
   (๓) ก าหนดโดย “ราคาที่จ่ายในตลาด” หรือ อ้างอิงกับราคาตลาด  
การก าหนดลักษณะนี้ พบในกรณีที่ในพื้นที่มีการผลิตในลักษณะงานเดียวกันจ านวนมาก ท าให้ผู้
จ้างงานสามารถอ้างอิงอัตราการจ่ายกับราคา ตลาดที่จ่ายกันในพ้ืนที่ได้ เช่น ในกรณีการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ในงานผลิตเซรามิก เป็นต้น การก าหนดราคา ในลักษณะนี้ สะท้อนถึงความส าคัญ  
ของการมีผู้ก าหนด “ราคากลาง” ที่ผู้จ้างงานสามารถอ้างอิงได้ โดยราคานี้ เป็นราคาที่จ่าย 
ให้ผู้รับงาน 
   (๔) ก าหนดโดยการตกลงร่วมกันระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงาน ซึ่งพบ 
ทั้ ง ใน ก รณี ที่ เป็ น งาน ใช้ ทั ก ษ ะฝี มื อ  แ ละ ไม่ ใช้ ทั ก ษ ะฝี มื อ  ก ารต กล งจะน า ไป สู่ 
การจ่ายค่าตอบแทนรายชิ้นที่เป็นธรรมหากผู้รับงานมีอ านาจต่อรองเพียงพอ 
   (๕) ก าหนดจากราคาประมูล ค่าตอบแทนที่ก าหนดในลักษณะนี้ถูกก ากับ
ด้วยราคาประมูล ซึ่ งโดยทั่วไปเป็นราคาที่ต่ า เนื่องจากผู้จ้างงานต้องแข่งขันด้านราคา  
และไม่มีโอกาสต่อรองมากนัก ผู้รับงาน มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า  
 ๖) ปัจจัยที่ควรใช้ก าหนดค่าตอบแทน๒๐   
 ผลการศึกษาชี้ ว่าผู้ จ้ างงานและผู้รับงานมีทัศนะต่อปัจจัยที่ ควรใช้ 
ในการก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ที่เหมือนกันก็คือ ทั้งผู้จ้างงานและผู้รับงาน
ให้ความส าคัญต่อการใช้ปัจจัยทักษะฝีมือในการก าหนดค่าตอบแทน การศึกษาครั้งนี้พบว่า  
ผู้รับงานที่ท างานที่ใช้ทักษะฝีมือสูงได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ า แต่ปัจจัยที่เห็นต่างกัน  
คือ ปัจจัยด้านค่าครองชีพ ความยากง่ายของงาน และต้นทุน ซึ่งผู้รับงานเป็นผู้เสนอ และปัจจัย 
ด้านการศึกษาเวลาการท างาน และค่าจ้างขั้นต่ า ซึ่งผู้จ้างงานเป็นผู้เสนอทัศนะของผู้รับงาน 
และผู้จ้างงาน 
 ๗) ทัศนะของผู้รับงานต่อปัจจัยที่ก าหนดค่าตอบแทน     
 ๗.๑) ผู้รับงานให้ความส าคัญต่อค่าครองชีพ ซึ่งหมายความว่า ค่าตอบแทน
จ าเป็นต้องมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ในทางปฏิบัติค่าครองชีพมีพลวัตมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ า      
 ๗.๒) ผู้รับงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยความยากง่ายของงาน แต่ความยากง่าย
ของงานอาจไม่ ได้ถูกพิจารณารวมในการศึกษาเวลาการท างาน แม้ โดยสามัญส านึก 
งานที่ยากย่อมใช้เวลาในการผลิตมากกว่างานที่ง่าย แต่หากการศึกษาเวลาการท างานพิจารณา 
จากผู้รับงานที่ท างานในอัตราความเร็วเฉลี่ยแล้ว ก็หมายความว่า ปัจจัยด้านความยากง่าย  
ไม่มีผลต่อเวลาการท างาน ดังนั้นแม้จะมีการศึกษาเวลาการท างาน แต่ปัจจัยความยากง่าย  
ของงานอาจไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา “การศึกษาการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านในประเทศไทย” ผู้รับงานให้ความส าคัญกับต้นทุนการผลิต ซึ่งหมายถึง ค่าโสหุ้ย 
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การผลิตที่ผู้รับงานต้องรับภาระ โดยหลักการค านวณค่าตอบแทน ค่าโสหุ้ ยการผลิตนี้ 
ต้องถูกน าไปรวมกับค่าตอบแทนที่ค านวณจากเวลาที่ใช้ในการท างาน แต่ในทางปฏิบัติ  
ผู้จ้างงานอาจไม่ไดร้วมค่าโสหุ้ยนี้ในค่าตอบแทน ดังที่พบจากการศึกษาว่า ส่วนใหญ่ค่าตอบแทน
ไม่รวมค่าวัสดุที่ผู้รับงานรับผิดชอบ 
 ๗.๓) ผู้จ้างงานให้ความส าคัญกับการศึกษาเวลาในการท างาน เพราะเป็น 
วิธีที่เป็นมาตรฐานที่สุด ในการก าหนดคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาท าให้ไดข้อ้สรุปว่า
การศึกษาเวลาการท างานไม่ ได้ เป็นเครื่องประกันการได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม  
และเป็นธรรม เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งในระบบการรับงานไปท าที่บ้าน ไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้จ้างงาน 
และผู้รับงานเท่านั้น แต่ยังมี “คนกลาง” คือ ผู้รับเหมาช่วงการผลิตด้วยการศึกษา เวลาท างาน
จึงครอบคลุมเฉพาะกระบวนการท างานเท่านั้น แต่ไม่ได้น าตัวแปรเกี่ยวกับค่าตอบแทน  
ของ “คนกลาง” มาพิจารณาด้วย 
 ๗.๔) ผู้จ้างงานจ านวนหนึ่งจะเสนอการใช้ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ในการก าหนดค่าตอบแทน แต่ผลการศึกษา พบว่ามีการตั้งค าถามต่อความเหมาะสม 
ในการใช้เกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทน เนื่องจากเหตุผลที่ว่า   
 (๑) การท างานที่บ้านมีเงื่อนไขแตกต่างจากการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่ต้องมีการก ากับดูแล ทั้งในประเด็นวิธีการท างานและเวลาที่ใช้ในการท างาน  
จึงไม่ควรใช้เกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนเดียวกับแรงงานที่ท างานในโรงงาน  
 (๒) งานบางงานไม่สามารถใช้เวลาท างานถึง ๘ ชั่วโมง เนื่องจาก 
เป็นงานหนัก การใช้เกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ าก าหนดค่าตอบแทนอาจท าให้ผู้รับงานได้รับค่าจ้างต่ า
กว่าที่ควรจะเป็น 
 (๓) การใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ าอาจท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในงานที่มีอัตราค่าตอบแทนต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าอยู่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการมีงานท า  
ของผู้รับงาน 
 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการก าหนดค่าตอบแทนในการท างาน  
ท าให้ได้ข้อสรุปว่าปัจจัยเหล่านี้ มีความส าคัญต่อการก าหนดค่าตอบแทน 
 ๘) บทบาทของ “คนกลาง” ต่อค่าตอบแทนของผู้รับงาน๒๑   
 แม้งานศึกษานี้จะให้ความส าคัญเป็นเบื้องต้นต่อกระบวนการท างานและการ
ก าหนดค่าตอบแทนจากกระบวนการท างาน แต่ข้อค้นพบจากการศึกษาท าให้เข้าใจถึง
ความส าคัญของ “คนกลาง” ซึ่งหมายถึง ผู้รับเหมาช่วงการผลิตที่มีต่อค่าตอบแทนที่ผู้รับงาน
ได้รับข้อค้นพบนีส้ะท้อนความเป็นจริงที่วา่การก าหนด “การศึกษาการก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ของผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย”  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการศึกษาเวลาและการ
เคลื่อนไหว หรือการหารือร่วมกับผู้รับงาน ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าผู้รับงานจะได้รับ
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ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิตมิได้มีเฉพาะผู้รับงาน
และผู้จ้างงานเท่านั้น วรรณกรรมเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้รับงาน มักจะแยก
พิจารณาหลักการก าหนดค่าตอบแทน ออกจากการน าค่าตอบแทนไปบังคับใช้ ส่งผลให้บทบาท
ของ “คนกลาง” ต่อค่าตอบแทนของผู้รบังานไปท าที่บา้นถูกมองขา้ม และอาจเป็นด้วยเหตุนี้เอง 
ที่อนุสัญญา ฉบับที่ ๑๗๗ ระบุให้มีการก าหนดบทบาทที่ชัดเจนของ “คนกลาง” ไว้ให้ชัดเจน 
ในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
บทบาทของ “คนกลาง” ต่อการก าหนดค่าตอบแทน   การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ในหลายกรณี
บทบาทของ “คนกลาง” ไม่ได้จ ากัดที่การเป็น “ตัวกลาง” ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้จ้างงาน 
หรือเจ้าของงานกับผู้รับงานเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อการประกันชิ้นงาน การประกัน
คุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแทนผู้จ้างงานหรือเจ้าของงานด้วย  
“คนกลาง” ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่นี้ และในบางกรณี ห่วงโซ่การผลิตของการรับ
งานไปท าที่บ้านอาจมี “คนกลาง” มากกว่า ๑ ช่วง ดังนั้น หากผู้จ้างงานหรือเจ้าของงาน 
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยจ าแนกค่าตอบแทน ส าหรับ “คนกลาง” ไว้
ชัดเจน ผู้รับงานมีแนวโน้มได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม หากผู้จ้างงาน ก าหนดค่าตอบแทน
เบื้องต้นจากการศึกษาการท างานตามหลักการที่ควรจะเป็น 
 ๙) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นฐานการก าหนด
ค่าตอบแทน๒๒ 
 แม้ผู้จ้างงานจ านวนหนึ่งเห็นชอบกับการใช้ค่าจ้างขั้นต่ าในการก าหนดค่าตอบแทน  
แต่ผู้จ้างงานจ านวนไม่น้อยที่แสดงความไม่เห็นด้วย การจ่ายโดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ ายังหมายถึง
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งผู้รับงานก็เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ค่าจ้างขั้นต่ า 
เป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทน ผู้จ้างงาน บางรายระบุชัดเจนว่า แนวทางหนึ่ ง 
ในการปรับตัวให้อยู่รอดได้ คือ ลดการส่งงานออกให้ผู้รับงาน ดังนั้น แม้การใช้ค่าจ้างขั้นต่ า  
เป็ นฐาน ในการก าหนดค่ าตอบแทนจะเป็ นห ลักการสากล และยั งปรากฏชัด เจน 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ตาม การน าไปปฏิบัติ 
พึงกระท าด้วยความระมัดระวัง  
       ๒.๙.๕ ความปลอดภัยในการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน 
 ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน สามารถแยก
พิจารณาออกเป็นมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่ รับไปท าที่บ้ าน  
และมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่
รับไปท าที่บ้าน 
 
 

                                                           

๒๒ เพิ่งอ้าง. 



๖๕ 
 

  ๑) มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยมีเจตนาที่จะท า
เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันมิให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับอันตรายอันเกิดจากการท างาน  
ที่รับไปท าที่บ้าน ดังนี้ 
  ๒) งานที่ห้ามมิให้มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 มาตรา ๒๑ วางหลักการห้ามมิให้ผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน
บางประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 (๒) งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือน
อันอาจเป็นอันตราย 
 (๓) งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย 
 (๔) งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   โดยข้ อห้ ามดั งกล่ าวเป็ นการห้ ามไม่ ให้ ท างานอย่างเด็ ดขาด 
เนื่องจากเป็นงานที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน 
ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม การที่รับงานไปท าที่บ้านอาจไม่มีความเหมาะสมในด้านสถาน  
ที่อย่างเพียงพอ 
  ๓) งานที่ห้ามมิให้การจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ 
ในการท างาน 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักการ
ห้ามมิให้ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์  หรือสิ่งอื่นที่ ใช้ในการท างานไว้ 
ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ 
ในการท างานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงเด็ดขาด ตามความในมาตรา ๒๒  

(๒) ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างาน ตลอดจนวิธีการ
ในการป้องกันแก้ไขอันตรายดังกล่าว และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้  การใช้อุปกรณ์ที่ผู้จ้างงานจัดหาให้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดให้ และเมื่องานที่รับมอบหมาย
ส าเร็จแลว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องส่งคืนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหลืออยู่แก่ผู้จ้างงาน 

 



๖๖ 
 

 ๔) มาตรการในการเยียวยาผู้ รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตราย 
อันเน่ืองมาจากการท างานท่ีรับไปท าที่บ้าน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติ 
ถึงมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างาน 
ที่รับไปท าที่บ้านไว้ในมาตรา ๒๔ ดังนี้ 

“มาตรา ๒๔  ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ 
หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงาน
จัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ในการท างาน หรือกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน  ทั้งนี้ การจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา  
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความ ในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้ บั งคั บ แก่ ก รณี ที่ ก ารประสบอันต ราย  
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอง” 

ดังนั้นตามความมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า 
ที่ บ้ าน  พ .ศ . ๒๕๕๓  ได้ ก าหนดให้ ผู้ จ้ างงานต้องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ าย  ๓  ประเภท  
คือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ แต่หากมีความเสียหายอย่างอื่นผู้รับ
งานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ประสบอันตรายจนไม่สามารถท างานได้  
กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ทั้งนี้ การประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายของผู้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีใด  
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหา
หรือส่งมอบให้ 

(๒) ผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน 
(๓) อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน 

๕) การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กไว้ ในมาตรา ๒๐ ดังนี้ 
  “มาตรา ๒๐  ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี
ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิ งมีครรภ์ 
หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี 



๖๗ 
 

 งานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง 
มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณ์ในการก าหนดหา้มผู้ใดให้หญงิมีครรภ์หรือเด็กอายุ
ต่ ากว่าสิบห้าปีท างานอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยค าว่า 
“ผู้ใด” นอกจากจะหมายความถึงผู้จ้างงานแล้ว ยังหมายความรวมถึงบุคคลอื่นด้วย เช่น ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านหรือบุคคลในครอบครัวที่น างานที่รับไปท าที่บ้านไปให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุ
ต่ ากว่าสิบห้าปีท างาน 
 ๖) สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้มี 
การบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ เนื่องจากลักษณะของสัญญาจ้าง 
ให้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน แต่เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นการจ้างท าของ 
จึงท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างและไม่ได้รับสวัสดิการตามระบบกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้จ้างงานก็ไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย 
ที่จะต้องจัดให้มีสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเช่นกัน 

๒.๙.๖ การหลีกเลี่ยงรูปแบบการจ้างงาน 
ในประเทศในกลุ่มศึกษาได้มีการออกกฎหมายเพ่ือจ ากัดการจ้างงาน 

ที่ รับไปท าที่บ้ านที่มี ระยะเวลาการจ้างแรงงานในงานที่ รับไปท าที่บ้ านแบบชั่วคราว  
หรือการจ้างแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้านที่มีการก าหนดระยะเวลา เพ่ือป้องกันมิให้นายจ้าง
อาศัยช่องทางในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ส าหรับประเทศไทยไม่มีบทลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างที่หลีกเลี่ยงรูปแบบ
การจ้างแรงงานส าหรับงานที่รับไปท าที่บ้านภายใต้ความสัมพันธ์การว่าจ้างงานระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง ซึ่งมีผลท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน และสวัสดิการแรงงานอื่น ๆ 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และตามกฎหมายประกันสังคม อย่างไรก็ตาม การได้รับ 
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดจากความสมัครใจระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง จึงเห็นว่าหากประสงค์จะโน้มน้าวให้นายจ้าง (ผู้จ้างงาน) จัดท าข้อตกลง 
การจ้างงานในลักษณะการรับงานไปท าที่บ้านให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้ าน เพ่ือเพ่ิมการให้ 
ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน อาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการการพัฒนากฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้านของประเทศไทย 

 
 
 



๖๘ 
 

       ๒.๙.๗ ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับไปท าที่บ้าน 
 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับไปท าที่บ้าน ไว้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) กรณี งานที่ รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ ในระยะเวลา 
ที่ตกลงกัน 

“มาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ 
ได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน 
ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้จ้างงานมี
เหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” 

เจตนารมณ์ของกรณีในการก าหนดไว้ดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ไม่ให้ผู้จ้างงานเลิกสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่ถ้าผู้ว่าจ้างงาน  
ฝ่าฝืนบอกเลิกสัญญาในช่วงระยะเวลาเท่ากับว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ส่งผลให้
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่เลิกกัน ดังนั้นโดยหลักแล้วในขณะที่งานที่รับไปท าที่บ้าน
ยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งผู้จ้างงานสามารถบอกเลิก 
การจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

(๑.๒) ผู้ จ้ างงานมี เหตุจ าเป็นที่ มิ อาจหลีกเลี่ ยงได้  ซึ่ งผู้ จ้ างงานสามารถ 
บอกเลิกการจ้างได้ แต่ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย 

๒) กรณีมีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 “มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพ่ือตกลง
กันขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงาน 
 ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงาน และผู้จ้างงานจะได้รับ 
ความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงาน  
มีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานให้ผู้อื่นรับงานนั้นไปท าแทนได้” 
 เจตนารมณ์ของกรณีในการก าหนดไว้ดังกล่าว เพ่ือเปิดช่องให้ผู้จ้ างงาน 
จึงมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานไปให้ผู้อื่นท าแทนได้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมาย  
ได้ว่างานที่ รับไปท าที่บ้ านจะไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  และผู้จ้างงานจะได้รับ 
ความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน  โดยก่อนที่จะ  
มีการบอกเลิกการจ้าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานต่อผู้จ้าง
งานได้ โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเมื่อเกิดเหตุอันอาจ
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คาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งตามกฎหมาย  
มิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานเอาไว้ ดังนั้นสิทธิในการขยาย
ระยะเวลาในการส่งมอบงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จ้างงาน แต่หากผู้จ้างงานตกลงขยาย
ระยะเวลาในการส่ งมอบงานให้ แก่ผู้ รับงานไปท าที่ บ้ านแล้ว ผู้ จ้ างงานย่อมไม่มี สิทธิ 
ที่จะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตทุี่ผู้รบังานไปท าที่บ้านท างานไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดได้อีก 
เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้จ้างงานมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาขึ้นใหม่ ผู้จ้างงาน  
ย่อมมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญาหรือจะตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านอีกก็ได้ หรือผู้จ้างงานตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
แต่หากผู้จ้างงานมีเหตจุ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้จ้างงานจะต้องจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 นอกจากนี้เมื่อมีการบอกเลิกการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว คู่สัญญาฝ่าย 
ท่ีได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิในเรียกค่าเสียหาย ดังนี้ 

“มาตรา ๑๒  การบอกเลิกการจ้างตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  
วรรคสอง ไม่ตัดสิทธิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการนั้น” 

ดังนั้นในกรณีที่ผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างในขณะงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ยังท าไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกันหากเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากความผิด  
ของผู้รับงานไปท าที่บ้านผู้จ้างงานย่อมเรยีกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าที่บ้านซึง่เปน็ฝ่ายที่ต้อง
รับผิดในเหตุแห่งการเลิกสัญญาได้ ส่วนในกรณีที่ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่ มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
จนต้องบอกเลิกการจ้างนอกจากผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
หากผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความเสียหายอย่างอื่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมเรียกค่าเสียหาย
จากผู้จ้างงานซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการเลิกสัญญาได้ 

ส่วนในกรณีที่ผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างเนื่องจากมีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่า
งานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และผู้จ้างงานจะได้รับ 
ความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานตามมาตรา ๑๑ ถ้าเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่า
งานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้านผู้จ้างงาน
ย่อมเรียกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการเลิกสัญญาได้ 
 ๒.๙.๙ การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการจ้างให้ท างานที่รับ 
ไปท าที่บ้ าน และสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ รับงานไปท าที่บ้ านได้อย่างเพียงพอ  
ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงก าหนดมาตรการ 
ในการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะการจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน ไว้ ในมาตรา ๙ 
ดังนี้ 
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 “มาตรา ๙  ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
เป็นภาษาไทย มอบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่งและเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการ  
หรือส านักงานของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่งขณะที่มอบหมายงานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างานเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีที่ท างานเป็นกลุ่ม
ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของทุกคนในกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 (๒ ) ชื่ อและที่ อยู่ ของผู้ จ้ างงาน  ในกรณี ที่ มี การจ้ างงานผ่ านตั วแทน 
หรือผู้รับเหมาช่วง ให้บันทึกชื่อและที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปด้วย 
 (๓) อัตราค่าตอบแทนและจ านวนค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับ
วิธีการค านวณค่าตอบแทน วิธีการหักค่าตอบแทน และจ านวนหลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน 
 (๔) ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 (๕) ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการท างานแต่ละงวด 
 (๖) ก าหนดวันส่งมอบงานที่ท าให้แก่ผู้จ้างงานและวันจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 (๗) ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ให้ผู้จ้างงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไว้ไม่น้อยกว่า 
สองปีนับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน” 
 ส าหรับองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านและควบคมุ
การประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 
 (๑) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี 
ที่มีที่มาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้จ้างงาน และผู้รับงานไปท าที่บา้น โดยคณะกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปท าที่บ้านมีอ านาจหน้าที่ ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 
การคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการ
ในการป้องกันการประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างาน 
และการคุ้มครองสิทธิประโยชนของผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน รวมทั้ งเสนอแ นะเกี่ ยวกับ 
การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า  
ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมทั้งยังมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท า
ที่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการท างาน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นที่ เกี่ยวกับงานที่ รับไปท าที่บ้าน และติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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 (๒) พนักงานตรวจแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีอ านาจเข้าไปในสถาน
ประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านในเวลา
ท างาน เพ่ือตรวจสอบสภาพการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านและสอบถามข้อเท็จจริง 
ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่ เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านหรือการจ่ายค่าตอบแทน  
รวมทั้ งเก็บตัวอย่างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ท า เพ่ือวิเคราะห์ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการท างาน โดยในการเก็บตัวอย่างนั้นพนักงานตรวจแรงงานต้องได้รับความยินยอม  
จากผู้จ้างงาน หรือผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายด้วย  
 นอกจากนี้ยังมีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น และมีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จ้าง
งานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้านปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๙.๑๐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบ 
 รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงาน
ของ แรงงานนอกระบบ ในชนบทจังหวัดขอนแก่น ๒๓ จากงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ม.ค. - เม.ย. ๕๖) การวิจัยนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๔๓ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยสุ่มพ้ืนที่ระดับ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอหนองเรือ และอ าเภอ
บ้านฝาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการผลิตนอกระบบในชุมชนที่หลากหลาย และในแต่ละอ าเภอ
ได้สุ่มพ้ืนที่เขตต าบลที่มีกิจกรรมการผลิตได้ต าบลตัวอย่าง รวม ๙ ต าบล ด าเนินการเก็บข้อมูล
ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 

ส่วนเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของแรงงาน
นอกระบบในกรณีผู้รับงานไปท าที่บ้าน ศึกษาด้วยวิธีทางสถิติการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
(Chi-square) และใช้ค่าค านวณหาตัวชี้เพ่ือใช้วัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์  (correlation coefficient) หรือค่ าสัมประสิทธิ์ที่ แสดงขนาด 
ของความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่าความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ กับระดับความเข้าใจเรื่อง
สิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕  โดยเรียงผลลัพธ์ 

                                                           

๒๓ ดุษฎี  อายุวัฒน์ และวณิชชา  ณรงค์ชัย, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องสิทธิ
แรงงานของแรงงานนอกระบบ ในชนบทจังหวัดขอนแก่น Factor related to Understanding of Labour 
Right,”  ในหนั งสื อ  Humanities & Social Sciences มนุ ษ ยศาสตร์สั งคมศาสตร์ , จั ดพิ มพ์ โด ย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น, ๒๕๕๓), น. ๑๗ – ๔๙. 
 



๗๒ 
 

ของความสัมพันธ์ที่มากที่สุด ดังนี้ ลักษณะงานที่รับไปท าที่บ้านกับระดับความเข้าใจเรื่อง 
สิทธิแรงงานนอกระบบมีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่ าเพียง ๐.๒๘๗ เหตุผลของแรงงาน
นอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้านมีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่ าเพียง ๐.๒๕๗ ประเภท 
ของผู้จ้างงานมีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ๐.๒๕๐ อาชีพหลักในชุมชนของแรงงาน 
นอกระบบมีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่ า ๐.๒๔๔ ระดับการได้รับสนับสนุนทางสังคม 
เพ่ือช่วยเหลือในการใช้สิทธิแรงงานนอกระบบพบว่ามีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ๐.๒๐๙ 
รายได้รวมของแรงงานนอกระบบ มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ๐.๑๘๙  

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานที่รับงานไปท า
ที่บ้านส่วนใหญ่ เป็นหญิงมากกว่าผู้ชาย การรับงานไปท าที่บ้านเปิดโอกาสให้แรงงาน 
เข้าร่วมการผลิตได้แม้ว่าจะอายุแตกต่างกันมาก เช่น เด็กอายุ ๑๖ ปี และผู้ใหญ่อายุ ๘๐ ปี 

ส าห รับ สา เห ตุ ที่ ต้ อ งรับ งาน ม าท าที่ บ้ าน  เนื่ อ งจ ากผลตอ บ แท น 
จากการท างานมากกว่า มีภาวะสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ต้องดูแลบุตรที่เล็ก/พ่อแม่ที่อายุมาก 
เป็นงานอดิเรก เสริมรายได้ให้ครอบครัว อายุมากขึ้น ท างานได้ไม่มาก และชาวบ้านในชุมชน
ชักชวน 

แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน  
ถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีกฎหมายที่ส าคัญ ๒ ฉบับออกไป 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และการศึกษาวิจัยนี้เป็นช่วงก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ จะประกาศใช้ (ประกาศราชกิจจานุเบกษาในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๓)  

การศึกษาวิจัยนี้ พบว่าแรงงานนอกระบบที่ เป็นผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน 
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
อยู่ ในระดับต่ าและระดับปานกลาง ถึ งร้อยละ ๕๒.๕ และร้อยละ ๔๑.๗ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบ เป็นรายข้อ พบว่า ๒ ใน ๓ 
ของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจทั้งในส่วนของกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง 
และในส่วนของการส่งเสริมสิทธิแรงงาน  ส าหรับในด้านสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงาน 
และผู้รับงานไปท าที่บ้านพบว่ากว่า ๒ ใน ๓ ของแรงงานนอกระบบไม่มีความเข้าใจ 
เรื่องการท าสัญญาจ้าง รายละเอียดของสัญญาจ้างงาน นอกจากนี้ในด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน ยังพบว่า ร้อยละ ๖๐.๑ ของแรงงานนอกระบบ ไม่ทราบว่ามีมาตรการห้าม 
ให้เด็กต่ ากว่าอายุ ๑๕ ปี และหญิงมีครรภ์รับงานไปท าที่บ้าน และไม่ทราบว่าผู้จ้างงาน 
ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่แรงงานที่รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย  
หรือเจ็บป่วยจากการใช้อุปกรณ์ที่ผู้จ้างงานส่งมอบให้ 
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๒.๑๐ กฎหมายต่างประเทศส าหรับการรับงานไปท าที่บ้าน 
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศส าหรับการรับงานไปท าที่บ้าน สามารถดู

รายละเอียดได้ใน ภาคผนวก ๒ 
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บทท่ี ๓ 
วิธีการพิจารณาศกึษา 

 
       การก าหนด วิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ และรายละเอียดการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
นับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเขียน วิธีการพิจารณาศึกษา มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถ  
ตอบปัญหาของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

การพิจารณาศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการน าข้อมูลชุดวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาศึกษา และประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้ทราบองค์ความรู้ของประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ 
แนวทางปฏิบัติที่ดีของทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษา เสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการได้ก าหนดให้มีวิธีการ
ด าเนินการพิจารณาศึกษา ดังนี้ 

 
๓.๑ กรรมาธิการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
       คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  
ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปท า  
ที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการโดยตั้งคณะท างาน
ศึกษาแนวทางการสร้างรายได้เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนด้วยการรับงานกลับมาท าที่บ้าน  
เพื่อพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 ในการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการเห็นว่าเพ่ือให้ ผลการพิจารณาศึกษา 
มีความละเอียดรอบคอบ จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน ผู้แทน 
ภาคประชาชนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบและผู้รับงานไปท าที่บ้านมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานประกอบการ
พิจารณาด้วย  
 
๓.๒ ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการเชิญมาชี้แจงแสดงความเห็น 
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๑. นางนภา  เศรษฐกร   ผู้อ านวยการส านักงาน 
๒. นางสาวอนัดดา  อร่ามเรือง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๓. นายเขมฐากร  เกิดเทศ   เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน 

 วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
https://www.gotoknow.org/posts/tags/สถิติ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/การวิเคราะห์ข้อมูล
https://www.gotoknow.org/posts/tags/การวิเคราะห์ข้อมูล
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๑. นางปัทมา  เพ็ชรสุวรรณ์  นกัวิชาการส่งเสริมเกษตรกรช านาญการ 
 ๒. นายญี่ปุ่น  จารุพงศกร  นักวิชาการส่งเสริมเกษตรกรช านาญการ 
  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 ๑. นางภาวิณี  สุมนตรี   ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน 
 ๒. นายธงชัย  มูลพันธ์   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ 

๑. นางศิริลักษณ์  มีมาก   ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านผู้สูงอายุ 
๒. นางสาวจารุวรรณ  ศรีภักดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นายวีรศักดิ์  แจ่มกระจ่าง  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
๔. นางสาวมัฌฌิมา  บุกาศรัมย์  เจ้าหน้าที่โครงการ 
๕. นางสาวธัญสุดา ณ ตะกั่วทุ่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑. นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๒. นายพิชญะ  ใหญ่แก่นทราย  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวนฤณธร  รอดทอง  นักพัฒนาสังคม 
๔. นายรัฐดนัย  เลิศเจริญสกุล  ปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
       

กระทรวงแรงงาน 
 ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ๑. นายนิยม สองแกว้   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
 ๒. นางสาววิจติรพร จันทร์สวุรรณ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ 

กรมการจดัหางาน 
๑. นางสาวกาญจนา  หันชัยศร ี  ผู้ตรวจราชการกรม 
๒. นางวิชชุลา เจนเกียรติฟู  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการมีงานท า 
๓. นางสาวธันยพร ภูครองตา  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
 ๑. นายวิรชั คนัศร     ผู้ตรวจราชการกรม  
 ๒. นายวินัย ประสานส่วน    ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  
 ๓. นายสุรศักดิ์  ขามรตัน ์   เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
 



๗๗ 
 

 กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
- นางสาวบุศรา บุศยะรัฐ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

       คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
 - นางสุนทรี  หัตถี เซ่งกิ่ง  รองประธานมูลนิธิ 
 
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ 

-  นางสาวอุบล  ร่มโพธิ์ทอง  ผู้ประสานงาน 
-  

  สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ 
-  นางสาวเสาวลักษณ์  ทองก๊วย  นายกสมาคม 
-  

สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย 
- นางสุจิน  รุ่งสว่าง 

 
๓.๓ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่กี่ยวข้องกับผู้รบังานไปท าทีบ่้าน ดา้นกฎหมาย 
ด้านแรงงาน ใหข้้อมูลผา่นการสัมภาษณ์เพิ่มเติม มรีายชือ่ดังต่อไปนี้ 

๑. นายวรานนท ์ ปติวิงษ ์   รองปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
๒. นายปั้น  วรรณพินิจ   อดีตเลขาธิการส านักงานประกันสงัคม  

 อดีตทีป่รกึษากติตมิศักดิ์ คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

๓. ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่รบังานไปท าที่บา้น 
๔. ศาสตราภิชานแล  ดิลกวทิยรัตน ์ อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕. นายชฤทธิ์  มีสิทธิ ์   นักกฎหมายดา้นแรงงาน 
๖. นายมณเฑียร  บญุตนั   สมาชิกวุฒิสภา 
๗. นายอานนท์  จิตรมีศิลป ์  กรรมการบริษัทชดุนกัเรียนน้อมจติต์ 
 
 
 



๗๘ 
 

๓.๔. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
       ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้ 

๓.๔.๑ การเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ 
๓.๔.๑.๑ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาจากงานวิจัยที่มีผู้ท าการศึกษาไว้แล้ว 

และได้ท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการที่ เกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการ 
บทความ ข่าว หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ มาพิจารณาศึกษา 

๓.๔.๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ  
 

๓.๔.๒ การเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ  
๓.๔.๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการขอข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงจากบุคคล 

และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
๑) คณะกรรมาธิการเชิญบุคคล หน่วยงานมาชี้แจงให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเท็จจริง 
๒) ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและข้อมูลเทปบันทึกเสียง 

มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความคิดเห็น 
๓) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง

โดยตรง  
๓.๔.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย  ดังนี้ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งกิจการเด็กและเยาวชน 
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส านักงานปลัดกระทรวง 
แรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัด
สมุทรปราการ สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการและสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอก
ระบบแห่งประเทศไทย 

๓.๔.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา 

๓.๔.๒.๔ การเก็บข้อมูลโดยใช้การจัดท ารูปแบบตัวอย่าง 
หาตัวอย่าง ข้อมูลหรือรูปแบบในการจัดการเพ่ือเป็นแบบอย่าง 

เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ ทางเลือกของแนวทางที่ปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมทั้งในเชิงโครงสร้าง 
ประเด็น และพื้นที่ 
 
 



๗๙ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านแรงงาน ประกอบด้วย 
 ๑.๑) ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ท าหน้าที่หลัก

ในการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน 
 ๑.๒) ผู้แทนจากกรมการจัดหางาน ท าหน้าที่หลักในการจัดหางาน

ให้ประชาชน และสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน 
 ๑.๓) ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าหน้าที่หลักในการฝึก

อาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน 
 ๑.๔) ตัวแทนภาคผู้ใช้แรงงานนอกระบบจ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ 

มาให้ข้อเท็จจริงในการท างานนอกระบบ ปัญหา อุปสรรคที่ พบจากการท างาน พร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบอย่างเป็นระบบ 

 ๑.๕) ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้รับผิดชอบในส่วนวิสาหกิจสังคม 
วิสาหกิจชุมชน 

๒) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยได้ท าการศึกษาข้อมูล 
สถิติด้านแรงงานในประเทศไทยจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 
และเว็บไซด์ต่ าง ๆ จากระบบ Internet ซึ่ งมีผู้ที่ ได้ท าการศึกษาไว้แล้วมาพิจารณา 
ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ด้วย  

๓.๔.๒.๕ ศึกษาน าข้อมูลที่ ได้จากการจดบันทึกและข้อมูลเทปบันทึกเสียง 
มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความคิดเห็น 

  
๓.๕ การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ๓.๕.๑ ประเภทการศึกษาตามชนิดของข้อมูล 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
โดยใช้ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ท าไว้แล้วซึ่งเป็นการวิจัยที่มีรูปแบบเชิ งปริมาณ

(Quantitative research) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่เน้นหารายละเอียด

ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งไม่ได้มุ่งเก็บตัวเลขมาวเิคราะห์ให้ได้ค าตอบที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางอาจเรียกว่า 
“การวิจัยทางมนุษยวิทยา” หรือ “การวิจัยแบบเจาะลึก” เก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อสรุป  
ใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิประกอบ โดยได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มในระดับ
นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 

 
 



๘๐ 
 

๓.๕.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๕.๒.๑ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
๓.๕.๒.๒ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๕.๒.๓ ข้อมูลจากความเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะจากบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๓.๕.๒.๔ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์  ศึกษานโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ  
“แรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน” 

๓.๕.๒.๕ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ 
ประชุม ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลที่ได้จากข้อมูล  
ปฐมภูมิใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

๓.๕.๒.๖ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) 
เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ โดยพิจารณาแหล่งเวลา 
แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน 

 
๓.๖. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       เนื่องจากเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 



บทท่ี ๔ 
ผลการศกึษา 

 
       ผลการศึกษาเรื่องรายงานการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปท าที่บ้านเพ่ือแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล  าจะน าเสนอโดยการสรุปผลการศึกษาออกเป็น ๓ หัวข้อตามวัตถุประสงค์ คือ 

(๑) ศึกษาสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน รวมทั ง
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ จะปรากฏรายละเอียดที่ได้ข้อมูลจากปฐมภูมิ 
และทุติยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ ๔.๑  ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ 

(๒) ศึกษาแนวทางสร้างรายได้แบบกลุ่มด้วยการท างานที่บ้าน และศึกษาแนวทาง 
การด าเนินการหรือการอ านวยการแบบกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ของประชากรต่อหัวให้เพิ่มขึ น และสร้างโอกาสการท างานและเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะมีรายละเอียดในบทที่ ๔ หัวข้อ ๔.๔  

(๓)  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้ านและมาตร 
การทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่รับงานไปท าที่บ้านได้รับการคุ้มครอง ได้รับ 
ความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจะมีรายละเอียดในบทที่ ๕ 
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี  
       กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถท างานได้ ได้แก่ คนยากจน คนที่มีรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน โดยค านวณจากค่าใช้จ่าย 
ของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหาร สินค้าและบริการที่จ าเป็นพื นฐานในการด ารงชีวิต ปี ๒๕๕๔ 
เส้นความยากจนก าหนดไว้ที่ ๒,๔๒๒ บาท/คน/เดือน  มีคนจนจ านวน ๘.๘ ล้านคน๑ คนเร่ร่อน 
หมายถึง บุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะ จึงมักหมายรวมถึง 
คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน คนไร้บ้าน มีจ านวน ๗,๖๕๘ คน๒ คนพิการมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๕๐,๔๐๐ คน  
ที่สามารถท างานได้ จ านวน ๑๙๐,๐๐๐ คน และอีกจ านวนหน่ึงยังไม่มีงานที่เหมาะสม 
จ านวน ๓๔๐,๐๐๐ คน และเป็นคนพิการรุนแรง ออกก าลังกายไม่ได้ จ านวน ๕๔,๐๐๐ คน 
ผู้สูงอายุมีทั้งหมด ๑๑.๑๓ ล้านคน๓ ผู้สูงอายุที่ยังคงท างาน ๔.๔ ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ
ท างานในระบบ จ านวน ๕๑๔,๘๐๐ คน มีผู้สูงอายุอีกจ านวน ๖.๗ ล้านคน ที่อาจสามารถ
ท างานได้และในจ านวนน้ีเป็นผู้ป่วย (ติดเตียง) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน และเป็นผู้ที่ท างาน
นอกระบบ  

                                                           
๑ ส านักพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช., ๒๕๕๔ 
๒ มูลนิธิอิสรชน, ๒๕๕๔ 
๓ จ านวนผู้สงูอายุ (กรมการปกครอง ปี ๒๕๖๒)  



๘๒ 
 

๔.๑ สรุปสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้ง
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

        การรับ งานไปท าที่ บ้ าน  เป็ นการจ้ างงานด้ วยวิ ธีการให้ รับ งาน ไปท าที่ บ้ าน 
เป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีอยู่ในประเทศไทยมานานมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือน
หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั นตอนบางขั นตอน หรือชิ นส่วน 
ของงานบางชิ นไปท าการผลิตหรือผลิตทั งหมด ในอดีตการรับงานไปท าที่บ้านเป็นเพียงอาชีพ
เสริมแต่ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว 

ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศทั งในเขตเมือง 
และชนบท มีลักษณะการท างานเป็นระบบมากขึ น จ านวนผู้รับงานก็มีการขยายตัวเพ่ิมขึ นด้วย 
โดยเฉพาะภายหลังที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี ๒๕๔๐ ส่งผลให้อุตสาหกรรม 
การผลิตหลายประเภทจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ โดยการปรับลดขนาดกิจการลง 
ส่งผลให้มีสถานประกอบการขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น และพบว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก 
จะมีการรับช่วงการผลิตมาท าเป็นทอดๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใช้แรงงานตามหมู่บ้าน
หรือชุมชนต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ “ระบบการรับงานไปท าที่บ้าน” ที่โตขึ้นตามความหมาย 
ของการรับงานไปท าที่บ้าน 

จ านวนแรงงานโดยในปี ๒๕๖๒ จ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๗.๕ ล้านคน เป็นผู้ท างาน
ในระบบ จ านวน ๑๗.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗  ที่เหลืออีกร้อยละ ๕๔.๓ เป็นแรงงาน
นอกระบบ จ านวน ๒๐.๔ ล้านคน ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าแรงงานนอกระบบกลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ที่ ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่า
ประถมศึกษา รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอุดมศึกษา ตามล าดับ 

ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นกลุ่มหน่ึงที่ อยู่ ในแรงงานนอกระบบ แต่ในปัจจุบัน 
ยังไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เน่ืองจากยังไม่มี มีหน่วยงานใด
รวบรวมจ านวนของผู้รับงานไปท าที่บ้านทั้งหมดทั่วประเทศ และยังไม่ทราบจ านวน 
ประเภทงานที่รับไปท าที่บ้านที่ชัดเจน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในอดีตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม (ท านา ท าสวน) รองลงมา คือ ท างานรับจ้าง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่รับงาน 
ไปท าที่บ้านเพราะถือว่าเป็นงานอดิเรกเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ต้องดูแลบุตรที่เล็ก  
หรือพ่อแม่ที่อายุมาก ได้รับข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้านจากเพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกัน 
รองลงมา คือ รับทราบข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ
เรื่องสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบจากผู้จ้างงานเข้ามาติดต่อโดยตนเองส่วนหน่ึง 
ก็รับทราบข้อมูลด้วยตนเอง หรือการแสวงหาแหล่งข้อมูลเรื่องงานด้วยตนเองตามล าดับ 
       ส าหรับปัจจุบันการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ 
เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แรงงาน 



๘๓ 
 

นอกระบบร้อยละ ๕๖.๔ ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการบริการ 
และการค้าร้อยละ ๓๓.๑ และ ภาคการผลิตร้อยละ ๑๐.๕ ตามล าดับ 

ในการศึกษานี จะเน้นศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสที่ท างาน  
“รับงานไปท าที่บ้าน” ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเกษตรกรที่ท างานนอกฤดูกาลเกษตร 
กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากการศึกษานี ตระหนักถึงความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชนสากล 
จึงน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้านที่ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ได้ศึกษาไว้มาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ 

การรับงานไปท าที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(Home Worker) ตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดให้ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านอยู่ในกลุ่มประเภทที่ ๓ ถือว่าเป็นกลุ่มเล็กที่ทาง ILO ซึ่งได้ระบุว่ากลุ่มประเภทที่ ๑ 
(ผู้ เป็ น เจ้าของกิจการในกิจการขนาด เล็ก  (Owner-employer of Micro Enterprise)) 
และกลุ่มประเภทท่ี ๒ (ผู้เป็นเจ้าของกิจการ และด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง (Own Account Worker)) 

โดยกลุ่มประเภทที่  ๓ ได้แก่  ผู้ที่ท างานตามที่ ได้รับการมอบหมาย (Dependent 
Worker) โดยอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งผู้ที่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (Dependent 
worker) น้ีหมายรวมถึงคนท างานตามสัญญาจ้างเหมา (Contract Labour)  ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน (Home Worker) และคนท างานบ้านด้วย 

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  นับวันจะมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น เพราะบริษัทปรับตัวที่จะ 
ไม่แบกรับภาระการเป็นลูกจ้างแรงงานในระบบ กลายเป็นผู้รับไปท างานท่ีบ้านเป็นผู้มีรายได้
ให้กับเศรษฐกิจฐานราก ทั งนี   นิยามต่าง ๆ ยังไม่เข้ากับบริบททางกฎหมายตามความเป็นจริง
ของสังคม  ผู้รับงานไปท างานที่บ้านประสบปัญหาส่วนใหญ่เป็นผู้หาเช้ากินค่ า การลงทุนที่ไม่ได้
เลือกสถานที่หรือไม่มีท าเล 

แนวโน้มอนาคตก าลังแรงงานจ านวนมากของประเทศในชนบท มีแนวโน้มจะประกอบ
อาชีพรับงานไปท าที่บ้านในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมมากขึ น 
ดังนั นการพิจารณาเลือกรับรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาสู่หมู่บ้านในชนบท 
ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพที่มีในชุมชนจึงมีความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  
       ๔.๒.๑ ผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับงาน 
ไปท าที่บ้าน 

๔.๒.๑.๑ สรุปสถานการณ์ของแรงงานนอกระบบและการรับงานไปท าที่บ้าน 
การรับงานไปท าที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบการรับงาน

ไปท าที่บ้าน๔ มีลักษณะงานที่ส่งให้ท าเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร ส าหรับประเภทของการรับงาน  
ไปท าที่บ้านมีทั งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ นเพ่ือใช้ภายในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 
เช่น การท ากระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ดอกไม้ประดิษฐ์ วิกผม ตัดเย็บเสื อผ้า
ส าเร็จรูป เจียระไนพลอย แหวน ประกอบไฟแช็ค และประกอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ไม่ เคยมีประสบการณ์ การย้ายถิ่น 
แต่ประมาณร้อยละ ๔๘.๖ มีประสบการณ์การไปท างานต่างถิ่น โดยส่วนใหญ่ย้ายถิ่นไปท างาน
กรุ ง เทพฯและปริมณ ฑล รองลงมาคื อ  ย้ ายถิ่ น ไปท างาน ในตั วจั งห วั ดขอนแก่ น 
ประมาณร้อยละ ๓๙.๗ ขณะที่ร้อยละ ๔.๑ ของแรงงานนอกระบบเคยไปท างานต่างประเทศ 
แสดงให้เห็นว่าการรับงานไปท าที่บ้านของแรงงานนอกระบบเป็นทางเลือกหนึ่งของแรงงาน  
ที่มีประสบการณ์ย้ายถิ่นเมื่อต้องกลับคืนถิ่นเดิมกว่าร้อยละ ๖๐.๐ เคยท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม รองลงมาคือ ท างานก่อสร้าง/รับจ้างทั่วไป และท างานในภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๒ และ ๕.๕ ตามล าดับ 

การได้รับข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้านจากเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน 
รองลงมา คือ รับทราบข้อมูลการรับงานไปท าที่บ้านจากผู้จ้างงานเข้ามาติดต่อโดยตนเอง  
ส่วนหนึ่งก็รับทราบข้อมูลด้วยตนเอง หรือการแสวงหาแหล่งข้อมูลเรื่องงานด้วยตนเอง 

ปัจจุบันแรงงานนอกระบบรับงานประเภทสิ่งทอมาท าที่บ้านมากถึง 
ร้อยละ ๘๐.๒ โดยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นงานเกี่ยวกับการท าอวน อาทิ การถักอวน  ปะอวน 
ซ่อมอวน ถ่ายหูอวน เข้ายางอวน ใส่ตะกั่วอวน เป็นต้น แรงงานมีประสบการณ์ในงานที่รับไปท า
ที่บ้านเฉลี่ย ๑๔.๓ ปี โดยแรงงานที่มีประสบการณ์ท างานมากที่สุด คือ ท ามากกว่า ๖๐ ป ี

ทั งนี  แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ได้รับการฝึกทักษะและเรียนรู้ 
จากญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนในชุมชน และเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงร้อยละ ๔๐.๒ และ ๓๗.๙ ตามล าดับ ทั งนี 
แรงงานนอกระบบเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ ส าหรับท างานด้วยตนเอง ถึงร้อยละ ๖๔.๘ 

ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบที่รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะการท างาน
แบบไม่มีเวลาที่แน่นอน โดยใน ๑ วันท างานเฉลี่ย ๗ - ๘ ชั่วโมง และมีระยะเวลาท างาน

                                                           

๔ กระทรวงแรงงาน , “รับ งาน ไปท าที่ บ้ าน” สืบค้น เมื่ อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ , 
จาก https://lb.mol.go.th/คนหางาน-คนว่างงาน/แนะแนวอาชีพ/รับงานไปท าที่บ้าน 



๘๕ 
 

ยาวนานมากที่สุดคือท างาน ๑๘ ชั่วโมงต่อวัน และกว่าร้อยละ ๘๐ ท างานทุกวันไม่มีวันหยุด 
โดยส่วนใหญ่ต้องส่งงานที่รับไปท าใน ๗ วันต่อครั ง 

แรงงานนอกระบบรับค่าตอบแทนจากพ่อค้าคนกลางหรือนายหน้าหรือ
ตัวแทนที่หักค่าคอมมิชชั่นมากที่สุด ถึงร้อยละ ๔๔.๙ รองลงมาคือ รับเงินค่าตอบแทนจาก
ตัวแทน บริษัทแม่หรือตัวแทนจากบริษัทที่ท าการผลิตเบ็ดเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ 
โดย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการรับงานไปท าที่บ้านต่อเดือน เฉลี่ย ๔,๒๑๗ บาท และส่วนใหญ่
แรงงานนอกระบบได้ รับค่ าตอบแทนเป็นรายชิ น  ส่ วนใหญ่ ราคาชิ นละ ๕ .๐  บาท 
โดยค่าตอบแทนน้อยที่ สุด  คือ ชิ นละ ๐ .๒๕  บาท (๒๕  สตางค์ ) และมากที่ สุด  คือ  
ชิ นละ ๑๕.๐๐ บาท ในกรณีที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเงินเดือน ส่วนใหญ่แรงงานนอก
ระบบรับค่าตอบแทนเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท ส่วนกรณีที่รับค่าตอบแทน เป็นรายวัน ส่วนใหญ่
ได้รับวันละ ๑๕๐ บาท นอกจากนี แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิ และสวัสดิการเพียงวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ส าหรับการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ 

๔.๒.๑.๒ สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบของไทย 
ส่ วน ใหญ่ มี ปั ญ หาจากการท างาน  รองลงมา เป็ นปัญ หา 

จากสภาพแวดล้อมในการท างาน และความไม่ปลอดภัยในการท างาน เรียงตามล าดับ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ปัญหาจากการท างาน โดยปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนต่ า 
รองลงมาเป็นงานที่ท าไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง ท างานหนัก ไม่มีสวัสดิการ 

๒) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาที่พบมาก คือ เรื่อง
อิริยาบถในการท างาน รองลงมาคือ เรื่องฝุ่นละออง ควัน กลิ่น แสงสว่างไม่ เพียงพอ  
และสถานที่ท างานไม่สะอาด  

๓) ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ
ได้รับสารเคมีเป็นพิษ รองลงมาคือ การท างานกับเครื่องมือและเครื่องจักรที่เป็นอันตราย และ
ได้รับอันตรายต่อระบบหูหรือตา 

๔) แรงงานนอกระบบขาดความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บทสรุปจากผลการส ารวจพบว่าในจ านวน 
ผู้มีงานท าทั งสิ น ๓๗.๕ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๐.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๔.๓  
ซึ่งคนกลุ่มนี เป็นผู้ท างานแต่ไม่มีหลักประกันสังคม  

๕) ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบที่ท างานมีการศึกษาไม่สูงนัก 
๖) ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานนอกระบบ 
 
 
 

 



๘๖ 
 

๔.๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ  
       ๔.๓.๑ สรุปข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล  าด้านเศรษฐกิจ ภายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล  า วุฒิสภา ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคม 
ที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาและการส่งเสริมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ จ านวน ๓ ครั ง รวมถึงได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี  
 ๔.๓.๑.๑ สรุปความคิดเห็นจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐในประเด็น
สถานการณ์ ปัญหาของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 จากการป ระชุ ม ร่ วมกั บห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บหน่ วยงาน ราชการ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลเรื่องการพิจารณาแนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน 
เพื่อลดความเหลื่อมล  า ส าหรับสรุปความเห็นจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถสรุปได้ ๗ ประเด็นโดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังต่อไปนี  

ประเด็นที่ ๑ ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีหลายอาชีพและมีหลายหน่วยงานดูแล 
แรงงานนอกระบบมีจ านวนประมาณ ๒๑ ล้ านคน 

ส่วนใหญ่ ไม่มีสัญญาการจ้างงานที่ เป็นทางการ โดยแบ่งได้ เป็น แรงงานภาคการเกษตร  
แรงงานอิสระ รวมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย ส าหรับแรงงานนอกระบบเหล่านี  มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานให้ 
ความช่วยเหลือคุ้มครอง ตลอดจนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมถึงกระทรวงแรงงานท าให้ต้องมีการบูรณาการทั งข้อมูลและการบริหารเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในเชิงองค์รวมมากขึ น 

ประเด็นที่ ๒ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั งผู้จ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายอย่างเพียงพอ 

ข้อมูลจากผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ กระทรวงแรงงาน นับตั งแต่พระราชบัญญั ติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตรวจแรงงาน  
นอกระบบเพื่อให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปท าที่บ้านปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องกันปัญหา 
การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน าแก่แรงงานนอกระบบเพื่อสนับสนุน 
ให้องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พบว่ามีการตรวจแรงงาน



๘๗ 
 

ผู้จ้างงาน ๑,๔๗๑ ครั ง มีสถานประกอบการผู้จ้างงานผ่านการตรวจจ านวน ๑,๓๑๘ แห่ง 
และมีผู้รับงานไปท าที่บ้านผ่านการตรวจ จ านวน ๑๘,๕๗๔ คน โดยในการตรวจแรงงาน 
พบการปฏิบัติที่ถูกต้องของสถานประกอบการผู้จ้างงานจ านวน ๑,๒๕๙ แห่ง รับงานไปท า 
ที่บ้านจ านวน ๑๗,๖๓๑ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒ ของการตรวจทั งหมด ซึ่งพบปัญหาว่า
ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ้างซึ่งเป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้างเอง 
เนื่องจากมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษี จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้อมูล  
หรือสถิติเกี่ยวกับผู้จ้างงานที่แท้จริง 

ประเด็นที่ ๓ ขาดการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน
ทั งระบบ 

 กระทรวงแรงงานยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ้างงาน
และผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวมในภาพรวมไว้อย่าง
ชัดเจนโดยขณะนี กรมการจัดหางาน และกลุ่มงานยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบได้
พยายามรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรบังานไปท าที่บ้าน จากการลงพื นที่เพื่อตรวจสอบ
แรงงานนอกระบบ และการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั ง
ในที่ส่วนกู้ยืมในนามบุคคล และรวมกลุ่มกู้ยืม ซึ่งจะมีการเพ่ิมและขยายพื นที่การตรวจแรงงาน
นอกระบบให้มากยิ่งขึ น โดยที่จะไม่ตรวจซ  าในพื นที่เดิมและกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านกลุ่มเดิม 
ทั งนี ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากการไม่ได้รับความร่วมมือทั งจากผู้จ้างงานเนื่องจากเป็นกังวล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ประกอบกับผู้รับงานไปท าที่บ้านบางส่วนไม่ให้ข้อมูลของผู้ว่าจ้างที่
แท้จริงเพราะกลัวการไม่ได้รับการว่าจ้างงาน รวมทั งผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นแรงงานในระบบ 
แต่รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือเป็นอาชีพเสริม ดังนั น การจัดท าข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการจ้างงาน 
ผู้จ้างงาน และผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงมีข้อจ ากัด  

ประเด็นที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายที่ล้าสมัย 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

ตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี  
 ๑) บทนิยามความหมาย “งานที่ รับ ไปท าที่บ้ าน” 

ยังไม่สอดคล้องกับความจริง 
  หากตีความโดยเคร่งครัดงานที่ รับไปท าที่บ้ านที่

ก าหนดว่าต้องเป็น “กิจการอุตสาหกรรม” ซึ่งมีความหมายที่แคบมากไม่สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริงซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดช่องและขยายให้การรับงานไปท าที่บ้าน 
มีความครอบคลุมถึงกิจการอื่น ๆ ด้วย เช่น พาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และเป็นการตอบสนอง
นโยบายการท างานที่บ้านของรัฐด้วย 
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 ๒) บทบัญญัติบางมาตราเปิดกว้างเกินไป หรือยังไม่มี
บทบัญญัติที่คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างเพียงพอ อาจมีการเอาเปรียบผู้รับงานไปท า  
ที่บ้าน เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี ย กรณีการจ่ายค่าจ้างช้ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

 ๓) การยุติข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปท า 
ที่บ้าน วิธีระงับข้อพิพาทมีเพียง ๒ วิธี คือ ยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและน าคดี 
สู่ศาลแรงงาน แต่เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านค่อนข้าง 
มีความละเอียดอ่อน หากมีข้อพิพาทกันจะท าให้ผู้จ้างงานและผู้รับงานไม่สามารถท างานด้วยกัน
ต่อไปได้ ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะคดี ซึ่งย่อมเป็นผลร้ายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพราะไม่กล้า
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ด้วยเกรงว่าจะไม่ได้รับมอบงานให้ท าอีกและต้องขาดรายได้ 

 ๔) ผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่ทราบเงื่อนไขของกฎหมาย 
เช่น การก าหนดอายุขั นต่ าในการรับงานไปท าที่บ้าน ได้ก าหนดให้อายุขั นต่ าในการท างาน 
ต้องเกินกว่า ๑๕ ปี ซึ่งยังมีผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ทราบข้อก าหนดนี  

ประเด็นที่ ๕ แนวทางการจัดสวัสดิการให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน
โดยเฉพาะการเข้าถึงกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่ทั่วถึง 

ประเด็นที่ ๖ พบว่าแนวทางการส่งเสริมช่วยเหลือ และพัฒนาแรงงาน 
ที่เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน และแรงงานทั งในระบบและนอกระบบอื่น ๆ ภายหลังวิกฤติการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือรองรับพฤติกรรมและรูปแบบการท างาน 
ในรูปแบบใหม่ (New Normal) ยังไม่ทั่วถึง 

การหาแนวทางที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมแรงงานนอกระบบ เช่น 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ หรือผู้ที่ อยู่ระหว่างรอท างานให้มีรายได้ 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดปัญหาความเหลื่อมล  าทางสังคมต่อรัฐบาล แนวทางการส่งเสริม 
ช่วยเหลือ และพัฒนาแรงงานที่ เป็ นผู้ รับ งานไปท าที่บ้ าน  และแรงงานทั งในระบบ 
และนอกระบบอื่น ๆ ภายหลังจากที่วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผ่านพ้นไปแล้ว ว่ากระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับพฤติกรรมและรูปแบบการ
ท างานในรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะการท างานที่บ้าน (Work From Home) อย่างไร  

ประเด็นที่ ๗ การด าเนินการให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
เป็นการเฉพาะ  

 เนื่องจากกลุ่มแรงงานนอกระบบถือเป็นกลุ่มแรงงานหลัก
ของประเทศ และยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญกับแรงงานนอกระบบ จึงมุ่งที่จะให้ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แรงงานนอกระบบ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั นพื นฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั งการสร้าง
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การมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  
โดยในขณะนี อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....  

๔.๓.๑.๒ สรุปความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคมในประเด็นสถานการณ์ 
และปัญหาของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 จากการประชุมรว่มกบัผู้แทนภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมส่งเสริม
ศักยภาพสตรีพิการ และสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สามารถ
สรุปประเด็นปัญหาได้ ๗ ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 ประเด็นที่  ๑ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย :ผู้รับงานไปท าที่บ้ าน 
ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่เป็นธรรม และไม่กล้าร้องเรียนความไม่เป็นธรรมที่ได้รับ 
และนิยามของ “งานที่รับงานไปท าที่บ้าน” 

 ข้อมูลจากมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  
 พระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองผู้ รับ งาน ไปท าที่ บ้ าน  พ .ศ . ๒๕๕๓  

มีเจตนารมณ์คุ้มครองแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยมุ่งคุ้มครองให้ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนในอัตราที่เป็นธรรม เนื่องจากการคิดค่าจ้างจากงาน 
ที่รับไปท าที่บ้านส่วนใหญ่จะคิดเป็นรายชิ นดังนั นกฎหมายจึงได้ก าหนดไว้ว่า “การก าหนด
ค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและ
ปริมาณเท่ากันให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการก าหนด” และคุ้มครองความปลอดภัย
ในการท างาน เช่น การห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน ในงานที่เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร 
ซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัด 
อันอาจเป็นอันตราย หรืองานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ  ความปลอดภัย หรือคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 กฎหมายฉบับดังกล่าวใช้บังคับมาแล้วเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา
พบปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมของผู้จ้างงานต่อผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน เน่ืองจากนายจ้างไม่ยอมรับและปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด เพราะลักษณะ 
และประเภทของการรับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากหรือซับซ้อน 
เรียนรู้ได้ง่าย หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร เช่น 
การตัดเย็บเสื อผ้าหรือชิ นส่วนของเสื อผ้าส าเร็จรูป การประดิษฐ์ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานที่ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านใช้เพียงทักษะพื นฐานในการท างาน ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่อยู่ในฐานะ 
ที่จะต่อรองเกี่ยวกับการจ้างและค่าจ้างกับผู้จ้างงานได้ กล่าวคือ การจ้างงานและอัตราค่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างงานจะเป็นผู้ก าหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้รับงานไปท าที่บ้าน
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ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จ้างงานและได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินการเอาผิดหรือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากการที่จะ
ด าเนินการเอาผิดกับผู้จ้างงานได้ เพราะผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นผู้เสียหายจะต้องด าเนินการยื่น
ค าร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานอยู่หรือผู้
จ้างงานมีภูมิล าเนาอยู่ ซึ่งการก าหนดในลักษณะดังกล่าว เป็นการสร้างภาระให้กับผู้รับงานไปท าที่
บ้านที่ต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง และเป็นกรณีที่ขัดแย้งกับการด าเนินการในทางปฏิบัติ เนื่องจากการ
ยื่นค าร้องทุกข์เอาผิดผู้จ้างงานเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้
อยู่ในฐานะที่จะยื่นค าร้องเพ่ือเอาผิดกับผู้ว่าจ้างได้ เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
ฐานะยากจน มีรายได้น้อย และมีการศึกษาไม่สูงมากนัก ทั งยังมีความต้องการที่จะได้รับการจ้างงาน
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หากมีการร้องทุกข์จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับงาน
ไปท างานที่บ้านต่อไปด้วย 

 ดังน้ัน การยื่นค าร้องทุกข์เพ่ือให้ผู้จ้างจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เป็นธรรม
ตามที่กฎหมายก าหนดในทางปฏิบัติเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก  และเมื่อผู้รับจ้างได้รับความ
ไม่เป็นธรรมก็ไม่กล้าร้องทุกข์อีกด้วย 

 ปัญหาจากนิยาม “งานที่รับไปท าที่บ้าน” อาจจะครอบคลุมแต่งาน 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหากมีการตีความที่แคบ 

 บทนิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่างานที่ผู้จ้างงาน 
ในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการ
ของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้เกิดการตีความที่แคบว่าจะต้อง  
เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั น ท าให้เกิดปัญหาการไม่ครอบคลุมในกิจการอื่น ๆ เช่น 
งานพาณิชยกรรม งานบริการ หรืองานด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะงานด้านเกษตรกรรม  
ที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการการเกษตรที่มีการจ้างให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านด าเนินการแทน 
เช่น การผลติ การแปรรูป สินค้าเกษตรที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ
ของผู้ว่าจ้าง ดังนั น เพ่ือเป็นการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกกลุ่ม
อาชีพควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าดังกล่าวโดยขยายให้การรับงานไปท าที่บ้าน 
ให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่น ๆ เช่น พาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการบริการด้วย 

 ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการรวมกลุ่มไว้ท าให้ยากต่อการใช้สิทธิในการรวมกลุ่มตามที่กฎหมายนี ก าหนด 

 จากข้อมูลจากมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ ได้มีความพยายามด าเนินการเพื่อให้กฎหมายบังคับได้จริง โดยเสนอ 
และเรียกร้อง ตลอดจนด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ในเรื่องการให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมอย่างจริงจัง แต่เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ 
ให้เหตุผลว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
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จะต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงเกรงกลัว 
ในการรวมกลุ่ม 

 ข้อมูลจากสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย  
 ผู้ รับงานไปท าที่ บ้ านส่ วนใหญ่ จะได้ รับค่ าแรงที่ ไม่ เป็ นธรรม 

และเข้าไม่ถึงสวัสดิการ แม้ว่าจะมีกฎหมายก าหนดให้ความคุ้มครองไว้แล้วก็ตาม ดังน้ัน 
การรวมตัวกันของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะเป็นการสร้างอ านาจ
ต่อรองในเรื่องค่าจ้างกับผู้จ้างงานได้ แต่กฎหมายฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
รูปแบบของการรวมกลุ่ มเป็ นองค์ กรของผู้ รั บงานไปท าที่ บ้ านไว้ ในท านองเดี ยว 
กับกฎหมายฉบับอื่น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงอาจเป็นส่วนหน่ึง 
ที่ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีช่องทางการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอ านาจต่อรอง
เกี่ยวกับค่าจ้างกับผู้จ้างงานได้ 

 นอกจากนี  ส าหรับกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เพ่ื อรับสิทธิประโยช น์ และความคุ้ มครองในด้ านต่ าง ๆ จะต้องติ ดต่อประสานงาน 
กับหลายหน่วยงานที่แบ่งแยกหน้าที่และอ านาจกันอย่างชัดเจน ท าให้ประชาชนเกิดความยุ่งยาก 
และสับสนในขั้นตอนการด าเนินการ อันเป็นสร้างภาระให้กับประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐขาดการบูรณาการและการร่วมมือกันท างานเพ่ือประชาชน  ดังนั น 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และลดขั นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยากให้กับประชาชน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องการบูรณาการและการร่วมมือกันท างานในงานด้านแรงงาน เช่น 
การบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ในงานด้านการขึ้นทะเบียน
แรงงานนอกระบบ 

 ประเด็นที่ ๓ ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้
ความสามารถและส่งเสริมฝีมือ รวมถึงความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ นกว่าเดิม 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมฝีมือแรงงานนอกระบบให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ ก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นและมีความส าคัญในอันที่จะท าให้แรงงานนอกระบบได้รับ
ความคุ้มครองมากยิ่งขึ นด้วย 
    ประเด็นที่ ๔ ผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่ และแรงงานจากคนพิการ 
ไม่มีสัญญาการจ้างงานเป็นทางการ 
    ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ 
    แรงงานที่ รับงานไปท าที่ บ้ านส่วนใหญ่ เป็นแรงงานที่ กระ จาย 
และอยู่ในชุมชนในระดับพื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถพื นฐาน ความรู้น้อย 
และมีความแตกต่างทางด้านอัตลักษณ์ เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่ งบางครั งมักจะถูก 
เอารัดเอาเปรียบและไดร้ับคา่จ้างที่ไม่เป็นธรรม ทั งนี  อาจมีสาเหตุมาจากการรับงานไปท าที่บ้าน
ไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการ รวมไปถึงไม่ทราบตัวนายจ้างที่ชัดเจน เพราะเป็นการท างาน
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นอกสถานประกอบการของนายจ้าง  ดังนั น ควรมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น เรื่องค่าตอบแทน ความปลอดภัยจากการท างาน  
ที่บ้าน หรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยการก าหนดให้มีกฎหมายล าดับรองเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื น ท่ี 
และใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งจะทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแรงงานในแต่ละพื นที่ของตนเองได้
เป็นอย่างดี การด าเนินการของกลไกดังกล่าวสามารถท าได้โดยการบูรณาการและประสาน  
ความร่วมกับหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบหลัก ในระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยลักษณะการท างานจะต้องเป็นการท างานในเชิงรุก 
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ นได้ 
    ข้อมูลจากผู้ ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
    ในการรับงานไปท าที่บ้ านที่ผ่านมาผู้รับงานไปท าที่บ้ านส่วนใหญ่ 
จะไม่ทราบตัวผู้ จ้างงานที่แท้จริงว่าเป็นใครและไม่มีการจัดท าเอกสารสัญญาการจ้างงาน 
เพ่ือหลักฐานการจ้างงานไว้แต่อย่างใด อาศัยความไว้เนื อเชื่อใจเป็นส าคัญ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี  
ก็เป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงกองทุนด้วยเช่นกัน  
    ประเด็นที่ ๕ การท างานยังขาดกลไกการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ 
    ข้อมูลจากสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย
และผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ  
    ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและการรักษาผลประโยชน์ 
ของแรงงานมีกลไกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “อาสาสมัครแรงงาน” คือ ผู้ที่สมัครใจท างานให้กับ
กระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป  โดยมีบทบาท
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่ประชาชน หรือผู้ใช้
แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี มีการด าเนินงานที่กระจายไปในทุกจังหวัด  
    “โครงการบัณฑิตแรงงาน” ซึ่งเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีและสมัครใจท างาน
ให้แก่กระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่ผู้ ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง 
และประชาชนทั่วไป รวมทั งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื นที่ ดังนั น 
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม 
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สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาแรงงานทั งในระบบและนอกระบบ จะท าให้การด าเนินการ  
เรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานไทยทั งระบบด้วยอีกทางหนึ่ง 
    ประเด็นที่ ๖ ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้แทนกลุ่มผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านเข้าร่วมในระดับนโยบาย โดยขอให้ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงานด้วย 
    ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ  
    แรงงานนอกระบบเป็นผู้ท างานแบบที่ ไม่ ได้รับความคุ้ มครอง 
ขาดสถานะทางกฎหมาย มีการจ้างงานที่ไม่มั่นคง มีวิธีการจ้างงานที่แตกต่างไปจากแบบแผน
ทั่วไป มีรายได้จ ากัด/ไม่สม่ าเสมอ มีความเสี่ยงสูง และไม่มีหลักประกนัทางสังคมจากการท างาน 
เหมือนกับแรงงานในระบบ แต่เนื่องจากมีแรงงานนอกระบบบางส่วนที่ประสงค์และสมัครใจ 
เป็นผู้ประกันตนตามความในมาตรา ๔๐ ของกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ดังนั น ควรมี 
การเปิดช่องให้แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนในคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงาน เพ่ือมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานและงานด้านประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการได้รับ 
ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการท างาน และเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบสามารถ
เข้าถึ งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพ่ือให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ ในท านองเดียวกับแรงงาน 
ในระบบด้วย 
    ประเด็นที่ ๗ ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ด าเนินการแบบบุคคล และที่ไม่มี
สัญญาจ้าง ท าให้ยากที่จะเข้าถึงกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านเพราะมีเงื่อนไขให้มีผู้ค  าประกัน
จะต้องเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐ  และไม่มีส่วนร่วมระดับนโยบายที่ ด าเนินการ 
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน 
    ข้อมูลสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย  
    การเข้าถึงกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ส่วนใหญ่จะด าเนินการในลักษณะของการรวมกลุ่ม เพ่ือขอกู้ยืมเงินจากกองทุนน ามาใช้ส าหรับ 
เป็นทุนในการท างานของตนเอง และมีบางส่วนที่มีการขอกู้ยืมในกรณีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ขอกู้ 
แต่เนื่องจากกฎหมายก าหนดว่าผู้ค  าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ดังนั น  
การเข้าถึงกองทุนในกรณีบุคคลจึงยังมีข้อจ ากัดในเรื่องผู้ค  าประกัน 
    แหล่ งทุ นที่ ท างรัฐ ให้ นั น  มี หลายด้ านจากกระทรวงแรงงาน 
โดย กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานโดยตรงที่ด าเนินงานในเรื่องกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท า 
ที่บ้าน ภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  และกองทุนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
โดยกองทุนฯ มีลักษณะเป็นทุนหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์ส าหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ซึ่งจะกระจายไปตามพื นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทั งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ผู้รับงานไปท าที่บ้านในระดับฐานราก กู้ยืมไปซื อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
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เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่จ านวนทุนหมุนเวียนในแต่ละปี 
เช่น ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน จ านวน ๒๕.๙๙ ล้ านบาท 
ซึ่งนับว่าน้อยมาก และมีประชาชนเข้าใช้กองทุนจ านวนน้อย 
    การบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่มีผู้แทนของแรงงานในส่วนของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ และรับทราบ นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานที่แน่นอน 
และชัดเจนของกองทุนดังกล่าว ทั งนี ลักษณะการบริหารจัดการไปในทางที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ในทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังน้ัน 
จึงเห็นควรให้มีตัวแทนของแรงงานในส่วนของผู้ รับงานไปท าที่ บ้ าน เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน และเห็นว่าควรจะมีการปรับทัศนคติ 
หรือมุมมองในการบริหารกองทุนโดยให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือและพัฒนาผู้รับงาน 
ไปท าที่ บ้ าน  เนื่ องจากกลุ่ มคนดั งกล่ าวยั งเป็นผู้ที่ ต้ องได้ รับการช่ วยเหลือ และพัฒนา 
ทั งในด้านความรู้ความสามารถอันจะท าให้แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
       ๔.๓.๒ สรุปความเห็นจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานโดยแยกตามประเด็นของกลุ่ม
เปราะบาง 
 ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์  ปัญหา การสร้างรายได้แบบกลุ่ม รวมถึงข้อเสนอแนะของกลุ่มเปราะบาง 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มคนพิการ ดังมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี  
 ๔.๓.๒.๑ สรุปสถานการณ์ปัญหารายกลุ่ม 
  ๑) กลุ่มเยาวชน (อายุ ๑๕-๒๔ ปี) 
   ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
ภารกิจหลักของกรมกิจการเด็กและเยาวชน คือ การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ส าหรับการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  และกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับเด็ก  
และเยาวชนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะมีตั งแต่ระดับสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลไปจนถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็ก 
และเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ  
ที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
นอกจากนั นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า คือ การพัฒนาทักษะชีวิต 
การให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น  
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๒)  คนพิการ 
    ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ข้อมูล 
ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี จ านวนผู้พิการที่ลงทะเบียนผู้พิการมีจ านวนประมาณ ๒,๐๓๐,๘๐๐ คน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีอายุ ตั งแต่ ๑๘ – ๕๙ ปี มีจ านวนประมาณ ๘๓๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งกรมได้ส่งเสริมให้คนพิการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตใน ๒ ด้าน คือ ด้านการด าเนินการ 
เพ่ือขจัดอุปสรรคในการด ารงชีวิตของคนพิการและด้านการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการประกอบอาชีพของผู้พิการให้มีรายได้และมีงานท า นอกจากนี  ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจ้างงานคนพิการ ในดังต่อไปนี  

๒.๑) กรณีการก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างทั่วไป จ านวน ๑๐๐ คน 
นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างผู้พิการเข้าท างาน ๑ คน ตามมาตรา ๓๓ 

๒.๒) กรณีการก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ที่มิได้รับคนพิการเข้าท างานตามจ านวนที่ก าหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเงินส่วนหนึ่งของกองทุนจะถูกไปใช้ส าหรับให้ผู้พิการที่ประสงค์ 
จะประกอบอาชีพกู้ยืม ซึ่งวงเงินกู้ยืมสูงสุด จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยที่ผ่านมามีผู้พิการที่กู้ยืม
เงินจากกองทุน จ านวนประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ คน ตามมาตรา ๓๔ 

๒.๓) กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างาน 
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างาน รวมทั งไม่ประสงค์  
จะส่งเงินเข้ากองทุน หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั นอาจให้
สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ 
ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ตามมาตรา ๓๕ 

ปัจจุบันมีเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐจ้างผู้พิการ 
ให้ท างานในสถานประกอบการแล้ว มีจ านวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ แห่ง จากเป้าหมาย 
ที่กรมวางแผนไว้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ แห่ง และมีเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทาน 
โดยการจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการส าหรับ  
ผู้พิการแล้ว จ านวนประมาณ ๑๓,๙๓๕ ราย ดังนั น เมื่อพิจารณาผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีอาชีพและมีงานท าตามกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจ านวน
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน และยังมีผู้พิการที่ยังไมไ่ดร้ับการจ้างงานอีกจ านวนหนึ่ง โดยในจ านวน
ดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้พิการที่อยู่ระหว่างการศึกษาผู้พิการติดเตียง ผู้ที่มีความพิการมาก 
จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้รวมอยู่ด้วย 
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๔.๔ การสร้างรายได้ อาชีพ แบบกลุ่มของกลุ่มเปราะบาง  
       การส่งเสริมการสร้างรายได้จากหน่วยงานรัฐตามหน้าที่และบทบาทของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๔.๔.๑) กลุ่มสตรี 
 ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
 ๑) มีแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการสร้างรายได้ โดยการสร้างโอกาส 
ในการจ้างงานส าหรับสตรี  
 ๒) การฝึกอาชีพโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวกับกลุ่มสตรี 
ในวัยแรงงานที่ยังว่างงาน หรือที่ต้องการรายได้เสริม หรือมีภาวะยากล าบาก เช่น แม่ม่าย 
คุณแม่เลี ยงเดี่ยว หรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงค้าประเวณี ค้ามนุษย์ ซึ่งมีอายุตั งแต่ ๑๕ ปี 
เป็นต้นไป โดยเฉพาะในอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ท าเล็บ ท าขนม นวด สปา  
หรือแม่ครัว พ่อครัว เชฟ งานบริการด้านโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นการฝกึอาชีพระยะสั นประมาณ 
๕ – ๗ วัน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  
ส่วนใหญ่จะสามารถประกอบอาชีพได้ รวมทั งได้รับการจ้างงาน นอกจากนั นยังมีหลักสูตร  
การฝึกอาชีพระยะยาวประมาณ ๑๐๔ วัน ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดเลย 
และเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางกรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนอาชีพผ่านทางออนไลน์
เพิ่มเติม เช่น การท าหน้ากากอนามัย ใช้ เวลาในการฝึกอบรมน้อยผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถ 
ท าตามได้ง่ายและน าไปผลิตไว้ใช้เองในบ้านและชุมชนได้ 
  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว  ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ๒. กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรี 
และครอบครัว ๓. กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๔. กิจกรรมเสริมสร้างโอกาส 
ในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
พบว่าสถิติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 
เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้จบการศึกษา ๕,๓๕๙ คน เป็นผู้มีงานท า ๓,๒๘๘ คน มีผู้ศึกษา
ต่ออีก ๑,๐๒๓ คน 
  พื นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  มีดังนี  
ศูนย์ฯ เชียงราย (๕ จังหวัด) ศูนย์ฯ ล าพูน (๔ จังหวัด) ศูนย์ฯ ล าปาง (๘ จังหวัด) ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น (๑๐ จังหวัด) ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ (๑๐ จังหวัด) ศูนย์ฯ สงขลา (๑๔ จังหวัด) ศูนย์ฯ ชลบุรี 
(๑๑ จังหวัด) และศูนย์ฯ นนทบุรี (๑๕ จังหวัด) 
 ๓) ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  นอกจากนั นยังมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยศูนย์เข้าไปดูแล 
ในการจัดหาวิทยากรและเงินอุดหนุนในการฝึกอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย รวมถึง 
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การร่วมมือกับเอกชนในการอบรมการค้าขายผ่านออนไลน์ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือ  
กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงแรงงาน เพ่ือส ารวจผลิตภัณฑ์ 
ในการสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า นอกจากนี ก่อนที่จะด าเนินการฝึกอบรม กรมจะด าเนินการ
ส ารวจความต้องการพื นฐานของคนในชุมชนว่ามีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพใด  
โดยอย่างน้อยจะต้องมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมครั งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
 ๔.๔.๒) กลุ่มคนพิการ 
 การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้ พิการนอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายแล้ว 
ยังมีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดย 

๑) ด าเนินการเสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิทธิ สวัสดิการ 
ตลอดจนสนับสนุนองค์กร ด้านคนพิการให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน  

๒) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผ่านโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ โดยการพัฒนาทักษะทางสังคมแก่คนพิการให้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ รวมทั งฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ  เพ่ือให้ผู้พิการที่ยังไม่มีงานท าหรือยังไม่ม ี
การจ้างงานให้สามารถเข้าท างานในสถานประกอบการของนายจ้างได้ผ่านการด าเนินงาน  
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ซึ่งมีทั งหมด ๘ แห่งทั่วประเทศ 

๓) มีกลไกการรวมกลุ่มผู้ พิการที่ อยู่ ในชุมชน จ านวน ๒๐ คนขึ้นไป 
เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการเป็นรายปี เมื่อผู้พิการ 
ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์จะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการโดยตนเอง สามารถกู้ยืม
เงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างอาชีพได้ 

๔) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการผ่านการด าเนินการขององค์กรด้านคนพิการ
ทั้ง ๗ ประเภทของผู้พิการ โดยเปิดโอกาสให้องค์กรแต่ละองค์กร สามารถเสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั งสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างอาชีพได้ 

๔.๔.๓) กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุ 

ก าลังมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ น ซึ่งภายใต้บังคับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๓)
ก าหนดว่า “ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้าน 
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม” รัฐจึงได้ให้ความส าคัญกับการดูแลและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท า
ของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสังคม โดยแบ่งเป็น 
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๑) รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
รวมทั งแรงงานในระบบและนอกระบบ มีแนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมการมีรายได้
และมีงานท าของผู้สูงอายุ ในกลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจอื่น การรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน 
การจ้างงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยการรณรงค์ สร้างแรงกระตุ้นแก่สังคม
ในหัวข้อ “ร่วมมือร่วมใจ จ้างผู้สูงวัยท างาน” หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ จะท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนการด าเนินภารกิจดังกล่าว  รวมทั งในกรณีแรงงานนอกระบบ 
มีแนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ การผลักดันส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และต่อยอด 
ให้วิสาหกิจชุมชนเดิมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ การผลักดันการมีรายได้และมีงานท า 
ของผู้สูงอายุในหน่วยงานอื่น ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน  การส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ 
ในชุมชน (Care giver) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประสานข้อมูล 
จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ส านั กงานการศึกษานอ กระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ 

 ๒) มาตรการใช้หลักประกันด้านรายได้เพื่อสูงอายุ 
  การด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) 
ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ คือ ยุทธศาสตร์ด้ านการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุซึ่งมีมาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ มาตรการหลักประกันด้านรายได้
เพื่อวัยสูงอายุ  มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ รวมทั งมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
  ๓) การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่จ้างงานผู้สูงอายุ 
   การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบมาตรการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ กรณีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยการอนุมัติหลั กการร่างพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวน  
ร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ นไปเข้าท างาน
ทั งนี  เฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการจ้างผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนลูกจ้าง
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั น 
  ๔) การหาโอกาสในต าแหน่งจ้างงานเพ่ิมเติมที่เหมาะกับผู้สูงอายุโดยการท า
ข้อตกลงโดยภาคเอกชน การท าความตกลงร่วมกับภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายหนังสือ 
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  ๕) การส่งเสริมผลักดันแนวทางการเสริมสร้างรายได้โดยใช้กฎหมาย 
  การด าเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
โดยผลักดันการด าเนินการตามกฎหมาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง 
  ๖) การส่งเสริมรายได้โดยการผลักดันมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโดยผ่าน  
การกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี ย 
  การผลักดันมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน  
การขับเคลื่อนงานทุกมิติ การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ กรณีการให้
ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินโดยปลอดดอกเบี ย ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด 
(COVID – ๑๙) ได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุโดยการช าระหนี  
  ๗) การเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
ของผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ในตลาดขายสินค้าต่าง ๆ เช่น Market Place และตลาดสินค้า
ออนไลน์ 
  ๘) พัฒ นาทั กษะด้ านความรู้  ความสามารถในด้ านการใช้ เทคโน โลยี 
เพื่อให้สามารถสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มโอกาสให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ น 

๔.๔.๔) กลุ่มเกษตรกร 
๑) การส่งเสริมเพิ่มรายได้โดยการร่วมมือกันในชุมชน ใช้วิสาหกิจชุมชน 

  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงหน้าที่หนึ่งของกรมส่งเสริม 
การเกษตรกร คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดตั ง การให้ความรู้ 
การศึกษาวิจัย ในการน าทุนชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้ชุมชน  
มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัย
เทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  
การประสานงานแหล่งเงินทุน เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบ
ธุรกิจที่สูงขึ นต่อไป 

 เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายได้จากอาชีพหลัก ซึ่งข้อมูล
การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือชุมชน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจ านวน ๘๙,๖๓๔ แห่ง 
มีสมาชิกทั งหมดจ านวน ๑,๕๑๘,๒๓๓ ราย และจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
จ านวน ๕๓๙ มีจ านวนสมาชิกทั งหมด ๑๒,๒๕๙ ราย ซึ่งแบ่งประเภทของการกิจการเป็น 
วิสาหกิจประเภทการผลิตสินค้า การให้บริการ สถาบันเกษตรกร ซึ่งแนวทางในการส่งเสริมให้มี
การเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชน 

๒) การส่งเสริมรายได้เพ่ิมเติมให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการรับงานไปท าที่บ้าน 
 ส าหรับผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมโดยการรับงานไปท าที่บ้าน เช่น 

การเย็บผ้า งานฝีมืออื่น ๆ นอกจากนั น ยังได้มีการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  



๑๐๐ 
 

ในการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเข้าร่วมอบรมเพ่ือท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยส าหรับ 
การท่องเที่ยวในชุมชน 

 ๓) การให้ความรู้ผ่านช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ 
 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด (COVID – ๑๙) กรมส่งเสริม

การเกษตรได้มีแนวทางส่งเสริมให้มีการเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชนผ่านช่องทาง
ตลาดขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce Platform โดยร่วมมือกับ SHOPEE และ LAZADA 
ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการขายสินค้าออนไลน์ โดยสินค้า 
ที่จ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
 ๔.๔.๕) กลุ่มเยาวชน 
   ส าหรับการด าเนนิการเกี่ยวกบัการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีงานท าโดยการรับงาน
ไปท าที่บ้านนั น อยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งขณะนี ยังไม่มี 
การก าหนดโครงการ แผนปฏิบัติงาน รวมถึงไม่มีงบประมาณเพื่อด าเนินการ  
 
๔.๕ การส่งเสริมรายได้แบบกลุ่ม ด้วยการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม 
       สถานการณ์และปัญหา 
 ผู้ แทนส า นั กงานส่ งเสริมวิ ส าหกิ จ เพ่ื อสั งคม  ภายใต้ ส่ วน ราชการ ไม่ สั งกั ด 
ส านักนายกรัฐมนตร ีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุว่า ในประเทศไทยมีการด าเนินการประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม(Social Enterprise : SE ) มาก่อนที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ แต่การส่งเสริมการประกอบกิจการของ SE ในขณะน้ันยัง
ไม่มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้มีประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมจดทะเบียนกับส านักงานแล้วทั้งสิ้น ๑๓๐ กิจการ ดังนั น เพ่ือที่จะให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงก าหนดให้รัฐให้การส่งเสริมการประกอบกิจการของ SE 
ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น โดยการก าหนดความหมายของค าว่ า วิสาหกิจเพ่ือสังคม  
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม การก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจ
แนวใหม่ เป็นการท ากิจการเพ่ือสังคมและการกุศลที่ ไม่มุ่งแสวงหาก าไร  ส่วนใหญ่ เกิด 
จากการรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้  
ให้กับประชาชนทั งในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรณีกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการประกอบ
กิจการวิสาหกิจเพ่ือชุมชน เมื่อการประกอบกิจการมีความมั่นคง และช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้
แล้วก็สามารถพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมในอนาคตต่อไป 
 ส านักงานได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกิจการ SE โดยเฉพาะ ผู้ประกอบ
กิจการ SE ขนาดเล็ก เพ่ือให้การประกอบกิจการสามารถด าเนินการคงอยู่และเติบโตต่อไป 
ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม “ติดปีกให้ SE” พบว่า มีอุปสรรคเกี่ยวกับ 



๑๐๑ 
 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงความซับซ้อนของการสนับสนุนเชิงภาษี  ภาครัฐควร  
ปรับกฎเกณฑ์บางส่วนที่ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมถึงการให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุน SE ปรับกระบวนการและมาตรฐานการจัดซื อ
จัดจ้างให้หันมาใช้สินค้าหรือบริการจากธุรกิจเพ่ือสังคมมากขึ น โดยการพัฒนา SE อย่างยั่งยืน
ต้องติดอาวุธ องค์ความรู้หลายด้านให้กับผู้ประกอบการเช่น บัญชี/การเงิน การระดมทุน 
กฎหมาย การตลาดทั งออนไลน์และออฟไลน์ ทั งในและต่างประเทศ ความรู้ด้านดิจิตัล 
การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร โดยในขณะนี อยู่ระหว่างที่ส านักงาน
ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเจรจากับสถาบันการเงินทั งของภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือหาแหล่งเงินทุนส าหรับ SE  การหารือร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SE ในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
และเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐตามพระราชบัญญัตการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี ยังได้ศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล 
ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ SE ด้วย ซึ่งในเบื องต้น ได้มีการหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว ก.ล.ต. เห็นว่าเพ่ือเป็น  
แนวทางการระดมทุนให้กับ SE จึงอนุญาตให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินให้กับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม และผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถออกและเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนได้ 
โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. 
ทั งนี  จะต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการขึ นทะเบียนรับรองจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (สวส.) ด้วย 
 ทั งนี การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ SE จะสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ตามที่กฎหมายก าหนดได้ ส านักงานจะต้องด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง
ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่ งมีจ านวนทั งหมด ๒๖ ฉบับ เช่น  
การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และขณะนี อยู่ระหว่างการเริ่มต้นของการจัดตั ง
ส านักงาน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการก าหนดงบประมาณ 
โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนื่องจากปัจจุบันส านักงานมีบุคลากร เพียง ๖ คน ดั งนั น 
เพื่อให้ส านักงานมีความพร้อมส าหรับรองรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของต่อไป 
 
๔.๖ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
        จากข้อมูลเชิงปฐมภูมิที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้  และเชี่ยวชาญ 
ในด้านแรงงาน ด้านกฎหมาย ด้านนโยบายแรงงาน ด้านการบริหารจัดการในฐานะ
ผู้ประกอบการ ด้านผู้ประสานแรงงาน กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ได้ข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปน้ี 
 



๑๐๒ 
 

 ๔.๖.๑ ข้อสรุปด้านกฎหมาย 
๑) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ครอบคลุมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบด้วย 
๒) ควรเน้ นการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็ นถึ งส าคัญและประโยชน์ 

ของการประกันตนเองตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓) วิธีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ตามความ 
ในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ควรท าให้คล่องตัวขึ้น ในระดับหมู่บ้านให้ผู้ประกันตนสามารถ 
ส่งเงินสบทบกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านได้ โดยมีระบบ
การตรวจสอบผลการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 

๔) ควรก าหนดกฎหมายเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่องการเช่าช่วง เพราะเป็นสิ่งส าคัญ 
และยังไม่ได้บัญญัติในกฎหมาย 

๕) ควรส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของกฎหมายประกันสังคมอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง 

๖) ควรพิจารณากฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน 
พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้ พิการ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในมาตรา ๓๕ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น  ให้หน่วยงาน 
ของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายหรือบริการ  
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝากงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

๗) หน่วยงานรัฐควรก าหนดในกฎหมายเพ่ือให้เกิดการบริหารงานด้านแรงงานให้มี
หน่วยงานดูแลติดตามและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ควรวางยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงก าหนดเป้าหมายในการคุ้มครอง
แรงงานให้มากขึ้น รวมถึงควรค านึงถึงกลุ่มที่ยังขาดความคุ้มครองให้ได้รับความคุ้มครองแรงงาน
อย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน กลุ่มที่มีคู่สัญญากัน กลุ่มแผงค้าในห้างสรรพสินค้า 

๙) ควรน ามาตรการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาส่งเสริม 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓  เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวอย่างในกรณีที่ส่งเสริมมาตรการลดภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการมาพิจารณาเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวอย่างเช่น 
การส่งเสริมการสอนให้คนขอทานเล่นดนตรี การเล่นเป็นวงดนตรี เป็นต้น  



๑๐๓ 
 

๑๐) ควรให้การสนับสนุนกฎหมาย เช่น การลดภาษีเงินได้เมื่อผู้ประกอบการได้มี 
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการรับงานไปที่บ้านและมีผลการด าเนินการที่ดี 

๑๑) ควรสนับสนุนกฎหมายเพ่ือให้ เกิดการรวมกลุ่มของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ได้ในขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการผลิตที่มีจ านวนมากได้  

๑๒) ควรพิจารณากฎหมายในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแบบกลุ่มและระบบ 
การช าระภาษีที่เป็นธรรมส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑๓) การลงโทษส าหรับบางกรณี  อาจใช้กระบวนการลงโทษทางสังคม(Social 
Sanction) 

๔.๖.๒ ข้อสรุปด้านการบรหิารเชิงองค์กร 
๑) ควรเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวง

แรงงานเป็นหน่วยงานหลัก ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย  กลไกการท างานควรท างานแบบร่วมกัน 
เช่น วิสาหกิจ ลูกจ้าง ราชการ เอกชน 

๒) ควรมีมาตรการส่งเสริมในการสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านท าแบบ
กลุ่ม สนับสนุนให้เกิดในเชิงองค์กร เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในกรณีที่มีการจ้าง
กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ให้มีการท างานบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน เช่น วิสาหกิจชุมชน 
รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมีกลไกของกระทรวงมหาดไทย 
เข้าไปด าเนินการ โดยค านึงถึงประเด็นในเรื่องพาณิชย์ การตลาดด้วย ซึ่งเกี่ยวกับทุน การผลิต 
การตลาด และบุคลากร 

๓) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การรวมกลุ่ม ควรใช้มาตรการในเชิง
ส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษีในการด าเนินการในระยะเวลา ๕ ปีแรกของวิสาหกิจชุมชน 
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น 

๔) ในการด าเนินการใดใดควรมีทางเลือกในการปฏิบัติให้หลากหลายที่เหมาะ 
กับรูปแบบแต่ละกลุ่มของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๕) ควรพิจารณาให้กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน คนพิการ กลุ่มเปราะบางควรเน้น
เรื่องการสร้างงาน ส าหรับกลุ่มนักศึกษา ผู้สูงอายุ ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
คนพิการที่ท างานแบบเต็มเวลา ควรได้รับการคุ้ มครองตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
แต่อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์  หรือสวัสดิกา รที่ แตกต่างจากแรงงงานในระบบก็ ได้ 
และควรมีสิทธิได้รับประโยชน์อย่างอื่นโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน 



๑๐๔ 
 

๖) ควรมีมาตรการส่งเสริม ให้รางวัลกับนายจ้างที่สนับสนุนโดยจ้างงานกับกลุ่ม
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมถึงนายจ้างที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อกลุ่มของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๗) สนับสนุนให้มีการลงทะเบี ยนแรงงานไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เพื่อส่งเสริมและให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคคล 

๘) ส่งเสริมกลไกการตลาดเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างเหมาะสม
โดยค านึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๙) ในการผลิตสินค้าใดใดของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านควรค านึงถึงฐาน 
ความต้องการสินค้าของตลาดด้วย 

๑๐) รัฐควรจัดให้มีอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมหรือเป็นอัตราสากลอ้างอิง เช่น อัตรา
ค่าจ้างรายชิ้นที่เป็นธรรม ส าหรับกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน  

๑๑) ส่ งเสริมเผยแพร่ สนับสนุน  รณรงค์ ให้มีตัวอย่างที่ ดี  พร้อมกับการ
ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน 

๑๒) ฐานข้อมูลและทะเบียนของผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่สมบูรณ์ การรวบรวม
ข้อมูลในเรื่องของผู้รบังานไปท าที่บา้น จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลหลายหน่วย ควรให้หน่วยงาน
ที่ได้ท างานใกล้ชิดกลุ่มนั้นมากที่สุดเป็นหน่วยงานที่ดูแลคนกลุ่มนั้น เพ่ือให้มีการรวบรวมข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ได้และใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

๑๓) ควรน ารูปแบบการบริหารแบบศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงมหาดไทย มาพิจารณาเป็นต้นแบบ 
หรือตัวอย่างในการบริหารงาน 

๑๔) การตั้งกลไกของแรงงานโดยสมัครใจตามธรรมชาติ เช่น กลุ่มสหภาพแรงงาน 
กลุ่มสภาแรงงาน การตั้งสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องจดทะเบียน ก็เป็นการ
ร่วมสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ 

๑๕) ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของคนเก่ง คนที่มีทักษะฝีมือ ร่วมกับแรงงาน 
ไร้ฝีมือ ในอาชีพเดียวกันก็สามารถรวมเป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ ดีได้และเป็นกลไก 
ที่มีศักยภาพได้แบบหนึ่ง 

๑๖) การด าเนินการกระบวนการในเรื่องแรงงาน ควรเน้นเรื่อง ความสมัครใจ 
ความรัก และความถนัด 

๑๗) ควรมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดกลไกด้านค่าจ้างระหว่างลูกจ้าง 
กับนายจ้างที่เหมาะสม 



๑๐๕ 
 

๑๘) รัฐควรท าตัวเป็นกลาง ควรให้สวัสดิการ เช่น การประกันการว่างงาน 
สวัสดิการท างาน พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์คนงาน การต่อรอง การสร้างงาน 

๑๙) การจัดกลุ่มและระบบฐานข้อมูลควรเน้นที่อาชีพ เป็นการจัดการข้อมูล 
และระบบที่ดี ควรจัดกลุ่มคนแบบเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การทอผ้า เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถจัดกลุ่ม (Classification) ได้ง่าย การจัดการระบบข้อมูล 
ควรเน้นที่อาชีพไม่ใช่เน้นประเภทการผลิต  เพราะการเน้นที่อาชีพจะท าให้เกิดการพัฒนาทักษะ 
ในเรื่องความสามารถทางด้านอาชีพ และยกระดับมาตรฐานอาชีพได้ง่าย  ยกตัวอย่าง ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อก่อนมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งมาก แต่ปัจจุบันแบ่งออกเป็นสหภาพแรงงานรถยนต์ 
ท าให้ถูกแบ่งแยก เป็นสหภาพแรงงานรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ท าให้การรวมตัวเป็นกลุ่มที่เล็กลง 

๒๐) การรวมกลุ่มด้านอาชีพส าคัญกว่าการรวมกลุ่มด้านการผลิต เอาคนเป็นตัวตั้ง 
ไม่ใช่เอาสถานประกอบการเป็นตัวตั้ง 

๒๑) กระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกั บแรงงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ถ้าเน้นกระบวนการจะได้ความสุข ซึ่งเป็นสิ่งยั่งยืน แต่ถ้าเน้นที่การผลิต หรือ Product จะได้
ประสิทธิภาพมากกว่าความสุข 

๒๒) ควรมีกระบวนการอบรมสอนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นบุคคลากรต้นแบบ
สามารถถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มฯ ได้ ( Train the trainer )  โดยให้กระทรวงแรงงาน 
เป็นกระทรวงหลัก  
 ๔.๖.๓ ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยเอกชน ในฐานะผู้จ้างงานกับผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน 

๑) ควรส่งเสริม สนับสนุนการให้รางวัลผู้ประกอบการในฐานะผู้จ้างแรงงาน 
ในกรณีที่มีประวัติด้านการจ้างงานดีเด่น 

๒) ภาครัฐควรเร่งใหเ้กิดความรว่มมอืการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน และมีการให้
รางวัลเชิดชูเกียรติส าหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมเรื่องผู้รับงาน  
ไปท าที่บ้าน 

๓) ควรให้การสนับสนุนโดยการลดภาษีเงินได้เมื่อผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการรับงานไปที่บ้านและมีผลการด าเนินการที่ดี 

๔) ผู้ประกอบการสนับสนุนและประสานให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้รับงานไปท า
ที่บ้านในจ านวนแรงงานที่มากส าหรับกลุ่มใหญ่ ๆ สามารถรองรับการผลิตได้จ านวนมากจะท า
ให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการประสานงาน การฝึกทักษะเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน



๑๐๖ 
 

รวมถึงได้ผลผลิตในจ านวนที่มากซึ่งมีความคุ้มค่าทั งเวลาและงบประมาณมากกว่าการท างาน
แบบกลุ่มของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่มีแรงงานขนาดเล็ก 

๕) การจ่ายค่าตอบแทนแบบกลุ่มให้กับหัวหน้ากลุ่ม คนใดคนหนึ่งของกลุ่ม 
ซึ่งรับรายได้แทนทั งกลุ่ม อาจเกิดปัญหาในเรื่องการจ่ายภาษีคนเดียว ซึ่งไม่ เป็นธรรม 
ควรมีมาตรการรองรับในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยตรงและสะดวก 
ในการบริหารจัดการ 

๖) การรวมกลุ่มในการจ้างงานที่ต้องการปริมาณมากมาก บางครั งหากลูกจ้าง 
ที่เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านของคนไทยท าไม่ได้มากเพียงพอ เนื่องจากการรวมกลุ่มเล็กเกินไป 
ท าให้ไม่สามารถจ้างได้ ดังนั นการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านจะเป็นการลดการใช้แรงงาน  
ต่างด้าวในงานที่คนไทยสามารถท าได้อีกด้วยปัจจุบันได้มีโรงงานหลายโรงงานที่จ้างกลุ่มผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน เช่น โรงงานท ารองเท้าในเครือสหพัฒน์  โดยจ่ายเงินเป็นรายชิ น คุ้ม ครอง
ลูกจ้างตามเวลา   

๔.๖.๔ ข้อสรุปส าหรับแนวคิดในเรื่องกระบวนการตรวจสอบ ติดตามของระบบ
แรงงานผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑) การสร้างกลไกที่เป็นสื่อกลางด้านแรงงานในระดับหมู่บ้าน เช่น อาสาสมัคร
แรงงานประจ าหมู่บ้าน เพื่อเป็นผู้แทนด้านแรงงานในพื นที่มีความส าคัญ 

๒) ควรมีอาสาสมัครแรงงาน ท าหน้าที่และมีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องคุ้มครอง
แรงงาน การละเมิด เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน โดยเป็นผู้ที่แจ้งปัญหา แจ้งพบเหตุต่าง ๆ 
แทนผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งระหว่างผู้จ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
เพ่ือแก้ปัญหาไม่ให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนกรณีเกิดปัญหาคุ้มครองแรงงาน 
ที่ไม่เป็นธรรม และอาสาสมัครแรงงานควรมีหน้าที่เป็นคนติดตามการด าเนินการที่รัฐด าเนินการ
แก้ไข รวมถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกงาน มีภารกิจคุ้มครองแรงงาน 

๓) ควรตรวจสอบการจ้างงานไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ขอให้ภาครัฐโดยเฉพาะ
กระทรวงแรงงาน ลงมือปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 

๔) การตั งอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) อาจจะไปดู อสร. เหมือนเจ้าหน้าที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยชุมชน (จป.ชุมชน)   

๕) การรวบรวมข้อมูลราคาค่าจ้างรายชิ นที่เป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบอ้างอิง 
 
 



๑๐๗ 
 

 ๔.๖.๕ การเผยแพร่ ประชาสังคม การมีสว่นร่วมส าหรับทุกภาคส่วน 
๑) ควรมีการหาตัวอย่างรูปแบบการด าเนินการที่ดี  ด าเนินการได้ส าเร็จ 

พร้อมทั งเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้รับทราบเป็นวงกว้าง 
๒) ควรมีรูปแบบที่ภาคเอกชนได้สามารถมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบ

ต่ อ สั งคม และสิ่ งแ วด ล้ อ ม  (Corporate Social Responsibility : CSR) และค วร เป็ น 
ความร่วมมือร่วมระหว่างกระทรวงแรงาน ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สถาบันวิชาการ
สนับสนุนการจัดการเรื่องฐานข้อมูลของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๓) รูปแบบการท างานของรัฐควรเน้นกระบวนการส่งเสริมมากกว่าบังคับ  
พร้อมทั งมุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเป็นส าคัญ 

๔) บุคลที่ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นคนกลางเชื่อมระหว่างผู้จ้าง
และลูกจ้างเป็นผู้มีความส าคัญมาก ควรใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  

๕) เน้นกระบวนการที่มีรูปแบบของงาน ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ให้เปลี่ยนแปลงได้  

๖) การประสานชุมชน และเน้นให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ เพ่ือลดภาระ 
ด้านงบประมาณ  

๔.๖.๖ การขยายการปฏิบติัสู่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
๑) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรใหก้ารส่งเสรมิ สนับสนุน กลุ่มอาชีพในชุมชน

และแรงงานนอกระบบให้มาก มีการค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของรับงานไปท าที่บ้าน 
๒) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรท าความเขา้ใจกลุ่มอาชีพและแรงงานในพ้ืนที่

ให้การฝึกอบรม ฝึกทักษะมากยิ่งขึ้น 
๓) ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัคร

หมู่บ้าน อาสาสมัครแรงงานประจ าหมู่บ้าน (อสร.) เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกการบริหาร
จัดการในเรื่องแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะผู้รับงานไปท าที่บ้าน  (ควรมอบอ านาจให้องค์การ
บริการต าบล (อบต.) ในแต่ละพื้นที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ) 

๔) กระทรวงแรงงานควรประสานอย่างจริงจังกับกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในองค์การบรหิารต าบล (อบต.) ซึ่งมีข้อมูลเครอืข่ายผู้รับงานไปท าที่บา้น
มากมาย พร้อมทั้งควรมีหน่วยงานให้ความรู้ ความเข้าใจ  

๕) กระทรวงแรงงานควรกระจายอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
และแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้านบางประการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือท างานร่วมกัน 



๑๐๘ 
 

๖) ควรมีกลไกเชื่อมอาชีพในพ้ืนที่  
๗) ตัวอย่างรายงานการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมและแรงงานนอกระบบ  

ตัวอย่าง โครงการรายงานการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการ
พัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ๕ เสนอต่อมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
และสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ด าเนินการโดย สหภาพยุโรป (The European Union-EU) มีนาคม ๒๕๖๓  

โครงการน้ีมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ  ๑) ส่ งเสริมการรวมกลุ่ ม 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรแรงงานนอกระบบเพ่ือให้สามารถน าเสนอปัญหา 
และความต้องการของตนเองให้ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ๒) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของแรงงาน
นอกระบบ และ ๓) พัฒนาความรู้ ความสามารถของแรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึง 
บริการต่าง ๆ ที่จัดโดยภาครัฐ  

เป้ าหมายของโครงการ คื อ  เมื องเป้ าหมายทั ง  ๘  เมื อ ง  
มีความตระหนักในประเด็นแรงงาน (หญิง) นอกระบบเพ่ิมมากขึ น อันจะน าไปสู่การพัฒนา
แผนงานสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย โครงสร้างพื นฐาน และบริการทางสังคม 

พ้ืนที่เป้าหมาย คือ ๘ เมือง ได้แก่ เทศบาลนคร ๔ แห่ง คือ 
เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลเมือง ๓ แห่ง คือ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม และมหานคร ๑ แห่ง คือกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓ 
  
๔.๗ สรุปประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       สรุปประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดังนี  
 ๑) ปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงาน มีการก าหนดแยกประเภทแรงงานในกฎหมาย  
ยังไม่มีกฎหมายรวมแรงงานทั งระบบ โดยเฉพาะกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ความคุ้มครองเฉพาะแรงงานในระบบ ไม่รวมแรงงานนอกระบบ  
 ๒) กฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ท างานที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓  

                                                           

๕ สินี   ช่วงฉ่ า ,โครงการรายงานการประเมินผลเมื่อสิ นสุดโครงการ โครงการพัฒนาเมือง 
เพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เสนอต่อ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและสมาคมเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณด าเนินการโดย สหภาพยุโรป 
(The European Union-EU) มีนาคม ๒๕๖๓ 



๑๐๙ 
 

  ค านิยาม ของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” จากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ รับงาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้เกิดการตีความที่แคบได้ ท าให้เกิดการปฏิบัติและความเข้าใจ 
ไม่ถูกต้องได้ง่าย 
 ๓) ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถเลือกสถานที่ท างานได้ด้วยตนเอง 
 ๔) ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 
 ๕) กฎหมายไม่ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง 
 ๖) กรณีผู้ว่าจ้างไม่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผู้ว่าจ้างไม่จัดท าสัญญาจ้าง
ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน อัตราค่าจ้างไม่เหมาะสม ปัญหาสภาพแวดล้อมของการท างาน 
ไม่เหมาะสม ผู้จ้างไม่เป็นธรรม และผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่กล้าที่จะแย้งเพราะกลัวว่าจะไม่ได้
รับการจ้างต่อการยุติข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปท าที่บ้ านที่ เหมาะสม 
มีความละเอียดอ่อนเพื่อให้กระทบต่อการจ้างงานน้อยที่สุด 
 ๗) ปัญหาในเรื่องการคุ้มครองค่าตอบแทนขั นต่ าในการรับงานไปท าที่บ้าน 
 ๘) การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 
 ๙) ปัญหาในเรื่องการคุ้มครองค่าตอบแทนขั นต่ าในการรับงานไปท าที่บ้าน 
 ๑๐) การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 
 ๑๑) การคุ้มครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน     
 ๑๒) การเลิกจ้าง หากผู้จ้างบอกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างที่เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน
อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งต้องร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ทราบ แต่ลูกจ้างกลัวว่าไม่ ได้
ท างานต่อจึงอาจไม่ร้องเรียน 
  ส าหรับการเปรียบเทียบประเด็นทางกฎหมายไทยโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับแรงงาน 
นอกระบบ กรณี  ผู้รับงานไปท าที่บ้าน กับกฎหมายของต่างประเทศมีรายละเอียด 
หลายประการ ซึ่งจะสามารถสรุปและมีรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๒ 
 
  ส าหรับปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
มีดังต่อไปนี ้
 ๑. ปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงาน 
 ประเทศไทย – ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั งระบบ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 
 ต่างประเทศ – มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแรงงานโดยไม่แยกระหว่างแรงงาน 
ในระบบและแรงงานนอกระบบ 
 ปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงาน มีการก าหนดแยกประเภทแรงงานในกฎหมาย  
ยังไม่มีกฎหมายรวมแรงงานทั งระบบ โดยเฉพาะกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ความคุ้มครองเฉพาะแรงงานในระบบ ไม่รวมแรงงานนอกระบบ ในขณะที่
ต่างประเทศมีกฎหมายใหค้วามคุ้มครองแรงงานโดยไม่แยกระหวา่งแรงงานในระบบและแรงงาน
นอกระบบ 



๑๑๐ 
 

  สิ่งที่พบกฎหมายแรงงานในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย 
มีจ านวนทั งสิ นอย่างน้อย ๒๑ ฉบับ แต่ละฉบับระบุเฉพาะแต่ละกลุ่ม ยังไม่มีกฎหมายแรงงาน 
ที่ให้ความคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบที่อยู่ในฉบับเดียวกัน ดังนั นการที่
กฎหมายแรงงานไทยแยกการบังคับใช้ระหว่างแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ  
อาจจะท าให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมขึ นได้ โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองแรงงาน 
 ๒. สรุปกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานรับงานไปท าที่บ้าน ท้ังหมด 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ รวมถึงการรับงานไปท าที่บ้าน จ านวน 
๗ ฉบับ ได้แก่  

๑) รัฐธรรมนูญ มีมาตราที่เกี่ยวข้อง จ านวน มาตรา ๙ มาตรา 
- มาตรา ๔ ได้กล่าวถึงการก าหนดหลักประกันเพื่อคุ้มครองความเท่าเทียมกัน

ของบุคคล สิทธิและเสรีภาพขั นพื นฐานของบุคคลและปวงชนชาวไทย  
- มาตรา ๒๕  ก าหนดขึ น เพ่ื อ เป็ นหลักประกั นว่ าสิท ธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนได้รับความคุ้มครอง 
- มาตรา ๒๗ ได้ก าหนดหลักแห่งความเสมอภาพของบุคคล และห้ามการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
- มาตรา ๔๐ เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ พร้อมทั งก าหนด

เงื่อนไขในการจ ากัดเสรีภาพว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และก าหนดขอบเขต  
ของการตรากฎหมายจัดระเบียบการประกอบอาชีพมิให้เป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษา 

- มาตรา ๔๑ ก าหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะของรัฐ การร้องทุกข์และการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท า 
หรือละเว้นการกระท า 

- มาตรา ๖๘ ก าหนดขึ น เพ่ือให้ประเทศไทยมี ระบบการบริหารงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล  าทางสังคมได้ 

- มาตรา ๗๑ ก าหนดหลักการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และหลักในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความเป็นธรรม  
โดยค านึงถึงเพศ วัย และสภาพของบุคคล 

- มาตรา ๗๓ ก าหนดให้รัฐมีมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือเกษตรกร 
- มาตรา ๗๔ ก าหนดหลักการให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า คุ้มครองและ

ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และการดูแลเมื่อพ้นวัยท างาน 
๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ในการด าเนินการตามพระราชบัญญั ติคุ้ มครองผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นกฎกระทรวงและประกาศ จ านวน 
๑๑ ฉบับ และระเบียบอีก ๑ ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  



๑๑๑ 
 

๒.๑) กฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๒) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน 

๒.๓) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๔) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน 

๒.๕) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจ าตัวกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปท าที่บ้านและอนุกรรมการ 

๒.๖) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า 

๒.๗) ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขึ นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน  เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน 

๒.๘) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปท าที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน
ไปท าที่บ้าน 

๒.๙) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน 

๒.๑๐) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบค าร้องและแบบ
ค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑๑) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจ าตัวพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑๒) ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการด าเนินคดีอาญา
และการเปรียบเทียบผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย 
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓) พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

นิยามของแรงงานนอกระบบในกฎหมายฉบับนี มีความครอบคลุมถึงผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านและมีมาตราที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานนอกระบบรวมทั งผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนี  

“แรงงานนอกระบบ” หมายความว่า บุคคลที่มีงานท า แต่ไม่รวมถึงบุคคล 
ซึ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 



๑๑๒ 
 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

หมวด ๕ การเฝา้ระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้ม 
มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ 

ของแรงงานนอกระบบ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยบริการที่ได้ 
ขึ นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ 

การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยบริการที่ ได้ขึ นทะเบียนที่ด าเนินการตามมาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ แจ้งข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ  
หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ แล้วแต่กรณี ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

เมื่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ได้ รับแจ้ งข้อมู ลตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ รายงาน 
ต่อกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

เพื ่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ ได้ 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑) นายจ้าง ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือ
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

๔)  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
  จากนิยามของค าว่า “จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้แก่

คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  



๑๑๓ 
 

และให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน 
ดังนั น การจัดหางาน ในกฎหมายนี  สามารถครอบคลุมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ 

๕) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)  
  มาตรา ๓๙ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒)  
ถ้าผู้นั นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบ  
ที่เลขาธิการก าหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
  จ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง
ต้องน าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ทั งนี  ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั นด้วย 
  ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ งน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั ง 
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
  ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลา
ที่ก าหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบ  
ที่ยังมิได้น าส่งหรือของจ านวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ 
ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั นให้ปัดทิ ง 
  มาตรา ๔๐ บุคคลใดซึ่ งมิ ใช่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ หรือไม่อยู่ ในบังคับ 
แห่งพระราชบัญญัตินี อาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี ได้ โดยแสดงความจ านง
ต่อส านักงาน  ทั งนี  คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ประเภทของประโยชน์
ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง 

๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

๗) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ 
ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบและแรงงาน
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกที่ ๓ 
 
๔.๘ สรุปแนวทางการด าเนินการหรือการอ านวยการแบบกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือผู้รับงาน 
      ไปท าที่บ้าน และสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ประชากรต่อหัวให้สูงขึ้น 
       จากข้อมูลทางสถิติของแรงงานนอกระบบ พบว่า ตลาดแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน  



๑๑๔ 
 

นอกระบบที่ยังได้รับความคุ้มครองทางสวัสดิการด้านต่าง ๆ ในการท างานที่ต่ ากว่าแร งงาน 
ในระบบ จึงจ าเป็นที่ภาครัฐตอ้งให้ความช่วยเหลือเพ่ือลดความเหลื่อมล  าในดา้นสวัสดิการต่าง ๆ  
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในการท างาน พร้อมยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่  
ของแรงงานนอกระบบให้ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลไกหนึ่งที่อาจจะช่วยสนับสนุนการท างาน  
ของภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ คือ การใช้องค์กรเพ่ือสังคมที่จัดตั งขึ น 
ตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นตัวแทนภาครัฐในการกระจายความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ 
และรวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เบื องต้นจึงได้ท าการศึกษาประเภทขององค์กรเพ่ือสังคม  
ที่มีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนนโยบายแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรเพ่ือสังคมที่ ผู้ วิจัยพิจารณาแล้วมีศักยภาพเพียงพอ 
ในการด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑) วิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับ  
การผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่มีด าเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพันกัน 

๒) วิสาหกิจเพ่ือสังคม  เป็นการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยที่วัตถุประสงค์
ของการด าเนินกิจการนั นเป็นไปเพ่ือสังคมเป็นหลัก และได้รับการจดทะเบียนจัดตั งตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) องค์กรเพ่ือคนพิการ  เป็นองค์กรที่จัดตั งขึ นเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการในประเทศ 

๔) สหกรณ์  เป็นการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด าเนิน
กิจการเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับการจดทะเบียนจัดตั งตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ซึ่งทั ง ๔ องค์กรนี  เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจของประชนชนครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยภาครัฐสามารถผลักดันนโยบายด้ านต่ าง ๆ ที่ ต้ องการผ่านองค์กรเหล่ านี  เช่น  
การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงาน 
และการขยายช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการพื นฐานของภาครัฐ เป็นต้น 
 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษา 
       ตลาดแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังได้รับความคุ้มครองทางสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
ในการท างานที่น้อยกว่าแรงงานในระบบ จึงจ าเป็นที่าาครัฐต้องให้ความ่่วยเหลือเื่ือลด 
ความเหลื่อมล  าในด้านสวัสดิการต่าง ๆ  ืัฒนาศักยาาืและคุณาาื่ีวิตในการท างาน 
ืร้อมยกระดับมาตรฐาน่ีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบให้ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งาาครัฐต้องมีการืิจารณาปรับปรุงกฎหมาย วิธีการท างาน การกระจายอ านาจและงาน 
ที่จ าเป็นให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง เืราะแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
และมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่น้อยมาก 
 ส าหรับแรงงานนอกระบบเหล่านี  มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ให้ความ่่วยเหลือ 
คุ้มครอง ตลอดจนืัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามาารกิจความรับผิด่อบของแต่ละหน่วยงาน เ่่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการืัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกระทรวง
แรงงาน โดยมีบทบาท หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนาารกิจด้านแรงงานในด้านต่าง ๆ 
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 
ด้านเศรษฐกิจ าายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 
วุฒิสาา มีข้อค้นืบที่ประเด็นส าคัญ ดังนี  
 กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ โดยแรงงานที่อยู่ 
ในวัยท างานมีจ านวนประมาณ ๓๘ ล้านคน เป็นแรงงานในระบบ คือ ผู้มีงานท าที่ได้รับ 
ความคุ้มครอง หรือหลักประกันทางสังคมจากการท างาน จ านวนประมาณ ๑๗ ล้านคน 
ส่วนแรงงานนอกระบบท่ีเป็นผู้ใ่้แรงงานและท างานโดยไม่ได้รับการคุ้มครองตามืระรา่บัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน ื.ศ. ๒๕๔๑ มีจ านวนประมาณ ๒๑ ล้านคน ในปัจจุบัน (กันยายน ๒๕๖๓) 
ยังไม่ทราบจ านวนของประ่ากรแรงงานโดยเฉืาะกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นที่แน่นอน 
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมข้อมูลและมีฐานทะเบียนข้อมูลที่มีอยู่ทั งหมด 
 การเสนอเ่ิงมาตรการนี เป็นการเสนอเื่ือแก้ ไขปัญหาของกลุ่ม เป้าหมาย  คือ 
กลุ่มเปราะบางที่ควรส่งเสริม เื่ือแก้ปัญหาที่ตรงจุดของกลุ่มเป้าหมาย หาทางเลือกที่เหมาะสม 
มีรูปแบบโมเดลส าหรับทางเลือกที่ปฏิบัติได้ และควรมีการทดสอบที่จะลองเื่ือหาจุดเหมาะสม
มีการแก้ไขเื่ือให้เกิดการสร้างรายได้โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับประโย่น์มากที่สุด 
 แนวทางปฏิบัติควรเป็นทางเลือกส าหรับแต่ละกลุ่มและแต่ละืื นที่  ซึ่งมีความเหมาะสม
เฉืาะกลุ่มที่แตกต่างกัน ควรมีทางเลือกที่หลากหลายเื่ือความเหมาะสมแต่ละกลุ่มที่มี  
ความแตกต่าง 



๑๑๖ 
 

 ส าหรับาาืรวมของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านทั งหมดนั น จากข้อมูลที่ได้รับจากาาครัฐ
และาาคประ่าสังคม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มนี เป็นกลุ่มที่ท างานที่ไหนบ้าง มีจ านวนเท่าไร 
ท าอา่ีือะไร ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าฐานข้อมูลส าหรับกลุ่มนี ให้ได้ทราบแน่่ัด 
 ส าหรับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ประเาท ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเ่ิงนโยบายและโครงสร้าง ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข  
เ่ิ งบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขเ่ิ งกฎหมาย  และข้อเสนอ 
ด้านการประ่าสัมืันธ์ การมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
๕.๒ ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติ 
       ข้อเสนอแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย การจัดการด้านกฎหมาย การบริหาร
จัดการ และการประ่าสัมืันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี   

๕.๒.๑ ข้อเสนอในการจัดการระดับนโยบาย 
๕.๒.๑.๑ ก าหนดให้การสร้างรายได้ให้ประ่า่นด้วยการส่งเสริมการท างานที่บ้าน 

เป็นวาระแหง่่าติ ควรแปลงแผนงานไปสู่แผนการปฏิบัติที่ตอ้งท าให้่ัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง 
โดยการส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยให้กลุ่มที่มีความเ่ี่ยว่าญเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา  

 กลไกที่เป็นไปได้ 
๑) บูรณาการการท างานทุกาาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมให้กระทรวง

แรงงานท าหน้าที่ประสานกับกระทรวงที่ เกี่ยวข้องรวมถึงาาคเอก่น าาคประ่าสังคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) การใ่้กฎหมายบางประการที่ เกี่ยวข้องในประเด็นการควบคุม บังคับ  
ลงโทษยังไม่เหมาะสม จึงควรมีกระบวนการตรวจติดตาม เปลี่ยนเป็นกระบวนการให้ค าปรึกษา 
แนะน า การเป็นตัวอย่างที่ ดีและให้ รางวัล  ควรน าระบบกระบวนการให้ค าปรึกษา  
การให้ค าแนะน า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อืิืาท กระบวนการที่เกิดการสมานฉันท์ และกลไก 
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเข้ามาเืื่อแก้ไขปัญหา เืื่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ระหว่างนายจ้าง
และผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือแรงงานนอกระบบ ควรมีโครงการตัวอย่างมาน าร่องรวมถึง  
การประ่าสัมืันธ์ และขยายผลรูปแบบออกไปสู่สาธารณะ 

๕.๒.๑.๒ ตั งคณะกรรมการบริหารเ่ิงยุทธศาสตร์และนโยบายของแรงงาน 
นอกระบบให้มีกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๒.๑.๓ ปรับโครงสร้างการท างาน กระทรวงแรงงานควรประสานนโยบาย 
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เื่ือท าแผนร่วมกันในเรื่องฐานข้อมูลการจ้างงาน 
การส่งเสริมทักษะอา่ีื การส่งเสริมเครือข่ายการรวมกลุ่มและการคุ้มครองคนท างาน 
โด ยก ารมี ส่ วน ร่ วม ขอ งอ งค์ ก รุ่ ม ่น  อ งค์ ก ร ืั ฒ น า เอ ก่น  า าคป ระ่ าสั งค ม 



๑๑๗ 
 

และาาคอุตสาหกรรมโดยการถ่ายโอนาารกิจบางประการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการ าายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

๕.๒.๑.๔ จัดท ายุทธศาสตร์และนโยบายที่่ัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริม 
และืัฒนาศักยาาื ทักษะ องค์ความรู้ การฝึกอา่ีื การสร้างเสริมอา่ีื รายได้ ตลอดจน
เื่ิม่่องทางการเข้าสู่แรงงานทั งในระบบและแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
โดยในระดับเร่งด่วน ควรด าเนินการกับกลุ่มแรงงานที่เป็นเยาว่นที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี 
เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์นโยบายที่่ัดเจน ควรมีนโยบายและแผนในการดูแล รวมถึง 
ความคุ้มครองแรงงาน การืัฒนาทักษะให้กับกลุ่มนี มากขึ น  และด าเนินการกับกลุ่มแรงงาน
ผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกกลุ่ม 
   ๑) ระดับเร่งด่วน ควรด าเนินกับกลุ่มแรงงานที่เป็นเยาว่นที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์นโยบายที่่ัดเจน ควรมีนโยบายและแผน 
ในการดูแล รวมถึงความคุ้มครองแรงงาน การืัฒนาทักษะให้กับกลุ่มนี มากขึ น 
   ๒) กลุ่มแรงงานผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกกลุ่ม 

๕.๒.๑.๕ จัดท านโยบายส่งเสริมให้บริษัทาาคเอก่น องค์กรที่แสวงหาก าไร 
สามารถได้รับสิทธิในการลดหย่อนาาษีได้ หากในการด าเนินการมีการจ้างงานกับผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านโดยเฉืาะกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มด้อยโอกาส 

เนื่องจากผู้ประกอบการ นายจ้างขาดแรงจูงใจในการให้ข้อมูล 
ขาดความร่วมมือในการท าสัญญาจ้าง และยังไม่เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการข้อมูล
ของาาครัฐเกรงว่าจะมีเรื่องาาษีเงินได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้าาครัฐไม่มีฐานข้อมูลของผู้ใ่้
แรงงานนอกระบบที่เป็นปัจจุบัน และลูกจ้างไม่มีสัญญาจ้างงาน โดยออกแบบระบบาาษีเงินได้
ส าหรับผู้ใ่้แรงงานนอกระบบที่ยังไม่อยู่ในระบบาาษีเงินได้ให้เข้าระบบ เื่ือสิทธิในการได้รับ
สวัสดิการของรัฐที่เืิ่มมากขึ น และให้ส่วนลดหย่อนทางาาษีกับผู้จ้าง 
 ๕.๒.๑.๖ สนับสนุนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสวัสดิการ ค่าจ้างที่ เป็นธรรม 
ความคุ้มครองการบริหารจัดการให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านยังไม่เืียงือ ท าให้เกิดความเป็นธรรม 
ส าหรับเรื่องการจ่ายาาษี 

๑) จัดหาแหล่งศูนย์กลางประจ าท้องถิ่นประจ าหมู่บ้าน ต าบล 
โดยเ่ื่อมศูนย์กลางย่อยในระดับุ่ม่น หมู่บ้าน มีศูนย์กลางดู แลหลักและย่อยในเรื่อง 
การจ้างงาน การจ่ายงาน ท าการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืนผา่นกลไกหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
เ่่น วิสาหกิจุ่ม่น วิสาหกิจเื่ือสังคม สหกรณ์ จุดศูนย์กลางการจัดหางานระดับหมู่บ้าน 
และต าบล (Work station/work center) 

๒) ทบทวนการสนบัสนุนให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
๓) ออกแบบระบบาาษีเงินได้ส าหรับผู้ใ่้แรงงานนอกระบบที่ยังไม่อยู่ใน

ระบบาาษีเงินได้ให้เข้าระบบ เื่ือสิทธิในการได้รับสวัสดิการของรัฐที่เืิ่มมากขึ น 



๑๑๘ 
 

 ๕.๒.๑.๗ นโยบายในการจัดท าฐานข้อมูลผู้รับงานไปท าที่บ้าน และแรงงาน 
นอกระบบให้่ัดเจน โดยจะใ่้เป็นฐานข้อมูลกลางของแต่ละืื นที่และสามารถที่จะรวบรวม  
เป็นฐานข้อมูลของประเทศได้ 
 ๕.๒.๑.๘ นโยบายการจัดท าฐานข้อมูลเืื่อบ่งบอกถึงอา่ีื การเ่ื่อมโยงกับรหัส
อา่ีืที่เป็นระบบสากล และาูมิปัญญาท้องถิ่น เื่ือสร้างเสริมทักษะืิเศษ เื่ิมความเ่ี่ยว่าญ
่ านาญการ และเป็นการเื่ิมมูลค่าค่าจ้างมากยิ่งขึ น รวมผลิตาัณฑ์ที่เืิ่มมูลค่า 
 ๑) การเ่ื่อมโยงและส่งเสริมทักษะให้สอดคล้องกับรหัสอา่ีืสากล 
 ๒) การเ่ื่อมโยงอา่ีืและส่งเสริมทักษะให้สอดคล้องกับาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๓) การเ่ื่อมโยงอา่ีืและส่งเสริมทักษะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

๕.๒ .๑ .๙  สร้างการรับรู้  และตระหนัก  ด้ วยการให้ ความรู้ความเข้ าใจ 
กับทุกาาคส่วนและติดตามผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และประ่า่น
ทั่วไปยังขาดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ หรือสิทธิที่ตนืึงได้รับ
จากกฎหมายฉบับนี   

กลไกที่เป็นไปได้ 
สื่อสารบูรณาการ ทุก่่องทางอย่างทั่วถึง และมีตัว่ี วัด รวมทั ง

ติดตามประเมินผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีคู่มือและบุคลากรคอยให้ความรู้ 
แบบเข้าถึงได้โดยเฉืาะความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๕ .๒ .๑ .๑ ๐  ควรจั ด ท าม าต รฐ าน ค่ าจ้ า ง โด ย เที ยบ กั บ ลั ก ษ ณ ะงาน 
ที่ เป็นแบบเดียวกัน คุณาาืเหมือนกันรัฐควรก าหนดค่าจ้างที่ เป็นธรรมทั งฝ่ายลูกจ้าง 
และนายจ้างโดยดูรายละเอียดของลักษณะงานที่ เหมาะสมเนื่องจากการจ่ายค่าจ้างที่ต่ ากว่าที่
กฎหมายก าหนด และไม่มีการจัดท าเอกสารสัญญาการจ้างงานตามรูปแบบที่ก าหนดไว้   

กลไกที่เป็นไปได ้
ออกระเบียบและข้อก าหนดโดยมีกลไกของแรงงานผู้รับงานไปท าที่บ้าน

ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดระดับนโยบาย และข้อปฏิบัติ  มีข้อมูลเ่ิงเปรียบเทียบค่าจ้าง 
ที่เป็นธรรม 
 

๕.๒.๒ ข้อเสนอการด าเนินการด้านกฎหมาย 
การด าเนินการด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นหลัก 
  ๕.๒.๒.๑ ควรปรับปรุงกลไกกฎหมาย เืื่อให้มีการส่งเสริม ืัฒนา การสร้างอา่ีื 
การสร้างรายได้ การท างานเื่ือรวมถึงความต่อเนื่องเกี่ยวข้องของลักษณะเฉืาะกับแรงงาน
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาส เ่่น การปรับปรุงืระรา่บัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 



๑๑๙ 
 

ไปท าที่บ้าน ื.ศ. ๒๕๕๓ การปรับปรุงืระรา่บัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเืื่อุ่ม่น ื.ศ. ๒๕๔๘ 
และฉบับปรับปรุง ื.ศ. ๒๕๖๒ ืระรา่บัญญัติวิสาหกิจสังคม ื.ศ. ๒๕๖๒  
    แนวทางแก้ไข 

๑. การปรับปรุงืระรา่บัญญั ติคุ้มครองผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน 
ื.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. การปรับปรุงืระรา่บัญญัติวิสาหกิจุ่ม่น ื.ศ. ๒๕๔๘ เืื่อให้มี
ประสิทธิาาืมากยิ่งขึ น 

๓. การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เ่่น ืระรา่บัญญัติวิสาหกิจ 
เืื่อสังคม ื.ศ. ๒๕๖๒ ให้สามารถใ่้ได้อย่างมีประสิทธิาาื 

กลไกที่เป็นไปได้ 
๑. เทียบมาตรฐานกับข้อมูลองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO) 

และค าแนะน าข้อเสนอแนะของต่างประเทศ 
๒. เ่ิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นกลุ่ม การสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ เกิดแรงงานวิ่า่ีืแบบกลุ่ม และปรับปรุงข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ให้ เอื อต่อการท าธุรกิจแบบกลุ่มรวมถึงการสร้างศักยาาืต่ออา่ีืและการสร้างรายได้  
ให้กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๓ . หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องประุ่มร่วมกัน  ซึ่ งควรจะืิจา รณ า 
ถึงความสอดคล้องทั งในเ่ิงยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติระดับประเทศ าูมิาาค 
จนถึงืื นที่โดยใ่้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกาาคส่วน ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดูปัจจัยในเ่ิงประเด็นของแต่ละกลุ่มเปราะบาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสด้วย 

๕.๒.๒.๒ ควรแก้ไขปรับปรุงืระรา่บัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ื.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความครอบคลุมลักษณะงานให้สอดคล้องกับสาาืการจ้างงานที่รับงาน 
ไปท าที่บ้านในประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)และอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน และอนุสัญญาส าหรับ
ข้ อ เสน อแน ะ  ฉบั บ ที่  ๑ ๘ ๔  ว่ าด้ วย งาน ที่ รั บ ไป ท าที่ บ้ าน  ( International Labour 
Recommendation No.184) 

แนวทางแก้ไข 
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั งาาครัฐ เอก่น ประ่าสังคม ุ่ม่น 

ให้ความเห็นและแสดงความต้องการในการืัฒนาในืื นที่ และเป็นการบูรณาการให้เกิด 
การส่งเสริม สนับสนุนการท างานและการสร้างรายได้แบบกลุ่ม 

 
 
 



๑๒๐ 
 

กลไกที่เป็นไปได ้
การประุ่มร่วมกัน และน าข้อเสนอไปทดลองปฏิบัติเื่ือหาแนวทางเลือก

แนวทางการสร้างโอกาสที่มาหลายรูปแบบ ที่เหมาะกับืื นที่ กลุ่มุ่ม่น และเฉืาะกลุ่ม
เปราะบางและด้อยโอกาส 

๕.๒.๒.๓ บริหารจัดการด้านกฎหมาย โดยเ่ื่อมโยงมาตรการและกลไก 
การด าเนินการตามืระรา่บัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ื.ศ. ๒๕๕๓ กับกฎหมายอื่น 
เ่่น ืระรา่บัญญัติสหกรณ์ ื.ศ. ๒๕๔๒ (ปรับปรุง ื.ศ. ๒๕๖๒) ืระรา่บัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจุ่ม่น ื.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุง ื.ศ. ๒๕๖๒) ืระรา่บัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเืื่อสังคม 
ื.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
กลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบ 

๕.๒.๒.๔ การใ่้กฎหมายบางประการที่ เกี่ยวข้องในประเด็นการควบคุม  
บังคับ ลงโทษยังไม่เหมาะสม จึงควรมีกระบวนการตรวจสอบติดตาม เปลี่ยนเป็นกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นตัวอย่างที่ดีและให้รางวัล รวมทั งการสร้างกลไกเื่ือให้แรงงาน
เข้าถึงทรัืยากรและสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

เนื่องจาก กฎ ระเบียบ ที่ ไม่ เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสาาื 
การท างานจริง จึงไม่เอื อต่อการท างานที่บ้านอย่างมีคุณาาื เ่่น กฎหมายไม่ได้ก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับเหมา่่วง 

กลไกที่เป็นไปได ้
๑. ปรับปรุงกฎหมายแก้ระเบียบการกู้ยืมเงินกองทนุ  
๒. ปรับค าจ ากดัความ และโครงสรา้งคณะกรรมการใหม้าีาคองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวิ่าการ ประ่าสังคมเข้ามามากขึ น เื่ือให้การแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย
ต่าง ๆ ครอบคลุมกับประเดน็ปัญหาและสาาืการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๕.๒.๒.๕ ควรจดัท ามาตรฐานค่าจ้างโดยเทียบกบัลักษณะงานที่เปน็แบบเดียวกัน 
คุณาาืเหมือนกนั 

เนื่องจากค าจ ากัดความ นิยามที่ไม่ครอบคลุม นิยามความหมาย 
ยังไม่ครอบคลุมที่ เืียงือ เ่่น นิยามของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” “ผู้รับเหมา่่วง” 
และบทบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดร่วมกับผู้รับเหมา่่วง  

กลไกที่เป็นไปได ้
เทียบมาตรฐานกับข้อมูลองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO)  

และค าแนะน าข้อเสนอแนะของต่างประเทศ 
๕.๒.๒.๖ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

สอดรับกับสถานการณ์จรงิ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เ่่น ปรับปรุงกฎหมายแก้ระเบียบ
การกู้ยืมเงินกองทุน 
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๕.๒.๒.๗ ก าหนดค านิยามให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และ่ัดเจนมากยิ่งขึ น 
เ่่น นิยามของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” “ผู้รับเหมา่่วง” และบทบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องรับผิด 
ร่วมกับผู้รับเหมา่่วง โดยเทียบเคียงกับหลักการของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หรือมาตรฐานเื่ือการปฏิบัติที่ดีในสากลที่เกี่ยวกับงานที่รับไป
ท าที่บ้าน 

๕.๒.๒.๘ ควรมีกลไกให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
เ่ิงสมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของทุกาาคส่วนรวมถึงุ่ม่น 

 
๕.๓ ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขเชิงบริหารจัดการ 
       ๕.๓.๑ ปรับระเบียบขั นตอนการปฏิบัติงานให้ง่ายและรวดเร็ว จัดท าเป็นศูนย์จดทะเบียน  
รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา และสามารถแก้ปัญหาในเ่ิงคุณาาื เ่ิงืื นที่ เ่ิงประเด็น  
รวมถึงมีศูนย์บริหารจัดการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งสามารถจัดท า
ในืื นที่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ทุกแห่ง 
 ๕.๓.๒ หน่วยงานที่ก ากับดูแลองค์กรต่าง ๆ ควรเข้าไป่่วยเหลือและให้การสนั บสนุน 
ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ 
 ๕.๓.๓ ควรให้มีการจัดฝึกอบรม ืัฒนาทักษะของผู้ดูแลองค์กร และบุคลากราาครัฐ  
ที่ดูแลองค์กรเหล่านี  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที 
 ๕.๓.๔ บูรณาการการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิด่อบร่วมกัน มีาารกิจหลัก 
าารกิจรอง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิด่อบอาจไม่ได้ท างานเ่ิงรุก   

๑. สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานของทุกาาคส่วนเข้าด้วยกัน   
ปรับขั นตอนการท างานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ เป็นการท างาน เ่ิ งรุกมากขึ น  
เ่่น เรื่องค่าจ้างไม่เป็นธรรม ไม่จ าเป็นต้องให้มีการร้องเรียนจากผู้รับจ้าง แต่ใ่้วิธีการสุ่มตรวจ 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

๒. ให้าาคประ่า่นเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานทั งในระบบ
และนอกระบบมากขึ น   

๓. เสริมสร้างให้มีหุ้นส่วนในการด าเนินการกับาาคเอก่น าาคประ่าสังคม 
องค์กรืัฒนาเอก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เื่ือให้เข้าถึงผู้ใ่้แรงงานนอกระบบ 
หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ง่ายและทั่วถึงขึ น 

๕.๓.๕ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานของการท างานที่บ้านเื่ือเป็นตัวอย่าง 
และสร้างแรงบันดาลใจให้าาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุง ืัฒนากระบวนงานให้ดีขึ น 

๑. ศึกษาวิจัย ดูงาน เื่ือค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและให้มีความหลากหลาย
ครอบคลุมในทุกสายอา่ีื  และควรก าหนดมาตรฐานของการท างานที่บ้านที่สอดคล้อง 
กับบริบทของประเทศและหลักสากล เืื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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๒. วิจัย และถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดี ทั งในและต่างประเทศ ท าคู่มือ 
ตัวแบบที่ดี เผยแืร่ และจัดท ามาตรฐานการท างานที่บ้านบนืื นฐานของการมีส่วนร่วม  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และาาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารอย่างทั่วถึง 

๓. น าตัวอย่างที่ดีของกลุ่มแรงงานที่มีผู้จ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้านมาเผยแืร่ 
และประ่าสัมืันธ์เืื่อเป็นตัวอย่างกับกลุ่มอื่น ๆ น าไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๓.๖ การมอบหน้าที่ให้มีคนกลางเื่ือเ่ื่อมโยงงาน าาระงาน การให้ความรู้ การจัดหางาน 
ความรู้ด้านการตลาด  รวมถึงเรื่องร้องเรียน โดยอาจจะจัดหาบุคลากรที่ท าหน้าที่เสมือน
อาสาสมัครทางด้านแรงงาน ซึ่งอาจจะดูแลเรื่องความปลอดาัย ความมั่นคง อา่ีื การตลาด 
การเกษตร ฯลฯ ในระดับหมู่บ้าน เืื่อให้ค าปรึกษา แนะน า ่่วยเหลือ ในฐานะคนกลาง 

๕.๓.๗ สร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างมีส่วนร่วมจากทุกาาคส่วน  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่  ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ เกี่ยวข้อง และประ่า่นทั่วไปยังขาด

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
 

๕.๔ ข้อเสนอดา้นการเผยแพร่ การมสี่วนรว่มส าหรับทุกภาคส่วน 
       ๕.๔.๑ ควรเผยแืร่ประ่าสัมืันธ์ ท าความเข้าใจ รูปแบบการจ้างงานกรณีการรับงาน  
ไปท าที่บ้านที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการสากลที่ข้องกับการรับงาน
ไปท าที่บ้าน 

๕.๔.๒ ควรหาตัวอย่างรูปแบบการด าเนินการที่ดี ด าเนินการได้ส าเร็จและเผยแืร่  
เป็นตัวอย่างเป็นวงกว้าง 

๕.๔.๓ ควรมีรูปแบบและ่่องทางให้าาคเอก่นได้สามารถมีส่วนร่วมในโครงการ 
ความรับผิด่อบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
และควรเป็นความร่วมมือร่วมระหว่างกระทรวงแรงาน าาคเอก่น สาาอุตสาหกรรม สถาบัน
วิ่าการสนับสนุนการจัดการเรื่องฐานข้อมูลของผู้รับงานไปท าที่บ้าน  และเรื่องอื่น ๆ เ่่น  
การืัฒนาทักษะอา่ีื  การใ่้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มา่่วยเสริมการท างาน รวม ทั ง 
การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยเน้นความสมานฉันท์ในการจ้างงาน 

๕.๔.๔ รูปแบบการท างานของรัฐควรเน้นกระบวนการส่งเสริมมากกว่าบังคับ ควรเน้น
กระบวนการส่งเสริมและืัฒนาให้มาก รวมถึงการประสานุ่ม่น และเน้นให้ประ่า่น
ื่ึงตนเองได้ เื่ือลดาาระด้านงบประมาณ 
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ภาคผนวก ๑ 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชากร แรงงาน กลุ่มเปราะบาง 
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           ภาคผนวก ๑ 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชากร แรงงาน กลุ่มเปราะบาง 

 
 ข้อมูลราษฎรทั่ วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรของส านัก 

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวนราษฎร 
ทั่วประเทศมีทั้งสิ้น ๖๖,๕๕๘,๙๓๕ คน เป็นคนในสัญชาติไทย จ านวน ๖๕,๖๑๔,๑๕๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘ (แบ่งเป็นผู้ชาย จ านวน ๓๒,๑๑๐,๗๗๕ คน (ร้อยละ ๔๘.๙๔) ผู้หญิง 
จ านวน ๓๓,๕๐๓,๓๘๒ คน (ร้อยละ ๕๘.๐๖) และไม่ได้สัญชาติไทยรวม ๙๔๔,๗๗๘ คน  
(ร้อยละ ๑.๔๒)  (แบ่งเป็นผู้ชาย ๔๙๔,๓๒๕ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๒) ผู้หญิง ๔๕๐,๔๕๓ คน  
(ร้อยละ ๔๗.๖๘) 

จากรายงานสถิติ รายปี  ป ระ เทศไทย พ .ศ .๒๕๖๒การสรุป ในด้ าน เศรษฐกิ จ 
ประเทศไทยมี เศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า 
การท่องเที่ยวการบริการเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่ท ารายได้ให้คนในประเทศ 
โดยภาพรวมทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ๑๖,๓๑๖.๔  
พันล้านบาท ณ ราคาประจ าปีส่วนการส่งออกมีมูลค่า ๘,๐๙๓.๔ พันล้านบาท ในขณะที่น าเข้า 
มีมูลค่า ๘,๐๙๘.๑ พันล้านบาท 

ด้านเกษตรกรรม ประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับ ๑ นอกจากนั้นยังมีพืชผล 
ทางเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ต่าง ๆ มีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร เป็ด ไก่ 
สัตว์น้ ามีทั้งประมงน้ าจืด และประมงน้ าทะเล 

ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สิ่งทอ อิ เล็กทรอนิกส์ 
และรถยนต์ เป็นต้น 

ด้านการท่องเที่ยว ท ารายได้ให้ประเทศสูงมาก เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการ
ด้านโรงแรมที่อ านวยความสะดวกและสวยงามอยู่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร พัทยา 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ เป็นต้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น หินปูน ยิปซัม ทรายแก้ว หินอ่อน 
ดีบุก และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ส าหรับโครงสร้างประชากรไทย พ.ศ.๒๔๔๑ ๒๕๕๑ และ ๒๕๖๑มีรายละเอียดดังเอกสาร
ดังนี้ จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวโน้มประชากรไทยวัยท างาน ร้อยละ ๕๑.๗๗ ในขณะที่มี
ประชากรวัยเยาว์ (๐-๑๔ ปี) ร้อยละ ๑๗.๒๑  ประชากรก่อนสูงวัย ร้อยละ ๑๔.๕๗   
และประชากรสูงวัยทั้งช่วงต้น กลาง ปลาย รวมร้อยละ  ๑๗.๔๕ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 



๑๓๐ 
 

โครงสร้างประชากรไทย 
 พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประชากรวัยเยาว์ (๐-๑๔ ปี) ๒๓.๘๒% ๒๐.๖๓% ๑๗.๒๑% 
ประชากรวัยท างาน (๑๕-๔๙ ปี) ๕๙.๘๗% ๕๗.๐๖% ๕๑.๗๗% 
ประชากรก่อนสูงวัย (๕๐-๕๙ ปี)  ๕.๒๖% ๑๑.๑๕% ๑๔.๕๗% 
ประชากรสูงวัยช่วงต้น (๖๐-๖๙ ปี) ๕.๒๖% ๖.๑๐% ๙.๓๖% 
ประชากรสูงวัยช่วงกลาง (๗๐-๗๙ ปี) ๒.๔๔% ๓.๖๗% ๔.๖๖% 
ประชากรสูงวัยช่วงปลาย (๘๐ ปีขึ้นไป) ๑.๐๗% ๑.๔๐% ๒.๔๓% 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

       จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงโครงสร้างประชากรของไทยมีประชากรวัยท างาน 
๑๕ ถึง ๔๙ ปี รวมวัยก่อนสูงวัย (๕๐-๕๙ ปี) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔  

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูแรงงานนอกระบบในไตรมาสที่ ๓ 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ที่ท างาน 
แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างานถึงร้อยละ ๕๔.๓ 
ของผู้ท างานทั้งหมด ๓๗.๕ ล้านคน และจากผลการส ารวจยังพบว่าแรงงานนอกระบบเหล่าน้ี
อยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และมีการศึกษาไม่สูงนัก ลักษณะที่ส าคัญของแรงงาน
นอกระบบ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ลักษณะกิจกรรมในการผลิต ชั่วโมงการท างาน 
รายได้ และปัญหาจากการท างาน  

 แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตและเป็นทุนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ๑  

ตั้งแต่ระดับส่วนย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ แรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ เช่น 
แรงงานในภาคการเกษตรกรรม แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน  
ในภาคบริการรวมทั้งในระดับภาพรวม (Macro) ของประเทศ โดยหากแรงงานในภาค 
การผลิตต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การผลิตและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาภาคการผลิตนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้นแรงงานจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง และในสภาพ
ของการพัฒนาของทุกประเทศความจ าเป็นที่แรงงานจะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแล 
อย่างพอเหมาะพอควร มีศักดิ์ศรีสามารถด ารงตนอยู่อย่างเท่าเทียมกันกับทุกกลุ่มชนต่าง ๆ  
ในสังคมได้ จึงนับเป็นเรื่องส าคัญประการหนึ่ง 

แต่อย่างไรก็ตามการที่แรงงานมีความหลากหลายแยกไปตามภาคการผลิตสาขาต่าง ๆ 
นั้น ท าให้การจัดการดูแลและการด ารงอยู่ของแรงานมีความแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะ  
ในประ เทศไทยที่ มี แ รงงานกระจายไปตามสาขาการผลิ ตทั้ ง ในภาค เกษตรกรรม 
                                                           

๑ แรงงานและสวสัดิการสังคม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



๑๓๑ 
 

ภาคอุตสาหกรรม  ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการ จึงท าให้การบริหารทางด้านแรงงานมี
ความซับซ้อนตามไปด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละภาคการผลิตจะมีบริบทที่แตกต่างกัน  
และโดยที่แรงงานในแตล่ะภาคการผลิตยังแยกออกเป็นหลายระดับ เช่น แรงงานมีฝีมือ แรงงาน
กึ่งฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในหลากหลายมิติ ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันทางสังคมอื่น  ๆ 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีระหว่างแรงงานกับ
ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างและในระดับไตรภาคี ระหว่างแรงงาน ผู้ประกอบการ และรัฐ 
ดังนั้น รัฐจึงต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ให้ เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การประกอบกิจการอาชีพงานต่าง ๆ มีดังนี้  ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม และการบริการ  
 ข้อมูลจากการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 จากการส ารวจแรงงานนอกระบบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด ๓๗.๕ 
ล้านคน (ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ร้อยละ ๓๘.๓) พบว่าเป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างานร้อยละ ๕๔.๓ (ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๕๕.๖) และอีกร้อยละ ๔๕.๗ เป็นผู้ท างานที่ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกัน 
ทางสังคมจากการท างานหรือแรงงานในระบบ ผลการส ารวจนอกระบบ  จากผลการส ารวจ
พบว่าแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีแรงงานนอกระบบ ๒๑.๒ 
ล้านคน ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ๒๐.๔ ล้านคน และในปี พ.ศ.๒๕๕๙  มี ๒๑.๓ ล้านคน 
 ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่าส่วนใหญ่ 
ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศกึษาและต า่กว่าประถมศกึษาร้อยละ ๓๐.๘ รองลงมาเป็นแรงงานนอกระบบ
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๗ .๕ มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๑๗ .๑ 
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๑๔.๖ และอุดมศึกษาร้อยละ ๙.๗ ตามล าดับ โดยแรงงานนอก
ระบบที่ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามีสัดส่วน
ลดลง ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาของแรงงาน
นอกระบบในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในกลุ่มของผู้มีการศึกษาขั้นต้น 
 การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ เมื่อพิจารณาถึงประเภท 
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒.แรงงานนอกระบบร้อยละ ๕๖.๔ ท างาน
อยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้าร้อยละ ๓๓.๑ และ การผลิต
ร้อยละ ๑๐.๕ ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 จากข้อมูลเพ่ือศึกษาหากลุ่มที่เปราะบางเพ่ือให้การสนับสนุน โดยดูข้อมูลจากตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วดั ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ร้อยละประชากรเมือง ๒ ๓๔.๒ ๓๔.๓ ๓๔.๓ ๓๔.๓ ๓๔.๓ 
อัตราเพ่ิมของประชากร
ไทย๓  

๐.๕๒ ๐.๙๓ ๐.๓๑ ๐.๓๙ ๐.๓๔ 

จ านวนผู้มีงานท า  
(๑,๐๐๐ คน) 

๓๘,๔๒๑ ๓๘,๓๓๐.๔ ๓๘,๒๖๓.๐ ๓๗,๖๔๖.๙ ๓๘,๓๐๑.
๐ 

อัตราการมีงานท า(ร้อยละ) ๗๐.๐ ๖๙.๓ ๖๘.๗ ๖๗.๒ ๖๘.๐ 
อัตราการว่างงาน(ร้อยละ) ๐.๘ ๐.๙ ๐.๙ ๑.๒ ๑.๐ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง แ ร ง ง า น 
นอกระบบ จากจ านวนผู้มี
งานท า๔ 

๕๗.๖ ๕๕.๙ ๕๕.๖ ๕๕.๒ ๕๕.๓ 

ราย ได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อนต่ อ
ครัวเรือน (บาท)  

 ๒๖,๙๑๕  ๒๖,๙๔๖  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน (บาท) 

๒๐,๘๙๒ ๒๑,๑๕๗ ๒๑,๑๔๔ ๒๑,๔๓๗ ๒๑,๓๔๖ 

หนี้ สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท) 

 ๑๕๖,๗๗๐  ๑๗๘,๙๙๔  

เส้นความยากจน 
(บาท/คน/เดือน 

๒,๖๔๗ ๒,๖๔๔ ๒,๖๖๗ ๒,๖๘๖  

สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) ๑๐.๕๓ ๗.๒๑ ๘.๖๑ ๗.๘๗  
จ านวนคนจน (ล้านคน) ๗.๑ ๔.๘ ๕.๘ ๕.๓  
จ านวนผู้ประกนัตนที่
ประสบภัยอันตราย/
เจ็บปว่ยเนื่องจากการ
ท างาน (พันคน) 

๑๐๐.๒ ๙๕.๗ ๘๙.๕ ๘๖.๓  

จ านวนประชากรที่มี
ประกนัสังคม 
-บังคบัโดยกฎหมาย 

 
 

๑๐,๐๒๙.๘ 

 
 

๑๐,๓๙๑.๘ 

 
 

๑๐,๕๑๑.๘ 

 
 

๑๐,๘๔๐.๖ 

 
 

๑๑,๕๙๙.๓ 

                                                           
๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๓ เพิ่งอ้าง. 
๔ ส ารวจอนามยัและสวัสดิการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



๑๓๓ 
 

ตัวชี้วดั ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ตามมาตรา ๓๓  
(๑,๐๐๐ คน) 
-โดยความสมัครใจ 
ตามมาตรา ๓๙ และ
มาตรา ๔๐ 
(๑,๐๐๐ คน) 

๓,๕๙๕.๙ ๓,๓๙๗.๔ ๓,๕๒๙.๙ ๓,๘๐๖.๕ ๔,๓๙๕.๓ 

 
 จากตารางข้างต้นและเพ่ือให้ข้อมูลที่จะศึกษาเกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้น
สอดคล้องและมุ่งเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้ศึกษาจะศึกษาใน ๒ ระดับคือ กลุ่มที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือพิเศษ เช่น เกษตรกร และผู้รับงานไปท าที่บ้ านที่ เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการรับงานไปท าที่บา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

๒.ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศส าหรับการรับงานไปท าที่บ้าน  
       ๒.๑ อนุสัญญาการรับงานไปท าที่บ้านฉบับที่ ๑๗๗ 

ส ำหรับองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรให้ 
ควำมคุ้มครองแก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน จึงได้ก ำหนดกลไกหรือมำตรกำรระหว่ำงประเทศ  
เพื่อคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในรูปของอนุสัญญำโดยเมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนำยน ค.ศ.๑๙๙๖ 
ในสมัยประชุมที่ ๘๓ ที่ประชุมใหญ่ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศซึ่งจัดขึ้น ณ นครเจนีวำ 
ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ เห็นว่ำอนุสัญญำและข้อเสนอแนะขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ
หลำยฉบับที่ก ำหนดมำตรฐำนต่ำง ๆ ของกำรปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับสภำพกำรท ำงำน ซึ่งได้น ำมำ
ปรับใช้กับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนด้วยนั้นอำจไม่เหมำะสม เนื่องจำกงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน 
มีลักษณะเฉพำะ จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุงและเพ่ิมเติมสำรัตถะบำงประกำรในมำตรฐำนแรงงำน
ให้เหมำะสมกับลักษณะพิเศษของงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน ที่ประชุมใหญ่ขององค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศจึงได้ พิจำรณำรับข้อเสนอบำงประกำรเกี่ยวกับงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน  
และได้ก ำหนดให้ข้อเสนอนี้อยู่ในรูปของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ โดยได้มีมติ ณ วันที่ ๒๐ 
เดือนมิถุนำยน ค.ศ.๑๙๙๖ ให้รับรองอนุสัญญำนี้  โดยเรียกว่ำ อนุสัญญำฉบับที่  ๑๗๗ 
ว่ำด้วยงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน ค.ศ.๑๙๙๖ (C๑๗๗ - Home Work Convention, ๑๙๙๖ 
(No. ๑๗๗)) แต่อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยังไม่ได้มีกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำฉบับนี้ 

นอกจำกนี้เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรของอนุสัญญำฉบับที่ ๑๗๗ ว่ำด้วยงำนที่รับ 
ไปท ำที่ บ้ ำน  ค .ศ .๑๙๙๖ (C๑๗๗ - Home Work Convention, ๑๙๙๖ (No. ๑๗๗ ))  
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศจึงได้จัดท ำข้อเสนอแนะฉบับที่ ๑๘๔ ว่ำด้วยงำนที่รับไปท ำ 
ที่บ้ำนค.ศ.๑๙๙๖ (R๑๘๔ - Home Work Recommendation, ๑๙๙๖ (No. ๑๘๔)) เพื่อเป็น
แนวทำงให้แก่ประเทศสมำชิกน ำไปปรบัใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้รับงำนไปท ำที่
บ้ำนให้เหมำะสม ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ของแต่ละประเทศ 

สำระส ำคัญของอนุสัญญำ ฉบับที่  ๑๗๗ (Home Work Convention, C๑๗๗ , 
๑๙๙๖) ตำมกรอบแนวคิดกำรคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน มีดังนี้ 

๒.๑.๑ ค านิยาม 
๑) ค ำว่ำ “งำนที่รับไปท ำที่บ้ำน” หมำยถึง งำนที่ท ำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เรียกว่ำ ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในบ้ำนของบุคคลนั้น หรือในสถำนที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง 
ที่มิใช่สถำนที่ท ำงำนของนำยจ้ำงเพ่ือรับค่ำตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริกำรตำมที่
นำยจ้ำงก ำหนด โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำผู้ใดเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้  
ในกำรท ำงำน เว้นแต่บุคคลนั้นมิต้องอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ และสำมำรถพ่ึ งพำตนเองได้ 
ทำงเศรษฐกิจ ในอันที่จะพิจำรณำได้ว่ำเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระตำมกฎหมำยข้อบังคับ
แห่งชำติหรือค ำพิพำกษำของศำล 



๑๓๘ 
 

๒) ไม่ได้บัญญัตินิยำมค ำว่ำ “ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน” ไว้แต่ได้บัญญัติว่ำ 
บุคคลที่มีสถำนะเป็นลูกจ้ำงและได้น ำงำนมำท ำที่บ้ ำนของตนเป็นครั้งครำวแทนที่จะท ำ 
ณ สถำนที่ท ำงำนประจ ำของตน บุคคลนั้นมิใช่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนตำมนัยแห่งอนุสัญญำนี้  

สำเหตุที่อนุสัญญำฉบับที่ ๑๗๗ ว่ำด้วยงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน ไม่ได้บัญญัติ
นิยำมค ำว่ำ “ผู้รับงำนไปท ำที่บำ้น” เพรำะได้อธิบำยไวแ้ล้วว่ำบุคคลใดบ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครอง
จำกกำรท ำงำนที่รับไปท ำที่บ้ำนในนิยำม “งำนที่รับไปท ำที่บ้ำน” 

๓) “นำยจ้ำง” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งส่งมอบงำนที่รับ 
ไปท ำที่บ้ำนในกำรประกอบธุรกิจของตน ไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนคนกลำง และไม่ว่ำกฎหมำย
แห่งชำติจะบัญญัติให้มีคนกลำงหรือไม่ก็ตำม 

๒.๑.๒ ค่าตอบแทน 
ค่ำตอบแทน อนุสัญญำฉบับที่ ๑๗๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับค่ำตอบแทน

โดยตรง แต่มีบทบัญญัติให้นโยบำยแห่งชำติเกี่ยวกับงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน จะต้องส่งเสริมกำร
ปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันระหวำ่งผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนกับผู้ทีท่ ำงำนรับค่ำจ้ำงอื่น ๆ เท่ำที่จะเป็นไปได้
ในด้ำนค่ำตอบแทน โดยค ำนึงถึงลักษณะพิเศษของงำนที่รับไปท ำที่บ้ำนและเงื่อนไขที่จะน ำมำ
ปรับใช้กับประเภทของงำนที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันที่ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำร  
ตำมควำมเหมำะสม 

๒.๑.๓ การบังคับใช้ 
กำรบังคับใช้อนุสัญญำนี้บังคับใช้กับทุกคนที่ท ำงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน 

ตำมนัยของ “งำนที่รับไปท ำที่บ้ำน”  
๒.๑.๔ ข้อเสนอแนะอนุสัญญาฉบับท่ี ๑๘๔ ว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน 

ข้อเสนอแนะอนุสัญญำฉบับที่  ๑๘๔ ว่ำด้วยกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(Home Work Recommendation, R๑๘๔ ๑๙๙๖) ถือได้ว่ำเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
แต่ไม่มีกำรก ำหนดให้ต้องมีกำรให้สัตยำบันเนื่องจำกข้อเสนอแนะมีจุดมุ่งหมำยในกำรส่งเสริม 
ให้มีกำรน ำเอำบทบัญญัติในอนุสัญญำไปปรับใช้ในกำรออกกฎหมำยของประเทศสมำชิก
ประเทศต่ำง ๆ สำมำรถน ำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทำงในกำรตรำกฎหมำยภำยในของประเทศ
ของตนโดยไม่จ ำเป็นต้องให้สัตยำบันแต่อย่ำงใด 

ข้อเสนอแนะที่เป็นกฎหมำยแรงงำนระหว่ำงประเทศนั้นซึ่งออกโดยองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ เช่นเดียวกับอนุสัญญำทำงด้ำนแรงงำน ซึ่งข้อเสนอแนะจะมีรำยละเอียด
มำกกว่ำอนุสัญญำ ทั้งนี้เนื่องจำกจุดมุ่งหมำยของข้อเสนอแนะนั้นต้องกำรเสนอให้มีกำรปฏิบัติ
เป็นส ำคัญ  

 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๒.๑.๕ หลักการของอนุสัญญาข้อเสนอแนะฉบับที่ ๑๘๔  
สำระส ำคัญของข้อเสนอแนะฉบับที่ ๑๘๔ ที่ได้ขยำยควำมของหลักกำร 

ให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
๑) งำนที่รับไปท ำที่บ้ำน หมำยถึง งำนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมิได้มีสถำนะ

เป็นลูกจ้ำงของนำยจ้ำง รับงำนไปท ำที่บ้ำนของบุคคลนั้นหรือในสถำนที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือก
เองและมิใช่สถำนที่ท ำงำนของนำยจ้ำง เพ่ือรับค่ำตอบแทนโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำผู้ใดเป็นผู้จัดหำ
อุปกรณ์วัสดุ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรท ำงำน 

๒) นำยจ้ำง หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งส่งมอบงำนที่รับ 
ไปท ำที่บ้ำนในกำรประกอบธุรกิจของตนไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนคนกลำง และไม่ว่ำกฎหมำย
แห่งชำติจะบัญญัติให้มีคนกลำงหรือไม่ก็ตำม 

๓) ข้อมูลลักษณะของงำนที่ รับ ไปท ำที่ บ้ ำน  ควรประกอบไปด้วย  
ข้อมูลจ ำแนกตำมเพศ ชื่อและที่อยู่ของนำยจ้ำงและคนกลำง อัตรำค่ำจ้ำงได้ขยำยหลักกำร
ดังกล่ำวให้ชัดเจน และกว้ำงมำกยิ่งขึ้น ค่ำตอบแทนและวิธีกำรค ำนวณค่ำจ้ำงและประเภท 
ของงำนที่ท ำ 

๔) กำรควบคุมงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน ควรก ำหนดให้มีกำรจดทะเบียน
นำยจ้ำงกับคนกลำงที่นำยจ้ำงมอบหมำย และข้อมูลอื่นของนำยจ้ำง ให้นำยจ้ำงจัดท ำทะเบียน
ของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนโดยจ ำแนกตำมเพศ ในกำรเก็บรักษำทะเบียนของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน
ที่อย่ำงน้อยต้องมีกำรระบุเวลำ อัตรำค่ำตอบแทน กำรหักค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนที่ถึงก ำหนดช ำระ
และค่ำตอบแทนที่จ่ำยไปและก ำหนดวันที่จ่ำยค่ำตอบแทนด้วย 

๕) กำรจัดท ำทะเบียน เมื่อมีกำรจัดท ำทะเบยีนของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแล้ว
ให้ส ำเนำแก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนด้วย 

๖) กำรจ่ำยค่ำจ้ำง ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนควรได้รับค่ำจ้ำงเมื่อมีกำรส่งมอบ
งำนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือจ่ำยตำมก ำหนดระยะเวลำปกติไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่มีกำรใช้
คนกลำง คนกลำงและนำยจ้ำงควรร่วมกันรับผิดในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่จะถึงก ำหนดช ำระแก่
ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับงำนหรือวัสดุที่เสียหำย ควรก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรหักค่ำจ้ำงโดยมีเหตุผลอันสมควร 

๗) อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำควรได้รับกำรก ำหนดตำมกฎหมำยและแนวปฏิบัติ
แห่งชำติโดยให้มีกำรก ำหนดโดยกำรร่วมเจรจำต่อรอง (Collective Bargaining) โดยเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรปรึกษำกับผู้แทนฝ่ำยองค์กรนำยจ้ำงและองค์กรลูกจ้ำง ให้มีกำรก ำหนดค่ำจ้ำง
ที่เหมำะสม ส่วนค่ำตอบแทนของผู้รับงำนนั้นที่ต้องค ำนวณเป็นหน่วยควรต้องก ำหนดให้เท่ำกับ
คนที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำร ที่ส ำคัญก็คือควรน ำมำตรกำรคุ้มครองค่ำจ้ำงในระดับนโยบำย
มำใช้กับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ในกรณีของกำรหักค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ควรมีมำตรกำร
คุ้มครองผู้รับงำนเมื่อส่งมอบงำน 
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๘) ค่ำตอบแทน ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนควรได้รับค่ำตอบแทนส ำหรับค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรท ำงำน เช่นค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำ กำรติดต่อสื่อสำร  
และกำรดูแลรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนเวลำที่ใช้ในกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ดังกล่ำว  
และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ 

๙) หน้ำที่ของผู้จ้ำงงำน ควรก ำหนดว่ำให้ต้องแจ้งให้ทรำบโดยทั่วกันว่ำ 
งำนไหนที่เป็นอันตรำยกับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ข้อห้ำมของกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน จึงคำดหมำย
ได้ว่ำหำกรับงำนไปแล้วนั้นอำจเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย 
ของผู้รับงำน ครอบครัวหรือสำธำรณะ ตลอดจนวิธีป้องกันและจัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัย  
ที่จ ำเป็นให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

๑๐) กำรก ำหนดกำรส่งมอบงำน ไม่ควรก ำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนที่แล้ว
เสร็จในกรณีที่อำจส่งกระทบต่อกำรหยุดพักผ่อนประจ ำวัน ประจ ำสัปดำห์ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับคนงำนประเภทอื่น ๆ ได้รับ ส่วนในวันหยุดอย่ำงอื่น ๆ ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนควรก ำหนด  
ให้ได้รับประโยชน์ เช่นเดียวกับที่คนงำนประเภทอื่น ๆ คือได้รับค่ำจ้ำงในวันหยุดตำมประเพณี 
วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี และวันลำป่วย 

๑๑) กำรคุ้มครองทำงประกันสังคม ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนควรได้รับกำร
คุ้มครองทำงประกันสังคม โดยอำจขยำยบทบัญญัติต่ำง ๆ ให้ครอบคลุม รวมทั้งกำรพัฒนำ  
และปรับแผนกำรของประกันสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เช่นเดียวกับ
คนงำนประเภทอื่น ๆ 

๑๒) กำรคุ้มครองในกรณีกำรเลิกจ้ำง ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนควรได้รับประโยชน์
จำกกำรคุ้มครองในกรณีกำรเลิกจ้ำงเช่นเดียวกับที่คนงำนประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับ 

๑๓) กำรยุติข้อพิพำทระหว่ำงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนกับนำยจ้ำงหรือตัวกลำง 
ที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยจ้ำงควรได้รับกำรก ำหนดกลไกไว้ 

๑๔) กำรส่งเสริมสนับสนุน ควรมีโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนำคุ้มครองผู้ รับงำนไปท ำที่บ้ ำน เช่น เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ใน เรื่องสิทธิ  
กำรจัดฝึกอบรมพัฒนำและทักษะเพ่ือประสิทธิภำพในกำรผลิตปรับปรุงด้ำนสุขภำพอนำมัย  
และควำมปลอดภัย สนับสนุนองค์กำรของผู้รับงำนไปท ำที่ บ้ำนทั้งนี้รวมทั้งสหกรณ์ด้วย  
และช่วยเหลือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย สนับสนุนด้ำนที่อยู่อำศัย จัดโครงกำร กำรใช้แรงงำนเด็ก  
ที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน เป็นต้น 

ที่กล่ำวมำเป็นข้อเสนอแนะขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ที่ประเทศ
ต่ำง ๆ จะน ำไปใช้ในกำรออกกฎหมำยของตนเองได้ ซึ่ งข้อเสนอแนะ ๑๘๔ (Home Work 
Recommendation, R๑๘๔ ๑๙๙๖) เป็นมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศที่ออกมำ 
เพ่ือให้เป็นข้อแนะส ำหรับประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ให้น ำเอำไปบัญญัติไว้ในกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศนั่นเอง 
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 ๒.๒ ข้อมูลกฎหมายการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 วิวัฒนำกำรของกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนในประเทศสหรัฐอเมริกำในอุตสำหกรรม 
แต่ละประเภทจะมีประวัติควำมเป็นมำคล้ำยคลึงกัน มีอุตสำหกรรมเพียงไม่กี่ประเภทเท่ำนั้น  
ที่มีประวัติควำมเป็นมำที่แตกต่ำงออกไป ซึ่งโดยทั่วไปนั้นอุตสำหกรรมกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  
ที่อยู่รอดมำจนถึงปัจจุบัน เป็นร่องรอยที่ปรำกฏมำก่อนยุคที่จะเลิกกำรท ำงำนฝีมือที่บ้ำน 
ไปสู่ยุคที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องจักรกล โดยอุตสำหกรรมที่เก่ำแก่ที่สุด คืออุตสำหกรรม  
ถุงมือซึ่งถูกพบตั้งแต่สมัยอำณำนิคม โดยมีเมืองฟุลตัน (Fulton County) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐ
นิวยอร์กเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมถุงมือ โดยก่อนหน้ำนี้ชำวอินเดียแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
อเมริกันจะใช้หนังกวำงเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยน เพ่ือติดต่อทำงธุรกิจกำรค้ำกับผู้ที่เข้ำมำ
ตั้งรกรำกอำศัยอยู่ ซึ่งหนังกวำงดังกล่ำวนิยมน ำมำท ำเป็นถุงมือและขำยให้กับคนตัดไม้ในพ้ืนที่
โดยรอบ ต่อมำในช่วงกลำงของศตวรรษที่สิบแปด ช่ำงฝีมือชำวสก็อตถูกดึงดูดมำยังพ้ืนที่นี้ 
และท ำให้กำรผลิตถุงมือหนังเริ่มมีคุณภำพดีขึ้น หลังจำกนั้นจึงมีกำรน ำถุงมือไปจ ำหน่ำย 
ในตลำด โดยผู้ผลิตมักจะเพียงแต่จัดตั้งร้ำนค้ำ และมีกำรแจกจ่ำยงำนไปตำมบ้ำนเรือน  
ต่อมำในปี ค.ศ.๑๙๖๐ เริ่มมีกำรน ำเครื่องจักรเข้ำมำใช้ ท ำให้มีกำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ขึ้นมำกมำย หลังจำกนั้นไม่นำนก็มีผู้ท ำงำนจ ำนวนหนึ่งซื้อเครื่องจักรเป็นของตนเองและท ำงำน
อยู่ในบ้ำนของพวกเขำ ซึ่งผู้ท ำงำนเหล่ำนี้ยังคงท ำงำนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำงโรงงำนจัดหำให้ 
โดยอุตสำหกรรมอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกำที่มีกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนก็มักจะได้รับ 
กำรพัฒนำมำในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

ส ำหรับแนวควำมคิดในกำรให้ควำมคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนตำมกฎหมำย 
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ในระยะเริ่มแรกกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน  
ถูกก ำหนดขึ้นภำยในแต่ละมลรัฐ โดยในปี ค.ศ.๑๘๗๑ ถึงปี ค.ศ.๑๙๐๔ มลรัฐสิบสองแห่ง 
ได้มีกำรตรำกฎเกณฑ์ขึ้นเพ่ือจ ำกัดเกี่ยวกับกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน รวมทั้งกำรตรวจสอบ  
และกำรลงทะเบียนกำรรับงำนไปท ำที่ บ้ ำน  ต่อมำในปี  ค .ศ.๑๙๓๘ สภำคองเกรส 
ได้ มี ก ำรผ่ ำนกฎหมำยว่ ำด้ วยมำตรฐำนกำ รจ้ ำงแรงงำนที่ เป็ น ธรรม  ค .ศ .๑๙๓๘ 
(The Fair Labor Standards Act of ๑๙๓๘: FLSA) โดยกฎหมำยดังกล่ำวนี้ครอบคลุม
คนท ำงำนไม่ว่ำจะท ำงำนที่บ้ำนหรือในโรงงำนอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ตำมกฎหมำยดังกล่ำวได้
มีกำรบัญญัติให้เลขำนุกำรแรงงำน (The Secretary of Labor) มีอ ำนำจที่จะออกกฎระเบียบ
และค ำสั่ งใด  ๆ เพ่ื อวำงระเบี ยบ  ควบคุม  จ ำกั ด  หรือห้ ำมกำรรับงำน ไปท ำที่ บ้ ำน 
ในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจ ำเป็นและเหมำะสมเพ่ือป้องกันกำรหลีกเลี่ยงเรื่องอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ
โดยอำศัยอ ำนำจดังกล่ำวเลขำนุกำรแรงงำนจึงได้ออกกฎระเบียบเรื่องที่ ๒๙ ของประมวล
กฎระเบียบของสหพันธรัฐ ส่วนที่ ๕๓๐ กำรจ้ำงงำนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในกิจกำรอุตสำหกรรม
(Title ๒ ๙  CFR Part ๕ ๓ ๐  - Employment of Homeworkers in Certain Industries) 
โดยตำมกฎระเบียบดังกล่ำวมีกำรวำงข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรจ้ำงให้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในกิจกำร
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อุตสำหกรรมบำงประเภท นอกจากน้ียังมีการก าหนดให้ทั้งนายจ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ต้องได้รับอนุญาตให้มีการรับงานงานไปท าที่บ้านส าหรับกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทด้วย 

กำรคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนภำยใต้กฎหมำย The Fair Labor Standards Act of 
๑๙๘๓ (FLSA) ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรรับงำน 
ไปท ำที่บ้ำน ประกอบกับกฎหมำยบำงฉบับที่ใช้บังคับกับลูกจ้ำงทั่วไป เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับ
ค่ำจ้ำงและเวลำท ำงำน กฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในที่ท ำงำน The Fair 
Labor Standards Act of ๑๙๘๓ (FLSA) มีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ 
  ๒.๒.๑. บทนิยามความหมาย 

๑) งำนอุตสำหกรรมที่รับไปท ำที่บ้ำน หมำยถึง กำรผลิตสินค้ำ โดยบุคคลใด ๆ 
ไม่ว่ำจะท ำงำนในบ้ำน อพำร์ทเม้นท์ ห้องเช่ำ หรือห้องพัก ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของตน เมื่อผู้จ้ำง
งำนซึ่งได้รับอนุญำตในกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำว โดยไม่ค ำนึงถึงแหล่งที่มำของวัตถุดิบ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำนั้น และไม่ว่ำวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั้น ผู้จ้ำงงำนจะเป็นผู้จัดหำ
ให้หรือไม่ก็ตำม (สหรัฐอเมริกำเน้นกำรคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในงำนอุตสำหกรรม 
เป็นหลัก) 

๒) ลูกจ้ำงตำมบทบัญญัติในส่วนนี้ หมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำงำน 
ในงำนอุตสำหกรรมที่รับไปท ำที่บ้ำน ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในงำนอุตสำหกรรมชนิดเดียวกัน 
จะมีผู้จ้ำงงำนเกินกว่ำ ๑ คนไม่ได้ 
  ๒.๒.๒. การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 

กำรท ำงำนรับงำนไปท ำที่บ้ำน ผู้จ้ำงงำนและผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนต้องให้ 
ค ำรับรองว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนที่บ้ำน เนื่องจำกผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนไม่สำมำรถท ำงำน 
ในโรงงำนได้  เนื่ องจำกข้อจ ำกัด เรื่องอำยุ หรื อควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 
หรือต้องท ำงำนที่บ้ำนเนื่องจำกต้องดูแลผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ และผู้จ้ำงงำนต้องให้
ค ำยืนยันเป็นหนังสือว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำย The Fair Labor Standards Act of ๑๙๘๓ 
(FLSA) กล่ำวคือ ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนทุกคนต้องได้รับค่ำตอบแทนตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
และต้องมีกำรจัดท ำบันทึกกำรท ำงำน และมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โดยในบันทึกดังกล่ำวต้องระบุ ชื่อผู้จ้ำงงำน ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน จ ำนวนชั่ วโมงในกำรท ำงำน 
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวกับกำรท ำงำน รวมทั้งวิธีค ำนวณค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจเอกสำรดังกล่ำวและอำจขอส ำนวนได้ด้วย 
หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่แน่ใจว่ำผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน
ครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกให้ผู้จ้ำงงำนวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ได้ แต่เรียกได้ไม่เกินจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเพิกถอนใบอนุญำตได้ด้วย 

การจ้างงานในกิจการที่เป็นงานอุตสาหกรรมบางประเภท กฎหมำยบัญญัติ
ว่ำจะต้องขออนุญำตก่อนจึงจะท ำงำนได้ โดยแบ่งเป็นงำนที่ผู้จ้ำงงำนต้องขออนุญำต  
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(งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องนุ่งห่มสตรี เครื่องประดับ เสื้อกันหนำว ถุงมือ ผ้ำเช็ดหน้ำ  
งำนเย็บปักถักร้อย และงำนผลิตกระดุมและหัวเข็มขัด) และงำนที่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ ำน 
ต้องขออนุญำต (เครื่องนุ่งห่มสตรี และ งำนผลิตเครื่องประดับ) เงื่อนไขส าคัญในการขออนุญาต 
คือ ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องชี้แจงเหตุผลที่ต้องท างานที่บ้าน เช่น ไม่สามารถ
ท างานที่สถานประกอบกิจการของนายจ้างได้เพราะมีความจ าเป็นต้องดูแลครอบครัว  
หรือดูแลบุตรที่ยังเล็ก หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายพิการ เป็นต้น 

๒.๒.๓. การคุ้มครองค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน 
ผู้จ้างงาน (นายจ้าง) ต้องจ่ายค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้านตามอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอัตราที่รัฐกลางก าหนด และหากในรัฐที่ท างานน้ัน 
มีกฎหมายของมลรัฐก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าด้วย ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงกว่า และต้องจ่ายส าหรับเวลาท างานทั้งหมด และถ้ำมีกำรท ำงำนล่วงเวลำ 
หรือท ำงำนในวันหยุด ก็ต้องจ่ำยค่ำล่วงเวลำ หรือค่ำท ำงำนในวันหยุดด้วย แล้วแต่กรณี ถ้ำมี  
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยค ำนวณตำมชิ้นงำน ผู้จ้ำงงำนจะต้องศึกษำระยะเวลำในกำรท ำงำน
เปรียบเทียบกับลูกจ้ำงทั่วไป แล้วค ำนวณเป็นค่ำตอบแทนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนซึ่งจะต้องไม่ต่ ำ
กว่ำอัตรำที่ลูกจ้ำงทั่วไปได้รับ และผู้จ้ำงงำนต้องเก็บเอกสำรเกี่ยวกับกำรค ำนวณค่ำตอบแทนไว้
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจได้ 

๒.๒.๔. การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 
ผู้ รับ งำน ไปท ำที่ บ้ ำนอยู่ ภ ำยใต้บั งคับของกฎหมำยเกี่ ยวกับค่ ำจ้ ำง 

และเวลำท ำงำน ซึ่งก ำหนดเวลำท ำงำนปกติของลูกจ้ำงทุกประเภทคือต้องไม่เกินสัปดำห์ละ ๔๐ 
ชั่วโมง 

๒.๒.๕. การคุ้มครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่ตอ้งจัดกำรให้สถำนที่ท ำกำรงำนปลอดภัย ปรำศจำกอันตรำย

ในกำรท ำงำน และผู้จ้ำงงำนต้องจัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้ผู้รับงำน 
ไปท ำที่บ้ำนด้วย และต้องมีกำรอบรมเกี่ยวกับอันตรำยในกำรท ำงำนที่อำจเกิดขึ้น โดยจะต้องมี
การอบรมให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกคน ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการท างาน (Occupational Safety and Health Act ๑๙๗๐) 

๒.๒.๖. การเลิกจ้าง 
ไม่มีบทบัญญัติจ ำกัดอ ำนำจในกำรบอกเลิกสัญญำของผู้จ้ำงงำน ดังนั้น 

ผู้จ้ำงงำนอำจเลิกสัญญำเมื่อใดก็ได้ ภำยใต้หลักกฎหมำยเรื่องสัญญำ และเมื่อมีกำรตกลงจ้ำงกัน
แล้ว คู่กรณีก็ต้องผูกพันตำมสัญญำนั้น ถ้าฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาก่อนงานส าเร็จ 
ก็ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่อีกฝ่ายอาจได้รับตามหลักเรื่องสัญญาทั่วไป 

ในทำงปฏิบัติกำรคุ้มครองแรงงำนตำมกฎหมำยนี้ มีอุปสรรคเช่นกัน 
เนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ผู้จ้ำงงำนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น ไม่ถือว่ำผู้รับงำน  
ไปท ำที่บ้ำนเป็นลูกจ้ำง แต่ถือว่ำเป็นผู้รับเหมำงำน ผู้จ้ำงงำนยังไม่ได้รวบรวมสถิติเกี่ยวกับ  
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กำรท ำงำน หรือไม่ได้ก ำกับให้ผู้รับงำนกรอกข้อมูลลงในคู่มือกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน ผู้จ้ำงงำน
บำงคนปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำตอบแทนขั้นต่ ำ และบำงรำยไม่นับรวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิตไว้ในกระบวนกำรท ำงำน ส่งผลต่อกำรค ำนวณเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนและจ ำนวน
ผลผลิต และมีผู้จ้ำงงำนที่จ้ำงงำนในอุตสำหกรรมโดยที่ไม่มีใบรับรอง 
 

๒.๓ ข้อมูลกฎหมายการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศเยอรมน ี
วิวัฒนำกำรของกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนในประเทศเยอรมนีมีลักษณะเช่นเดียวกัน  

กับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป คือมีกำรเริ่มต้นมำจำกกำรท ำงำนที่บ้ำนในหมู่งำนหัตถกรรม 
หรืองำนฝีมือในสังคมกำรท ำงำนแบบดั้งเดิม จนกระทั่งต่อมำเมื่อมีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมท ำให้
กำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นที่นิยมมำกขึ้น จนกำรรับงำนไปท ำงำนที่บ้ำนบำงประเภท
หำยไป แต่ก็มีกิจกรรมหลำยประเภทท่ียังคงอยู่รอดมำได้เพรำะฝีมือของแรงงำน โดยเฉพำะงำน
ที่ต้องใส่ใจในรำยละเอียดและต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น งำนเย็บปักถักร้อย งำนเจียระไน
เครื่องประดับประเภทคริสตัล เป็นต้น 

ส ำหรับแนวควำมคิดในกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ตำมกฎหมำย 
ของประเทศเยอรมนีก ำหนดให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนเป็นบุคคลที่ถูกจัดให้มีสถำนะเช่นเดียวกับ
ลูกจ้ำง (Employee-like Person) โดยได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นมำ 
เป็นพิเศษ คือ กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนซึ่งถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๙๑๑ 
และต่อมำได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงหลำยครั้ง โดยบทบัญญัติของกฎหมำยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
นี้ มีรำกฐำนมำจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน ปี ค.ศ.๑๙๕๑ (The Home Work 
Act ๑๙๕๑) ซึ่งล่ำสุดได้มีกำรปรับปรุงใน ปี ค.ศ.๒๐๐๖ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่กฎหมำย
ดังกล่ำวไม่ได้บัญญัติให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ยังคง
ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่ น เดียวกับลูกจ้างที่ท างาน 
ในสถานประกอบกิจการ 

บทบัญญัติ Home Work Act ๑๙๕๑ (Heimarbeitergesetz – กฎหมำยกำรรับงำน
ไปท ำที่บ้ำน) มีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ 

๒.๓.๑. บทนิยามความหมาย 
๑) ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน หมำยถึง บุคคลใด ๆ มีสิทธิเลือกสถำนที่ท ำงำนได้

ด้วยตนเองโดยอำจท ำงำนในที่พักของตนหรือสถำนที่อื่นที่ตนเลือก และอำจท ำงำนคนเดียว 
หรือท ำงำนกับสมำชิกในครอบครัว ทั้งนี้ งำนต้องเกี่ยวกับกำรค้ำหรืออุตสำหกรรมตำมค ำสั่ง  
ของผู้ท ำกำรค้ำ หรือตำมค ำสั่งของคนกลำง หรือคนที่น ำงำนไปส่งให้ผู้อื่น หรือสถำบันอื่น  
โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำ มีกำรจัดหำวัตถุดิบให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนหรือไม่ก็ตำม 

๒) ผู้รับเหมำช่วง (คนกลำง) คือ บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้ำงของผู้จ้ำงงำน  
ซึ่ งท ำหน้ ำที่ น ำงำนที่ ได้รับมอบหมำยจำกผู้จ้ ำงงำนไปมอบให้ผู้ รับ งำนไปท ำที่ บ้ ำน  
และเมื่องำนเสร็จแล้วก็น ำงำนนั้นส่งคืนแก่ผู้จ้ำงงำน 
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  ๒.๓.๒. บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงหรือคนกลาง 
มีบทบัญญัติ ให้ผู้ จ้างงานต้องรับผิดร่วมกับผู้ รับเหมาช่วง  กล่ำวคือ  

กรณีที่ผู้จ้ำงงำนจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้รับเหมำช่วงโดยรู้ว่ำจ ำนวนเงินนั้นไม่พอจ่ำยให้แก่ผู้รับงำน
ไปท ำที่บ้ำนหรือผู้จ้ำงงำนจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้รับเหมำช่วงทั้ง ๆ ที่รู้ว่ำผู้รับเหมำช่วงเป็น 
ผู้ที่ ไม่น่ ำไว้วำงใจ เมื่ อผู้ รับ งานไปท าที่ บ้ านได้ เงินค่าตอบแทนไม่ครบ ผู้ จ้ างงาน 
ก็ยังจ าเป็นต้องร่วมรับผิดในจ านวนเงินที่ขาดน้ันด้วย นอกจำกนี้ บทบัญญัติที่กล่ำวถึงหน้ำที่
หรือควำมรับผิดชอบของผู้จ้ำงงำนมักจะบัญญัติถึงผู้ที่ผ่ำนงำนไปสู่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนด้วย 
แสดงให้เห็นถึงว่ำ แม้ไม่ใช่ผู้มอบงำน (ผู้จ้ำงงำน) ก็รวมถึงผู้รับมอบงำนมำเพ่ือน ำไปมอบให้ผู้รับ
งำนไปท ำที่บ้ำนอีกต่อหนึ่ง 
  ๒.๓.๓. การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 

ผู้จ้างงานมีหน้าที่จัดท าบันทึกการมอบงานให้ผู้ รับงานไปท าที่บ้าน 
โดยระบุว่า ได้มอบงานให้ใคร งานอะไร กรณีมีผู้รับเหมาช่วงต้องระบุตัวผู้รับเหมาช่วงด้วย 
และต้องติดบันทึกดังกล่าวไว้ในบริเวณซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย และต้องส่งบันทึกดังกล่าว  
ให้ส านักงานที่รับผิดชอบทุก ๆ ๖ เดือน และในกรณีที่สมำคมนำยจ้ำงหรือสหภำพแรงงำน 
ที่เกี่ยวข้องต้องกำรส ำเนำก็ต้องส่งส ำเนำให้ด้วย 
  ๒.๓.๔. การคุ้มครองค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน 

ผู้จ้ำงงำนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในงำนที่รับไปท ำที่บ้ำนตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำ 
ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรงำนรับงำนไปท ำที่บ้ำนซึ่งเป็นรูปแบบไตรภำคี ประกอบด้วยบุคคล
ฝ่ำยผู้จ้ำงงำน ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน และ เจ้าพนักงานด้านแรงงานท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ หน้ำที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรชุดนี้คือ ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนในงำนรับไปท ำ 
ที่บ้ำน โดยเป็นกำรตกลงร่วมกันทุกครั้งที่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่ต้องจัดท ำ
รำยกำรแสดงกำรจ่ำยค่ำตอบแทน อัตรำกำรค ำนวณค่ำตอบแทน และอำจระบุวิธีค ำนวณ
ค่ำตอบแทนไวด้้วย พร้อมกันนั้น ผู้จ้ำงงำนก็มีหน้ำที่ต้องออกหนังสือรับรองกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
เพื่อเป็นหลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนแต่ละคนด้วย 
  ๒.๓.๕. การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 

กำรมอบงำนให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ผู้จ้ำงงำนจะต้องศึกษำเวลำในกำรท ำงำน
กับปริม ำณ งำนที่ มอบให้  โดยพิจำรณ ำจำกกำรท ำงำนประเภทและชนิ ด เดี ยวกัน 
ในสถำนประกอบกำร ดังนั้น ผู้จ้างงานจะต้องไม่มอบงานมากเกินไปในระเวลาเวลาจ ากัด 
และต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้ วยเวลาการท างานด้วย  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ 
ผู้เป็นลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร โดยสรุปแล้วผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนต้องมีระยะเวลำกำรท ำงำน
ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ซึ่งอำจขยำยออกไปได้ แต่โดยรวมต้องไม่เกินวันละ ๑๐ ชั่วโมง  
โดยจะต้องมีเวลำพักตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย 

ส่วนเรื่องวันหยุดวันลำ ต้องบังคับตำมหลักเกณฑ์เดียวกับลูกจ้ำงในสถำน
ประกอบกำร เช่น ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ ำปีได้ เมื่อท ำงำน



๑๔๖ 
 

ต่อเนื่องมำเกินกว่ำ ๖ เดือน โดยมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ ำปีไม่น้อยกว่ำ ๒๔ วันต่อปี ซึ่งในช่วง
วันลำนั้นก็มีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงด้วยโดยค ำนวณจำกค่ำจ้ำง ๑๓ สัปดำห์ก่อนมีกำรหยุดพักผ่อน
ประจ ำปี 

๒.๓.๖. การคุ้มครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ผู้จ้ำงงำนหรือคนกลำงมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนก่อนลงมือท ำงำน

ให้ทรำบถึงวิธีกำรใช้งำนและอันตรำยอันอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรท ำงำนนั้น รวมทั้งวิธีกำรป้องกัน
อันตรำยดังกล่ำวด้วยและผู้จ้ำงงำนต้องให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนลงชื่อรับทรำบกำรชี้แจงดังกล่ำว
ด้วย สถำนที่ท ำงำนของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรท ำงำนต้องมีกำร
ติดตั้งอย่ำงถูกวิธีและมีกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงดี เพ่ือไม่ ให้เกิดอันตรำยใด ๆ แก่ผู้รับงำนไปท ำที่
บ้ำนหรือผู้ร่วมงำนนั้น 

กำรคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน รัฐมีอ ำนำจออกกฎหมำยก ำหนดห้ำมท ำงำน
บำงประเภทงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนได้ นอกจำกกำรคุ้มครองผู้รับงำนไป
ท ำที่บ้ำนแล้ว หำกกำรท ำงำนนั้นอำจมีอันตรำยต่อสุขอนำมัยของประชำชนในชุมชนหรือ
ประชำชนทั่วไป รัฐก็มีอ ำนำจออกกฎหมำยก ำหนดห้ำมท ำงำนบำงประเภทหรือห้ำมใช้วัตถุดิบที่
เป็นอันตรำยต่อประชำชนได้ 

๒.๓.๗. การเลิกจ้าง 
ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้รับงาน

ไปท าที่บ้านท างานไปแล้วเกินกว่า ๔ สัปดาห์ ไม่ว่าผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
จะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งขึ้นกับระยะเวลาการจ้างงาน 

๒.๓.๘. การร้องทุกข์และด าเนินคดี 
กรณีที่ผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินค่าตอบแทนไม่ครบตามที่ตกลง

กัน ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ และเมื่อเจ้าพนักงาน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบจริง เจ้าพนักงาน
ดังกล่าวก็มีอ านาจสั่งให้ผู้จ้างงานและผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนได้ 

 
 ๒.๔ ข้อมูลกฎหมายการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศสหราชอาณาจักร 

สหรำชอำณำจักรมีผู้รับงำนที่ผลิตที่บ้ำนสองประเภท คือ แรงงำนที่ประกอบอำชีพ
อิสระและแรงงำนที่รับงำนท ำที่บ้ำน ซึ่งประเภทหลังนี้ กฎหมายแรงงานถือว่ามีสถานะเป็น
ลูกจ้างและได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง ต้องได้รับค่ำตอบแทนตำมอัตรำค่ำตอบแทนขั้น
ต่ ำ (กฎหมำยค่ำตอบแทนขั้นต่ ำในสหรำชอำณำจักรประกำศใช้ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒) แม้ว่ำลักษณะ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะเป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยชิ้นก็ตำม 

สหรำชอำณำจักรมีกำรก ำหนดอัตรำตอบแทนรำยชิ้นส ำหรับงำนที่ผลิต โดยผู้จ้ำงงำน
ต้องระบุขั้นตอนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมเวลำมำตรฐำนและอัตรำค่ำตอบแทนมำตรฐำน 
โดยก ำหนดให้ผู้จ้ำงงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ๑.๒ เท่ำของค่ำตอบแทนตำมเวลำมำตรฐำน 



๑๔๗ 
 

เพื่อให้แน่ใจว่ำแรงงำนที่ผลิตได้ในจ ำนวนน้อยกว่ำผลผลิตมำตรฐำนจะได้รับค่ำตอบแทนขั้นต่ ำ
ด้วย 

ในทำงปฏิบัติแรงงำนเหล่ำนี้ไม่ได้รับสิทธิตำมกฎหมำย เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 
ในสถำนภำพกำรท ำงำนและกำรขำดประสิทธิผลในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเอำเปรียบ
แรงงำนที่คิดกันว่ำมีแต่ในประเทศก ำลังพัฒนำในทวีปเอเชียนั้น แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ปรำกฏกำรณ์
ที่แปลกใหม่ในประเทศพัฒนำแล้วเช่นกัน ดังที่พบว่ามีการเอาเปรียบค่าตอบแทนอย่างรุนแรง 
หน่วยงานของงรัฐไม่สามารถคุ้มครองแรงงานกลุ่มน้ีให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย  
ในสหรำชอำณำจักร ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนพบได้มำกในอุตสำหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้ำ  
กำรประกอบสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ กำรบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ประทัดขนำดเล็ก
ซึ่งใช้ในช่วงเทศกำรคริสต์มำสนั้น ผลิตโดยผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนทั้งหมด 

จำกข้อมูลของหน่วยงำนที่ ให้บริกำรในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ กำรไกล่ เกลี่ย
ประนีประนอม และกำรอนุญำโตตุลำกำร (The Advisory Conciliation and Arbitration 
Service: ACAS) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบำลสหรำชอำณำจักร (ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ 
สกอตแลนด์  และไอร์แลนด์ เหนือ) ระบุ ว่ำในปี  ค .ศ .๒๐๑๓ มีผู้ รับ งำนไปท ำที่บ้ ำน 
ในอุตสำหกรรมกำรผลิตในสหรำชอำณำจักรมำกกวำ่ล้ำนคน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสำหกรรม
กำรผลิตเสื้อผ้ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรแพร่กระจำยของกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนไปยังกำรท ำงำน  
ซึ่งโดยทั่วไปมีกำรท ำงำนในส ำนักงำน โดยกำรใช้อุปกรณ์ทำงโทรศัพท์ในกำรเชื่อมต่อระยะไกล
ไปยังสถำนที่ท ำงำน เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นส ำหรับพนักงำนและเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับองค์กร เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ เป็นต้น   
 ๒.๕ ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศญ่ีปุ่น 

แม้จะไม่ได้ให้สัตยำบันอนุสัญญำฉบับที่ ๑๗๗ แต่ญี่ปุ่นมีกฎหมำยคุ้มครองผู้รับงำน 
ไปท ำที่บ้ำนในภำคอุตสำหกรรม ( Industrial Homework Law) ในกฎหมำยระบุควำมหมำย
ของกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนและคุ้มครองแรงงำนกลุ่มนี้  โดยก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำ 
ด้ำนค่ำตอบแทน ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนรวมทั้งกำรคุ้มครองด้ำนอื่น ๆ ที่จะน ำไปสู่ 
ควำมสมดุลในชีวิตของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

ในกำรจ้ำงงำนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน กฎหมายก าหนดให้มีรายงานสามลักษณะ 
ลั ก ษ ณ ะแ รก ราย งาน ใน ส มุ ด บั น ทึ ก ก า รว่ า จ้ า ง  (  Homework Record Book) 
ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ชื่อของผู้จ้ำงงำน ลักษณะงำน อัตรำค่ำตอบแทน 
สถำนที่จ่ำยค่ำตอบแทน ผู้จ้ำงงำนต้องบันทึกทุกครั้งที่มีกำรจ้ำงงำน ลักษณะที่สอง 
เป็นรายงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Report on the Situation of 
Entrustment) รายงานลักษณะที่สาม เป็นการรายงานกรณีเจ็บป่วย ประสบอันตราย 
ห รื อ เสี ย ชี วิ ต จ า ก ก า ร ท า ง า น  (Report on the Death, Injury or Disease of 
Homeworker) 



๑๔๘ 
 

หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน คือ คณะกรรมกำรกลำงรับงำน  
ไปท ำที่บ้ำน (Central Homework Council) ซึ่งจะประสำนงำนกับคณะกรรมกำรรับงำนไปท ำ
ที่บ้ำนในระดับเขต ในกำรก ำกับดูแลกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

นอกจำกกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยแล้ว รัฐบำลท้องถิ่นยังมีมำตรกำรสนับสนุน 
กำรประกอบอำชีพของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น รัฐบำลท้องถิ่นโตเกียวมีเงิน
ช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยรัฐบำลสนับสนุนบำงส่วน 
และผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนออกค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน มีเงินกู้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ  
จัดตั้งสหกรณ์ให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนด้วยกัน และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ
กำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน 

กฎหมำยคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในภำคอุตสำหกรรม ( Industrial Homework 
Law) ประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้ 
  ๒.๕.๑. บทนิยามความหมาย 

๑) ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับกำรจ้ำงให้ท ำงำนผลิตสินค้ำ
เพ่ือรับค่ำตอบแทน ซึ่งอำจท ำงำนเพียงล ำพังโดยไม่จ ำต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น  
ยกเว้นญำติที่อำศยัอยู่ร่วมกัน โดยได้รับกำรจ้ำงจำกผู้ผลิตหรือผู้จ ำหนำ่ยสินค้ำหรือเจ้ำของธุรกิจ
หรือบุคคลที่แสดงออกว่ำเป็นธุรกิจของตน 

๒) ผู้จ้ำงงำน หมำยถึง ผู้ ผลิต หรือผู้ขำยสินค้ำ หรือท ำสัญญำว่ำจ้ำง 
โดยเป็นธุรกิจของตนเอง และหมำยควำมรวมถึงบุคคลอื่นที่ เป็นผู้ผลิต ผู้ขำยสินค้ำ 
หรือท ำสัญญำว่ำจ้ำง โดยแสดงออกให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนเข้ำใจว่ำเป็นธุรกิจของตนเอง 
หรือท ำสัญญำว่ำจ้ำง โดยแสดงออกให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนเข้ำใจว่ำเป็นธุรกิจของตนเอง  
ว่ำจ้ำงให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนผลิตสินค้ำ รวมทั้งชิ้นส่วนและวัตถุดิบชั้นต้นด้วย 
  ๒.๕.๒. การจัดหาสัมภาระ รวมทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือ สิ่งอื่นท่ีใช้ในการท างาน 

ผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่จัดหำสัมภำระให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนและมอบหมำยงำน
กำรผลิตสินค้ำแก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยใช้สัมภำระที่จัดให้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลิต 
หรือเป็นวัตถุดิบ แปรรูป ซ่อมแซม ท ำควำมสะอำด แยกประเภท บรรจุ หีบห่อ หรือกำรรื้อ
ชิ้นส่วน หรือเป็นกำรขำยสินค้ำให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน และให้สัญญำกับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  
ว่ำจะรับซื้อสินค้ำที่ผลิตขึ้นโดยใช้สัมภำระดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลิตสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็น
ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ 
  ๒.๕.๓. การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 

ผู้จ้ำงงำนต้องจัดท ำสมุดบันทึกกำรท ำงำน โดยมีรำยละเอียดที่จ ำเป็น เกี่ยวกับ
กำรท ำงำน เช่น ลักษณะงำน อัตรำค่ำตอบแทน ก ำหนดวันจ่ำยค่ำตอบแทน และอื่น ๆ  
ตำมข้อก ำหนดของกระทรวงแรงงำน และต้องท ำบันทึกเช่นเดียวกันเมื่อมีกำรส่งมอบงำนที่จ้ำง 
และผู้จ้ำงงำนต้องเก็บสมุดบันทึกซึ่งมีชื่อผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้
ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน และเรื่องอื่นตำมที่กระทรวงแรงงำนก ำหนด นอกจำกนี้ ผู้จ้ำงงำนต้องส่ง



๑๔๙ 
 

รำยงำน เกี่ ย วกั บ จ ำน วน ผู้ รั บ งำน ไปท ำที่ บ้ ำนที่ ต นมอบห มำยงำน  ป ริม ำณ งำน  
จ ำนวนค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนและเรื่องอื่น ๆ ตำมที่กระทรวงแรงงำนก ำหนด  
และต้องส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อเจ้ำพนักงำนมำตรฐำนแรงงำนประจ ำจังหวัดด้วย 
  ๒.๕.๔. การคุ้มครองค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน 

ค่ำตอบแทนในงำนที่รับไปท ำที่บ้ำนอำจคิดค ำนวณเป็นรำยชิ้น และในกรณี 
ที่มีกำรขำยวัตถุดิบให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน แล้วซื้อกลับคืนเมื่อท ำงำนเสร็จแล้ว ค่ำตอบแทน  
ในกำรท ำงำนก็คือ ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยกับรำคำซื้อคืน ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท า 
ที่บ้าน ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการกลางการรับงาน
ไปท าที่ บ้ านก าหนด  ทั้ งนี้  ค่ ำตอบแทน ใน งำน รับ ไปท ำที่ บ้ ำน  ต้ อ งจ่ ำย เป็ น เงิน 
และจ่ำยเต็มจ ำนวน เว้นแต่กระทรวงแรงงำนจะได้ก ำหนดเป็นกำรอื่น โดยจะต้องจ่ำย ณ 
สถำนที่ที่ส่งมอบงำนให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เว้นแต่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนมีควำมประสงค์  
เป็นอย่ำงอื่นหรือในกรณีพิเศษอื่น และ ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนจะต้องได้รับค่ำตอบแทนภำยใน  
๑ เดือนนับจำกวันที่งำนเสร็จและได้ส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้จ้ำงงำน โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำ ผู้จ้ำงงำน
จะได้ตรวจรับงำนนั้นหรือยัง 

อัตรำขั้นต่ ำของค่ำตอบแทนในงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน ควรก ำหนดให้เหมำะสมส ำหรับ
งำนที่รับไปท ำที่บ้ำนแต่ละประเภทของสินค้ำ และอัตรำดังกล่ำวควรสอดคล้องกับอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นต่ ำส ำหรับผู้เป็นลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรที่ท ำงำนลักษณะคล้ำยกันและอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน 
  ๒.๕.๕. การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 

ผู้จ้ำงงำนและผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนต้องหลีกเลี่ยงกำรมอบงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน
ในลักษณะเป็นกำรบังคับให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนและผู้ช่วยของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนต้องท ำงำน
ในชั่วโมงท ำงำนที่นำนกว่ำชั่วโมงท ำงำนตำมปกติ แม้ก ำหนดเวลำท ำงำนจะให้เป็นดุลพินิจของ
ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน โดยค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท ำงำนของกำรจ้ำงแรงงำนปกติ แต่ต้องไม่เกิน 
๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ และไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน 

๒.๕.๖. การคุ้มครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ผู้ จ้ ำงงำนต้องจัดมำตรกำรที่ จ ำ เป็น เพ่ื อป้ องกันอันตรำยต่อสุ ขภำพ 

และควำมปลอดภัย เมื่อมีกำรโอน ให้เช่ำ มอบหรือจัดหำเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
หรือสัมภำระหรือสินค้ำอย่ำงอื่น เพ่ือให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนใช้ในกำรท ำงำน 

กรณีมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนมำตรฐำน
แรงงำนประจ ำจังหวัดมีอ ำนำจสั่งให้ยุติกำรมอบงำน หรือสั่งให้หยุดกำรใช้เครื่องจักรทั้งหมด 
หรือบำงส่วนหรือสั่งให้หยุดกำรใช้สัมภำระหรือสินค้ำ หรือ สั่งให้ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นอื่น ๆ 
ตำมสมควรได้ 

 



๑๕๐ 
 

กรณีที่พนักงำนตรวจแรงงำนมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรละเมิดกฎหมำย 
พนักงำนตรวจแรงงำนมีอ ำนำจเข้ำไปในส ำนักงำนของผู้จ้ำงงำนหรือสถำนที่ท ำงำนของผู้รับงำน
ไปท ำที่บ้ำน เพ่ือตรวจสอบเอกสำรหรือสิ่งอื่น ตลอดจนสอบถำมบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  
น ำสินค้ำไปตรวจสอบคุณภำพในกรณีที่อำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยหรืออำจเป็นอันตรำยต่อผู้รับ
งำนไปท ำที่บ้ำนหรือผู้ชว่ย และพนักงำนตรวจแรงงำนมีอ ำนำจสั่งให้ผู้จ้ำงงำนหรือผู้รับงำนไปท ำ
ที่บ้ำนรำยงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและเรื่องอื่นที่จ ำเป็น ตลอดจนให้บุคคลนั้นไปพบ  
ที่ส ำนักงำนได้ 
       ๒.๖ ข้อมูลกฎหมายการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศฟิลิปปินส์ 

ฟิลิปปินส์มีประมวลกฎหมายแรงงาน The Labor Code เป็นกฎหมาย 
ที่รวมกฎหมายแรงงานทั้งหมดในฉบับเดียว ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
จะบัญญัติอยู่ใน The Labor Code Book Three: Condition of Employment, Rule XIV 
Employment of Homeworkers. ซึ่งมีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ 
 ๒.๖.๑. บทนิยามความหมาย 

ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน กฎหมำยฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งรับงำนไปท ำที่บ้ำน 
ไม่ ว่ ำจะเป็นส่ วนใดส่วนหนึ่ งหรือทั้ งหมดของกระบวนกำรผลิตสินค้ ำหรือวัตถุดิบ  
ซึ่งเป็นกำรควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมจำกผู้จ้ำงงำน และส่งคืนผู้จ้ำงงำนหลังจำกงำนเสร็จ 
และ ผู้จ้ำงงำน จะต้องเป็นบุคคลที่ท ำสัญญำจ้ำงงำนที่รับไปท ำที่บ้ำน เพื่อเป็นกำรหำประโยชน์
ทำงธุรกิจของตนเองเท่ำนั้น โดยไม่ค ำนึงว่ำ จะท ำสัญญำในนำมของบุคคลอื่นหรือผ่ำนตัวแทน
หรือผู้รับเหมำช่วง 

๒.๖.๒. บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง 
กรณีผู้รับเหมำช่วงไม่จ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

ตำมที่ตกลงกัน ผู้จ้ำงงำนต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับเหมำช่วงในค่ำตอบแทนดังกล่ำว 
และกรณีที่มีกำรจ้ำงผ่ำนผู้รับเหมำช่วง ให้ถือว่ำผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนได้รับกำรจ้ำงจำกผู้รับงำน
โดยตรงด้วย 
 ๒.๖.๓. การจัดหาสัมภาระรวมทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือ สิ่งอื่นท่ีใช้ในการท างาน 

ผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่ส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนท ำกำรผลิต 
ในบ้ำนหรือในบริเวณบ้ำนและส่งคืน หรือ โอน หรือจำหน่ำยโดยเป็นไปตำมที่ตนวำงแผนไว้ 
หรือซื้อคืนกลับมำด้วยตนเองหรือโดยผ่ำนบุคคลอื่น 

๒.๖.๔. การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 
เมื่อผู้จ้ำงงำนจะมอบงำนให้แก่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนเพ่ือท ำงำนของตน 

ผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่ต้องท ำเอกสำรสัญญำระบุว่ำผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนจะได้รับค่ำตอบแทน  
ตำมบทบัญญัตินี้ และในกรณีที่ผู้รับเหมำหรือผู้รับเหมำช่วงผิดสัญญำไม่จ่ำยเงินค่ำตอบแทน 
หรือเงินอื่นที่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนมีสิทธิได้รับตำมกฎหมำยนี้ ให้ถือว่ำผู้จ้ำงงำนมีหน้ำที่ต้องร่วม
รับผิดกับผู้รับเหมำหรือผู้รับเหมำช่วงในอันที่จะต้องจ่ำยเงินดังกล่ำว 



๑๕๑ 
 

๒.๖.๕. การคุ้มครองค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน 
ผู้จ้ำงงำนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงิน ให้แก่ผู้ รับงำนไปท ำที่บ้ ำน 

ส ำหรับงำนที่ส ำเร็จตำมสัญญำจ้ำง และ ผู้จ้ำงงำนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนทันทีที่ได้รับมอบงำน 
ที่รับไปท ำที่บ้ำน และในกรณีมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้รับเหมำช่วงแล้ว ผู้รับเหมำช่วง 
ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนภำยในสัปดำห์เดียวกันนั้นที่ผู้รับเหมำช่วงได้รับเงิน 
ค่ำสินค้ำหรือสิ่งของแล้ว 

ผู้จ้างงานมีสิทธิปฏเิสธการจ่ายค่าตอบแทนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑) ผู้จ้ำงงำนมีสิทธิคืนสินค้ำที่ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนท ำไว้ไม่เรียบร้อย 

ให้ไปท ำใหม่เกินกว่ำ ๑ ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนซ้ ำอีก 
 (๒) ผู้จ้ำงงำน หรือ ผู้รับเหมำช่วงไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้รับงำน 

ไปท ำที่บ้ำนส ำหรับสินคำ้ที่ส่งคนืแก่ผู้รบังำนไปท ำที่บ้ำนเนื่องจำกกำรท ำงำนที่ผิดพลำดของผู้รับ
งำนไปท ำที่บ้ำน 

ห้ามผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมางานหักค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
เว้นแต่ 

(๑) มีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำเป็นควำมผิดของผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
(๒) มีกำรให้โอกำสในกำรชี้แจงถึงสำเหตุที่ไม่ควรมีกำรหักเงินค่ำตอบแทน 
(๓) จ ำนวนเงินที่หักถูกต้องและเหมำะสมและไม่เกินกว่ำค่ำเสียหำยตำมจริง 
(๔) สำมำรถหักเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่ำตอบแทนในงำนที่รับ

ไปท ำที่บ้ำนที่ได้รับต่อสัปดำห์ 
๒.๖.๖. การร้องทุกข์และด าเนินคดี 

กรณีมีข้อโต้แย้งระหว่ำงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนกบัผู้จ้ำงงำนหรือผู้รับเหมำช่วง
เกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในงำนรับไปท ำที่บ้ำน คู่กรณีมีสิทธิยื่นข้อค ำร้องต่อเจ้ำพนักงำน  
ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำตัดสินชี้ขำดได้ กำรตัดสินชี้ขำดต้องกระท ำภำยใน ๑๐ วันนับแต่ได้รับ 
ค ำร้องดังกล่ำว ค ำตัดสินดังกล่ำวถือว่ำถึงที่สุด จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
 



๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
สรุปการเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับแรงงานนอกระบบและแรงงานผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายแรงงานตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 

    



๑๕๕ 
 

สรุปการเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 
และแรงงานผู้รับงานไปท าทีบ่้าน 

ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายแรงงานตา่งประเทศ 
 

๓.๑ การเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานในด้านความคุ้มครอง 
       กฎหมายแรงงานของต่างประเทศส่วนใหญ่  กฎหมายแรงงานครอบคลุมทั้ งแรงงาน 
ในระบบและแรงงานนอกระบบ และมีกฎหมายเฉพาะส าหรับแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้านอีกด้วย  
 

ตารางที่แสดงกฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ 
ประเทศที่ใช้กฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองแรงงาน 

ในระบบและนอกระบบในฉบับเดียวกัน 
ประเทศ กฎหมาย ประเด็น 

ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

กฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานการ
จ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.
๑๙๓๘ (The Fair Labor 
Standards Act of ๑๙๓๘: 
FLSA) 

กฎหมายดังกล่าวนี้ครอบคลุมคนท างาน
ไม่ว่าจะท างานที่บ้านหรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

ประเทศเยอรมน ี กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เป็ น บุ ค ค ล ที่ ถู ก จั ด ให้ มี ส ถ า น ะ
เช่นเดียวกับลูกจ้าง ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ก็ ยั ง ค ง ได้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ งต าม
เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถาน
ประกอบกิจการ 

สหราชอาณาจักร กฎหมายแรงงาน แรงงานที่รับงานท าที่บ้านถือว่ามีสถานะ
เป็นลูกจ้างและได้รับการคุ้มครองใน
ฐานะลูกจ้าง 

ประเทศญีปุ่่น กฎหมายคุม้ครองผู้รบังานไปท า
ที่บ้านในภาคอุตสาหกรรม   
(Industrial Homework Law) 

กฎหมายระบุความหมายของการรับงาน
ไปท าที่บ้านและคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ 
โด ย ก าห น ด ม าต รฐ าน ขั้ น ต่ า ด้ าน
ค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการ
ท างานรวมทั้งการคุ้มครองด้านอื่น ๆ ที่
จะน าไปสู่ความสมดุลในชีวิตของผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 
 



๑๕๖ 
 

ประเทศที่ใช้กฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองแรงงาน 
ในระบบและนอกระบบในฉบับเดียวกัน 

ประเทศ กฎหมาย ประเด็น 
ประเทศ
ฟิลิปปินส ์

ประมวลกฎหมายแรงงาน The 
Labor Code เป็นกฎหมายที่
รวมกฎหมายแรงงานทั้งหมดใน
ฉบับเดียว 

บทบัญญัตเิกี่ยวกับผู้รบังานไปท าทีบ่้าน
จะบัญญัตอิยู่ใน The Labor Code 
Book Three: Condition of 
Employment, Rule XIV 
Employment of Homeworkers 

 
๓.๒. ค านิยาม ของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” จากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ท างาน 
ที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ ท าให้เกิดการตีความที่แคบได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓.๒ 
       นิ ย ามขอ ง “งาน ที่ รั บ ไป ท าที่ บ้ าน ”ต ารางที่  ๓ .๒  ก าร เป รี ยบ เที ยบ  นิ ย าม 
ของ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ของกฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รบังาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 

งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้
ผู้ รับ งานไปท าที่ บ้ าน เพ่ือน าไปผลิตหรือ
ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้าง
งานหรืองานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

งานที่ท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเรียกว่า  
ผู้รับงานไปท าที่บ้านในบ้านของบุคคลนั้น  
หรือในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง 
ที่ มิ ใช่สถานที่ ท างานของนายจ้างเพ่ือรับ
ค่าตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามที่นายจ้างก าหนด โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ใด
เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอื่น ๆ  
ที่ใช้ในการท างาน เว้นแต่บุคคลนั้นมิต้องอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชา และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะพิจารณาได้
ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระตามกฎหมาย
ข้อบังคับแห่งชาติหรือค าพิพากษาของศาล 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

รวมเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี แล้ว ค านิยาม “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ที่ระบุถึง “งานที่ผู้จ้างงาน 
ในกิจการอุตสาหกรรม” ในกฎหมายอาจจะท าให้เกิดการตีความที่แคบ เน่ืองจากทั้งผู้จ้างและลูกจ้าง
อาจตีความเฉพาะการท างานในกิจการอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ซึ่ งปกติงานที่รับไปท าที่บ้าน 
จะมีงานในลักษณะ กิจการบริการ พาณิชย์ เกษตรกรรม ฯลฯ อีกด้วย  



๑๕๗ 
 

๓.๓. ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถเลือกสถานที่ท างานได้ด้วยตนเอง  
ประเทศไทย – เมื่อตีความตามบทบัญญัติให้นิยามของสถานที่ท างานของผู้รับงานกลับไป

ท าที่บ้าน คือ บ้าน เพียงเท่านั้น 
ต่างประเทศ – ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถเลือกสถานที่ที่ท างานได้เอง 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของนิยาม “งานที่รับไปท าที่บ้าน” 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ กับ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ  

 
ประเทศ การให้ค านิยาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บา้น พ.ศ. 
๒๕๕๓ (ประเทศไทย) 

งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านเพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการ
ของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

องค์การแรงงานระหวา่ง
ประเทศ 
 

งานที่ท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ในบ้านของบุคคลนั้น หรือในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งบุคคลน้ันเลือก
เองที่มิใช่สถานที่ท างานของนายจ้างเพ่ือรับค่าตอบแทนซึ่ง
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่นายจ้างก าหนด โดยไม่
ค านึงถึงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้
ในการท างาน เว้นแต่บุคคลนั้นมิต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะพิจารณา
ได้ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระตามกฎหมายข้อบังคับแห่งชาติ
หรือค าพิพากษาของศาล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา งานอุตสาหกรรมที่รับไปท าที่บ้าน หมายถึง การผลิตสินค้า 
โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท างานในบ้าน อพาร์ทเม้นท์ ห้องเชา่ 
หรือห้องพัก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตน เมื่อผู้จ้างงานซึ่งได้รับ
อนุญาตในการผลิตสินคา้ดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้านัน้ และไม่ว่าวัตถุดิบ
หรืออุปกรณ์นั้น ผู้จ้างงานจะเป็นผู้จัดหาให้หรือไม่ก็ตาม 
(สหรัฐอเมริกาเน้นการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านในงาน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก) 

ประเทศเยอรมันนี ผู้รับงานไปท าที่บ้าน หมายถึง บุคคลใด ๆ มีสิทธิเลือกสถานที่
ท างานได้ด้วยตนเองโดยอาจท างานในที่พักของตนหรือ
สถานที่อื่นที่ตนเลือก และอาจท างานคนเดียวหรือท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว ทั้ งนี้ งานต้องเกี่ยวกับการค้าหรือ
อุตสาหกรรมตามค าสั่งของผู้ท าการค้า หรือตามค าสั่งของคน
กลาง หรือคนที่น างานไปส่งให้ผู้อื่น หรือสถาบันอื่น โดยไม่ต้อง
ค านึงว่า มีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ก็
ตาม 



๑๕๘ 
 

๓.๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่ได้มีการแยกประเภทของ    
      งานท่ีรับไปท าที่บ้านเอาไว้อย่างชัดเจน 
       เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการสร้างเสริมการท างานให้มีต าแหน่งงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
การแยกประเภทของงานหรือการลงทะเบียนโดยจัดเป็นกลุ่มอาชีพ จะท าให้ทราบรายละเอียด
ของชนิด ประเภทของงาน สามารถเชื่อมมิติสัมพันธ์กับอาชีพเดียวกันในกลุ่มประเภทเดียวกัน 
ท าให้เกิดการขยายรายละเอียดต าแหน่งงานซึ่งจะท าให้ลูกจ้างสามารถท างานที่ถนัดหรือชอบได้
ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้เชื่อมโยงกับศักยภาพของบุคลากรโดยประชาชน  
ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในชนิดงานที่มีการลงรายละเอียดมากขึ้น ท าให้สามารถ 
หาผู้ที่ท างานได้ตรงกับงานมากขึ้น และผู้ที่ท างานก็มีความรู้ประสบการณ์ตรงกับงานที่ต้องการ  
 
๓.๕ ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน การควบคุมการจ้างและการรับงานไปท าที่บ้าน 
       ข้ อ ก าห น ด เกี่ ย ว กั บ สั ญ ญ าก ารจ้ า ง ง าน  โด ย ใน บ ท บั ญ ญั ติ ใน ม าต รา  ๙ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหน่ึงและเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการ หรือส านักงานของผู้จ้าง
งานอีกหน่ึงฉบับขณะที่มอบหมายงานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ
เอกสารได้ในเวลาท างาน ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าว  

ปัญหา ประเทศไทยการรับงานไปท าที่บ้านไม่ค่อยมีสัญญาจ้าง 
 
๓.๖. กฎหมายไม่ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง 

ประเทศไทย – ไม่มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้าง 
ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ต่างประเทศ – มีการก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้าง 
ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน อย่างชัดเจน 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้าง 
ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับงานไปท าที่บ้านในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
 พ.ศ.๒๕๕๓ กับ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ  

ประเทศ การบัญญัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บา้น พ.ศ. 
๒๕๕๓ (ประเทศไทย) 

ผู้รับเหมาช่วง ถูกก าหนดไว้ในนิยาม แต่ไม่มีข้อบัญญัติ ประกาศ
กระทรวงที่ประกาศในการก าหนดเรื่องนี้ 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

กรณีผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านตามที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับเหมา
ช่วงในค่าตอบแทนดังกล่าว และกรณีที่มีการจ้างผ่านผู้รับเหมา



๑๕๙ 
 

ประเทศ การบัญญัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ช่วง ให้ถือว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับการจ้างจากผู้รับงาน
โดยตรงด้วย 

ประเทศเยอรมันนี ผู้จ้างงานมีหน้าที่จัดท าบันทึกการมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านโดยระบุว่า ได้มอบงานให้ใคร งานอะไร กรณีมีผู้รับเหมา
ช่วงต้องระบุตัวผู้รับเหมาช่วงด้วย และต้องติดบันทึกดังกล่าวไว้
ในบริเวณซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย และต้องส่งบันทึกดังกล่าวให้
ส านักงานที่รับผิดชอบทุก ๆ ๖ เดือน และในกรณีที่สมาคม
นายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องต้องการสาเนาก็ต้องส่ง
ส าเนา ให้ด้วย 
มีบทบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดร่วมกับผู้รับเหมาช่วง 
กล่าวคือ  

๑) กรณีที่ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับเหมาช่วงโดยรู้
ว่าจ านวนเงินนั้นไม่พอจ่ายให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้าง
งานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับเหมาช่วงทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผู้รับเหมา
ช่วงเป็นผู้ที่ ไม่น่าไว้วางใจ เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านได้เงิน
ค่าตอบแทนไม่ครบ ผู้ จ้างงานก็ยังจ าเป็นต้องร่วมรับผิด 
ในจ านวนเงินที่ขาดนั้นด้วย นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กล่าวถึง
หน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้จ้างงานมักจะบัญญัติถึง 
ผู้ที่ผ่านงานไปสู่ผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย แสดงให้เห็นถึงว่า  
แม้ไม่ใช่ผู้มอบงาน (ผู้จ้างงาน) ก็รวมถึงผู้รับมอบงานมา 
เพ่ือน าไปมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านอีกต่อหน่ึง 

๒)  ผู้รับเหมาช่วง (คนกลาง) คือ บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่
ลูกจ้างของผู้จ้างงาน ซึ่งท าหน้าที่น างานที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้จ้างงานไปมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และเมื่องานเสร็จ
แล้วก็น างานนั้นส่งคืนแก่ผู้จ้างงาน 

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรมีการก าหนดอัตราตอบแทนรายชิ้นส าหรับงาน
ที่ผลิตโดยผู้จ้างงานต้องระบุขั้นตอนการก าหนดค่าตอบแทน 
ตามเวลามาตรฐานและอัตราค่าตอบแทนมาตรฐาน โดยก าหนด 
ให้ผู้จ้างงานการจ่ายค่าตอบแทน ๑.๒ เท่าของค่าตอบแทน 
ตามเวลามาตรฐาน เพ่ือให้แน่ใจว่าแรงงานที่ผลิตได้ในจ านวน
น้อยกว่าผลผลิตมาตรฐานจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ าด้วย 

 



๑๖๐ 
 

       จากนิยามของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ท างานท่ีรับไปท า
ที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระท าในลักษณะผู้รับเหมาช่วง 
ก็ตาม 
 ผู้รับเหมาช่วง ถูกก าหนดไว้ในนิยาม แต่ไม่มีข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงที่ประกาศ  
ในการก าหนดเรื่องนี้  
 ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
กรณีผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามที่ตกลงกัน  

ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับเหมาช่วงในค่าตอบแทนดังกล่าว และกรณีที่มีการจ้าง  
ผ่านผู้รับเหมาช่วง ให้ถือว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับการจ้างจากผู้รับงานโดยตรงด้วย 

ประเทศเยอรมันนี 
ผู้จ้างงานมีหน้าที่จัดท าบันทึกการมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยระบุว่า ได้มอบ

งานให้ใคร งานอะไร กรณีมีผู้รับเหมาช่วงต้องระบุตัวผู้รับเหมาช่วงด้วย และต้องติดบันทึก
ดังกล่าวไว้ในบริเวณซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย และต้องส่งบันทึกดังกล่าวให้ส านักงานที่รับผิดชอบ
ทุก ๆ ๖ เดือน และในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องต้องการส า เนา 
ก็ต้องส่งส าเนา ให้ด้วย 
  มีบทบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดร่วมกับผู้รับเหมาช่วง กล่าวคือ  
กรณีที่ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับเหมาช่วงโดยรู้ว่าจ านวนเงินนั้นไม่พอจ่ายให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับเหมาช่วงทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ที่
ไม่น่าไว้วางใจ เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านได้เงินค่าตอบแทนไม่ครบ ผู้จ้างงานก็ยังจ าเป็นต้องร่วม
รับผิดในจ านวนเงินที่ขาดนั้นด้วย นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ของผู้จ้างงานมักจะบัญญัติถึงผู้ที่ผ่านงานไปสู่ผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย แสดงให้เห็นถึงว่า  
แม้ไม่ใช่ผู้มอบงาน (ผู้จ้างงาน) ก็รวมถึงผู้รับมอบงานมาเพ่ือน าไปมอบให้ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านอีกต่อหน่ึง 
  ๒) ผู้รับเหมาช่วง (คนกลาง) คือ บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างของผู้จ้างงาน ซึ่งท าหน้าที่
น างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จ้างงานไปมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และเมื่องานเสร็จแล้ว  
ก็น างานนั้นส่งคืนแก่ผู้จ้างงาน 

สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรมีการก าหนดอัตราตอบแทนรายชิ้นส าหรับงานที่ผลิตโดยผู้จ้างงาน

ต้องระบุขั้นตอนการก าหนดค่าตอบแทนตามเวลามาตรฐานและอัตราค่าตอบแทนมาตรฐาน 
โดยก าหนดให้ผู้จ้างงานการจ่ายค่าตอบแทน ๑.๒ เท่าของค่าตอบแทนตามเวลามาตรฐาน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าแรงงานที่ผลิตได้ในจ านวนน้อยกว่าผลผลิตมาตรฐานจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ าด้วย 

 



๑๖๑ 
 

  เยอรมันนี 
  ผู้จ้างงานมีหน้าที่จัดท าบันทึกการมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยระบุว่า ได้มอบ
งานให้ใคร งานอะไร กรณีมีผู้รับเหมาช่วงต้องระบุตัวผู้รับเหมาช่วงด้วย และต้องติดบันทึก
ดังกล่าวไว้ในบริเวณซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย และต้องส่งบันทึกดังกล่าวให้ส านักงานที่รับผิดชอบ
ทุก ๆ ๖ เดือน และในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องต้องการส าเนา 
ก็ต้องส่งส าเนา ให้ด้วยสิ่งที่พบในประเทศเยอรมนี  
  กรณีที่ผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินค่าตอบแทนไม่ครบตามที่ตกลงกัน ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านมีสิทธิร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ และเมื่อเจ้าพนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบจริง เจ้าพนักงานดังกล่าวก็มีอ านาจ 
สั่งให้ผู้จ้างงานและผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนได้ 

ฟิลิปปินส์ 
ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส าหรับงานที่ส าเร็จ

ตามสัญญาจ้าง และ ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนทันทีที่ได้รับมอบงานที่รับไปท าที่บ้าน  
และในกรณีมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับเหมาช่วงแล้ว ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าตอบแทน  
ให้ผู้ รับงานไปท าที่บ้ านภายในสัปดาห์ เดียวกันนั้นที่ผู้ รับ เหมาช่วงได้รับเงินค่าสินค้า  
หรือสิ่งของแล้ว 

กรณีมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน คู่กรณีมีสิทธิยื่นข้อคาร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาดได้ การตัดสินชี้ขาดต้องกระท าภายใน ๑๐ วันนับแต่ได้รับค าร้อง
ดังกล่าว ค าตัดสินดังกล่าวถือว่าถึงที่สุด จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

 
๓.๕. กรณีผู้ว่าจ้างไม่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
       จากข้อมูลส าหรับการไม่ด าเนินการตามกฎหมาย ส่วนใหญ่พบว่าผู้ว่าจ้างไม่จัดท า
สัญญาจ้างให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน  อัตราค่าจ้างไม่เหมาะสม และปัญหาสภาพแวดล้อม
ของการท างานไม่เหมาะสม ผู้จ้างไม่เป็นธรรม และผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่กล้าที่จะแย้ง 
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการจ้างต่อ 
       การยุติข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน วิธีระงับข้อพิพาทมีเพียง ๒ วิธี 
คือ ยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและน าคดสีู่ศาลแรงงาน แต่เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน หากมีข้อพิพาทกันจะท าให้  
ผู้จ้างงานและผู้รับงานไม่สามารถท างานด้วยกันต่อไปได้ ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะคดี  
ซึ่งย่อมเป็นผลร้ายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพราะไม่กล้าเรียกร้องสิทธิใด ๆ ด้วยเกรงว่าจะไม่ได้
รับมอบงานให้ท าอีกและต้องขาดรายได้ 
 
 



๑๖๒ 
 

       ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 
       ตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้ก าหนดเรื่องสัญญาจ้าง 

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งรับงานไปท าที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการควบคุมโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากผู้จ้างงาน และส่งคืนผู้จ้างงานหลังจากงานเสร็จ และ ผู้จ้างงาน จะต้องเป็น
บุคคลที่ท าสัญญาจ้างงานที่รับไปท าที่บ้าน เพ่ือเป็นการหาประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองเท่านั้น 
โดยไม่ค านึงว่า จะท าสัญญาในนามของบุคคลอื่นหรือผ่านตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง 
 

ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลผู้รับงานไปท าที่บ้าน คือ คณะกรรมการกลางรับงานไปท า

ที่บ้าน (Central Homework Council) ซึ่งจะประสานงานกับคณะกรรมการรับงานไปท า 
ที่บ้านในระดับเขต ในการก ากับดูแลการรับงานไปท าที่บ้านให้เป็นไปตามกฎหมาย 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
การยุติข้อพิพาท ระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับนายจ้างหรือตัวกลางที่ได้รับมอบหมาย

จากนายจ้างควรได้รับการก าหนดกลไกไว้ 
สหรัฐอเมริกา 
ในทางปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายนี้มีอุปสรรคเช่นกัน เนื่องจากสาเหตุ

หลายประการ เช่น ผู้จ้างงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ถือว่าผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เป็นลูกจ้าง แต่ถือว่าเป็นผู้รับเหมางาน ผู้จ้างงานยังไม่ได้รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการท างาน 
หรือไม่ได้ก ากับให้ผู้รับงานกรอกข้อมูลลงในคู่มือการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานบางคน
ปฏิเสธการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ า และบางรายไม่นับรวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การผลิตไว้ในกระบวนการท างาน ส่งผลต่อการค านวณเวลาที่ใช้ในการท างานและจ านวน
ผลผลิต และมีผู้จ้างงานที่จ้างงานในอุตสาหกรรมโดยที่ไม่มีใบรับรอง 

 
๓.๖. ปัญหาในเรื่องการคุ้มครองค่าตอบแทนขั้นต่ าในการรับงานไปท าที่บ้าน 

ประเทศไทย – มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๖ แต่ในทางปฎิบัติ อัตราค่าตอบแทนนั้นยังไม่เป็นธรรม 
กับผูท้ี่รับงานไปท าที่บ้านอยู่ดี  ซึ่งประเด็นปัญหานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็น
ธรรมเท่านั้น แต่อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่ก าหนดขึ้นอย่างไม่จริงจังด้วย   

ต่างประเทศ – มีการก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้าง 
ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน อย่างชัดเจน 

 
 



๑๖๓ 
 

ตารางแสดงการเป รียบ เที ยบ รายละ เอี ยดการคุ้ ม ค รองค่ าตอบแทนขั้ น ต่ า 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ กับ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ  
 

ประเทศ การบัญญัติการคุ้มครองค่าตอบแทนขั้นต่ า 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บา้น พ.ศ. 
๒๕๕๓ (ประเทศไทย) 

การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไป
ท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน 
ให้ผู้รับจ้างก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อย
กว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามท่ี
คณะกรรกการก าหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 

   อัตราค่าจ้างขั้นต่ าควรได้รับการก าหนดตามกฎหมายและแนว
ปฏิบัติแห่งชาติโดยให้มีการก าหนดโดยการร่วมเจรจาต่อรอง 
(Collective Bargaining) โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้การปรึกษา
กับผู้แทนฝ่ายองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ให้มีการก าหนด
ค่าจ้างที่เหมาะสม ส่วนค่าตอบแทนของผู้รับงานนั้นที่ต้องค านวณ
เป็นหน่วยควรต้องก าหนดให้ เท่ากับคนที่ท างานในสถาน
ประกอบการ ที่ส าคัญก็คือควรน ามาตรการคุ้มครองค่าจ้าง 
ในระดั บน โยบายมาใช้ กั บผู้ รั บ งาน ไปท าที่ บ้ าน  ในกรณี 
ของการหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง ควรมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้รับงานเมื่อส่งมอบงาน 
 ค่าตอบแทน ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับค่าตอบแทน
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการท างาน เช่นค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ไฟฟ้าและน้ า การติดต่อสื่อสาร และการดูแลรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์
ดังกล่าว และการด าเนินการอื่น ๆ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

   ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้านตามอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายซึ่งเป็นอัตราที่รัฐกลางก าหนด และหาก
ในรัฐที่ท างานนั้นมีกฎหมายของมลรัฐก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ด้วย ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงกว่า 
และต้องจ่ายส าหรับเวลาท างานทั้งหมด และถ้ามีการท างาน
ล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด ก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่า
ท างานในวันหยุดด้วยแล้วแต่กรณี ถ้ามีการจ่ายค่าตอบแทน 
โดยค านวณตามชิ้นงาน ผู้จ้างงานจะต้องศึกษาระยะเวลาในการ
ท างานเปรียบเทียบกับลูกจ้างทั่วไป แล้วค านวณเป็นค่าตอบแทน
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่ลูกจ้างทั่วไปได้รับ 



๑๖๔ 
 

ประเทศ การบัญญัติการคุ้มครองค่าตอบแทนขั้นต่ า 
และผู้จ้างงานต้องเก็บเอกสารเกี่ยวกับการค านวณค่าตอบแทนไว้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ 
  ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านตาม
มาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดโดยคณะกรรมการงานรับงานไปท า 
ที่บ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วยบุคคลฝ่ายผู้จ้างงาน 
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และ เจ้าพนักงานด้านแรงงานท าหน้าที่ 
เป็นประธานกรรมการ หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้ 
คือ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน โดยเป็น 
การตกลงร่วมกันทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าตอบแทน ผู้จ้างงาน 
มีหน้าที่ต้องจัดท ารายการแสดงการจ่ายค่าตอบแทน อัตรา 
การค านวณค่าตอบแทน และอาจระบุวิธีค านวณค่าตอบแทนไว้ด้วย 
พร้อมกันนั้น ผู้จ้างงานก็มีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับงานไป
ท าที่บ้านแต่ละคนด้วย 

ประเทศญี่ปุ่น    ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านอาจคิดค านวณเป็นรายชิ้น 
และในกรณีที่มีการขายวัตถุดิบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แล้วซื้อ
กลับคืนเมื่อท างานเสร็จแล้ว ค่าตอบแทนในการท างานก็คือ  
ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาซื้อคืน ค่าตอบแทนในงาน 
ที่รับไปท าที่บ้ าน ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ า 
ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการกลางการรับงานไปท าที่บ้าน ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน ต้องจ่ายเป็นเงินและจ่าย 
เต็มจ านวน เว้นแต่กระทรวงแรงงานจะได้ก าหนดเป็นการอื่น  
โดยจะต้องจ่าย ณ สถานที่ที่ส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เว้นแต่ผู้ รับ งานไปท าที่บ้ านมีความประสงค์ เป็นอย่างอื่ น 
หรือในกรณีพิเศษอื่นและ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องได้รับ
ค่าตอบแทนภายใน๑ เดือนนับจากวันที่งานเสร็จและได้ส่งมอบ
สินค้าให้แก่ผู้จ้างงาน โดยไม่ต้องค านึงว่า ผู้จ้างงานจะได้ตรวจรับ
งานนั้นหรือยัง 
 อัตราขั้ นต่ าของค่ าตอบแทน ในงานที่ รับ ไปท าที่ บ้ าน  
ควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับงานที่รับไปท าที่บ้านแต่ละ
ประเภทของสินค้า และอัตราดังกล่าวควรสอดคล้องกับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับผู้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ท างาน
ลักษณะคล้ายกันและอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 



๑๖๕ 
 

 
การก าหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนของผู้รับงานไปท างานที่บ้านยังไม่เป็นธรรม 
       ปัญหาค่าตอบแทนของผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้อยู่ที่การก าหนดค่าตอบแทนเท่านั้น แต่
อยู่ที่การบังคับใช้ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นด้วย การน าค่าตอบแทนที่ก าหนดไปบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติ ควรด าเนินการดังนี้   

บทบัญญัติบางมาตราเปิดกว้างเกินไป หรือยังไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้านอย่างเพียงพอ อาจมีการเอาเปรียบผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น การอัตราดอกเบี้ย กรณีการ
จ่ายค่าจ้างช้ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
การจ่ายค่าจ้าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์

แล้ว หรือจ่ายตามก าหนดระยะเวลาปกติไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่มีการใช้คนกลาง คนกลาง
และนายจ้างควรร่วมกันรับผิดในการจ่ายค่าตอบแทนที่จะถึงก าหนดช าระแก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานหรือวัสดุที่เสียหาย ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการหัก
ค่าจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควร 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าควรได้รับการก าหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติโดยให้มี 
การก าหนดโดยการร่วมเจรจาต่อรอง (Collective Bargaining) โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การปรึกษากับผู้แทนฝ่ายองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ให้มีการก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสม 
ส่วนค่าตอบแทนของผู้รับงานนั้นที่ต้องค านวณเป็นหน่วยควรต้องก าหนดให้เท่ากับคนที่ท างาน
ในสถานประกอบการ ที่ส าคัญก็คือควรน ามาตรการคุ้มครองค่าจ้างในระดับนโยบายมาใช้  
กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีของการหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง ควรมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้รับงานเมื่อส่งมอบงาน 

ค่าตอบแทน ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับค่าตอบแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น 
อัน เนื่ อ งจากการท างาน  เช่ นค่ าใช้ จ่ าย ในการใช้ ไฟ ฟ้ าและน้ า  การติ ดต่ อสื่ อสาร  
และการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว 
และการด าเนินการอื่น ๆ 

ค่าตอบแทน อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนโดยตรง 
แต่มีบทบัญญัติให้นโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้าน จะต้องส่งเสริมการปฏิบัติ  
ที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับผู้ที่ท างานรับค่าจ้างอื่น ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้  
ในด้านค่าตอบแทน โดยค านึงถึงลักษณะพิเศษของงานที่รับไปท าที่บ้านและเงื่อนไขที่จะน ามา
ปรับใช้กับประเภทของงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่ด าเนินการในสถานประกอบการ  
ตามความเหมาะสม 

 
 



๑๖๖ 
 

 
ประเทศอเมริกา  
ผู้จ้างงาน (นายจ้าง) ต้องจ่ายค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้านตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

ตามกฎหมายซึ่งเป็นอัตราที่รัฐกลางก าหนด และหากในรัฐที่ท างานนั้นมีกฎหมายของมลรัฐ
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าด้วย ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงกว่า 
และต้องจ่ายส าหรับเวลาท างานทั้งหมด และถ้ามีการท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด  
ก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่าท างานในวันหยุดด้วยแล้วแต่กรณี ถ้ามีการจ่ายค่าตอบแทน 
โดยค านวณตามชิ้นงาน ผู้จ้างงานจะต้องศึกษาระยะเวลาในการท างานเปรียบเทียบกับลูกจ้าง
ทั่วไป แล้วค านวณเป็นค่าตอบแทนผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่ลูกจ้างทั่วไป
ได้รับ และผู้จ้างงานต้องเก็บเอกสารเกี่ยวกับการค านวณค่าตอบแทนไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจได้ 
 ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการงานรับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วยบุคคลฝ่ายผู้จ้างงาน 
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และ เจ้าพนักงานด้านแรงงานท าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการ 
หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้คือ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน 
โดยเป็นการตกลงร่วมกันทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าตอบแทน ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องจัดท ารายการ
แสดงการจ่ายค่าตอบแทน อัตราการค านวณค่าตอบแทน และอาจระบุวิธคี านวณค่าตอบแทนไว้
ด้วย พร้อมกันนั้ น  ผู้ จ้างงานก็มีหน้ าที่ ต้องออกหนั งสือรับรองการจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านแต่ละคนด้วย 
 ประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านอาจคิดค านวณเป็นรายชิ้น และในกรณีที่มีการขาย
วัตถุดิบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แล้วซื้อกลับคืนเมื่อท างานเสร็จแล้ว ค่าตอบแทนในการท างาน 
ก็คือ ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาซื้อคืน ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการกลางการรับงาน ไปท าที่บ้าน 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน ต้องจ่ายเป็นเงินและจ่ายเต็มจ านวน เว้นแต่กระทรวง
แรงงานจะได้ก าหนดเป็นการอื่น โดยจะต้องจ่าย ณ สถานที่ที่ส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงาน  
ไปท าที่บ้าน เว้นแต่ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีความประสงค์เป็นอย่างอื่นหรือในกรณีพิเศษอื่น  
และ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องได้รับค่าตอบแทนภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่งานเสร็จ 
และได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้จ้างงาน โดยไม่ต้องค านึงว่า ผู้จ้างงานจะได้ตรวจรับงานนั้นหรือยัง 
 อัตราขั้นต่ าของค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน ควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับงานที่
รับไปท าที่บ้านแต่ละประเภทของสินค้า และอัตราดังกล่าวควรสอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ส าหรับผู้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ท างานลักษณะคล้ายกันและอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส าหรับงานที่ส าเร็จตาม
สัญญาจ้าง และ ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนทันทีที่ได้รับมอบงานที่รับไปท าที่บ้าน และใน
กรณีมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับเหมาช่วงแล้ว ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านภายในสัปดาห์เดียวกันนั้นที่ผู้รับเหมาช่วงได้รับเงินค่าสินค้าหรือสิ่งของแล้ว 

กรณีมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนในงานรับไปท าที่บ้าน คู่กรณีมีสิทธิยื่นข้อคาร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจเพื่อ
พิจารณาตัดสินชี้ขาดได้ การตัดสินชี้ขาดต้องกระท าภายใน ๑๐ วันนับแต่ได้รับค าร้องดังกล่าว 
ค าตัดสินดังกล่าวถือว่าถึงที่สุด จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ผู้จ้างงานมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายค่าตอบแทนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ฟิลิปปินส ์
(๑) ผู้จ้างงานมีสิทธิคืนสินค้าที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท าไว้ไม่เรียบร้อยให้ไปท าใหม่เกินกว่า 

๑ ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนซ้ าอีก 
(๒) ผู้จ้างงาน หรือ ผู้รับเหมาช่วงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านสา

หรับสินค้าที่ส่งคืนแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากการท างานที่ผิดพลาดของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน 

ห้ามผู้จ้างงานหรือผู้รับเหมางานหักค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน เว้นแต่ 
(๑) มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(๒) มีการให้โอกาสในการชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ควรมีการหักเงินค่าตอบแทน 
(๓) จ านวนเงินที่หักถูกต้องและเหมาะสมและไม่เกินกว่าค่าเสียหายตามจริง 
(๔) สามารถหักเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านที่

ได้รับต่อสัปดาห์ 
 

๓.๗. การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) 
ประเทศไทย – ไม่พบข้อก าหนดในเรื่องการก าหนดชั่วโมงการท างาน วันหยุด วันลา 

ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ระบุในกฎหมายไทย   
ต่างประเทศ – มีการก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้รั บจ้าง 

ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดการคุม้ครองเกี่ยวกับสภาพการท างานใน
พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้รบังานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ กับ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ 

 
ประเทศ การบัญญัติการคุ้มครองสภาพการท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บา้น พ.ศ. 
๒๕๕๓ (ประเทศไทย) 

ไม่มีการก าหนด 

องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 
 

การก าหนดการส่งมอบงาน ไม่ควรก าหนดเวลาการส่งมอบงาน
ที่แล้วเสร็จในกรณีที่อาจส่งกระทบต่อการหยุดพักผ่อน
ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานประเภท
อื่น ๆ ได้รับ ส่วนในวันหยุดอย่างอื่น ๆ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ควรก าหนดให้ได้รับประโยชน์ เช่นเดียวกับที่คนงานประเภท
อื่น ๆ คือได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี และวันลาป่วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
เกี่ยวกับค่าจ้างและเวลาท างาน ซึ่งก าหนดเวลาท างานปกติ 
ของลูกจ้างทุกประเภทคือต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๐ ชั่วโมง 

ประเทศเยอรมันนี    ผู้จ้างงานจะต้องศึกษาเวลาในการท างานกับปริมาณงาน 
ที่มอบให้ โดยพิจารณาจากการท างานประเภทและชนิด
เดียวกันในสถานประกอบการ ดังนั้น ผู้จ้างงานจะต้องไม่มอบ
งานมากเกินไปในระเวลาเวลาจ ากัด และต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยเวลาการท างานด้วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ
ผู้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยสรุปแล้ว ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านต้องมีระยะเวลาการท างานไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง  
ซึ่งอาจขยายออกไปได้ แต่โดยรวมต้องไม่เกินวันละ ๑๐ ชั่วโมง 
โดยจะต้องมีเวลาพักตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 
   ส่วนเรื่องวันหยุดวันลา ต้องบังคับตามหลักเกณฑ์เดียวกับ
ลูกจ้างในสถานประกอบการ เช่น ลูกจ้างในสถานประกอบการ
มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ เมื่อท างานต่อเนื่องมาเกินกว่า  
๖ เดือน โดยมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน 
ต่อปี ซึ่งในช่วงวันลานั้นก็มีสิทธิได้รับค่าจ้างด้วยโดยค านวณ
จากค่าจ้าง ๑๓ สัปดาห์ก่อนมีการหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 
 



๑๖๙ 
 

ประเทศ การบัญญัติการคุ้มครองสภาพการท างาน 
ประเทศญี่ปุ่น ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องหลีกเลี่ยงการมอบงาน 

ที่รับไปท าที่บ้านในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้านและผู้ช่วยของผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องท างานในชั่วโมง
ท างานที่นานกวา่ชั่วโมงท างานตามปกติ แม้ก าหนดเวลาท างาน
จะให้ เป็นดุลพินิจของผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยค านึงถึง
ก าหนดเวลาท างานของการจา้งแรงงานปกติ แต่ต้องไม่เกิน ๔๐ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน 

ไม่พบข้อก าหนดในเรื่องการก าหนดชั่วโมงการท างาน วันหยุด วันลา ส าหรับผู้รับงานไปท า  
ที่บ้านที่ระบุในกฎหมายไทย 
 ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
การก าหนดการส่งมอบงาน ไม่ควรก าหนดเวลาการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จในกรณีที่อาจส่ง

กระทบต่อการหยุดพักผ่อนประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับคนงานประเภทอื่น ๆ 
ได้รับ ส่วนในวันหยุดอย่างอื่น ๆ ผู้รับงานไปท าที่บ้ านควรก าหนดให้ ได้รับประโยชน์ 
เช่นเดียวกับที่คนงานประเภทอื่น ๆ คือได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี และวันลาป่วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างและเวลาท างาน 

ซึ่งก าหนดเวลาท างานปกติของลูกจ้างทุกประเภทคือต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๐ ชั่วโมง 
ประเทศเยอรมน ี
การคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการท างาน (ชั่วโมงการท างานและวันหยุด วันลา) ของประเทศ

เยอรมันนี การมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานจะต้องศึกษาเวลาในการท างานกับ
ปริมาณงานที่มอบให้ โดยพิจารณาจากการท างานประเภทและชนิดเดียวกันในสถาน
ประกอบการ ดังนั้น ผู้จ้างงานจะต้องไม่มอบงานมากเกินไปในระเวลาเวลาจ ากัด และต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเวลาการท างานด้วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับผู้เป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ โดยสรุปแล้ว ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องมีระยะเวลาการท างานไม่เกินวันละ ๘ 
ชั่วโมง ซึ่งอาจขยายออกไปได้ แต่โดยรวมต้องไม่เกินวันละ ๑๐ ชั่วโมง โดยจะต้องมีเวลาพัก
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 

ส่วนเรื่องวันหยุดวันลา ต้องบังคับตามหลักเกณฑ์เดียวกับลูกจ้างในสถานประกอบการ เช่น 
ลูกจ้างในสถานประกอบการมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ เมื่อท างานต่อเนื่องมาเกินกว่า  
๖ เดือน โดยมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ไม่น้อยกว่า ๒๔ วันต่อปี ซึ่ งในช่วงวันลานั้น 
ก็มีสิทธิได้รับค่าจ้างด้วยโดยค านวณจากค่าจ้าง ๑๓ สัปดาห์ก่อนมีการหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 



๑๗๐ 
 

  ประเทศญี่ปุ่น 
  ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องหลีกเลี่ยงการมอบงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้ช่วยของผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องท างาน
ในชั่วโมงท างานที่นานกว่าชั่วโมงท างานตามปกติ แม้ก าหนดเวลาท างานจะให้เป็นดุลพินิจ 
ของผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน โดยค านึ งถึงก าห นดเวลาท างานของการจ้างแรงงานปกติ 
แต่ต้องไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน 
 
๓.๘ การคุ้มครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
       ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในพระราชบัญญัติ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชประกันสังคม มาตรา ๔๐ 

ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
การคุ้ มครองทางประกันสั งคม  ผู้ รับ งาน ไปท าที่ บ้ านควรได้ รับการคุ้ มครอง 

ทางประกันสังคม โดยอาจขยายบทบัญญั ติต่ าง ๆ ให้ครอบคลุม รวมทั้ งการพัฒนา 
และปรับแผนการของประกันสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่นเดียวกับ
คนงานประเภทอื่น ๆ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องจัดการให้สถานที่ท าการงานปลอดภัย ปราศจากอันตราย 

ในการท างาน และ ผู้จ้างงานต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างานให้ผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านด้วย และต้องมีการอบรมเกี่ยวกับอันต รายในการท างานที่อาจเกิดขึ้น  
โดยจะต้องมีการอบรมให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกคน ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอยามัยในการท างาน (Occupational Safety and Health Act ๑๙๗๐) 

 ประเทศเยอรมันนี 
 ผู้จ้างงานหรือคนกลางมหีนา้ที่ตอ้งแจ้งใหผู้้รับงานไปท าที่บ้านก่อนลงมือท างานให้ทราบ

ถึงวิธีการใช้งานและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการท างานนั้น รวมทั้งวิธีการป้องกันอันตราย
ดังกล่าวด้วยและผู้จ้างงานต้องให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านลงชื่อรับทราบการชี้แจงดังกล่าวด้วย 
สถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท างานต้องมีการติดตั้ง
อย่างถูกวิธีและมีการบ ารุงรักษาอย่างดี เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายใด ๆ แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือ
ผู้ร่วมงานนั้น 

 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน รัฐมีอ านาจออกกฎหมายก าหนดห้ามท างานบาง
ประเภทงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ นอกจากการคุ้มครองผู้รับงานไปท า 
ที่บ้ านแล้ว หากการท างานนั้นอาจมีอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 



๑๗๑ 
 

หรือประชาชนทั่วไป รัฐก็มีอ านาจออกกฎหมายก าหนดห้ามท างานบางประเภท หรือห้ามใช้
วัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อประชาชนได้ 

ประเทศญี่ปุ่น 
ผู้จ้างงานต้องจัดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

เมื่อมีการโอน ให้เช่า มอบหรือจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสัมภาระหรือสินค้า
อย่างอื่น เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านใช้ในการท างาน 

กรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ส านักงานมาตรฐานแรงงาน
ประจาจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ยุติการมอบงาน หรือสั่งให้หยุดการใช้ เครื่องจักรทั้ งหมด  
หรือบางส่วนหรือสั่งให้หยุดการใช้สัมภาระ หรือสินค้า หรือ สั่งให้ด าเนินการตามที่จ าเป็นอื่น ๆ 
ตามสมควรได้ 

กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการละเมิดกฎหมาย พนักงานตรวจ
แรงงานมีอ านาจเข้าไปในส านักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งอื่น ตลอดจน สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าสินค้าไป
ตรวจสอบคุณภาพในกรณีที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่
บ้านหรือผู้ช่วย และพนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้ให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้าน
รายงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและเรื่องอื่นที่จ าเป็น ตลอดจนให้บุคคลนั้นไปพบ 
ท่ีส านักงานได้ 
 
๓.๙ การเลิกจ้าง 
       ในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดใน
เรื่องการเลิกจ้าง ไว้ในมาตรา ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ดังน้ี 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที ่งานที่รับไปท าที ่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลา  
ที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
หรือผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มี เหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้ว 
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกัน
ขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงาน 

ในกรณีที่ผู้จ้างงานไมต่กลงขยายเวลาส่งมอบงาน และผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหายจาก
ความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและ
มอบงานให้ผู้อื่นรับงานนั้นไปท าแทนได้ 

มาตรา ๑๒  การบอกเลิกการจ้างตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสอง ไม่ตัดสิทธิฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดที่จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการนั้น 
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ปัญหาที่พบคือ หากผู้จ้างบอกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างที่เป็นผู้รับงานไปท าที่
บ้านอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งต้องร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ทราบ แต่ลูกจ้างกลัววา่
ไม่ได้ท างานต่อจึงอาจไม่ร้องเรียนฯ  

ข้อปฏิบัติในต่างประเทศ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
การคุ้มครองในกรณีการเลิกจ้าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับประโยชน์จากการคุ้มครอง

ในกรณีการเลิกจ้างเช่นเดียวกับที่คนงานประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไม่มีบทบัญญัติจ ากัดอ านาจในการบอกเลิกสัญญาของผู้จ้างงาน ดังนั้น ผู้จ้างงานอาจเลิก

สัญญาเมื่อใดก็ได้ ภายใต้หลักกฎหมายเรื่องสัญญา และเมื่อมีการตกลงจ้างกันแล้ว คู่กรณีก็ต้อง
ผูกพันตามสัญญานั้น ถ้าฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาก่อนงานส าเรจ็ก็ต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายที่
อีกฝ่ายอาจได้รับตามหลักเรื่องสัญญาทั่วไป 

เยอรมันนี 
ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้าน

ท างานไปแล้วเกินกว่า ๔ สัปดาห์ ไม่ว่าผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้านจะเป็นฝ่ายบอกเลิก
สัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งขึ้นกับระยะเวลาการจ้างงาน 
 
๓.๑๐.การรับงานไปท าที่บ้าน (กฎหมายต่างประเทศ) 
       วิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้านขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  ในแรกเริ่มองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Organization: ILO) มีแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง (Employee) ที่อยู่ภายใต้
สัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก ต่อมาได้มีการขยายแนวความคิดออกไปถึงการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ใช้แรงงาน (Labour) ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้าง คนท างานบ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และบุคคลอื่น
ใดที่ใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าขึ้นมา โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้สัญญาจ้าง
แรงงาน 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความสนใจกับการใช้แรงงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ภาคนอกระบบซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๒ หรือ พ.ศ.๒๕๓๕  
เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมของคนจนที่ท างานหนัก แต่กลับเป็นแรงงานที่ไม่มีตัวตน มีเงื่อนไข
การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีรายได้ไม่แน่นอน และมักไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูจากหน่วยงานของ
รัฐเท่าที่ควร ท าให้ขาดการคุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม รวมทั้งต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและสังคมบ่อยครั้งกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ โดยในปี 
ค.ศ.๑๙๗๓ หรือ พ.ศ.๒๕๓๖ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จ าแนกกิจกรรมการใช้แรงงาน
ออกเป็นกิจกรรมการใช้แรงงานภาคในระบบ (Formal Sector) และภาคนอกระบบ (Informal 
Sector) 
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นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ค.ศ.๑๙๙๖ (C๑๗๗ - Home Work Convention, ๑๙๙๖ (No. ๑๗๗)) องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศจึงได้จัดท าข้อเสนอแนะฉบับที่ ๑๘๔ ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.๑๙๙๖ 
(R๑๘๔ - Home Work Recommendation, ๑๙๙๖ (No. ๑๘๔)) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่
ประเทศสมาชิกน าไปปรับใช้ในการด าเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้
เหมาะสม ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ 
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ภาคผนวก ๔ 
ตัวอยา่งการพัฒนาแรงงานนอกระบบ 

เพ่ือให้สามารถน าเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง 
ให้ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในท้องถิ่น 
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เสนอตอ่ 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและ 
สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) 

 
ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณด าเนินการโดย 

สหภาพยุโรป (The European Union-EU) 
 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
(ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สหภาพยุโรป (European Union) 
ส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๔๘  เดือน ตั้ งแต่วันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามแผน 
การด าเนินงาน โครงการฯได้ก าหนดให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยผู้ประเมินผล
ภายนอก ในการนี้ เพ่ือให้การประเมินผลเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการมากขึ้นตั้งแต่
ระยะด าเนินการ โครงการฯจึงปรับให้ผู้ศึกษาเริ่มงานประเมินตั้งแต่ปลายปีที่ ๒ ของการด าเนิน
โครงการ(ระยะครึ่งโครงการ) ข้อมูลประกอบการประเมินผลครั้งนี้ มาจากการศึกษา
เอกสารรายงานต่าง ๆ ได้แก่  รายงานผลการศึกษานโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
นอกระบบของ ๘ เมืองจัดท าโดยนักวิขาการที่โครงการว่าจ้างให้ท าการศึกษาในปี ๒๕๕๙ 
รายงานความก้าวหน้า และข่าวประชาสัมพันธ์ที่จัดท าโดยโครงการและ ๘ เมือง รวมทั้งเข้าร่วม
การประชุมที่ส าคัญบางรายการ เพ่ือเรียนรู้ข้อมูลข้อคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ปฏิบัติการ เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปี การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 
และการประชุมเจรจาต่อรองฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนกลุ่มเป้าหมายส าคัญ  
ช่วงสิ้นสุดการด าเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒-มกราคม ๒๕๖๓ ได้แก่ ผู้น าแรงงานนอกระบบ 
และคณะท างานโครงการ รวมทั้ งทีมงานขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ และผู้แทน
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการประเมินเมื่อสิ้นโครงการ  
ต่อที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการประจ าปีที่ ๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลส กทม. 

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ คือ ๑. ส่งเสริม
การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรแรงงานนอกระบบเพ่ือให้สามารถน าเสนอ
ปัญหาและความต้องการของตนเองให้ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ๒. ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ 
ของแรงงานนอกระบบ ๓. พัฒนาความรู้ ความสามารถของแรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึง
บริการต่าง ๆที่จัดโดยภาครัฐ  

เป้าหมายของโครงการ คือ เมืองเป้าหมายทั้ง ๘ เมือง มีความตระหนักในประเด็น
แรงงาน (หญิง) นอกระบบเพิ่มมากขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการทางสังคม 

พ้ืนที่เป้าหมาย คือ ๘ เมือง ได้แก่ เทศบาลนคร ๔ แห่งคือ เทศบาลนครเชียงราย 
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมือง ๓ แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และมหานคร 
๑ แห่ง คือกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับประโยชน์โดยตรง พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุด
โครงการ จ าแนกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ แรงงานนอกระบบจ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ ,๐๐๐ คน 
ใน ๘ เมืองที่มีการรวมกลุ่มในระบบฐานสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม ในจ านวนนี้มี ๖-๗ กลุ่ม/
เมือง ที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการ มีกฎระเบียบ มีการจ่ายค่าสมัครสมาชิก และสมัคร  
เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีผู้น าแรงงานนอกระบบ ๑๖๐ คน ที่มีความรู้
และทักษะด้านการเป็นสื่อสารสาธารณะ มีผู้น าแรงงาน ๓๒ คนที่ได้รับความรู้และใช้ความรู้
เรื่องการเจรจาต่อรอง การเสนอปัญหา เจรจาเชิงนโยบาย มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง โดยมีผู้น าแรงงานร่วมเป็นกรรมการระดับนโยบายและท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอย่างน้อย ๒ คน/เมือง 

อีกกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการท้องถิ่นใน ๘  เมืองจ านวน ๔๐  คน ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจสภาพปัญหาและมีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ และสนับสนุนการจัดท าแผนงานและการพัฒนาที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ  

โครงการได้จัดให้มีกลไกหลัก ๒  ส่วน ที่ต้องประสานท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
ในการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว ส่วนแรก คือ 
คณะท างานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ประกอบด้วยผู้ประสานงานโครงการ
ภ าค  ๕  ค น  ป ระจ าภ าค เห นื อ  ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  ภ าค ก ล า ง  ภ าค ใต้  
และกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงานมูลนิธิส่วนกลางคือ ผู้จัดการโครงการ และ เจ้าหน้าที่ธุรการ
และการเงิน ร่วมกันท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการและผลักดันการท างานให้เป็นไปตามแผน
ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย อีกกลไกคือ คณะท างานโครงการระดับเมือง จ านวนเฉลี่ย 
๕-๘ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลและผู้แทนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง 
ด้านการพัฒนาอาชีพ การสาธารณสุข และการคุ้มครองแรงงาน ร่วมผลักดันการด าเนินงาน  
ในระดับเมือง ทั้ง ๒ กลไกนี้ท างานภายใต้การให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

ผลการประเมินโครงการด้านการบรรลุผลเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด   
ผลการประเมินโครงการแสดงให้เห็นว่าโครงการได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่

ก าหนด แม้มีการปรับระยะเวลาด าเนินการบางกิจกรรม เนื่องจากข้อห้ามในช่วงจัดการเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปของประเทศ ในส่วนงบประมาณด าเนิ น โครงการก็พบว่ามี ข้ อจ ากัดมากขึ้ น  
ในช่วงปีท่ี ๔ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น  

ในประเด็นด้ านงบประมาณ และทรัพยากรในการด า เนินการ มี ข้ อสั งเกตว่ า 
นอกจากงบโครงการ (EU) ที่เป็นงบหลักในการท ากิจกรรมต่าง ๆตามแผน ได้ปรากฏว่ามูลนิธิฯ
โดยส านักงานส่วนกลางและผู้ประสานงานภาค รวมทั้งคณะท างานโครงการระดับเมือง ได้ท า
การประสานงานและได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากรส าหรับการพัฒนา
กลุ่มแรงงานนอกระบบเป้าหมายได้ครอบคลุมตามความตอ้งการมากขึ้น เช่น WIEGO สนับสนุน
การฝึกอบรมการเจรจาต่อรองให้กับคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายนอกระบบเพ่ิมเติมจาก
ผู้น าใน ๘ เมือง และความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพะเยา 



๑๘๐ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตลอดจนการสนับสนุน  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานประกันสังคมร่วมเป็นวิทยากรเรื่องสิทธิและให้บริการ
แรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิ และกรณีเทศบาลเมืองพะเยา ท า MOU กับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมพัฒนาทักษะการท าผ้าด้นมือและการปรับปรุงกี่ทอผ้า  
ให้กับกลุ่มผ้าด้นมือวดัเมืองชุม นอกจากนี้ ยังมีการใช้งบของเทศบาลและงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลในบางเมือง เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม 
เรื่องการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานและการตรวจสุขภาพ 
ที่มีการเพ่ิมกลุ่มอาชีพอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมและตรวจสุขภาพด้วย 
ท าให้ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดโดยโครงการ มีแรงงานนอกระบบนอกกลุ่มเป้าหมาย
เดิมได้รับประโยชน์ด้วย   

สรุปผลการด าเนินโครงการและการเปลี่ยนแปลงหรอืการบรรลเุป้าหมายทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพเปรยีบเทียบกอ่น-หลังการด าเนินโครงการ ดงัตอ่ไปนี ้
 

๑. เป้าหมายด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น 
๑.๑ เป้าหมายด้านจ านวน  
๑) เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นจ านวน 

๔๐ คน จาก ๘ เมือง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่มีคุณค่า สิทธิของแรงงาน
นอกระบบ สภาพปัญหาและความต้องการ
ของแรงงานนอกระบบ 

๒. ก า ร บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย ด้ า น จ า น ว น :  
ผลประเมินคือ “บรรลุตามเป้าหมาย”   
๑) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในท้องถิ่นที่มีความรู้

เรื่องแรงงานนอกระบบและมีส่ วนร่วมกับ
โครงการประมาณ  ๒๐  คนต่ อ เมื อ ง/รวม
ประมาณ ๑๖๐ คนจาก ๘ เมือง  

๒) เจ้ าห น้ าที่ ห น่ วย งาน  ๑ ๖  คน  
มีประสบการณ์ และบทเรียนในการร่วม
ด า เนิ น โค รงการ พั ฒ นาคุณ ภาพ ชี วิ ต 
ของแรงงานนอกระบบ 

๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงาน/คณะท างานโครงการ
รวมประมาณ  ๔๐ คน มีประสบการณ์และ
บทเรียนในการร่วมด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

๓) มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๘ คน และผู้น า
แรงงาน  ๘ คนจาก  ๘ เมือง ได้ไปศึกษา 
ดูงานที่ประเทศอินเดีย 

๓) มีผู้แทนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๑๐ คน และ
ผู้น าแรงงาน ๙ คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
อินเดีย 
 



๑๘๑ 
 

 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเขา้ใจระดับบคุคล ผลประเมินในภาพรวม “ผ่าน”  
ก่อนการด าเนินโครงการ 

๑) “แรงงานนอกระบบ” เป็นเรื่องใหม่
ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ไม่ชัดเจนว่าคือกลุ่ม
อาชีพ ใดบ้ าง ไม่ ท ราบ เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละ
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ไม่
ชั ด เจน ว่ าแน วทางการพั ฒ นาเมื อ งที่
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบต่างจากการ
พัฒนากลุ่มอาชีพอย่างไร  

๒ ) เ ท ศ บ า ล ทั่ ว ไ ป มี น โ ย บ า ย 
และพันธกิจการพัฒนาและดูแลประชาชน
ตามแผนงานการสรา้งสังคมมสีุข การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างทุนทางสังคม 
และการส่งเสริมสวัสดิการให้ประชาชน 
ในเขตเทศบาลอยู่ดีมีสุข มีเพียงเทศบาล
นครเชียงรายและกทม. ที่ระบุว่าแรงงาน
นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย   

๓) ผู้บริหารเทศบาลเห็นว่า การเข้า
ร่วม โครงการจะท าให้ การท างานของ
เทศบาลครบถ้วนมากขึ้น  

๔) กระทรวงแรงงาน ระบุความครอบคลุม
ของแรงงานนอกระบบเฉพาะผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านกับผู้ท างานบ้าน มีการจัดท า
แผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ ก าร 
ด้านแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด โดยยัง
ไม่มีการร่วมมือกับ เทศบาลเมือง/นคร 
ในงาน “แรงงานนอกระบบ” 

ระหว่างด าเนินการ-สิ้นสุดโครงการ 
ระดบัเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

๑) มีการจัดตั้งคณะท างานโครงการระดับ
เมือง เป็นกลไกหนุนเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และร่วมขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการในระดับ ๘ เมือง  

๒) ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่อินเดีย 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปีฯ เกี่ยวกับ
แนวทางและบทเรียนการพัฒนาที่ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ และการท างานของเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ ท าให้มีแนวคิดกว้างขึ้น 

๓) ได้รู้จักและเรียนรู้ปัญหาของแรงงาน
นอกระบบต่างกลุ่มอาชีพมากขึ้น 

๔) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
และผู้น าแรงงานนอกระบบใกล้ชิดมากขึ้น  

๕) เกิดความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชี พ  ก ารให้ ค วามรู้ เรื่ อ งสิ ท ธิ  ฝึ กอบ รม 
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างานและตรวจสุขภาพ (เช่น เทศบาลเมือง
มหาสารคามจัดท าโครงการและใช้งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ๓๕ ,๐๐๐  บาท 
เทศบาลนครขอนแก่นอนุมัติงบ ๔๐,๐๐๐ บาท
ส าหรับโครงการตรวจสุขภาพฯที่จัดท าโดย 
ผู้น าแรงงาน ฯ) 

๖) เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข้ามจังหวัด/ข้ามภูมิภาค 

๗) มีตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาแรงงาน
นอกระบบแบบบูรณาการทั้งด้านสุขอนามัย 
และความปลอดภัยในการท างาน การดูแล
สิ่ งแ วดล้ อมและสั งคม  การคุ้ มค รองสิท ธิ  
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

๘) การจั ดท าแผน งานและ โค รงการ : 



๑๘๒ 
 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเขา้ใจระดับบคุคล ผลประเมินในภาพรวม “ผ่าน”  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยกองสวัสดิการ
สังคม ได้จัดท าเทศบัญญัติโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาแรงงานนอกระบบเพ่ือความยั่งยืน
ทางอาชีพ  จ านวน ๓๐ ,๐๐๐  บาทตั้ งแต่ปี 
๒๕๖๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมมีสุข
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนเทศบาล
อื่นยังอยู่ในระยะปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
ที่จัดท าไว้แล้วโดยยังไม่มีการปรับแผนหรือเทศ
บัญญัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอก
ระบบเป็นการเฉพาะ    

ระดับผู้บริหารเทศบาล : นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนงาน 

๑) เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
แ ล ะ ที่ ป รึ ก ษ า ค ณ ะ ท า ง า น โ ค ร ง ก า ร  
ร่ วม แลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ แ ล ะ เป็ น วิ ท ยาก ร 
ด้านนโยบายและแผนของเมืองกับงานแรงงาน
นอกระบบในวาระต่าง ๆ 

๒) ได้รู้จักและเรียนรู้ปัญหาของแรงงาน
นอกระบบต่างกลุ่มอาชีพ มีแนวคิดกว้างขึ้น
เกี่ยวกับแนวทางวิธีการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ 

๓) มีบทบาทสนับสนุนด้านนโยบายก ากับ
ติดตาม  ให้ ค าแนะน าและแก้ ไขข้ อติ ดขั ด 
ใน ก ารท า งาน ขอ งคณ ะท า งาน โค รงก าร 
และส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ส าหรับการด าเนินงานที่ต้องมีการบูรณาการ
หลายฝ่าย หลายระดับ  

 
 
 
 



๑๘๓ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 
๓.๒.๒.๑ เป้าหมายด้านจ านวนแรงงาน
นอกระบบและผู้น าแรงงาน 

๓ .๒ .๒ .๑  การบรรลุ เป้ าหมายด้านจ านวน
แรงงานนอกระบบและผู้น าแรงงาน : ผลการ
ประเมิน คือ “บรรลุตามเป้าหมาย” 

๑) มีการระบุแรงงานนอกระบบ
เป้าหมาย จ านวน ๖๐๐-๘๐๐ คน ในแต่ละ
เมือง (หรือประมาณ ๔,๒๐๐-๖,๔๐๐ คน) 

๑) มีการส ารวจและก าหนดแรงงานนอก
ระบบเป้าหมาย ใน ๘ เมือง (ในปี ๒๕๕๙) รวม 
๙๔ กลุ่ม มีสมาชิกรวม  ๑๒,๗๘๐ คน เป็นชาย  
๘,๖๔๐ คน (ร้อยละ ๖๗.๖๑) หญิง ๔,๑๔๐ คน 
(ร้อยละ ๓๒.๓๙)  

๒) ผู้ น าแ รงงาน  ๑ ๖ ๐  ค น 
จาก  ๘  เมื อ งมี ค วาม รู้ : เรื่ อ งงาน ที่ มี 
คุณค่า การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ม/องค์กร 
บ น ฐ าน ส ม า ชิ ก (Member ship Based 
Organizations - MBOs) สิทธิและสวัสดิการ 
การเป็นผู้น าและทักษะด้ านการสื่อสาร
สาธารณะและสามารถใช้ความรู้ในการท างาน
เพ่ือสร้างการรับรู้ การจัดตั้ งกลุ่ม MBOs 
(อย่างน้อย ๕๐ กลุ่ม)และมีส่วนร่วมในการท า
แผนพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

๒) มีการก าหนดตัวผู้น าแรงงานนอกระบบ
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ในปี ๒๕๖๐ ) จ านวน 
๓๐๔ คน เป็นหญิง ๒๑๘ คน (ร้อยละ ๗๑.๗๑) 
เป็นชาย ๘๖ คน (ร้อยละ ๒๘.๒๙)  

- ผู้น าแรงงาน ๓๑๒ คนได้รับการอบรม
เรื่องงานที่ มี คุณค่า และการพัฒนาองค์กร 
ใน ร ะ บ บ ฐ าน ส ม าชิ ก  แ ล ะ ได้ ใช้ ค ว าม รู้ 
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่มตนเอง  

- ผู้น าแรงงาน ๒๙๑ คน หญิง ๒๒๗ คน
(ร้อยละ ๗๘) ชาย ๖๔ คน (ร้อยละ ๒๒) ได้รับ
การอบรมความ เป็ นผู้ น าและการสื่ อส าร
สาธารณะ ได้น าความรู้ไปใช้ในการประสานงาน
และร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันวิชาการ 
และสื่อมวลชน เพ่ือสร้างการรับรู้และร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเรียกรอ้งตา่ง ๆ รวมทั้งร่วมเป็น
กรรมการในกองทุนต่าง ๆ 

๓) ผู้น าแรงงาน ๓๒ คน (เมืองละ 
๔ คน) ได้รับความรู้การวิเคราะห์และทักษะ
การรณรงค์เชิงนโยบาย และสามารถใช้
ทักษะในการสร้างการรับรู้ การสนทนา

๓) มีผู้น าแรงงาน  ๓๗ คน จาก ๘ เมือง 
ได้ รับการฝึกอบรมเรื่ องทั กษะการรณ รงค์ 
เชิงนโยบาย, และอบรมเรื่องการเจรจาต่อรอง 
๓ ๔  คน  น อกจากนี้  WIEGO ได้ สนั บ สนุ น 
จัดอบรมเจรจาต่อรองให้ กับผู้น าสมาพันธ์



๑๘๔ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 
หารือ และการเป็นตัวแทนของแรงงานนอก
ระบบ ในการท าแผนและการพั ฒ น า
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

    ได้รับความรู้เรื่องการเจรจาต่อรอง 
และสามารถปฏิบัติการเจรจาต่อรองเพ่ือ
สร้างเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและ
มาตรการคุ้มครองต่าง ๆ 

แรงงานนอกระบบอีก ๒๑ คน 
 - มีการจัดเจรจาต่อรองเป็นทางการที่มี 

การท า MOU ไว้เป็นเอกสารอ้างอิง ๒ เมือง คือ 
เทศบาลนครขอนแก่น  และเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  

- ส่วนเมืองอื่น ๆมีการใช้ความรู้ในการเจรจา
แบบเป็นทางการ และการหารือแบบไม่เป็น
ทางการกับเทศบาล หน่วยงานรัฐ และภาคธุรกจิ
เอกชนในหลายวาระ เช่น การขอปรับปรุงพ้ืนที่
ค้ า ข าย ที่ ถ น น ค น เดิ น  ก า รจั ด ที่ จ อ ด รถ  
การของบสนั บสนุ นกิ จกรรมการรณ รงค์  
การเจรจากับภาคธุรกิจเพ่ือขอพ้ืนที่ท าลานค้า
ส าหรับสมาชิกและผู้สนใจฯลฯ 

- เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพะเยา 
ได้ป รับการเจรจาต่ อรองเป็ นการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ของแรงงานนอกระบบ เสนอต่อ เทศบาล  
ตามความต้องการในพ้ืนที่ โดยใช้งบประมาณ 
ของเทศบาลสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

- มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร 
ภาคี แ ละสื่ อ ม วลชน  ใน กิ จก รรม รณ รงค ์
ใน วั น แ ร ง ง า น แ ห่ ง ช า ติ  วั น ส ต รี ส า ก ล  
และร่วมรณรงค์กับสมาชิกเครือข่ายที่ไม่ได้รับ
ความ เป็ น ธรรมท า ให้ แ รงงานนอกระบบ 
เป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 

- โด ย เฉ พ าะ ช่ ว งก า ร เกิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ 
จากการระบาดโควิด ๑๙ พบว่าจากการร่วม
เรี ยก ร้ อ งขอ ง เค รื อ ข่ ายและอ งค์ ก รภ าคี  
ท าให้ทุกคนในประเทศรู้จักแรงงานนอกระบบ  
และสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบมากขึ้น 



๑๘๕ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 

รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่แรงงานนอกระบบ ทั้งมาตรการเร่งด่วน 
และมาตรการฟื้นฟูต่าง ๆ 

 
๔) แรงงานนอกระบบประมาณ 

๕,๐๐๐ คน (ภายใต้ ๕๐ องค์กร/ประมาณ 
๖ - ๗  องค์ ก รต่ อ เมื อ ง ) เข้ าถึ งบ ริก าร
สาธารณะและมาตรการการคุ้มครอง 

 

๔ ) มี แ ร งงาน น อ ก ระบ บ ม าก ก ว่ า 
๕ ,๐๐๐  คน  ใน  ๘  เมื อ ง ได้ รั บ ป ระ โย ช น์ 
จากกิจกรรมที่จัดท าโดยโครงการ เช่น การได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ได้รับประโยชน์จากผลการเจรจา
ต่อรองเรื่องการจัดพ้ืนที่และการจัดระบบการ
จัดการที่เอื้อส าหรับผู้ค้า และผู้ประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย 
ถนนคนเดินทวาราวดี-ศรีนครปฐม กลุ่มสโมสร
เรือใบ-รถพ่วงข้างริมหาดสะมิหรา ชมรมผู้ขับขี่
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเทศบาลนครสงขลาฯลฯ 
และผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการตรวจ
สุ ขภ าพและ ให้ ค วาม รู้ เรื่ อ งอ าชี วอน ามั ย 
และความปลอดภัยในการท างาน และความรู้
เรื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ เช่น กลุ่มอาชีพ 
แกะหอยแมลงภู่ชุมชนบางจะเกร็ง ๒ ชมรม 
ช่างตัดผมและเสริมสวย  จ .สมุทรสงคราม 
และจ.นครปฐม ชมรมผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
รั บ จ้ า ง เท ศ บ า ล เมื อ ง  ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และ เทศบาลนครขอนแก่น 
และกลุ่มงานหัตถกรรมและแปรรูปอาหาร ฯลฯ 

 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 
๓.๒.๒. เป้าหมายด้านการรวมตัวเป็นกลุ่ม
อาชีพและเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้าม
อาชีพระดับเมือง 

๓.๒.๒.๑ การบรรลุด้านการรวมตัวกลุ่มอาชีพ 
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพ
ระดับเมือง: ผลการประเมิน จ าแนกตามระดับ
การรวมตัว ดังนี้ 

๑)  มีการรวมกลุ่มอาชีพ ๕๐  กลุ่ม 
ใน ๘ เมือง ครอบคลุมสมาชิกประมาณ 
๕,๐๐๐ คน 

๑)  การรวมตัวระดับกลุ่มอาชีพแรงงาน
นอกระบบ :  ผลการประเมินคื อ  “บรรลุ 
ตามเป้าหมาย” 

- แรงงานนอกระบบเป้าหมายในแต่ละ
เมืองมีจ านวนมากน้อยไม่เท่ากัน โดยรวมตั้งแต่
เริ่มโครงการได้มีระบุกลุ่มอาชีพใน ๘  เมือง  
รวม ๙๔  กลุ่มมีสมาชิกรวม  ๑๒ ,๗๘๐  คน 
แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง ด า เนิ น ก า ร  ห ล า ย ก ลุ่ ม มี 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิกที่ชัดเจนขึ้น 
บ้างลดลงเล็กน้อยเหลือเฉพาะผู้ท างานจริง 
หลายกลุ่มมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากการชี้แจง
ชักชวนสมาชิกใหม่โดยผู้น าแรงงาน ประกอบกับ
เงื่อนไขของหน่วยงานที่เปิดให้มีการจดแจ้งขึ้น
ท ะ เบี ย น เ พ่ื อ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร เป็ น ผู้ ค้ า 
แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า 
และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
 

๒) มี  ๖  - ๗  ก ลุ่ ม  ที่ มี ค ว า ม รู้ 
การจัดตั้งกลุ่ม MBOs และมีการใช้ความรู้
ในการจัดโครงสร้างและระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ด้ ว ย ร ะ บ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก  
และมีบทบาทส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
ท้องถิ่น 

๒) ผลการประเมิน คือ “บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่มีแกนน าแรงงาน”   

- กลุ่มระดับน ามีโครงสร้างและระบบ
การบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจนขึ้น มีการท างาน
แบบองค์รวม ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพด้านสิทธิ
และการคุ้ มครอง ด้ านอาชีวอนามัยและความ



๑๘๗ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 

ปลอดภัยในการท างาน บางกลุ่มมีการจัดกิจกรรม
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 
และสร้างความมั่ นคงด้านการเงิน  เพ่ิม เติม 
จากระบบสวัสดิการของรัฐ  

- บางกลุ่มมีการยกระดับขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานให้เป็น
วิทยากรการฝึกอบรมและเป็นพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  

- บางกลุ่มมีการท ากิจกรรมทางสังคม
โดยระดมทุน และความร่วมมือจากสมาชิก 
และจากบุคคลทั่วไป เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสา 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  

๓) มีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ข้ามอาชีพระดับเมือง 

๓) ผลการประเมิน คือ “ยังไม่บรรลุอยู่ 
ในระยะเตรียมการจัดตั้ง” 

- มีการประชุมหารือกับผู้น าแรงงาน 
เพ่ือเตรียมก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
ก าหนดตัวบุคคลแบบไม่เป็นทางการไว้แล้ว 
รวมทั้งหารือกับคณะท างานโครงการในแต่ละ
เมื อ ง เ พ่ื อขอค าแนะน า เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน 
การจดแจ้งเครือข่ายและการเตรียมเอกสาร  
ซึ่งได้รับค าแนะน าว่าเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
ในระดับเมืองควรจดเป็นชมรม  

-น อ ก จ า ก นี้  โ ค ร ง ก า ร ฯ ไ ด้ มี 
การด าเนินการเชิงรุกมากกว่าที่วางแผนไว้ คือ  
ในระดับประเทศได้มีการรวมตัวและจัดตั้ ง 
“สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศ
ไทย)” ขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยต่อมา 
ประธานสมาพันธ์ฯ และสมาชิกเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ



๑๘๘ 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบข้ามอาชีพระดับเมือง และการมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ
เป็นกรรมการระดับนโยบายของเมือง 

แ ห่ ง ช า ติ ชุ ด ปั จ จุ บั น ด้ ว ย  ซึ่ ง เป็ น ก ล ไก
ระดั บ ป ระ เท ศที่ ส าม ารถน า เสน อข้ อ มู ล 
ข้อคิ ด เห็ น ในนามผู้ แทนเครือข่ ายแรงงาน 
นอกระบบต่อการขับเคลื่อนงานแผนยุทธศาสตร์
ชาติ และมีโอกาสรับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศมาถ่ายทอดแก่สมาชิก
แรงงานนอกระบบด้วย  

 
 

๔) มีตัวแทนผู้น าแรงงานนอกระบบ ๒ 
คนต่อเมือง ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

๔) การบรรลุผลการมีตัวแทนการพัฒนาผู้น า
แรงงานนอกระบบ : ผลการประเมิน  คื อ  
“อยู่ในระหว่างเตรียมการ”  

- มีการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพผู้น า
แรงงานเรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมผู้น า 
ซึ่ งทุกคนเห็นความส าคัญ  และอยู่ ระหว่าง 
การเตรียมจัดตั้งเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ระดับเมืองและคัดเลือกผู้แทนของเครือข่าย 
ดังกล่าวแล้ว  

- มีข้อสังเกตว่า ผู้น าแรงงานนอกระบบ
หลายคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ชุมชน  ผู้ น าชมรม/กลุ่ มอาชีพที่ มี บทบาท 
ร่ วม ป ระชุ ม แ ละร่ วม ท า งาน กั บ เท ศบ าล 
อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ดังนั้น ประธานกรรมการ
ชุมชน/ผู้ น าชมรมที่ มี ความรู้ เรื่ อ งแรงงาน 
นอกระบบเหล่านี้  ก็สามารถท าหน้าที่ชี้แจง 
และเป็นผู้แทนของแรงงานนอกระบบได้ด้วย  

 
ผลส าเร็จส าคัญในการด าเนินโครงการไม่ได้หมายเฉพาะถึงการด าเนินการเสร็จสิ้น  

ตามแผนงานที่ก าหนด หรือการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
ที่น่าประทับใจในโครงการนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ตัวแรงงานนอกระบบ จากการไม่เป็นที่รู้จัก 
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ไม่มั่นใจ แรงงานจ านวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและการคุ้มครอง ไม่มีช่องทางเสนอข้อคิดเห็น  
แต่กระบวนการด าเนินโครงการท าให้ตัวตนของแรงงานนอกระบบเป็นที่รู้จักมากขึ้น แรงงาน
นอกระบบเป้าหมายมีการพัฒนาตัวเอง เกิดการรวมตัว เข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองมากขึ้น 
เกิดความมั่นใจ เกิดสายใยความร่วมมือระหว่างกัน แรงงานนอกระบบหลายกลุ่มเปลี่ยน 
จาก “ผู้รับการพัฒนาและการคุ้มครอง” เป็นผู้ให้ “สวัสดิภาพทางสังคม”  

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นค าถามว่า กลุ่มและแรงงานนอกระบบในแต่ละเมือง
สามารถท าหน้าที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการขยายผลสู่ เมืองอื่ น ๆ และผู้สนใจหรือไม่  
ผู้น าแรงงานทุกคนตอบว่า ยินดีและพร้อมที่ จะบอกเล่าประโยชน์ของโครงการ บทเรียน 
การท างานที่ผ่านมา ผลส าเร็จและประเด็นท้าทายที่ทุกคนต้องร่วมมือกันท างานต่อไป 
       แม้จะยังมีข้อจ ากัด ไม่สามารถบรรลุ เป้ าหมายการด าเนินโครงการได้ทั้ งหมด  
และมีแรงงานนอกระบบอีกจ านวนมากที่ต้องเร่งสนับสนุนการพัฒนาต่อไป แต่บทเรียน 
จากการด าเนินโครงการอีกประการคือ ตัวอย่างรูปธรรมของการท างานแบบครอบคลุม  
จากเดิมที่ เน้นมิติการคุ้มครอง และการพัฒนาอาชีพเป็นหลัก โดยได้ขยายเพ่ิมมิติ 
ด้านการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในการแสดงความเห็น
และร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการหารือและเจรจา
ต่อรอง  

การด าเนินงานของโครงการมีส่วนส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสถานะทางสังคมของแรงงานนอกระบบเป้าหมาย  ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน 
การพัฒ นาตามวิ สั ยทั ศน์ และยุท ธศาสตร์ ก ารบ ริห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ดูตาราง ๔-๑ สรุปความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อน
โครงการฯกับแผนงานระดับต่าง ๆและการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังการมีโครงการ)  
ข้อสั งเกต เกี่ ยวกับผลส าเร็จส าคัญ  ปั จจัยที่ มี ผลต่อประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และข้อเสนอแนะ 

๑) ควรพิจารณาสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
อย่างต่อเนื่อง 

บทเรียนจากโครงการระยะน าร่องที่ก าหนดเทศบาลเป็นพ้ืนที่ ปฏิบัติการพบว่า 
มีความเหมาะสม เพราะมีภารกิจการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรในพ้ืนที่ และภายในองค์กร 
มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งการส่งเสริมอาชีพ การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการพ้ืนที่
สาธารณะ แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายประการท าให้การด าเนินโครงการที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัด 
เนื่องจากการท างานกับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีข้อจ ากัดมาก จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง
ฐานรากคือกลุ่มอาชีพให้พร้อมก่อน ไม่สามารถเร่งรัดจัดตั้งเครือข่ายระดับเมืองโดยที่กลุ่มอาชีพ
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สมาชิกไม่พร้อม เจ้าหน้าที่ เทศบาลหลายคนก็คิดเห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลเอง 
ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนให้มีผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมท าแผน  
และร่วมท างานกับหน่วยงาน นอกจากนี้  มีข้อสังเกตจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขว่า 
การให้ค าแนะน าเรือ่งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพและปรับอาริยาบถในการท างาน 
ต้องมีระยะเวลาส าหรับติดตามประเมินผลและการแนะน าอย่างต่อเนื่องนานกว่านี้ จึงจะเห็นผล
และมีข้อสรุปรูปแบบการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบตามกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน  

อีกประการคือ ยังขาดการถอดชุดความรู้และบทเรียนในการท างานของ กลุ่ม/ชมรม
แรงงานนอกระบบที่มีการด าเนินงานระดับก้าวหน้า บทเรียนการท างานของหน่วยงาน
โดยเฉพาะคณะท างานโครงการระดับเมือง และชุดความรู้-บทเรียนของมูลนิธิฯในการขับเคลื่อน
งานทั้งในระดับพ้ืนที่และความร่วมมือในระดับนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้
และใช้ประกอบการออกแบบแนวทางการขยายผลระยะต่อไป  

นอกจากนี้ บทเรียนการด าเนินโครงการฯพบว่า ปัจจุบันแรงงานนอกระบบจ านวนมาก
จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ มีการเคลื่อนย้ายจากนอกเขตเทศบาลมาท างานในเขตเทศบาล  
และหรือจากในเขตออกนอกเขตเทศบาล ดังนั้นการด าเนินการจัดการโดยเทศบาลเมือง/นคร
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยล าพัง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
อย่างเบ็ดเสร็จได้ 

ที่ส าคัญคือ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการด าเนินโครงการได้เกิดการระบาด 
ของโรคโควิด ๑๙ ที่ เป็นวิกฤตใหม่ของมนุษยชาติ ซึ่งได้เริ่มมีผลกระทบต่อการท างาน 
และวิถีชีวิตของคนทุกคน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหว
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคจะมีความรนแรง
และกินเวลามากน้อยแค่ไหน และจะเป็นปัจจัยที่สร้างบริบทท้าทายให ม่ว่าการพัฒนา 
ความเข้มแข็งของแรงงานนอกระบบที่ผ่านมา จะสามารถท าให้เกิดภูมิคุ้มกันและแรงงาน  
นอกระบบจะสามารถปรับตัวสู่ภาวะนิวนอร์มัลต่อไปนี้ได้อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 
(๑) มูลนิธิฯจึงควรพิจารณาประสานให้มีการพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้ เกิด 

การด าเนินการพัฒนากลุ่ มและเครือข่ ายแร งงานนอกระบบใน พ้ืนที่ เป้ าหมายเดิม  
ในความร่วมมือกับเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งศึกษาแนวทาง 
การปรับตัวของแรงงานนอกระบบสู่ภาวะนิวนอร์มัล 

(๒) ควรท าการถอดความรู้และบทเรียนการด าเนินงานจัดท าเป็นเอกสาร/ส่ือเผยแพร่ 
รวมทั้งจัดท าเป็นคู่มือการส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 

(๓) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการระยะขยายผล เสนอว่าควรด าเนินการแบบ
กลุ่มพ้ืนที่(cluster) ระหว่างต าบลใกล้เคียงที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเทศบาลเมือง/นคร ซึ่งจะท า
ให้มีการร่วมมือกันดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบแบบไร้รอยต่ อ พร้อมทั้ ง 
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ควรสนับสนุนให้คณะท างานระดับเมืองท างานร่วมกับคณะท างานแรงงานนอกระบบ 
ระดับจังหวัด คณะท างานแรงงานนอกระบบจังหวัดอื่น ๆและระดับประเทศด้วย 

(๔) เสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงาน 
นอกระบบ ในลักษณะฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ทั้งระดับนโยบายและส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ   

๒) มูลนิธิฯควรเร่งหารือกับระดับนโยบายของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อสรุป   
เรื่องการก าหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานเรื่องแรงงาน 
นอกระบบ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้งตัวชี้วัดการท างาน
และแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับให้ชัดเจนโดยเร็ว 

๓) ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ทั้งในระดับเมือง 
ระดับจังหวัด และระดับนโยบาย เรื่องความก้าวหน้า ความรู้ บทเรียน และเสียงสะท้อน 
จากแรงงานนอกระบบ อย่างสม่ าเสมอ 

๔) ควรจดัให้มกีารศึกษาวิจัยในประเดน็ที่จะสรา้งเสริมความพร้อมและการปรับตัว 
ของแรงงานนอกระบบ ดว้ยวิธีการศกึษาแบบเสริมพลงั ไดแ้ก ่ ผลกระทบจากวกิฤตการระบาด
ของโควดิ ๑๙ ต่อแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะผลกระทบตอ่แรงงานนอกระบบกลุ่มเปราะบาง 
ศึกษาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงและแนวทางพัฒนากลุม่อาชีพช่างฝมีือ(ที่มีสมาชิกสูงอายุ)  
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื การพัฒนา platform ส าหรบัการบริการลูกค้าและการค้าขาย
ส าหรบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
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ภาคผนวกท่ี ๕ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 
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๑๙๕ 
 

 



๑๙๖ 
 

 



๑๙๗ 
 

 



๑๙๘ 
 

 



๑๙๙ 
 

ฝ่ายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

จัดทําโดย 

เจ้าหน้าที่ประจํากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐ 
๑. นายประเสริฐ  สีเลิศ   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
๒. นายกวี  จันทจิราภา   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๓. ว่าที่ ร.ต.ปฐมภณณ์  แป้นจรัสธีรมี นิติกรชํานาญการ 
๔. นางสาววรนันต์  มงคลนําสุวิทย์  นิติกรชํานาญการ 
๕. นายธารณ์ธรรม์  ธรรมวงค์  วิทยากรชํานาญการ 
๖. นายเทียนชัย  พันธ์เลิศ   วิทยากรปฏิบัติการ 
๗. นางสาวสิริลักษณ์  เหมชาติลือชัย วิทยากรปฏิบัติการ 
๘. นางสาวอาดีบะห์  อูบี   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๙. นางสาววัลย์ณภัสร์  ยอดแย้ม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๐. นางสาวอังสณา  เนตรทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
 

 



 ๒๐๑  

รายงานคณะกรรมาธิการการแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา 
เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทําท่ีบ้านเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา 
 
ปีที่พิมพ์ : 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
เบอร์โทร : 
 ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐ 
 
จัดพิมพ์โดย : 
 กลุ่มงานการพิมพ์ สํานักการพิมพ์ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๒, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๘ – ๙ 




