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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
		 โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 

และพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	ทำให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ในปัจจุบัน	สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีการอนุรักษ์	ฟื้นฟูและส่งเสริม	
จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมอันดีและทรงคุณค่าของชาติ
และของท้องถิ่น	รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สมควรเป็นศิลปิน 
แห่งชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	 
อันเป็นการรองรับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน 
การสืบสานเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 ภายใต้การส่งเสริมและ 
ประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรง	เพื่อการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก

		 (๑)	 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พุทธศักราช	๒๔๘๕
		 (๒)	 พระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่๒)	พทุธศกัราช	๒๔๘๖ 

	 	 	 	 (๓)	 พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ	
พุทธศักราช	๒๔๘๖

		 (๔)	 พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๒๒

		 (๕)	 พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๒๙
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พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒) บทนิยาม
  “วัฒนธรรม” หมายความว่า	 วิถีการดำเนินชีวิต	 ความคิด	

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 จารีตประเพณี	 พิธีกรรม	 และภูมิปัญญา	 ซึ่งกลุ่มชน
และสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	 สั่งสม	 ปลูกฝัง	 สืบทอด	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	
และเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม	 ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ	
อย่างสันติสุขและยั่งยืน

  “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า	คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  “รฐัมนตร”ี	หมายความวา่	รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตั ิ

นี้

๓) การบริหารงานวัฒนธรรม
  ๓.๑) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
		 					 ให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประกอบด้วย	 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น 
ประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธาน 
กรรมการ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ปลัดกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ประธานสภาวฒันธรรม 
แห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความ 
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจำนวนไม่เกิน	 ๙	 คน	 เป็นกรรมการ	 โดยให้ 
ปลดักระทรวงวฒันธรรมเปน็กรรมการและเลขานกุาร	และใหป้ลดักระทรวง 
วฒันธรรมแตง่ตัง้ขา้ราชการในสงักดักระทรวงวฒันธรรมเปน็ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
	 	 	 	 	 		 ทั้งนี้	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว 
ละ	๓	ปี	และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

        อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 	 		 	 (๑)	 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 

นโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

		 	 		 	 (๒)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดให้มีหรือแก้ไข 
กฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของชาต ิ

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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	 	 	 	 	 		 	 (๓)	 วางแนวทางและประสานนโยบายและแผน	 เพื่อความ 
ร่วมมือและการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง	ๆ	 ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของชาตแิละการรณรงคว์ฒันธรรมอนัดงีามของชาติ 
	 	 	 	 	 		 	 (๔)	 ให้คำปรึกษา	แนะนำ	และประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ

		 	 		 	 (๕)	 ควบคุมและหาวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของ 
ประชาชนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

		 	 		 	 (๖)	 กำกับ	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน 
วัฒนธรรมของชาติ

		 	 		 	 (๗)	 กำหนดแผนการเงินและแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีของกองทุน

  ๓.๒) สภาวัฒนธรรม
		 	 		 	 เพื่ อประโยชน์ ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 	

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาตแิละประสาน 
การดำเนนิงานวฒันธรรมซึง่ภาคประชาสงัคมและประชาชนมสีว่นรว่ม	ใหจ้ดัตัง้ 
สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ	ประกอบด้วย	สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด	จังหวัดละ	๑	แห่ง	สภาวัฒนธรรมอำเภอ	อำเภอละ	
๑	 คน	 และสภาวัฒนธรรมตำบล	 ตำบลละ	 ๑	 แห่ง	 โดยให้สภาวัฒนธรรม 
ดังกล่าวมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้ 
การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 อันประกอบด้วย	กรรมการและ
สมาชิกที่มาจากผู้แทนองค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม	เช่น	 เครือข่ายภาครัฐ	 เครือข่ายภาคเอกชน	
เครอืขา่ยภาคชมุชน	เครอืขา่ยภาคธรุกจิ	เครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น		และเครอืขา่ย 
ภาควิชาการ	

      หน้าที่ของสภาวัฒนธรรมในทุกระดับ
		 	 		 	 (๑)	 เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ
		 	 		 	 (๒)	 เปน็ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรู้	ประสบการณ	์และ 

แนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม	 โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม 
	 	 	 	 	 		 	 (๓)	 ระดมทรัพยากร	บุคลากร	 และสรรพกำลังต่าง	 ๆ	 จาก 
หน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

		 	 		 	 (๔)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคี 
และเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	สร้างสรรค์	แลกเปลี่ยน	
สืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓
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		 	 	(๕)	 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรมและผลการดำเนนิงานของ 
องค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม

		 	 	(๖)	 ดำเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ		กระทรวงวฒันธรรม	 
จังหวัด	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม

๔) กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  ๔.๑) วัตถุประสงค์ของกองทุน 
		 	 	 	 ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมตาม 
กฎหมายนี้

  ๔.๒) คณะกรรมการกองทุน 
		 	 	 	 ใหม้คีณะกรรมการกองทนุ	ประกอบดว้ย	ประธานกรรมการ	 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน	 และด้านวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
แตง่ตัง้จำนวนไมเ่กนิ	๘	คน	เปน็กรรมการ	และใหอ้ธบิดกีรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดยให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้

		 	 		 	 (๑)	 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		 	 		 	 (๒)	 พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมทั้งของภาครัฐ	 

ภาคเอกชนและภาคชุมชนที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายวัฒนธรรมของชาติในเรื่องการศึกษา	วิจัย	พัฒนา	ฟื้นฟู	อนุรักษ์	
ส่งเสริม	และเผยแพร่งานวัฒนธรรม

		 	 		 	 (๓)	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	หรือกิจกรรม 
ท่ีได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน

		 	 		 	 (๔)		 เสนอรายงานประจำปีเก่ียวกับสถานะการเงินและ 
การบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ

		 	 		 	 (๕)		 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 
มอบหมาย

  ๔.๓) เงินและทรัพย์สินของกองทุน
		 	 		 	 กฎหมายได้กำหนดให้เ งินและทรัพย์สินของกองทุน	

ประกอบด้วย	
		 	 		 	 (๑)		 เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมาตามมาตรา	๓๒
		 	 		 	 (๒)		 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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		 	 		 	 (๓)		 เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้
		 	 		 	 (๔)		 เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การ 

ระหว่างประเทศ
		 	 		 	 (๕)		 ดอกผลหรือรายได้ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

	 	 	 	 	 		 	 (๖)		 รายได้อ่ืน
		 	 		 	 โดยเงินและดอกผลท่ีได้รับดังกล่าวน้ันไม่ต้องนำส่งคลังตาม 

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	แต่สำหรับ 
ผู้ท่ีได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนน้ัน	 ให้มีสิทธินำไปลดหย่อนใน 
การคำนวณภาษีเงินได้หรือได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีบริจาค	
แล้วแต่กรณี	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีกำหนดในประมวลรัษฎากร 
	 	 	 	 	 		 	 ท้ังน้ี	 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชีทำการส่ง 
ผู้มอบบัญชีตรวจสอบภายใน	๑๒๐	วันนับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี	โดยมีสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง 
ด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ทุกรอบปีและรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

๕) การยกย่องเชิดชูเกียรติ
		 บุคคลอาจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมดังต่อไปน้ี
		 (๑)		 ศิลปินแห่งชาติ
		 (๒)		 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
		 (๓)		 บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
		 ซ่ึงบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าวพึงมีบทบาทใน 

เรือ่งการวจิยั	พฒันา	ฟืน้ฟ	ูอนรุกัษ	์ใหก้ารศกึษา	สง่เสรมิ	และเผยแพรผ่ลงานศลิปะ 
และวัฒนธรรม	รวมทั้ง	 ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมแก ่
กระทรวงวัฒนธรรมได้

๖) บทเฉพาะกาล
		 (๑)	 ใหบ้รรดาพระราชกฤษฎกีา	กฎกระทรวง	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	หรอื 

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 
และพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิหง่กฎหมายนี	้ทัง้นี	้จนกวา่จะไดม้กีฎกระทรวง	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือประกาศตามกฎหมายนี้ออกใช้บังคับ

		 (๒)	 ให้โอนทรัพย์สิน	 หนี้ 	 เงินงบประมาณ	 และรายได้ของ 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการ 
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วัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
ตามกฎหมายนี้	

		 (๓)	 ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม 
งานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๒๒	อยูใ่นวนัที	่๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๓	ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตาม 
กฎหมายนี้ทั้งนี้	ต้องไม่เกิน	๙๐	วันนับแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

		 (๔)	 ให้ผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	 
และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	
เป็นศิลปินแห่งชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรมตามกฎหมายนี้	แล้วแต่กรณี

		 (๕)	 ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้ง 
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
อยู่ในวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
กรรมการและสมาชกิในสภาวฒันธรรมตามกฎหมายนี	้ทัง้นี	้ตอ้งไมเ่กนิ	๙๐	วนั 
นับแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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หลักการและเหตุผล 
		 เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการ	 เป็นการจ้างโดยมอบงาน 
ใหผู้ร้บังานไปผลติหรอืประกอบนอกสถานประกอบกจิการ	ซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
อยู่ในปัจจุบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ได้รับความเป็น 
ธรรมและมมีาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทำงาน	สมควรมกีฎหมายวา่ดว้ย 
การคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

  “งานที่รับไปทำที่บ้าน”	 หมายความว่า	 งานที่ผู้จ้างงานในกิจการ 
อุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอก 
สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

  “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน”	 หมายความว่า	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่ง 
ตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทำงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้าน

  “ผู้จ้างงาน”	หมายความว่า	ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้านให้ทำงานที่รับไปทำที่บ้าน	 ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือ 
โดยผ่านตัวแทนหรือกระทำในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม

  “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการคุ้มครองการ 
รับงานไปทำที่บ้าน

  “พนักงานตรวจแรงงาน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ข้าราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 หรือส่วนท้องถิ่น	 ให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

  “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก หน้า ๑
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๒) บททั่วไป
  (๑)		 กำหนดให้การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ 

ตามกฎหมายนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านพึงได้
ตามกฎหมายอื่น

		 (๒)		 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือในการเข้า 
ดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้รับงานไป 
ทำที่บ้านหรือทายาท	ซึ่งอธิบดีเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ 
สว่นรวม	อธบิดอีาจรอ้งขอใหอ้ยัการสงูสดุแตง่ตัง้พนกังานอยัการเพือ่ทำหนา้ที ่
ดำเนินคดีแก่ผู้จ้างงานในศาลแรงงานหรืออาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง 
นติศิาสตร	์เพือ่ทำหนา้ทีด่ำเนนิคดใีหแ้กผู่ร้บังานไปทำทีบ่า้นหรอืทายาท	และ 
เมื่ออธิบดีได้แจ้งให้ศาลแรงงานทราบแล้วให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำ
การได้จนคดีถึงที่สุด	ซึ่งในการดำเนินคดีในศาลแรงงานกฎหมายได้กำหนด
ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้านหรือทายาทได้ด้วย

		 (๓)		 ใหบ้รรดาคดทีีเ่กดิจากขอ้พพิาทระหวา่งผูจ้า้งงานกบัผูร้บังาน 
ไปทำที่บ้านหรือทายาท	 หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายนี้	 
ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

		 (๔)		 ในกรณีที่สัญญาจ้างหรือข้อกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการ 
รับงานไปทำที่บ้านระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่บ้านทำให้ผู้จ้างงาน 
ได้เปรียบผู้รับงานไปทำที่บ้านเกินสมควร	 ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้ 
สัญญาจ้างหรือข้อกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมีผล 
ใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี

๓) สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  ๓.๑) การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน
		 	 		 ผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่ 

บ้านเป็นภาษาไทย	 มอบให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับหนึ่งและเก็บไว้ที่ 
สถานประกอบกิจการ	 หรือสำนักงานของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่งขณะที่ 
มอบหมายงานนั้นและพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ 
ในเวลาทำงาน	โดยในเอกสารอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

		 	 		 (๑)	 ชือ่	ทีอ่ยู	่เพศ	และอายขุองผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	ในกรณ ี
ที่ทำงานเป็นกลุ่มต้องมีชื่อ	ที่อยู่	เพศ	และอายุของทุกคนในกลุ่มผู้รับงานไป
ทำที่บ้าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
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		 	 		 (๒)	 ชื่อและที่อยู่ของผู้จ้างงานในกรณีที่มีการจ้างงานผ่าน 
ตัวแทน	หรือผู้รับเหมาช่วง	ให้บันทึกชื่อและที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง 
ถัดขึ้นไปด้วย

		 	 		 (๓)	 อตัราคา่ตอบแทนและจำนวนคา่ตอบแทนทีผู่ร้บังานไปทำ
ที่บ้านจะได้รับ	วิธีการคำนวณค่าตอบแทน	วิธีการหักค่าตอบแทน	และจำนวน 
หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 	 		 (๔)	 ประเภท	ปริมาณ	และมูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
     (๕)		 กำหนดวันเร่ิมต้นและวันส้ินสุดของการทำงานแต่ละงวด 

	 	 	 	 	 		 (๖)	 กำหนดวันส่งมอบงานที่ทำให้แก่ผู้จ้างงานและวันจ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 	 		 (๗)	 ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
		 	 		 ทั้งนี้	 ให้ผู้จ้างงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไป 

ทำที่บ้านไว้ไม่น้อยกว่า	๒	ปีนับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน
 ๓.๒) การบอกเลิกการจ้าง
		 	 		 ในกรณีที่งานที่รับไปทำที่บ้านยังทำไม่แล้วเสร็จและอยู่ใน 

ระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้	 เว้นแต่เป็นความผิด 
ของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีเหตุจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้อง
บอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน	 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาที่กำหนด	 ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว 
เพื่อตกลงกันขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงาน	หากผู้จ้างงานไม่ตกลงขยาย
เวลาส่งมอบงาน	และผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่ง 
มอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน	ผู้จ้างงานมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและ 
มอบงานให้ผู้อื่นรับงานนั้นไปทำแทนได้

		 	 		 ทั้งนี้	การบอกเลิกการจ้างดังกล่าวไม่ตัดสิทธิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ 
จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการนั้น

  ๓.๓) การสิ้นสุดลงของสัญญาจ้าง
		 	 		 ในกรณีที่สาระสำคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถ 

ของผูร้บังานไปทำทีบ่า้นและผูร้บังานไปทำทีบ่า้นถงึแกค่วามตายหรอืไมส่ามารถ
ทำงานนัน้ตอ่ไปไดอ้นัมใิชเ่พราะความผดิของตน	การจา้งนัน้ยอ่มเปน็อนัสิน้สดุลง	
แต่ถ้างานในส่วนที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้างงาน	ผู้จ้างงานต้องรับเอาไว้ 
และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ
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  ๓.๔) การเรียกและรับหลักประกันการทำงาน
		 	 		 กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้จ้างงานเรียกหรือรับ 

หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจาก 
ผู้รับงานไปทำทีบ่า้น	เวน้แตป่ระเภท	ปรมิาณ	หรอืมลูคา่ของงานทีท่ำนัน้อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ้างงานได	้และให้ผู้จ้างงานคืนหลักประกันการ
ทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ภายในเวลาไม่เกิน	๗	วันนับแต่วันที่ผู้จ้างงานได้รับงานที่ทำ

		 	 		 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ	 อุปกรณ์	
หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน	ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้วัตถุดิบ	อุปกรณ์	 
หรือสิ่งอื่นนั้นด้วยความระมัดระวังและประหยัดและหากไม่มีการตกลงไว ้
เปน็อยา่งอืน่	เมือ่งานทีร่บัมอบหมายสำเรจ็แลว้	ผูร้บังานไปทำทีบ่า้นตอ้งสง่คนื 
วัตถุดิบ	อุปกรณ์	หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่เหลืออยู่แก่ผู้จ้างงาน

๔) การกำหนดค่าตอบแทน
		 การกำหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน	 หากงานที่รับ 

ไปทำที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน	 
ให้ผู้จ้างงานกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่า 
อตัราคา่จา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานตามทีค่ณะกรรมการ 
กำหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ	 โดยให้จ่ายในขณะที่ส่งมอบงาน 
ทีท่ำหรอืตามกำหนดทีต่กลงกนัแตไ่มเ่กนิ	๗	วนันบัแตว่นัทีผู่ร้บังานไปทำทีบ่า้น 
ส่งมอบงานที่ทำนั้น	ณ	สถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน	แต่ถ้าจะจ่าย	 
ณ	สถานทีอ่ืน่หรอืดว้ยวธิอีืน่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	 
ทั้งนี้	 ในการหักเงินค่าตอบแทนนั้น	 กฎหมายได้กำหนดห้ามผู้จ้างงาน 
หักค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใด	ๆ	เว้นแต่เป็นการหักเงินเพื่อ

		 (๑)	 ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนท่ีผู้รับงานไปทำท่ีบ้านต้องชำระ 
	 	 	 	 (๒)	 ชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

		 (๓)	 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ้างงาน	 จากการที่ผู้รับงานไปทำ 
ที่บ้านได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	โดยได้รับความ 
ยินยอมจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 (๔)	 ชำระค่าเสียหายหรือค่าปรับในกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
ส่งมอบงานที่ทำไม่ทันกำหนดเวลาส่งมอบ	 โดยได้รับความยินยอมจาก 
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 การหักค่าตอบแทนในกรณีตาม	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ห้ามมิให้หักเกิน 
ร้อยละ	๑๐	ของค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านมีสิทธิได้รับในแต่ละงวด 

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ที่จ่ายค่าตอบแทน	 ทั้งนี้	 การหักภาษีเงินได้ในกรณีตาม	 (๑)ให้ดำเนินการ 
ตามประมวลรัษฎากร

๕) ความปลอดภัยในการทำงาน
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดให้หญิงซึ่งมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอาย ุ

ตำ่กวา่  ๑๕   ป ีทำงานทีม่ลีกัษณะอาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั 
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	 และได้กำหนดห้ามมิให้ 
ผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน	ทำงานดังต่อไปนี้

		 (๑)	 งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
		 (๒)	 งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร	 ซึ่งผู้ทำได้รับความ 

สั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
		 (๓)	 งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัด	อันอาจเป็นอันตราย
		 (๔)	 งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ	ความปลอดภัย	หรือคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม
		 ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดห้ามมิให้ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ  

อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงาน 
ไปทำทีบ่า้น บคุคลในบา้น ผูม้าตดิตอ่ รวมทัง้ชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีง  
โดยใหผู้จ้า้งงานมหีนา้ทีแ่จง้เตอืนใหผู้ร้บังานไปทำทีบ่า้นทราบถงึขอ้มลูเกีย่วกบั 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ	อุปกรณ์	และสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน 
ตลอดจนวิธีการในการป้องก้นแก้ไขอันตรายดังกล่าว	 และจัดให้มีอุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้กับผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านอย่างเพียงพอ

  โดยใหผู้จ้า้งงานเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาล	คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
และค่าทำศพในกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย  
ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการใช้วัตถุดิบ	 อุปกรณ์	 หรือ 
สิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้	 หรือเนื่องจากผู้จ้าง 
งานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน	หรือกรณีอุบัติเหตุ 
เนื่องจากการทำงาน	ณ	สถานที่ทำงาน	แต่กรณีดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ 
การประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	หรือถึงแก่ความตายเกิดจากความ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปทำที่บ้านเอง

๖) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
		 ให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน	 ประกอบด้วย	

ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ	อธิบดีกรมการจัดหางาน	
ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุข 	ผู้ แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	ผู้ แทน 
กรมการปกครอง	และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เป็นกรรมการ 



 

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔126

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยตำแหน่ง	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีความ 
เช่ียวชาญเกีย่วกบัการรบังานไปทำทีบ่า้นจำนวนไมเ่กนิ	๓	คน	โดยในจำนวนน้ี 
ให้มีตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นนิติบุคคลอย่างน้อย	๑	คน	 
กรรมการผูแ้ทนผูจ้า้งงานซึง่เลอืกกนัเอง	จำนวน	๓	คน	กรรมการผูแ้ทนผูร้บังาน 
ไปทำที่บ้านซึ่งเลือกกันเอง	จำนวน	๓	คน	และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและ 
คุม้ครองแรงงานเปน็กรรมการและเลขานกุาร	และใหอ้ธบิดแีตง่ตัง้ขา้ราชการ 
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานไม่เกิน	๒	คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

		 ทั้งนี้	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและ 
กรรมการผูแ้ทนผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๒	ป	ีและ 
อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้	แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 (๑)	 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 

การคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน	 มาตรการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน	มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	หรือ 
ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน	 และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 (๒)	 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง	 หรือ 
ประกาศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้

		 (๓)	 กำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าถูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

		 (๔)	 สง่เสรมิผูจ้า้งงานและผูร้บังานไปทำทีบ่า้นในการสรา้งแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีในการทำงาน	ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับงานที่รับ
ไปทำที่บ้าน

		 (๕)	 ติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทำ 
ที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

		 (๖)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

		 (๗)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ

  ท้ังน้ี	ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายน้ี	ให้กรรมการหรืออนุกรรมการ 
ซึง่คณะกรรมการมอบหมายตาม	(๖)	มอีำนาจเขา้ไปในสถานประกอบกจิการ 
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หรอืสำนกังานของผูจ้า้งงานหรอืสถานทีท่ำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้นในเวลา 
ทำงาน	 เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ 
ประกอบการพิจารณา	 และให้กรรมการหรืออนุกรรมการรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง	 รวมทั้งให้มีอำนาจในการมีหนังสือ 
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 มาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ตามความจำเป็น

		 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ให้กรรมการและอนุกรรมการแสดง 
บัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	และให้ผู้จ้างงาน	ผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือ 
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก	ส่งหรือแสดงเอกสาร	หรือให้ข้อเท็จจริง	 
และไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

๗) การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง
  ๗.๑) การยื่นคำร้องและพิจารณาของพนักงานตรวจแรงงาน
     ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดย 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ผู้รับงานไปทำที่บ้านอาจยื่นคำร้อง 
ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงานอยู่หรือที่ 
ผู้จ้างงานมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด	 แต่หากผู้รับงาน 
ไปทำทีบ่า้นถงึแกค่วามตายกอ่นการยืน่คำรอ้งหรอืระหวา่งการพจิารณาคำรอ้งให้ 
ทายาทของผูน้ัน้มสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่พนกังานตรวจแรงงานหรอืดำเนนิการตอ่ไป 
ตามหมวดนี	้โดยใหพ้นกังานตรวจแรงงานสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ	และมคีำสัง่ภายใน	
๓๐	วนันบัแตว่นัทีร่บัคำรอ้ง	แตใ่นกรณทีีม่คีวามจำเปน็	ไมอ่าจมคีำสัง่ภายใน	๓๐	วนั 
ได้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
พร้อมด้วยเหตุผล	และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตได้ 
ตามทีเ่หน็สมควร	แตต่อ้งมรีะยะเวลาไมเ่กนิ	๓๐	วนันบัแตว่นัทีค่รบกำหนด	๓๐	วนั 
นับแต่วันที่รับคำร้องนั้น

		 	 	 	 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคำร้องแล้วปรากฏว่า 
ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้จ้างงาน
มีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายนี้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ผู้จ้างงาน 
จ่ายเงินภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งพร้อมกับแจ้ง 
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทราบ

     ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่า	 ผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ 
ได้รับเงินจากผู้จ้างงานให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้ยื่นคำร้องและผู้จ้างงานทราบ
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  ๗.๒) การนำคดีไปสู่ศาลแรงงาน
		 	 	 	 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามข้อ ๗.๑)  

แล้ว ถ้าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงานไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้นให้นำคดีไป 
สู่ศาลแรงงานได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง  
แต่หากผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงานไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดให้
คำสั่งนั้นเป็นที่สุด

		 	 	 	 ในกรณทีีผู่จ้า้งงานเปน็ฝา่ยนำคดไีปสูศ่าลแรงงาน	ผูจ้า้งงาน 
ต้องวางเงินต่อศาลแรงงานตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น	
จงึจะฟอ้งคดไีด	้และเมือ่คดถีงึทีส่ดุและผูจ้า้งงานมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิจำนวนใด 
ให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง	 ให้ศาลแรงงานมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้จ้างงานวางไว้ต่อศาล 
แรงงานให้แก่ผู้ยื่นคำร้องได้

		 	 	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน 
ตรวจแรงงานตามข้อ	๗.๑)	ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือได้ปฏิบัติตาม 
คำพพิากษาหรอืคำสัง่ของศาลแรงงานแลว้	การดำเนนิคดอีาญาตอ่ผูจ้า้งงาน 
ให้เป็นอันระงับไป

๘) พนักงานตรวจแรงงาน
		 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานมี 

อำนาจดังต่อไปนี้
		 (๑)		 เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงาน 

หรือสถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านในเวลาทำงาน	 เพื่อตรวจสอบ 
สภาพการทำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	และสอบถามขอ้เทจ็จรงิ	ถา่ยภาพ	
ถา่ยสำเนาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการรบังานไปทำทีบ่า้นหรอืการจา่ยคา่ตอบแทน 
	 	 	 	 (๒)		 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกั
บความปลอดภัยในการทำงานและกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
ในอนัทีจ่ะปฏบิตักิารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายนี	้	โดยพนกังานตรวจแรงงานตอ้ง 
ได้รับความยินยอมจากผู้จ้างงาน	หรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือได้รับความ 
เห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

		 (๓)		 มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือ 
วัตถุใด	ๆ	มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

		 (๔)		 มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้	

		 ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงาน 
หรอืสถานทีท่ำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย 
อาจจัดให้แพทย์	 นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 
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เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว	 เพื่อให้ความคิดเห็นหรือช่วยเหลือแก่พนักงาน 
ตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ได้

  การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงาน 
ตาม (๔) กฎหมายได้กำหนดให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านอุทธรณ์
ต่อศาลแรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 
นบัแตว่นัทีท่ราบคำสัง่	โดยการอทุธรณน์ัน้ไมเ่ปน็การทเุลาการปฏบิตัติามคำสัง่ 
ของพนกังานตรวจแรงงาน	เวน้แตศ่าลแรงงานจะกำหนดเปน็อยา่งอืน่หรอืมกีาร 
วางหลักประกันตามที่ศาลแรงงานจะกำหนด

		 ในกรณีผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงาน 
ภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด	 ในกรณีผู้จ้างงานเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ 
ศาลแรงงาน	ใหศ้าลแรงงานมอีำนาจกำหนดใหผู้จ้า้งงานตอ้งวางหลกัประกนัตอ่ 
ศาลแรงงานตามที่ศาลแรงงานกำหนด	จึงจะฟ้องคดีได้	 เว้นแต่ศาลแรงงานจะ 
กำหนดเป็นอย่างอื่น
	 	 	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
พนักงานตรวจแรงงาน	หรือได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลแรงงานแล้ว	 
การดำเนินคดีอาญาต่อผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เป็นอันระงับไป

๙) บทกำหนดโทษ
		 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายนี้กำหนดไว้	 ต้องระวางโทษ 

จำคุกหรือปรับ	หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๐) บทเฉพาะกาล
  ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ 

ผูแ้ทนผูจ้า้งงานและกรรมการผูแ้ทนผูร้บังานไปทำทีบ่า้นตามมาตรา	๒๕	(๓)	(๔)	
และ	 (๕)	 เพื่อให้ได้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านตามกฎหมาย
นี้ภายใน	๑๒๐	วันนับแต่วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๔	โดยในระหว่างที่ยังไม่มี 
คณะกรรมการดังกล่าว	 กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
อันประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรม 
การจัดหางาน	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	
ผู้แทนกรมการปกครอง	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เป็นกรรมการ	
และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ	 
ทำหน้าที่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้ไปพลางก่อน
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หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา	 ๒๙	 
	 	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๑	 และมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ 
	 	 กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	๑๘๐	วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป




