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บทคัดย่อ 

  
 การรับงานไปท าที่บ้านเป็นวิธีที่ผู้ประกอบธุรกิจน ามาใช้เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ือหลีกเลี่ยง
ภาระหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยการท างานจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ จึงมี
ลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชา 
ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้า
พบว่ายังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้และการตีความกฎหมาย และในบางกรณียังไม่มีบทบัญญัติที่
จะน ามาปรับใช้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีความพยายามที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติกฎหมายไทยให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม 
 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านมี 3 ประการ 
 ประการแรก ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายก าหนดไว้ว่า “งานที่รับไป
ท าท่ีบ้าน” ต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมาย  
 ประการที่สอง การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เรื่องค่าตอบแทนในการท างาน 
ตามกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านก าหนดค่าตอบแทนในการ



(2) 
 

ท างาน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางระบบในเรื่อง
ค่าตอบแทนไว้ให้ชัดเจน ส่วนเรื่องเวลาในการท างานตามกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน ยังคงพบปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างาน และหากผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ประสบอันตรายจะได้รับการเยียวยาเฉพาะได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน
เท่านั้น ส าหรับกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นหญิงและเด็กก็จะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติมเฉพาะ
หญิงมีครรภ์และเด็กทีม่ีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเท่านั้น ส่วนเรื่องสวัสดิการในการท างานตามกฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ ส าหรับเรื่องความสิ้นสุดของสัญญา กฎหมายให้สิทธิผู้จ้างงานในการเลิกสัญญาไว้เพียงฝ่าย
เดียว จึงมีปัญหาว่าหากผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเป็นต้องการเลิกสัญญาจะต้องบังคับตามบทบัญญัติใด 
 ประการที่สาม การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้านควรก าหนดไว้อย่างไร  
 เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายว่าด้วยการการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ต้อง
เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม ส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน เรื่องค่าตอบแทนใน
การท างาน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านก าหนด โดย
ให้จ่ายค่าตอบแทนในขณะที่ส่งมอบงานหรือตามที่ตกลงกัน ส่วนเรื่องเวลาในการท างานกฎหมายไม่ได้
บัญญัติไว้ ส าหรับเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ห้ามผู้จ้างงานจ้างให้ท างานที่อาจเป็นอันตราย 
ห้ามส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย ต้องแจ้งให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและ
วิธีการในการป้องกันแก้ไขอันตราย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และให้ผู้จ้างงาน
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ 
สถานที่ท างาน ส่วนกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ห้าม
ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ส่วนเรื่องสวัสดิการในการท างาน
กฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติไว้ ส าหรับเรื่องความสิ้นสุดของสัญญากฎหมายให้สิทธิผู้จ้างงานในการเลิก
สัญญาไว้เพียงฝ่ายเดียว ส่วนเรื่องการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท า
ที่บ้าน มีการก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสาร ได้
ในเวลาท างาน 

 เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้านในต่างประเทศ มีการให้นิยาม
ค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ไว้แตกต่างกัน ส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน เรื่อง
ค่าตอบแทนในการท างาน ตามกฎหมายเยอรมนี คณะกรรมการการรับงานไปท าที่บ้านจะก าหนด
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มาตรฐานค่าตอบแทนขั้นต่ า ส่วนกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายชั่วโมง แต่จะจ่ายตามจ านวนชิ้นงานก็ได้ ส าหรับเรื่องเวลาในการท างานที่รับไป
ท าที่บ้านมีทั้งประเทศที่ก าหนดและไม่ก าหนด ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการท างานตามกฎหมาย
อังกฤษ กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเยอรมนี ผู้จ้างงานมีหน้าที่ท าให้สถานที่ท างานและ
ระบบการท างานมีความปลอดภัย หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล โดยทั้งสามประเทศให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก และ
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับสวัสดิการในด้านประกันสังคม ส่วนเรื่องความสิ้นสุดของสัญญา 
ตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมนี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยจะต้องมี
การบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถเลิก
สัญญาได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ส าหรับเรื่องการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มี
การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาก าหนดให้กิจการบางประเภทต้องมีการขอ
อนุญาต ส่วนตามกฎหมายเยอรมนี ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท าบันทึกการจ้างงานและ
การแจกจ่ายงาน 

 จากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาใน
เชิงเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศ และได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเสนอว่าลักษณะของงานที่รับไปท า
ที่บ้านควรดูที่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานโดยไม่ระบุว่าเป็นกิจการประเภทใด หากโดยทั่วไปงานนั้นเป็นงานที่
สามารถท าได้ในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกนอกสถานประกอบกิจการ
อย่างสม่ าเสมอจนท าให้นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างท าของ การ
ท างานในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นการรับงานไปท าที่บ้าน 
 ประการที่สอง การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเสนอให้ก าหนดวิธีการในการ
ค านวณค่าตอบแทน โดยให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และหากผิดนัดไม่
ช าระค่าตอบแทนต้องเสียดอกเบี้ยด้วย ในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เสนอให้เพ่ิมการฝึกอบรม 
และให้พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้หยุดท างานได้ รวมทั้งมีการขยายความคุ้มครองกรณีผู้รับงานไปท า
ที่บ้านประสบอุบัติเหตุนอกสถานที่ท างาน ส่วนในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นหญิงและเด็กเสนอ
ประเภทงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส าหรับสวัสดิการในการ
ท างานเสนอให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานมานานเข้าสู่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
ในเรื่องความสิ้นสุดของสัญญาเสนอให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการเลิกสัญญา  
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 ประการที่สาม การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้าน ผู้เขียนเสนอให้ผู้จ้างงานยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน 

 
ค าส าคัญ: การรับงานไปท าที่บ้าน, ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
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ABSTRACT 

 
Homework is a hire of work applied by entrepreneurs to reduce their cost and 

to avoid their obligations under labor law. In performing such work, the success of work 
will be mainly considered so homework is a hire of work contract, not a hire of service 
contract. As employers have no power of command, homeworkers are not protected by 
the labour law, but they are protected by the Protection of Homework Act B.E. 2553. 
However, from research, it is found that there are some problems incurred by use and 
interpretation of law, and there is no legal provision applicable to some cases. Hence, this 
thesis is an attempt to propose guidelines for amendment on the Thai legal provisions to 
be clear, appropriate and fair. 

There are three legal issues in respect of homework. 
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Firstly, with regard to nature of homework, the law states that homework shall 
be work in industrial sector. This cause restrictions on law enforcement. 

Secondly, with respect to the protection of homeworker on work 
compensation, the Homework Protection Committee is authorized by law to stipulate the 
compensation. Nevertheless, there is currently no stipulation on the said compensation. 
Therefore, it is necessary to set a clear compensation standard. There is no legal provision 
on working hour. Regarding safety of work, some problems on unsafety of work are still 
found. Moreover, in the event that homeworkers confront any danger, they will be 
remedied in case of injury incurred at their workplace only. With respect to female and 
young homeworkers, they will be additionally protected in the event of pregnancy and age 
under fifteen years. There is no legal provision on working welfare. Regarding termination 
of contract, the employer is entitled by law to solely terminate the contract. As a 
consequence, there is a problem that if a homeworker wish to terminate the contract, 
which law will be applicable to? 

Thirdly, how should the supervision on the businesses consisting in hire of 
homework be? 

Upon the consideration on the legal principle on homework in Thailand, the 
Protection of Homework Act B.E. 2553 stipulates that “homework” shall be work in 
industrial sector. For protection of homeworkers on work compensation, employer is 
required by law to fix compensation for homeworker not less than the wage rate under the 
labour protection law as stated by the Homework Protection Committee. The 
compensation shall be paid at the time of work delivery or as agreed. There is no legal 
provision on working hour. For safety of work, the employer is prohibited to hire for any 
work probably dangerous or to hand over any material and equipment likely dangerous. 
The employer shall inform the dangers which may incur and methods to prevent and cope 
with danger as well as providing safety equipment. The employer shall be responsible for 
any expenses in case a homeworker experiences any danger due to performing its duties 
at workplace. In case homeworker is a pregnant woman or a child under fifteen years, 
such person is not allowed to perform any work potentially dangerous to his/her health 
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and safety. There is no legal provision on working welfare. Regarding termination of 
contract, the employer is entitled by law to solely terminate the contract.  With regard to 
the supervision on the businesses consisting in hire of homework, the employer is required 
by law to provide the homeworker with the documents relevant to homework and keep 
them at the business establishment in the condition ready to be examined by labour 
inspector in working hour. 

Upon the consideration on the legal principle on homework in foreign 
countries, “Homework” is differently defined. For the protection of homeworkers on work 
compensation under German law, the Homework Protection Committee shall set the 
standard of minimum compensation. According to laws of England and United State of 
America, there is a stipulation on minimum hourly wage but the payment can be made 
upon success of each work. With regard to working hour of homework, it is prescribed in 
some countries and not prescribed in some countries. Regarding safety of work, under 
laws of England, United State of America and Germany, the employer shall be responsible 
for managing the workplace and working system to be safe and also finding the measures 
to protect any risk as well as providing personal protective equipment. The three 
mentioned countries provide protection to female and young homeworkers and procure 
the social security welfare to them. In respect of contract termination, under laws of 
England and Germany, both parties may terminate the contract by providing prior notice. 
Under law of United State of America, generally the parties may terminate contract without 
any prior notice.  With regard to the supervision on the businesses consisting in hire of 
homework, under law of United State of America, there are some businesses required to 
obtain permission while, under law of Germany, entrepreneurs or its representatives shall 
record the employment and work assignment.   

From the problems regarding homework, the researcher comparatively 
analyzed the international law of the International Labor Organization and foreign 
countries, and proposed the guidelines for amendment on Thai law as follows: 

Firstly, in terms of homework nature, the researcher proposes that the 
homework nature should be considered from the employment relation regardless of 
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business type. If such work is able to be normally performed in the business establishment 
of employer but there are work deliveries to be consistently performed outside business 
establishment, resulting in the legal relation of the parties being changed from hire of 
service into hire of work, such work performance shall be homework; 

Secondly, in respect of homeworker protection, the researcher proposes to 
specify the compensation calculation. The employer shall at least pay monthly 
compensation. If the employer fail to pay compensation, the employer shall be liable for 
interest thereon. With regard to safety of work, the researcher proposes to increase 
training course and allow labour inspector authorized by law to order for work suspension, 
including to expand protection for the homeworkers facing danger outside workplace. In 
case of female and young homeworkers, the types of work possibly dangerous should be 
prescribed in ministerial regulations. With respect to working welfare, persistent 
homeworkers should be added to the Social Security Fund and Workmen Compensation 
Fund. For contract termination, the researcher proposes that both parties should be 
entitled to terminate contract; and 

Thirdly, regarding the supervision on the businesses consisting in hire of 
homework, the researcher proposes that the employer shall submit the documents 
evidencing working conditions and working circumstance. 

 
Keywords: Homework, Homeworker 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม และท่านผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ที่กรุณาให้โอกาสผู้ เขียนด้วยการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และให้แนวความคิดทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่มีประโยชน์ รวมทั้งกรุณาตรวจร่างการจัดท าวิทยานิพนธ์และชี้แนะ
แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา นอกจากนี้ท่านยังให้
ก าลังใจแก่ผู้เขียนไม่ให้ย่อท้อต่อการท าวิทยานิพนธ์จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และข้อคิดเห็นทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับแก้
ไขร่างวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณพัชรีกูล มงกลพรวิทยา และคุณอภินันท์ ทัพผึ่ง ที่ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้เขียนในยามพบปัญหาเร่งด่วนอยู่
เสมอ คุณชวาล อนุเธียร ที่ช่วยแปลบทคัดย่อเป็นภาษาต่างประเทศ คุณศิโรรัชน์ งูตูล และคุณปราณี 
ไพรสยม ที่ให้ก าลังใจผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปี การศึกษา 
2556 ทุกท่าน ที่ได้แบ่งปันข้อมูลในการเรียน การจัดท ารายงาน การจัดท าวิทยานิพนธ์ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเสมอมา 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อุดมศรี กลีบบัว มารดาของผู้เขียน และ
คุณชนมน กลีบบัว พ่ีสาวของผู้เขียน ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ เขียนได้รับการศึกษาที่ดี เชื่อมั่น
ในความสามารถ หวังดี และเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้กับผู้เขียนอยู่เสมอ หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มี
ประโยชน์ในส่วนใดอันยังให้เกิดความดีงามไม่ว่ามากหรือน้อย ผู้เขียนขอมอบความดีนั้นให้เป็นคุณต่อ
ครูอาจารย์ บิดามารดา และบุคคลทั้งหลายที่มีพระคุณต่อผู้เขียนดังกล่าวไปข้างต้น ส่วนบรรดา
ข้อบกพร่องที่มีในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 นางสาวชญานี กลีบบัว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีแบบทุนนิยม ท าให้ภาคธุรกิจ

ต่างๆ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ประกอบกับการเพ่ิมจ านวนของ
ประชากรที่มากขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการ
เพ่ิมก าลังในการผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของตลาด แต่ในขณะเดียวกันผู้
ประกอบกิจการก็จะต้องพยายามหามาตรการในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการให้ต่ าลง 
เพ่ือที่จะได้มีผลก าไรจากการผลิตสินค้าหรือบริการให้มากที่สุด ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบกิจการมี
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถด าเนินกิจการต่อไปในตลาดได้ โดยมาตรการหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมผลก าไรแก่ผู้ประกอบกิจการได้ คือ การหันมาจ้างงานนอก
สถานประกอบกิจการหรือการจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านนั่นเอง  

การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเป็นปรากฏการณ์ในทางแรงงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เลี่ยงของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องการจะลงทุนมาก โดยมีการปิดโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ 
แล้วย้ายสถานที่ผลิตไปอยู่ที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งแต่เดิมขณะที่ท างานในโรงงานหรือสถาน
ประกอบกิจการบุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่เมื่อมีการย้ายสถานที่ผลิตไปอยู่ที่บ้านท าให้
สถานะของบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากลักษณะของการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นเป็น
การที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้จ้างงาน โดยค านึงถึงผลส าเร็จของ
งานที่ท าเป็นส าคัญ โดยในการจ่ายค่าตอบแทนก็จะมีการจ่ายเป็นหน่วยตามความส าเร็จของงาน ไม่ได้
ค านึงถึงแรงงานที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ท าให้แก่ผู้จ้างงานเป็นส าคัญ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติตุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แม้ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการก าหนดค านิยาม
ของค าว่าลูกจ้างไว้เพียงว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่บุคคลดังกล่าวก็จะต้องท างานให้แก่นายจ้างภายใต้สัญญา
จ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาที่ลูกจ้างตกลงจะท าการงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้าง
ให้ตลอดเวลาที่ท างานให้ โดยนายจ้างจะต้องมีอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้าง ซึ่งอ านาจบังคับบัญชานี้ถือ
เป็นเงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน แต่ส าหรับการรับงานไปท า
ที่บ้านนั้น ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีอิสระที่จะท างานที่ไหน เวลาใด หยุดพักเมื่อไร หรือแต่งกายอย่างไรก็
ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ผู้จ้างงานไม่มี
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อ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ด้วยเหตุนี้สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจึงมีลักษณะเป็น
สัญญาจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน
ตามมาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีสถานะ
เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้รับความคุ้มครองตามระบบ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เป็นต้น  

เมื่อสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ นิติสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้จ้างงานจึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่อง
ลักษณะจ้างท าของ ซึ่งอาจท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งโดยทั่วไปมักมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้านนั้น มีขั้นตอน
และกรรมวิธีในการท างานคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับการท างานในโรงงานหรือในสถานประกอบ
กิจการของผู้ประกอบกิจการ แต่สิทธิต่างๆ ที่ได้รับ ตลอดจนความคุ้มครองตามกฎหมายกลับแตกต่าง
กัน จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการส่วนหนึ่งหันมาท าสัญญาในลักษณะจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
แทนสัญญาจ้างแรงงาน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดภาระหน้าที่
ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านขึ้นมาเป็นพิเศษ ประกอบแนวความคิดในทางสากลขององค์การ
แรงงานระหว่างเทศ (International Labour Organization: ILO) ซึ่งเดิมจะเน้นให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้าง (Employee) ที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีการขยายแนวความคิด
ในการให้ความคุ้มครองออกไปถึงผู้ที่ใช้แรงงาน (Labour) ซึ่งรวมไปถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้น
ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกฎเกณฑ์การใช้แรงงานใน
ประเทศในสอดคล้องกับแนวความคิดในทางสากล 

ส าหรับในประเทศไทย ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งถือ
เป็นแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในประเทศ จึงได้มีการออกระเบียบกรมการจัดหางานว่า
ด้วยการส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อย่างไรก็ตามสาระส าคัญของระเบียบดังกล่าวไม่ได้
ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองในด้านกฎหมายแรงงานแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่ออกมาเพ่ือส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้านและเสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีความเข้มแข็ง 

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 จึงได้มีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยความคุ้มครองแรงงานในงานที่
รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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แรงงาน พ.ศ.2541 ที่บัญญัติให้มีการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่
บ้านให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายฉบับแรกที่
ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาในการ
บังคับใช้ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกับเนื้อหาของกฎกระทรวงให้น าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาปรับใช้ในบางกรณี ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ
แรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง และ
สถานที่ท างานของลูกจ้างในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการ
จ้าง ความปลอดภัยในการท างาน และกระท าการอย่างอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ แต่เมื่อการรับงานไปท าที่บ้านเป็นการท างานในบ้านของผู้รับงานไป
ท าที่บ้านซึ่งเป็นที่รโหฐาน โดยหลักแล้วพนักงานตรวจแรงงานย่อมไม่มีอ านาจที่จะเข้าไปได้ จึงท าให้
เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพราะอาจมีการส่ง
มอบวัตถุดิบหรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้ มาติดต่อ 
รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง จึงท าให้เกิดปัญหาว่าจะควบคุมดูแลได้อย่างไร นอกจากนี้การ
ที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึง
ใช้บังคับได้เฉพาะกรณีที่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่เนื่องจาก
ลักษณะของการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้าน นิติ
สัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาจึงมิได้เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่คู่สัญญาจะผูกพันกันตามสัญญาจ้าง
ท าของ ส่งผลให้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยความคุ้มครอง
แรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน โดย
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือวางมาตรการในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
และคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้จ้างงานอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน และได้รับการเยียวยาเมื่อประสบอันตรายจากการท างาน รวมทั้ง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่สถานประกอบกิจการหลายแห่งได้ด าเนินการเคลื่อนย้ายการ
ผลิตในบางขั้นตอนออกไปด าเนินการนอกโรงงานหรือนอกสถานประกอบกิจการ โดยการมอบงาน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไปผลิตหรือประกอบตามบ้านเรือนส่วนบุคคลแทน 
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อย่างไรก็ตามแม้จะมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
ออกมาคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยตรงแล้ว แต่ก็ยังพบว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ยังคงมีปัญหาบางประการที่มีความไม่สมบูรณ์ และยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ครอบคลุมในบางประการ จึงจ าเป็นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้มี
ความชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรับงานไปท าที่บ้านใน
ประเทศไทยที่เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคต ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประประชาคมอาเซียนจะต้องเปิดกว้างในด้านของ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนากฎหมายแรงงานให้มีความทันสมัย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยด้วย 

จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนได้
รวบรวมประเด็นปัญหาที่ยังมีความไม่ชัดเจน รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายของประเทศไทย เดิมมีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน

งานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ซึ่งมีการให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง งานที่
ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะต้องเป็นการท างานใน
บ้านของลูกจ้างเอง หรือสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพ่ือรับ
ค่าจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือ
บางส่วน และโดยปกติการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของนายจ้าง อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 ซึ่งมีการให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง งานที่ผู้จ้างงานใน
กิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบ
กิจการของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดไว้ว่าต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม อาจท าให้ เกิดปัญหาในการ
ตีความได้ว่างานใดบ้างท่ีเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ และเมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 
จะเห็นได้ว่ามิได้มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่าต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น จึงท าให้เกิด
ปัญหาว่าถ้าเป็นการท างานประเภทอ่ืน เช่น งานพาณิชยกรรม หรืองานบริการ จะได้รับความคุ้มครอง
ด้วยหรือไม่ และควรมีการก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้าน
ไว้ด้วยหรือไม่ 
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อย่างไรก็ตามในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านนั้นได้เคยมี
วิทยานิพนธ์เสนอให้แก้ไขค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” และเสนอให้แยกประเภทของงานที่
รับไปท าที่บ้าน โดยให้ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปท าท่ี
บ้าน เพ่ือน าไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ นอกสถานที่ประกอบกิจการของผู้จ้าง
งาน โดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ของผู้จ้างงานทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการท างานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้จ้างงาน หรืองาน
อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง และงานที่รับไปท าที่บ้านซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ได้แก่ งานที่รับไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม งานเกี่ยวกับภาคการเกษตร งานเกี่ยวกับการ
ประมง และงานในด้านอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง1 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวยังคงไม่
ชัดเจนอยู่ ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ที่ก าหนดให้ใช้
วัตถุดิบและอุปกรณ์ของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาได้ว่าหากมิได้มีการใช้
วัตถุดิบและอุปกรณ์ของนายจ้างเลยก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง และในเรื่องประเภทของงานที่รับไป
ท าที่บ้านที่ก าหนดให้รวมถึงงานเกี่ยวกับภาคการเกษตรและงานเกี่ยวกับการประมงด้วย ก็อาจท าให้
เกิดปัญหาได้ เพราะโดยทั่วไปงานเกษตรก็จะท า ณ สถานที่เพาะปลูกท าการเกษตร เช่น นา ไร่ สวน 
ส่วนงานประมงก็จะท าในทะเลหรือบนเรือประมง ไม่ได้มีการรับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นจึงเห็นได้ ว่า
การก าหนดค านิยามตามที่กล่าวมาข้างต้นยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า กฎหมายอังกฤษไม่ได้มีการให้
ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ แต่จากการค้นคว้าพบว่า โดยทั่วไป “งานที่รับไปท าที่บ้าน” 
หมายถึง งานใดๆ ที่ท าจากที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นงานในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่การผลิตรองเท้าไปจนถึงการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ ส่วนตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาได้ให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง การผลิตสินค้าโดยบุคคลใดๆ ที่
บ้าน อพาร์ทเมนต์ ห้องเช่า หรือห้องพัก ให้แก่นายจ้าง (Employer) ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตสินค้า
ดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านน ามาใช้ในการผลิตสินค้านั้น 
ส่วนกฎหมายเยอรมนีและกฎหมายสิงคโปร์ไม่ได้มีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้โดยตรง 
แต่มีการให้ค านิยามค าว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ โดยตามกฎหมายเยอรมนี “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน”
หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถเลือกสถานที่ท างานด้วยตนเอง โดยท างานในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่
ตนเลือก ไม่ว่าจะท าโดยล าพังหรือมีสมาชิกในครอบครัวช่วยท า โดยเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าหรื อ

                                           
1 ณัชชา เมืองสง, “การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.117. 
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อุตสาหกรรมตามค าสั่งของผู้ประกอบการค้า (Trader) หรือตามค าสั่งของคนกลาง (Intermediate 
Master) และการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับวัตถุดิบไม่ท าให้ฐานะของผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนตามกฎหมายของสิงคโปร์ “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ เพ่ือน าไปผลิต ท าความสะอาด ประดับตกแต่ง ท าให้สวยงาม เปลี่ยนแปลง
แก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ส าหรับน าไปจัดจ าหน่าย โดยท างานในบ้านของตัวเองหรือในสถานที่
อ่ืนๆ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารจัดการของบุคคลผู้ให้วัสดุ อุปกรณ์  หรือสิ่งของนั้น
โดยจากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายสิงคโปร์พบว่าไม่มีการออกกฎหมายมาเพ่ือให้ความคุ้มครองครอง
แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมใดๆ เป็นสิ่งต้องห้ามในที่อยู่อาศัยส่วนตัว 
ส่งผลกระทบโดยตรงให้การรับงานไปท าที่บ้านถูกผลักไสให้กลับไปสู่อุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิมที่มี
การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม2 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม
มอบให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือ
งานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีความเหมาะสมหรือไม่ และควรมีการก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ด้วยหรือไม่ 

ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน มีประเด็น
ปัญหาที่ผู้เขียนจะท าการศึกษาดังนี้ 

1) ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติ

ไว้ว่า การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่น้อย
กว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไป
ท าที่บ้านก าหนด และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปท าที่บ้านยังไม่ได้มีการก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน ซึ่งการที่กฎหมายวาง
หลักการให้ก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน ก็มีประเด็นปัญหาที่จ าต้องพิจารณาว่าควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้อย่างไร 
เนื่องจากในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทนั้น ย่อมมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้แตกต่างกัน 

                                           
2 Vega Ruiz, M.L., Home work: A comparative analysis of legislation and 

practice, (Geneva: International Labour Office, 1996), p.18. 
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แม้เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ในแต่ละสถานประกอบกิจการก็อาจมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ไว้แตกต่างกัน บางสถานประกอบกิจการอาจมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้หลากหลาย แม้เป็น
ลูกจ้างในต าแหน่งเดียวกันก็อาจได้รับค่าจ้างไม่เท่ากันก็ได้ ประกอบกับลักษณะของการท างานที่รับไป
ท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อใดก็ได้ และจะท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ เพียงแต่ต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ไม่เหมือนกับการท างานในสถาน
ประกอบกิจการที่นายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาควบคุมการท างานของลูกจ้าง โดยนายจ้างจะประกาศ
เวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานในแต่ละวัน
ของลูกจ้างเอาไว้ 

 นอกจากนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 ได้มีการบัญญัติไว้ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่
ท า หรือตามก าหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า ซึ่ง
อาจมีประเด็นปัญหาว่าการที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้จะเป็นการก่อให้เกิดภาระในการท าบัญชีและ
ภาระในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้จ้างงานมากเกินไปหรือไม่ เนื่องจากงานที่รับไปท าที่บ้านบาง
ประเภทอาจมีการส่งมอบงานกันบ่อย เช่น ทุก 1-2 วัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาว่าหากผู้จ้างงาน
ผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการบัญญัติไว้ ดังนั้นจึงมีปัญหาว่าควร
ใช้หลักทั่วไปตามมาตรา 224 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือควรมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัตขิองกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษ ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
เป็นรายชั่วโมง อย่างไรก็ตามนายจ้าง (Employer) อาจจ่ายค่าจ้างโดยค านวณตามชิ้นงานแทนการ
จ่ายค่าจ้างเป็นอัตรารายชั่วโมงก็ได้ โดยเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องท าการทดสอบเพ่ือหาค่าเฉลี่ย
ความเร็วในการท างานให้ส าเร็จของผู้รับงานไปท าที่บ้านและก าหนดอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงาน ซึ่งวิธีการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายชิ้นดังกล่าวเรียกว่า ระบบอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานที่เป็นธรรม (The 
System of Fair Piece Rates) ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีนายจ้าง (Employer) 
ต้องการจ่ายค่าจ้างโดยค านวณจากชิ้นงาน ให้นายจ้างก าหนดอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานโดยศึกษาดูจาก
ระยะเวลาในการท างาน หรือวิธีการค านวณอ่ืนๆ อันเป็นแบบแผน และให้เก็บเอกสารเกี่ยวกับวิธีการ
ในการค านวณอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานไว้ให้เจ้าหน้าที่แผนกค่าแรงและชั่วโมงการท างาน (The Wage 
and Hour Division) ตรวจดูได้ ส่วนตามกฎหมายเยอรมนี ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความ
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คุ้มครองตามมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ าที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการการรับงานไปท าที่บ้าน (Home 
Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย คือ ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลาง ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการด้านแรงงาน โดยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศ
แล้วจะเห็นว่ามีวิธีการค านวณค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพราะเกิดจากการตกลงร่วมกันและมีวิธีการคิด
ค านวณที่แน่นอนเป็นขั้นเป็นตอน 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าการที่มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 วางหลักการไว้ว่า การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่
บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงาน
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้านก าหนด และต้องไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ ควรใช้มาตรฐานใดในการก าหนดค่าตอบแทนในงานที่
รับไปท าที่บ้าน และการที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
ก าหนดให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า หรือตาม
ก าหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท ามีความเหมาะสม
และเป็นธรรมหรือไม่ ควรมีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  และในกรณีที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ควรมีการบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หรือไม ่

2) ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับเวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ เนื่องจากลักษณะการท างานที่รับไปท าที่บ้านอาจมี
ความไม่แน่นอน โดยในการท างานแต่ละครั้งผู้จ้างงานอาจมอบหมายปริมาณงานให้มากน้อยแตกต่าง
กัน และด้วยลักษณะของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ท าให้ผู้
จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเท่านั้น ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน
นี้ มีวิทยานิพนธ์เห็นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ว่าไม่ควร
ก าหนดเวลาการท างานปกติ วันหยุด วันลา เพราะเป็นเรื่องที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรก าหนดเองตาม
ความสะดวกของตน3 อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานที่รับ
ไปท าที่บ้านไว้เลย ก็อาจเป็นช่องทางให้ผู้จ้างงานมอบหมายงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านมาก

                                           
3 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.95. 
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จนเกินไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งโดยทั่วไปมักมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าก็จ าเป็นที่จะต้องรับท างาน
ดังกล่าว การที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องท างานหนักมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ในเรื่องการให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายต่างประเทศสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสองระบบ คือ ระบบที่ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ เช่น 
กฎหมายอังกฤษ ซึ่งก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และกฎหมายเยอรมนี ซึ่งก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องมีระยะเวลาท างานไม่เกิน 8 
ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะขยายระยะเวลาในการท างานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้หากมีการขยาย
ระยะเวลาการท างาน ต้องเฉลี่ยช่วงระยะเวลาในการท างานภายใน 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ ต้องไม่
เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และระบบที่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่
บ้านไว้ เช่น กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 หรือไม่ อย่างไร 

3) ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน มีประเด็นปัญหา
ที่ผู้เขียนจะท าการศึกษาดังนี ้

 (1) มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการบัญญัติห้าม

ผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานบางประเภท เช่น งานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย งานที่ต้องท า
ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย รวมถึงห้ามผู้จ้างงานจัดหา
หรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่อาจเป็นอันตราย และต้องแจ้งเตือนให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
อ่ืนที่ใช้ในการท างาน อย่างไรก็ตามยังคงพบว่ามีผู้รับงานไปท าที่บ้านบางส่วนได้รับอันตรายจากการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านอยู่ นอกจากนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานได้มีการตรา
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะ แต่ก็มีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองรวมไปถึงผู้รับงานไปท าท่ีบ้านด้วยหรือไม่ 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษ
และกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด เพ่ือคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างาน โดยตามกฎหมายอังกฤษก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับรองเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัยในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านว่าจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่เหมาะสม 
รวมทั้งมหีน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกคน ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านก็มีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นอันเนื่องมาจากการท างาน
ของตนเอง ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการท าให้การท างานและ
สถานที่ท างานปราศจากอันตรายร้ายแรง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ส าหรับผู้ท างานก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบี ยบหรือ
ค าสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ส่วนตามกฎหมายเยอรมนีก าหนดให้ผู้ประกอบการค้า
หรือคนกลางมีหน้าที่ต้องชี้แจงแก่ผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านก่อนที่จะรับงานไปท าที่บ้านให้ทราบถึงวิธีการ
ท างานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันอันตรายดังกล่าว และมีการ
ก าหนดให้สถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน ต้อง
ได้รับการออกแบบติดตั้งและบ ารุงรักษาไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและประชาชนทั่วไป 

 ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่ามาตรการในการป้องกันอันตราย
อันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านตามบัญญัติไว้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
และสามารถน าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท า งาน พ.ศ.
2554 มาใช้กับการรับงานไปท าที่บ้านได้หรือไม่ 

(2) มาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
บัญญัติให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการใช้
วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างาน ที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงาน
ไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือในกรณีมีอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ 
สถานที่ท างาน จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพเท่านั้น หากมีความเสียหายอย่างอ่ืนอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น สูญเสีย
อวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะจนไม่สามารถท างานได้ นอกจากนี้การที่กฎหมายก าหนด
ว่าต้องเป็นอันตรายที่เกิดจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน อาจเกิดปัญหาว่าถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้รับอันตรายในสถานที่อ่ืน นอกเหนือจากสถานที่ท างาน เช่น ได้รับอันตรายขณะน างานไปส่งมอบ
ให้แก่ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ท าให้ผู้รับงาน
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ไปท าที่บ้านหรือทายาทของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่อาจเรียกให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพได้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษ 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเยอรมนี มีการก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตราย
เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในการท างานได้รับความคุ้มครองตามระบบประกันสังคม 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่ามาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท า
ที่บา้นที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
อย่างไร 

4) ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการ

บัญญัติห้ามผู้ใดจ้างหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปี ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการจ้างงานที่มีลักษณะไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย บุคคลดังกล่าวก็สามารถท างานได้ แตกต่างกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่บัญญัติห้ามมิให้จ้างเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด 
ไม่ว่างานนั้นจะมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่ก็ตาม และมีการบัญญัติให้
ความคุ้มครองแรงงานที่เป็นหญิงทุกคนมิได้มีการจ ากัดเฉพาะหญิงมีครรภ์ โดยจะมีการให้ความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมเป็นพิเศษแก่หญิงมีครรภ์ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษมีการ
ก าหนดให้นายจ้างต้องให้ความใส่ใจกับผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นหญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ หรือหญิงซึ่ง
อยู่ในช่วงให้นมบุตร และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีคู่มือส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับความ
เสี่ยงแก่หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์หรือเพ่ิงคลอดบุตร รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่นายจ้างในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการก าหนดห้ามมิให้นายจ้างปฏิเสธที่จะจ้างงานหญิง
เนื่องจากการตั้งครรภ์ตราบเท่าที่หญิงนั้นยังท างานตามหน้าที่ได้ หรือเลิกจ้างหญิงมีครรภ์เพราะอคติ
ของตน หรืออคติของเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้า และห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ 
เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ในเรื่องการจ่ายเงิน งานที่ได้รับมอบหมาย การเลื่อน
ต าแหน่ง การปลดพนักงาน การฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 
ส่วนตามกฎหมายเยอรมนีมีการก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางใช้หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์
ยกของหนักหรือท างานเกี่ยวกับชิ้นส่วนของงานที่เป็นอันตราย และห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างคนงาน
หญิงระหว่างตั้งครรภ์จนกระท่ังคลอดบุตร 4 เดือน 
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ส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก ตามกฎหมายอังกฤษมี

การก าหนดให้เด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการก าหนดห้ามจ้างงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความ
ผาสุกของผู้เยาว์ โดยมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท างานไว้ตามช่วงอายุของผู้เยาว์ ส่วนตาม
กฎหมายเยอรมนีห้ามมิให้มีการจ้างงานเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปี แต่มีข้อยกเว้นว่าเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่ 
14 ปีขึ้นไป อาจท างานบางประเภทโดยเป็นผู้ฝึกฝนงานได้ แต่การท างานนั้นจะต้องมีความเหมาะสม
ส าหรับเด็กด้วย และมีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานไว้ โดยให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ท างานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่ามาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

5) ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการบัญญัติ

เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ และเนื่องจากลักษณะของสัญญาให้รับงานไปท าที่บ้าน 
ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน จึงท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้าง และไม่ได้รับสวัสดิการ
ตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ผู้จ้างงานก็ไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้าง จึงไม่มีหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
โดยสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น ตามมาตรา 
95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการในเรื่องใด หรือก าหนดให้การจัดสวัสดิการในเรื่องใดต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานได้ ซึ่งต่อมาได้มีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ.2548 ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ าและห้องส้วม สิ่งจ าเป็นในการ
ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลจัดเตรียมไว้ในสถานที่ท างานของลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ
จากกองทุนเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างาน ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ส าหรับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม แม้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านไม่อาจเข้า
สู่ระบบประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง แต่อาจเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยสมัครใจ
เข้าเป็นผู้ประกันตนได้ แต่เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถ
จ่ายเงินสมทบได้ จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม  
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษมีการ

ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับสวัสดิการในการพัฒนาฝีมือการท างาน ตลอดจนสวัสดิการ
เกี่ยวกับสภาพการท างานและความปลอดภัยในการท างาน นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองด้าน
ประกันสังคม กรณีประกันการว่างงาน การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ส่วนตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเยอรมนี มีการก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครอง
เกี่ยวกับสวัสดิการในด้านประกันสังคม ทั้งในกรณีชราภาพ ทุพพลภาพตาย เจ็บป่วย คลอดบุตร เงิน
สงเคราะห์ครอบครัว อุบัติเหตุและเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ซ่ึงแต่ละกรณีจะก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายเงินสมทบแตกต่างกัน 

ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าควรมีการบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการใน
การท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 
หรือไม่ อย่างไร หรือควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านได้รับสวัสดิการตามระบบกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างในระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 

6) ปัญหาเกี่ยวกับความส้ินสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติ

ไว้ว่า ในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอก
เลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่ง
ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนี้มีวิทยานิพนธ์เสนอไว้ว่าควร
จะมีการก าหนดให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา เพราะหากพิจารณาจากลักษณะของการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านแล้ว จะเห็นว่ามีการส่งงานกันเป็นครั้งๆ หรืองวดๆ ซึ่งอาจถือเป็นสัญญาไม่มี
ก าหนดระยะเวลา การเลิกสัญญาจึงควรมีการบอกกล่าวล่วงหน้า4 อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าแม้
โดยทั่วไปการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมักจะไม่มีการก าหนดระยะเวลากันเอาไว้ แต่ก็มี
ความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาอาจท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านโดยมีการก าหนดระยะเวลา ดังนั้น
การเลิกสัญญาจึงควรก าหนดให้มีความแตกต่างกันหรือไม่ นอกจากนี้เมื่อพิจารณามาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จะเห็นได้ว่า มีการก าหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้
จ้างงานต้องการใช้สิทธิในการเลิกสัญญาเท่านั้น แต่ไม่มีการก าหนดถึงกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ต้องการใช้สิทธิในการเลิกสัญญาไว้เลย จึงอาจเกิดปัญหาว่าหากผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการเลิก

                                           
4 เพ่ิงอ้าง, น.106. 
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สัญญาจะต้องปฏิบัติอย่างไร จะต้องบังคับกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือควรมีการ
บัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษ ใน
กรณีที่ฝ่ายนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ถ้ามีการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเกิน 1 เดือน
ขึ้นไป นายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านก่อนเลิกสัญญาตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด เช่น กรณีท่ีท าสัญญาต่อเนื่องกันน้อยกว่า 2 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
สัปดาห์ กรณีที่ท าสัญญาต่อเนื่องกันเกินกว่า 2 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เป็น
ต้น ในกรณีฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ถ้ามีการท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน 1 ปีขึ้น
ไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นายจ้างก่อนเลิกสัญญาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ส่วน
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา คู่สัญญามีสิทธิที่จะยกเลิกความผูกพันที่มีต่อกันตามสัญญาในเวลาใดก็ได้ 
โดยจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเหตุผลในการตัดสินใจของนายจ้างที่จะยุติความสัมพันธ์ตาม
สัญญาการจ้างงานจะต้องไม่ใช่เหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติ ส่วนตามกฎหมายเยอรมนี 
ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านก่อนเลิกสัญญาตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น กรณีท่ีผู้รับงานไปท าที่บ้าน
มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน กรณีมีอายุงานเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 
ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เป็นต้น ส่วนในกรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายบอก
เลิกสัญญาจะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางก่อนเลิกสัญญา 2 สัปดาห์ 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าการที่มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้จ้างงานไว้เพียง
ฝ่ายเดียวเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการบัญญัติให้การเลิกสัญญาเป็นสิทธิของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือไม่ 
อย่างไร นอกจากนี้การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่มีการก าหนดระยะเวลาและไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาควรก าหนดให้มีความแตกต่างกันหรือไม่ และในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้มีการ
กระท าความผิดขึ้นหรือมีการกระท าความผิดซ้ า คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ อย่างไร 
และจะต้องใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อใด 

ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้าง
ให้รับงานไปท าที่บ้าน 

เนื่องจากการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้จ้างงานไม่ต้อง
รับภาระหน้าที่ต่างๆ ตามท่ีระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ้างงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ภาครัฐสามารถควบคุมและตรวจสอบการจ้างให้รับ
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งานไปท าที่บ้าน ตลอดจนสามารถให้คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้อย่างเพียงพอ ซึ่งตามมาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยให้ผู้จ้างงานต้องจัดท า
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และ
เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง ขณะที่มอบหมายงานนั้น และ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
โดยทั่วไปการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นสามารถท าได้ เว้นแต่ในบางกิจการที่จะต้องมีการขอ
อนุญาตในการจ้างงานโดยก าหนดให้นายจ้างต้องขอรับใบอนุญาตในการจ้างให้รับไปท าที่บ้าน ส าหรับ
งานในกิจการอุตสาหกรรม 7 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มสตรี อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการถักเสื้อกันหนาว อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ อุตสาหกรรมการ
ผลิตผ้าเช็ดหน้า อุตสาหกรรมเย็บปักถักร้อย และอุตสาหกรรมการผลิตกระดุมและหัวเข็มขัด ส่วน
ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องขอรับใบอนุญาตในการท างานที่รับงานไปท าที่บ้าน ส าหรับงานในกิจการ
อุตสาหกรรม 2 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มสตรี และอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับ โดยในการขออนุญาตจะต้องมีการรับรองทั้งจากนายจ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้านว่ามี
ความจ าเป็นต้องท างานที่บ้านเนื่องจากไม่สามารถท างานในโรงงานได้ ทั้งนี้ต้องมีการยืนยันจาก
นายจ้างว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนตามกฎหมาย
เยอรมนีมีการก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท าบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่าย
งานให้แก่ผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านติดไว้ในที่เห็นได้ง่าย และต้องส่งบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่าย
งานไปยังหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่เรียกว่า ส านักงานการจ้างงานแห่ง
ท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถทราบถึงสภาพการจ้าง
และสภาพการท างานที่รับไปท าที่บ้านได้ 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าการที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการ
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็น
ภาษาไทย มอบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงาน
ของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง ขณะที่มอบหมายงานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ
เอกสารได้ในเวลาท างานนั้นเพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
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2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

2.1 เพ่ือศึกษาหลักทั่วไปของลักษณะงานที่รับไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าท่ีบ้าน ทั้งในเรื่องลักษณะ
ของงานที่รับไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 

2.3 เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องลักษณะของงานที่รับ
ไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะ
ที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศเยอรมนี และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

2.4 เพ่ือวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องลักษณะ
ของงานที่รับไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 กับกฎหมายมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายของประเทศเยอรมนี และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

2.5 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการการรับงานไปท าที่บ้าน การให้
ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงาน
ไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
3.ขอบเขตของการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับงานไปท าที่บ้าน 

โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายมาตรฐาน
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แรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยจะศึกษาอนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่า
ด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 และข้อเสนอแนะที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996
ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศเยอรมนี และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสนอแนวทางปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์ของการรับงานไปท าท่ีบ้านในประเทศไทยต่อไป 

 
4.วิธีการศึกษา 

 
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย

วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หนังสือ 
เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกับการรับงานไปท าท่ีบ้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คือ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่ 
กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ
กฎหมายของประเทศสิงคโปร ์
 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 
5.1 ท าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาในการรับงานไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
5.2 ท าให้ทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน การ

ให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

5.3 ท าให้ทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน การ
ให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
ของประเทศเยอรมนี และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
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5.4 ท าให้ทราบถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของการรับงานไปท าที่บ้าน ทั้ง
ในเรื่องลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุม
การประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 กับกฎหมายมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายของประเทศเยอรมนี และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

5.5 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการรับงานไปท าที่
บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการ
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ .ศ.2553 เพ่ือให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย
ต่อไป 
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บทที่ 2 
วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐาน 

ของการรับงานไปท าที่บ้าน 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะศึกษาหลักกฎหมายในการให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยในการพิจารณาเรื่องการให้คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตาม
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาในเบื้องต้น ถึง
วิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของการเกิดขึ้นและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งการรับงานไปท าท่ี
บ้านนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างช้านาน และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามลักษณะโครงสร้างทางด้านสังคม
วิทยาและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยในบทนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง
วิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้านในภาพรวมตั้งแต่ยุคโบราณในสมัย
โรมัน ยุคกลาง ยุคใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้านใน
ต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศสิงคโปร์ 
รวมทั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และวิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไป
ท าท่ีบ้านในประเทศไทย 

 
1.วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานของการรับงานไปท าที่บ้านในยุคโบราณและยุคกลาง 
 

ในยุคโบราณตั้งแต่สมัยโรมันซึ่งเริ่มต้นราวประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ.
4761 ยังไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยนักกฎหมายโรมันรู้จักแต่เพียง
สัญญาเช่า (Locatio Conductio) เท่านั้น และได้ใช้หลักเกณฑ์ของสัญญาเช่านี้กับความสัมพันธ์ทุก
ประเภทที่จัดอยู่ในสัญญาเช่า ตามกฎหมายโรมันคู่สัญญาตามสัญญาเช่าแบ่งได้เป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้
มอบสิ่งของบางสิ่งบางอย่างให้ (Locator) และฝ่ายผู้รับเอาสิ่งของที่เขาให้เช่า (Conductor) โดยฝ่าย
ผู้มอบสิ่งของบางสิ่งบางอย่างให้ (Locator) เป็นผู้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจใช้สอยหรือใช้ประโยชน์
ในสิ่งของของตน ในกรณีการเช่าทรัพย์เขาก็ยินยอมให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ใน

                                           
1 Thai History, “การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 

2558, จาก https://sites.google.com/site/thaihistorysotoihfdkjntr/-kar-baeng-yukh-smay-
thang-prawatisastr 
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ทรัพย์ของเขา ในกรณีการเช่าการท างานเขาก็ได้มอบการท างานของเขาให้ และในกรณีการเช่าเพ่ือ
ผลงานเขาก็มอบผลงานที่ท าส าเร็จของเขาให้ ในขณะที่ฝ่ายผู้รับเอาสิ่งของที่เขาให้เช่า (Conductor) 
ก็คือ บุคคลผู้มีอ านาจใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในสิ่งของของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าเป็นทรัพย์ การท างานให้ 
หรือผลงานที่ท าจนส าเร็จแล้ว ดังนี้จะเห็นได้ว่าแม้ในสมัยโรมันจะถือว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่เป็น
รูปแบบแบบเดียว (Uniform Contract) แต่ก็ได้เริ่มมีเค้าการจ าแนกสัญญาเช่าออกเป็นสามแบบตาม
วัตถุท่ีถูกเช่า คือ การใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ การท างานให้ หรือผลงานที่ท าส าเร็จ2 

 ต่อมาในสมัยยุคกลางช่วงปี ค.ศ.476 ถึง ค.ศ.14533 ก็ยังคงไม่มีแนวความคิด
เกี่ยวกับสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน แต่ก็ได้เริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ในยุโรป โดยในยุคนั้นมี
แรงงานเสรี (Free Servant) ที่รับจ้างท างานอิสระเกิดขึ้น ซึ่งแรงงานประเภทนี้มีความส าคัญมากใน
เขตเมืองใหญ่ๆ ของยุโรป โดยเฉพาะในช่วงการเริ่มพัฒนาโรงงานช่างฝีมือตั้งแต่ ค.ศ.900 เป็นต้นมา 
โดยแรงงานรับจ้างอิสระในยุคนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ช่างฝีมือ (Handicraft) ซึ่งเป็นแรงงานที่ผลิต
สินค้าออกจ าหน่าย ช่างผลิต (Job Work) ซึ่งเป็นแรงงานที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
เป็นรายๆ เป็นต้น โดยที่ในยุคกลางนั้นมีการห้ามผลิตสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายในอนาคต ช่างผลิตจะรับ
วัสดุมาและท าการผลิตตามความรับผิดชอบของตน ซึ่งอาจจะท าอยู่ในบ้านของตนเองหรือบ้านของผู้
ว่าจ้างก็ได้ และช่างผลิตอาจจะได้รับค่าตอบแทนเป็นสิ่งของหรือเงิน4 
 
2.วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานของการรับงานไปท าที่บ้านในยุคใหม่ 
 

 เมื่อยุคกลางสิ้นสุดลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ช่วงปี ค.ศ.1453 ถึง ค.ศ.19455 มีเหตุการณ์
ที่ส าคัญเกิดขึ้น คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1780 โดย
เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกของโลก และต่อมาได้มีการแพร่ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ทั่ว
ยุโรป การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการน าเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาใช้ในโรงงานกันอย่างแพร่หลาย 
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต จากการใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครื่องจักรท างาน

                                           
2 วินัย ลู่วิโรจน์, หลักวินิจฉัยลักษณะส าคัญของสัญญาจ้างแรงงาน, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ครีเอทีฟคอร์เนอร์ จ ากัด, 2546), น.6-7. 
3 Eduzones, “ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558, จาก 

https://blog.eduzones.com/poonpreecha/87026 
4 วินัย ลู่วิโรจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.12-13. 
5 Eduzones, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3. 
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แทน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็ยังคงมีการรับเอาส่วนดีของ
การค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบอย่าง ซึ่ง
บางส่วนของการผลิตสามารถด าเนินการภายนอกโรงงานได้ จึงท าให้บ้านกลายเป็นส่วนขยาย
ตามปกติของสถานที่ท างานส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการของตลาดสูง6 และในเวลาต่อมาผู้ท างานก็เริ่มมีการซื้อเครื่องจักรเป็นของตัวเอง และน า
เครื่องจักรดังกล่าวไปใช้กับงานในบ้านของพวกเขาเอง โดยงานดังกล่าวยังคงใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เจ้าของ
โรงงานเป็นผู้จัดหาให้ โดยที่โรงงานจะน าสินค้าไปบรรจุเอง ท าให้การรับงานไปท าที่บ้านในระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันก็จะเห็นได้ว่าบ้านพัก
ส าหรับอยู่อาศัยได้ถูกเปลี่ยนไปให้มีสภาพเหมือนโรงงานจนไม่น่าอยู่นัก เพราะบริเวณบ้านถูกกองด้วย
สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องท างานตั้งแต่เช้ายันค่ า นอกจากนี้ในการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านยังอาจมีการให้ลูกๆ หรือญาติๆ มาช่วยกันผลิตสินค้าเพ่ือให้ทันกับความ
ต้องการของตลาด ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดของพวกเขาเอง7 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปท าที่บ้านนั้น เป็นการจ้างงาน
นอกระบบที่มีวิวัฒนาการมาอย่างช้านานแล้ว โดยเริ่มต้นมาจากการท างานที่บ้าน ซึ่งการท างานที่
บ้านที่เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ถูกพบได้จากยุคก่อนระบบทุนนิยม ผ่านการซื้อขาย
และแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือในสังคมการท างานแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นระบบ
การท างานในนามของนายจ้างและเป็นที่แพร่หลายมาก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม แม้ว่าการรับ
งานไปท าที่บ้านจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ตาม8 

 
3.วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานของการรับงานไปท าที่บ้านขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

ในอดีตองค์การแรงงานระหว่างเทศ ( International Labour Organization: ILO) มี
แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง (Employee) ที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก แต่
ในปัจจุบันมีการขยายแนวความคิดออกไปถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงาน (Labour) ซึ่งรวมไป

                                           
6 Vega Ruiz, M.L., Home work: A comparative analysis of legislation and 

practice, (Geneva: International Labour Office, 1996), p.1. 
7 Ruth Crawford, “Development and Control of Industrial Homework,” 

Monthly Labor Review, Vol.58, No.6, p.1147 (June 1944). 
8 Vega Ruiz, M.L., supra note 6, p.1. 
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ถึงลูกจ้าง คนท างานบ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และบุคคลอ่ืนใดที่ใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์หรือเกิด
มูลค่าข้ึนมา โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความสนใจกับการใช้แรงงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ภาคนอกระบบ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 แล้ว เพราะเห็นว่าเป็น
กิจกรรมของคนจนที่ท างานหนัก แต่กลับเป็นแรงงานที่ไม่มีตัวตน มีเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม 
มีรายได้ไม่แน่นอน และมักไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร 9 ท าให้ขาดการ
คุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม รวมทั้งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในทาง
เศรษฐกิจและสังคมบ่อยครั้งกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ โดยในปีค.ศ.1973 องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้จ าแนกกิจกรรมการใช้แรงงานออกเป็นกิจกรรมการใช้แรงงานภาคในระบบ (Formal 
Sector) และภาคนอกระบบ (Informal Sector)10 

กิจกรรมการใช้แรงงานภาคนอกระบบ ( Informal Sector) มีลักษณะส าคัญ คือ เป็น
หน่วยประกอบการขนาดเล็กมักมีการใช้แรงงานในครอบครัวและใช้ทุนต่ า มีการใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะในการผลิตต่ า มีการใช้แรงงานที่เข้มข้น เปิดด าเนินการได้โดยง่ายและมีการแข่งขันที่ค่อนสูง ผล
ที่ตามมาก็คือ ผลิตภาพมักจะต่ า ให้ผลตอบแทนต่ าและไม่สม่ าเสมอ โดยกิจกรรมภาคนอกระบบ
เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงานในช่วงที่โอกาสจ้างงานภาคในระบบมีจ ากัด ความ
เชื่อในช่วงนั้นก็คือการประกอบอาชีพภาคนอกระบบจะหมดไปเมื่ออุตสาหกรรมมีการพัฒนาจนถึงขีด
ที่สามารถรองรับแรงงานได้ท้ังหมด11 

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมภาคนอกระบบซึ่งรวมถึงการรับงานไปท าที่บ้าน ก็ยังคงด ารง
อยู่เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องจนมา จนกระท่ังถึงปี ค.ศ.1980 เมื่อมีการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนา ท าให้การจ้างงานภาคในระบบลดลง เป็น
ผลให้กิจกรรมภาคนอกระบบมีความส าคัญมากขึ้น เพราะนอกจากจะมีรูปแบบของการผลิตที่ยืดหยุ่น 
ท าให้ต้นทุนต่ าแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่มี
งานท าอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์การจ้างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของการผลิตของ
ภาคในระบบ ซึ่งการคงอยู่และเพ่ิมขึ้นของการจ้างงานภาคนอกระบบนี้ ส่งผลให้เกิดการทบทวน

                                           
9 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์, ผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย: 

สิทธิและการรณรงค์นโยบาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549), น.11. 
10  นฤมล นิราทร, “แรงงานนอกระบบ: การคุ้มครองทางสังคมและนัยต่อการพัฒนา,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558, จาก http://seminar.qlf.or.th/File/DownloadFile/733 
11 เพ่ิงอ้าง. 

http://seminar.qlf.or.th/File/DownloadFile/
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ความหมายของกิจกรรมภาคนอกระบบใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วและในประเทศที่ก าลังพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งพลวัตรของ
ตลาดแรงงาน โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนค าศัพท์ที่ใช้เรียกกิจกรรมดังกล่าว 
จากเดิมท่ีเรียกว่ากิจกรรมภาคนอกระบบ (Informal Sector) มาเป็นเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal 
Economy)12 

ส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านนั้นแม้ว่าในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจะท าให้
การรับงานไปท างานที่บ้านบางประเภทหายไป เนื่องจากผู้ใช้แรงงานนิยมไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ก็มีการรับงานไปท าที่บ้านหลายประเภทที่ยังคงด ารงอยู่และมีแนวโน้มที่จะมีการ
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในทุกภาคเศรษฐกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา นอกจากการรับงานไปท าที่บ้านจะมีการ
เจริญเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ โดยได้รับการสะท้อนให้เห็นไม่เพียงแต่การกระตุ้นความสนใจในหมู่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมและแรงงานเท่านั้น แต่ยังอยู่ในการตัดสินใจของหลายๆ รัฐบาลที่จะน า
กฎระเบียบที่ออกแบบมาโดยมีรายละเอียดเพ่ือให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้ท างานประเภทนี้มา
บังคับใช้13 

ส าหรับองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้ความคุ้ม
คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จึงได้ก าหนดกลไกหรือมาตรการระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้านในรูปของอนุสัญญาโดยเมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ในสมัยประชุมที่ 83 ที่
ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เห็นว่าอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
ของการปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการท างาน ซึ่งได้น ามาปรับใช้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วยนั้นอาจ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและเพ่ิมเติม
สารัตถะบางประการในมาตรฐานแรงงานให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของงานที่รับไปท าที่บ้าน ที่
ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้พิจารณารับข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับงานที่
รับไปท าที่บ้าน และได้ก าหนดให้ข้อเสนอนี้อยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยได้มีมติ ณ 
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ให้รับรองอนุสัญญานี้ โดยเรียกว่า อนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วย

                                           
12 เพ่ิงอ้าง. 
13 Vega Ruiz, M.L., supra note 6, p.1. 
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งานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177)) แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้14 

นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่
บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177)) องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจึงได้จัดท าข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - Home Work 
Recommendation, 1996 (No. 184)) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เหมาะสม ยื ดหยุ่น และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของแต่ละประเทศ 

 
4.วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานของการรับงานไปท าที่บ้านในต่างประเทศ 

 
การรั บ งานไปท าที่ บ้ านถื อว่ า เป็ นการท า งานรู ปแบบหนึ่ ง ของแรง ง าน ใน

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการรับงานไป

                                           
14 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันมี 15 

ฉบับ แต่มีการบอกเลิก 1 ฉบับ จึงมีผลใช้บังคับ 14 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุด
พักผ่อนประจ าสัปดาห์ (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ.1921, อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกัน (เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ) ค.ศ.1924, อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ.1930, อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบทของ
อนุสัญญา ค.ศ.1946, อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการบริการจัดหางาน ค.ศ.1948, อนุสัญญาฉบับที่ 
100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ.1951, อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการยกเลิกการลงโทษ
อาญาคนงานพ้ืนเมือง ค.ศ.1955, อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.1957, 
อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบทของอนุสัญญา ค.ศ.1961, อนุสัญญาฉบับที่ 
122 ว่าด้วยนโยบายการมีงานท า ค.ศ.1964, อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ าหนักสูงสุด ค.ศ.1967, 
อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ันต่ า ค.ศ.1973, อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟ้ืนฟูด้านการฝึก
อาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ.1983 และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ค.ศ.1999  

 ความร่วมระหว่างประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, “อนุสัญญา ILO 
ที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558, จาก https://ilosectionmol 
thailand.wordpress.com 

https://ilosectionmolthailand.wordpress.com/2014/12/19/%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-ilo-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83/
https://ilosectionmolthailand.wordpress.com/2014/12/19/%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-ilo-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83/
https://ilosectionmol/
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ท าท่ีบ้านนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างช้านาน และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามลักษณะโครงสร้างของแต่ละ
ประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสังคมวิทยาและสภาพเศรษฐกิจ15 โดยในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะ
ขอกล่าวถึงวิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้านของประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศสิงคโปร์ 

4.1 ประเทศอังกฤษ 
 การรับงานไปท าที่บ้านในประเทศอังกฤษมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยใน
ศตวรรษท่ีสิบหก มีการท าอุตสาหกรรมขนสัตว์ ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้ที่ท างานที่
บ้าน เพ่ือล้าง ทอ และสานขนสัตว์ ต่อมาในศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปดการรับงานไปท าที่บ้านก็มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร จ าพวกมีด ช้อน 
และส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร สามารถพบได้ทั่วไปรอบๆ เมืองเชฟฟิลด์ (Sheffield) ซึ่งเป็น
เมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ และอุตสาหกรรมการผลิตโซ่และตะปูในเมืองเวสต์มิดแลนด์ 
(West Midlands) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศอังกฤษ แม้ว่าต่อมาการรับงาน
ไปท าที่บ้านหลายประเภทจะหายไป เนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ( Industrial Revolution) 
ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1780 โดยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกของโลก และต่อมาได้มีการแพร่
ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ทั่วยุโรป ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจ่ายงานเข้ามาสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็
ตามการรับงานไปท าที่บ้านก็ยังคงเป็นรูปแบบการจ้างงานที่มีบทบาทส าคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม
ในช่วงศตวรรษท่ีสิบเก้า16 

 จนกระท่ังในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านก็ยังคงมีอยู่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการในด้านการให้ค าปรึกษา การไกล่เกลี่ยประนีประมอน และการอนุญาโตตุลาการ (The 
Advisory Conciliation and Arbitration Service: ACAS) ซึ่ ง เป็นองค์กรของรัฐบาลสหราช
อาณาจักร (ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ) ระบุว่าในปี ค.ศ.2013 มี
ผู้รับงานไปท าที่บ้านในอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักรมากกว่าล้านคน โดยส่วนใหญ่จะอยู่
ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีการแพร่กระจายของการรับงานไปท าที่บ้านไปยังการ

                                           
15 Vega Ruiz, M.L., supra note 6, p.1. 
16  Alexandra Beauregard, Kelly Basile and Esther Canonico, “Home is 

where the work is: A new study of homeworking in Acas – and beyond,” สืบค้นเมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2558, จาก http://www.acas.org.uk/media/pdf/f/2/Home-is-where-the-work-
is-a-new-study-of-homeworking-in-Acas_and-beyond.pdf 
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ท างานซึ่งโดยทั่วไปมีการท างานในส านักงาน โดยการใช้อุปกรณ์ทางโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อระยะไกล
ไปยังสถานที่ท างาน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นส าหรับพนักงานและเพ่ือประหยัดค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจส าหรับองค์กร เช่น ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น17 

 ส าหรับแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้น ตามกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษถือว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นกลุ่มผู้ที่ถูกจ้างงานโดยไม่ปกติ ( Atypical 
Groups)18 และไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้
โดยเฉพาะ ดังนั้นสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงย่อมขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางกฎหมายในการจ้างงานบุคคลดังกล่าว ซึ่งสถานะในการจ้างงานแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 
ลูกจ้าง (Employee) คนงาน (Worker) และผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed)19 โดยสถานะในการ
จ้างงานจะก าหนดถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีในการท างาน โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (The Office for National Statistics) พบว่าในปี ค.ศ.2012 ผู้ที่ท างานจากที่บ้านส่วนใหญ่
มีการรายงานถึงสถานนะของตนเองว่าเป็นผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed) ถึงร้อยละ 63 และเป็น
ลูกจ้าง (Employee) ร้อยละ 3720 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาจากค าพิพากษาของศาลอังกฤษในคดี 
Airfix Footwear Ltd v Cope (1978) และในคดี Nethermere (St Neots) Ltd v Gardiner and 
Taverna (1984) พบว่าในกรณีที่นายจ้างมีการจ้างให้บุคคลใดท างานนอกสถานประกอบกิจการ ใน
ลักษณะที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ หรือมีการก าหนดรูปแบบงานที่ให้ท า มี
การส่งมอบและเก็บรวบรวมผลงานที่ให้ท าอย่างสม่ าเสมอ บุคคลดังกล่าวถือว่ามีสถานะเป็นลูกจ้าง 21 
ดังนี้ผู้รับงานไปท าที่บ้านในลักษณะดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองตามระบบกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานในฐานะลูกจ้าง 

4.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                           
17 Ibid. 
18  Brain Willy, Employment Law, Second edition, (Harlow: Pearson 

Education Limited, 2003), p.80. 
19 NIdirect Government Services, “Working from home and piece work,” 

สืบค้นเมือ่วันที่ 21 มิถุนายน 2558, จาก http://www.nidirect.gov.uk/index/ information-and-
services/employment/employment-terms-and-conditions/flexible-working/working-
from-home-and-piece-work.htm 

20 Alexandra Beauregard, Kelly Basile and Esther Canonico, supra note 16. 
21 Brain Willy, supra note 18, p.80. 

http://www.nidirect.gov.uk/
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วิวัฒนาการของการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศสหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทจะมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน มีอุตสาหกรรมเพียง ไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่มี
ประวัติความเป็นมาที่แตกต่างออกไป ซึ่งโดยทั่วไปนั้นอุตสาหกรรมการรับงานไปท าที่บ้านที่อยู่รอดมา
จนถึงปัจจุบัน เป็นร่องรอยที่ปรากฏมาก่อนยุคที่จะเลิกการท างานฝีมือที่บ้านไปสู่ยุคที่มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องจักรกล โดยอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดคืออุตสาหกรรมถุงมือซึ่งถูกพบตั้งแต่สมัย
อาณานิคม โดยมีเมืองฟุลตัน (Fulton County) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมถุงมือ โดยก่อนหน้านี้ชาวอินเดียแดงซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองอเมริกันจะใช้หนังกวางเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพ่ือติดต่อทางธุรกิจการค้ากับผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ซึ่งหนังกวาง
ดังกล่าวนิยมน ามาท าเป็นถุงมือและขายให้กับคนตัดไม้ในพ้ืนที่โดยรอบ ต่อมาในช่วงกลางของ
ศตวรรษที่สิบแปด ช่างฝีมือชาวสก็อตถูกดึงดูดมายังพ้ืนที่นี้และท าให้การผลิตถุงมือหนังเริ่มมีคุณภาพ
ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงมีการน าถุงมือไปจ าหน่ายในตลาด โดยผู้ผลิตมักจะเพียงแต่จัดตั้งร้านค้า และมี
การแจกจ่ายงานไปตามบ้านเรือน ต่อมาในปี ค.ศ.1960 เริ่มมีการน าเครื่องจักรเข้ามาใช้ ท าให้มีการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้นมากมาย หลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ท างานจ านวนหนึ่งซื้อเครื่องจักร
เป็นของตนเองและท างานอยู่ในบ้านของพวกเขา ซึ่งผู้ท างานเหล่านี้ยังคงท างานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ทางโรงงานจัดหาให้ โดยอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการรับงานไปท าที่บ้านก็มักจะ
ได้รับการพัฒนามาในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น22 

 ส าหรับแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเริ่มแรกกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านถูกก าหนดขึ้น
ภายในแต่ละมลรัฐ โดยในปี ค.ศ.1871 ถึงปี ค.ศ.1904 มลรัฐสิบสองแห่งได้มีการตรากฎเกณฑ์ขึ้นเพ่ือ
จ ากัดเก่ียวกับการรับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้งการตรวจสอบและการลงทะเบียนการรับงานไปท าที่บ้าน 
ต่อมาในปี ค.ศ.1938 สภาคองเกรสได้มีการผ่านกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม 
ค.ศ.1938 (The Fair Labor Standards Act of 1938: FLSA) โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ครอบคลุม
คนท างานไม่ว่าจะท างานที่บ้านหรือในโรงงานอุตสาหกรรม23 นอกจากนี้ตามกฎหมายดังกล่าวได้มี
การบัญญัติให้เลขานุการแรงงาน (The Secretary of Labor) มีอ านาจที่จะออกกฎระเบียบและค าสั่ง
ใดๆ เพ่ือวางระเบียบ ควบคุม จ ากัด หรือห้ามการรับงานไปท าที่บ้านในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็น

                                           
22 Ruth Crawford, supra note 7, p.1146. 
23 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, “The History 

of Restrictions on Industrial Homework,” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  15 ตุ ล า ค ม  2558, จ า ก 
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/722/722.F2d.795.82-2133.html 
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และเหมาะสมเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยอาศัยอ านาจดังกล่าวเลขานุการ
แรงงานจึงได้ออกกฎระเบียบเรื่องที่ 29 ของประมวลกฎระเบียบของสหพันธรัฐ ส่วนที่ 530 การจ้าง
งานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม (Title 29 CFR Part 530 - Employment of 
Homeworkers in Certain Industries) โดยตามกฎระเบียบดังกล่าวมีการวางข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้ทั้งนายจ้าง
และผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องได้รับอนุญาตให้มีการรับงานงานไปท าที่บ้านส าหรับกิจการอุตสาหกรรม
บางประเภทด้วย24 

4.3 ประเทศเยอรมนี 
 วิวัฒนาการของการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศเยอรมนีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป คือมีการเริ่มต้นมาจากการท างานที่บ้านในหมู่งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือใน
สังคมการท างานแบบดั้งเดิม จนกระทั่งต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้การท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นที่นิยมมากขึ้น จนการรับงานไปท างานที่บ้านบางประเภทหายไป แต่ก็มีกิจกรรม
หลายประเภทที่ยังคงอยู่รอดมาได้เพราะฝีมือของแรงงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด
และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น งานเย็บปักถักร้อย งานเจียระไนเครื่องประดับประเภทคริสตัล 
เป็นต้น25 

 ส าหรับแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมาย
ของประเทศเยอรมนีก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นบุคคลที่ถูกจัดให้มีสถานะเช่นเดียวกับลูกจ้าง 
(Employee-like Person) โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเป็นพิเศษ คือ 
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1911 และต่อมาได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีรากฐานมาจาก
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ปี ค.ศ.1951 (The Home Work Act 1951) ซึ่งต่อมาได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งครั้งล่าสุด ปี ค.ศ.200626 อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้

                                           
24  Raymond J. Donovan, “Department of Labor, Wage and Hour Division, 

Employment Standards Administration, 29 CFR Part 530: Employment of Homeworkers 
in Certain Industries,” Federal Register, Vol.46 No.86, (May 1981): 25106. 

25 Vega Ruiz, M.L., supra note 6, p.1. 
26 Manfred Weiss and Marlene Schmidt, Labour Law and Industrial  

Relations in Germany,  Fourth revised edition. ( The Netherlands: Kluwer Law 
International, 2008), p.48. 
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บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างท่ีท างานในสถานประกอบกิจการ27 

4.4 ประเทศสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านถูกปฏิเสธ

สถานะในการจ้างงาน ถูกยกเว้นจากขอบเขตของการใช้กฎหมายทั่วไป และถูกจัดให้เป็นคนท างาน
ส่วนตัว (Own-account) หรือผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-employed worker)28 โดยในปี ค.ศ.1960 
ประเทศสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่
ก าหนดขึ้นใหม่นี้ เป็นสาเหตุให้การรับงานไปท าที่บ้านที่มีอยู่เดิมนั้นหายไป เนื่องจากความจ าเป็นใน
การควบคุมการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้พัฒนา
ระบบในการควบคุมและการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม และก าหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัย โดย
ให้มีคณะกรรมการการจัดหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Housing & Development Board: 
HDB) เพ่ือตรวจสอบว่าที่อยู่อาศัยส่วนตัวถูกน ามาใช้เพียงเพ่ือการอยู่อาศัยอย่างเคร่งครัด กิจกรรม
ทางอุตสาหกรรมใดๆ จึงเป็นสิ่งต้องห้ามในที่อยู่อาศัยส่วนตัว ซึ่งมาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรง
ให้การรับงานไปท าที่บ้านถูกผลักไสให้กลับไปสู่อุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิม29 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีการออกกฎหมายมาเพ่ือให้ความคุ้มครองครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

 อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการรับงานไปท าที่บ้านส าหรับงานในกิจการอุตสาหกรรม 
แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่มีอยู่ในสิงคโปร์ท าให้มีการท างานจากที่บ้านในรูปแบบการ
ท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Teleworking jobs/Telecommuting jobs) ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ท างาน
สามารถท างานได้จากที่บ้านหรือสถานที่ที่ต้องการ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ผู้จัดการ
บัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษี นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น30 

                                           
27 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ: 

ศึกษากรณีงานภาคเกษตรกรรม ประมง และงานที่รับไปท าที่บ้าน”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554), น.75. 

28 Vega Ruiz, M.L., supra note 6, p.7. 
29  Ibid, p.3. 
30  Ministry of Manpower, “Flexible Work Arrangements,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม 2558, จาก https://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/employ ment-
practices/flexible-work-arrangements.pdf 

https://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/
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5.วิวัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานของการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย 
 

การจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทยเป็นการจ้างงานนอกระบบที่
มีมานานแล้ว ซึ่งลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านแต่เดิมนั้นจะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือนหรืองานที่
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยมีการตัดขั้นตอนการผลิตในบางขั้นตอนหรือน าชิ้นส่วนของ
งานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้งหมด โดยในอดีตการรับงานไปท าที่บ้านเป็นเพียงอาชีพเสริม
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันการรับงานไปท าที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลัก อันเนื่องมาจากการ
เจริญเติบโตของภาคธุรกิจที่มีการขยายขนาดเพ่ิมมากขึ้นและการแข่งขันที่มีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องพยายามชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ผลิตและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ยิ่งผู้ประกอบกิจการสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นก็จะท าให้กิจการได้รับผลก าไรที่สูงขึ้น ส่งผลให้มี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ประกอบ
กิจการบางส่วนมีการปรับตัว โดยหันมาจ้างงานแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งนอกสถานประกอบกิจการ โดยให้
แรงงานกลุ่มนี้รับงานไปท าในครัวเรือนของตนเอง หรือรวมกลุ่มกันท างานภายในหมู่บ้าน ซึ่งแรงงาน
กลุ่มนี้เรียกว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” 

ต่อมาเมื่อกลางปี พ.ศ.2540 เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่จากการประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ่ มีการจ้างงานเป็นจ านวนมาก เปลี่ยนเป็นปรับลด
ขนาดของกิจการให้เล็กลง ส่งผลให้มีสถานประกอบการขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น ซึ่งในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กนี้เองจะมีการรับช่วงการผลิตสินค้าและบริการมาท าเป็นทอดๆ มีการกระจายการผลิตสู่การ
ใช้แรงงานตามบ้านเรือน หมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ระบบการรับงานไปท าที่บ้านที่โตขึ้น ท า
ให้มีลักษณะการจ้างงานและการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น31 

แม้ว่าจะผ่านพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 มาแล้ว แต่ในปัจจุบันการจ้างให้
รับงานไปท าที่บ้านก็ยังมีความแพร่หลาย เนื่องจากเป็นรูปแบบการจ้างงานที่สามารถช่วยลดภาระใน
ด้านการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้ และผู้ประกอบกิจการสามารถจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็น
จ านวนมากๆ ได้โดยที่ไม่ต้องมีสถานประกอบกิจการอยู่เลย ท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ

                                           
31 กระทรวงแรงงาน, “รับงานไปท าท่ีบ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558,จาก 

http://www.mol. go.th/employee/job_home 
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ของผู้ประกอบกิจการต่ าลง นอกจากนี้การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านยังเป็นการลดภาระหน้าที่ของผู้
ประกอบกิจการในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกด้วย ในด้านผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้น 
แม้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ผู้รับงานมาท าที่บ้านก็เลือกที่จะท างาน
ดังกล่าว เนื่องจากการรับงานไปท าท่ีบ้านมีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ในการท างาน โดย
ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถที่จะเลือกเวลาท างาน เวลาพัก และสถานที่ท างานได้ตามความสะดวก
ของตน เนื่องจากบางกรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจมีภาระต้องท างานบ้าน หรือต้องดูแลเด็กหรื อ
คนชรา ท าให้ไม่สะดวกในการท างานตามเวลาปกติ การรับงานไปท าที่บ้านก็จะท าให้ท าให้ผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านสามารถท่ีจะเลือกเวลาท างานและเวลาพักเม่ือไรก็ได้ นอกจากนี้การรับงานไปท าที่บ้านยังท า
ให้ผู้ที่ต้องการท างาน แต่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือไม่สามารถออกไปหางานท านอกบ้าน  เช่น 
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถรับงานไปท าที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท างาน และการรับงานไปท าที่บ้านยังถือเป็นโอกาสหารายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีการศึกษา
และทักษะที่จ ากัด เพราะการรับงานไปท าที่บ้านนั้นผู้จ้างงานจะไม่เข้มงวดเรื่องคุณสมบัติของผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านและการท างานนั้นไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการสมัครเข้าท างาน นอกจากนี้การลงทุนในการ
ท างานก็ไม่สูงหรือแทบจะไม่ต้องลงทุนเลย และผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่อง
การตลาด หรือปัญหาในการหาช่องทางจ าหน่ายสินค้า32 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การรับงานที่รับไปท าที่
บ้านเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น มีอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบท และจ านวนผู้รับงานไปท าที่บ้านก็
ยังคงมีแนวโน้มในการขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ
ล่าสุด เมื่อปี 2550 พบว่ามีครัวเรือนที่รับงานมาท าที่บ้านเป็นจ านวน 249,290 ครัวเรือน และมี
ประชากรที่รับงานไปท าที่บ้านเป็นจ านวน 442,251 คน33 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลเมื่อปี 2552 ของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Foundation for Labour and Employment Promotion
) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งการรณรงค์ด้านนโยบายเพ่ือให้เกิด
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบระบุว่า ตัวเลขผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจ
ออกมานั้นต่ ากว่าความเป็นจริงมาก จากการประมาณมูลค่าการส่งออกและศักยภาพการผลิตของ

                                           
32 อมรา พงศาพิชญ์ และคณะวิจัย, การกระจายงานออกนอกแหล่งผลิต: งานจ้างเหมา

ที่รับไปท าที่บ้านโดยผู้หญิงและเด็ก, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547), น.94.  

33 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, “รับงานมาท าที่บ้าน ปี 2550 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 , จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/ 
survey/HomeExc_50.pdf 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/
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ประเทศ เชื่อกันว่าน่าจะมีผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงประมาณ 2 ล้านคนในประเทศไทย34 ดังนั้นกลุ่มผู้รับ
งานไปท าที่บ้านจึงถือว่าเป็นแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเป็นปรากฏการณ์ในทางแรงงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้
ประกอบกิจการที่ต้องการจะลดต้นทุนในการผลิตและหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน โดยมีการปิดหรือปรับลดขนาดโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ แล้วย้ายสถานที่ผลิตไปอยู่
ที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งแต่เดิมขณะที่ท างานในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการบุคคล
ดังกล่าวมีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่เมื่อมีการย้ายสถานที่ผลิตไปอยู่ที่บ้านท าให้สถานะของบุคคลดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากลักษณะของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นสัญญาที่
ท าขึ้นระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับผู้จ้างงานโดยมีข้อตกลงให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานให้แก่ผู้
จ้างงาน และผู้จ้างงานตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยค านวณจากผลงานที่
ท าได้เป็นหน่วยหรือเป็นรายชิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญญาดังกล่าวนั้นท าขึ้นโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน
ที่ท าเป็นส าคัญ โดยที่ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้าน35 สัญญาดังกล่าวจึงมี

                                           
34 บุญสม น้ าสมบูรณ์ และพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ , “นโยบายโดยย่อ: การ

คุ้มครองทางกฎหมาย (ผู้รับงานไปท าที่บ้านในเมืองไทย) ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558, จาก 
http://www.homenetthailand.org/index.php/th/2010-03-17-11-37-32-th-th-2/health-
safety-th-th-2/203-policy-brief-social-protection-th-th-2 

35 ค าวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางที่ 31/2543 จ าเลยจ้างโจทก์ท างาน
เย็บเสื้อผ้าสตรีที่ร้านจ าเลย โดยคิดค่าจ้างตามผลงานเป็นรายชิ้น ไม่มีก าหนดเวลาท างานแน่นอน 
โจทย์จะเข้าไปท างานวันเวลาใดก็ได้ตั้งแต่ 9.00-21.00 นาฬิกาของแต่ละวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่ง
จ าเลยหยุดประกอบกิจการ จ าเลยไม่มีอ านาจบังคับบัญชาการท างานของโจทย์ นิติสัมพันธ์ระหว่าง
โจทย์กับจ าเลยไม่ต้องด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่า อันว่าจ้างท าของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเ พ่ือผลส าเร็จแห่งการ
ที่ท านั้น โดยสัญญาจ้างท าของนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญก็คือ การที่ผู้รับจ้างตกลงจะท าการงานสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้แก่ผู้ว่าจ้างจนส าเร็จ ผู้ว่าจ้างมิได้ต้องการเฉพาะแรงงานของผู้รับจ้างแต่เพียงอย่างเดียว36 
แตกต่างจากสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่า อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้ โดยวัตถุประสงค์แห่ง
สัญญาจ้างแรงงานนั้นลูกจ้างต้องท างานให้นายจ้าง โดยนายจ้างต้องการแต่จะใช้แรงงานของลูกจ้าง
เท่านั้น งานที่ลูกจ้างท าจะเสร็จหรือไม่ ไม่ใช่ข้อส าคัญของสัญญาแรงงาน และนายจ้างจะจ่ายสินจ้าง
ตลอดเวลาที่ลูกจ้างได้ท างานให้แก่นายจ้าง37 โดยนายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างซึ่งอ านาจบังคับ
บัญชานี้ถือเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน38 

                                           
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6067/2545 การพิจารณาว่าโจทก์และจ าเลยเป็นลูกจ้างและ

นายจ้างหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจ าเลยมีความสัมพันธ์กันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 575 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 5 แล้ว ยังต้องปรากฏว่า
โจทก์อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
จ าเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ 
มาตรา 119 ด้วย คดีนี้โจทก์รับจ้างจ าเลยท างานต าแหน่งมัคคุเทศก์อิสระ อัตราค่าจ้างขึ้นกับการ
ท างานแต่ละครั้งโดยน านักท่องเที่ยวไปตามตารางทัวร์ที่ก าหนดไว้ หากไม่มาท างานก็จะไม่ได้ค่าจ้าง 
ก าหนดวันท างานไม่แน่นอน ไม่มีการก าหนดวันหยุดวันลาและสวัสดิการส าหรับโจทก์ แสดงว่าโจทก์มี
อิสระในการท างานกับจ าเลยไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชา ไม่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลย นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจ าเลยจึงไม่ใช่การจ้างแรงงาน
หรือเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันตามบทกฎหมายข้างต้นโจทก์ไม่เป็นลูกจ้างของจ าเลย 

36 ไผทชิต เอกจริยกร, ค าอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ 12 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.134. 

37 เพ่ิงอ้าง, น.148. 
38 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 111987/2554 โจทก์ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถ

ตลอดเวลาที่ยังท างานให้ โดยโจทย์มุ่งจะใช้การงานของพนักงานขับรถมากกว่าค านึงถึงผลส าเร็จแห่ง
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การพิจารณาแบ่งแยกว่าสัญญาใดเป็นสัญญาจ้างท าของหรือสัญญาจ้างแรงงานนั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคู่สัญญาในแต่ละสัญญาจะมีสิทธิหน้าที่และได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายแตกต่างกัน ถ้าหากเป็นสัญญาจ้างท าของ โดยทั่วไปจะตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยจ้างท าของเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นสัญญาจ้าง
แรงงานแล้ว นอกจากจะตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 6 ว่าด้วยจ้างแรงงานแล้ว ก็ยังตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานส่วนอ่ืนๆ ด้วย 
อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
วิธีการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม เป็นต้น39 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสัญญาจ้างท าของและสัญญาจ้างแรงงานแล้ว พบว่าแม้สัญญา
จ้างท าของและสัญญาจ้างแรงงานจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีคู่สัญญา
สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งตกลงท างานให้อีกฝ่ายหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายค่ าตอบแทนให้ แต่ก็มีข้อ
แตกต่างกันในประการส าคัญ ดังนี้ 

(1) สัญญาจ้างแรงงานนั้นมุ่งเน้นที่แรงงานของลูกจ้าง ส่วนสัญญาจ้างท าของมุ่งที่
ผลส าเร็จของงาน โดยมีนักกฎหมายบางส่วนเห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานนั้น ลูกจ้างมีหน้าที่แต่ท างาน
ให้นายจ้างเท่านั้น และนายจ้างต้องการแต่จะใช้งานลูกจ้างเท่านั้น ส่วนงานที่ลูกจ้างท าจะเสร็จหรือไม่ 

                                           
งานที่ท า พนักงานขับรถต้องท างานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ และโจทก์มีอ านาจให้
คุณให้โทษ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับพนักงานขับรถจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 13825/2555 โจทก์ผู้รับจ้างต้องมีรถบรรทุกสินค้าเป็นของ
ตนเอง จ าเลยจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ปฏิบัติงานส่งสินค้าให้จ าเลยเท่านั้น จึงบ่งบอกว่าจ าเลยมุ่ง
ถึงผลส าเร็จของงาน คือให้มีการขนสินค้าไปให้ลูกค้าตามช่วงเวลานั้นจนเสร็จสิ้นไปเป็นส าคัญ อีกทั้ง
โจทก์จะมาท างานวันใดก็ได้ตามความสมัครใจ ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าโจทก์ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของจ าเลยและหากโจทก์ฝ่าฝืนไม่ยอมตามจ าเลยมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ได้  แสดงว่า
จ าเลยไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาโจทก์ ซึ่งอ านาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นสาระส าคัญของ
สัญญาจ้างแรงงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจ าเลยจึงเป็นสัญญาจ้างท าของ หาใช่สัญญาจ้าง
แรงงานไม ่

39 วิจิตรา ( ฟุ้งลัดดา) วิ เชียรชม, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน , พิมพ์ครั้ งที่  3, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.116.  
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ไม่ใช่ข้อส าคัญของสัญญา การที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างมิใช่หวังผลส าเร็จของงาน แต่ส าหรับสัญญาจ้างท า
ของนั้น ผู้รับจ้างต้องท างานจนส าเร็จ กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างต้องการผลส าเร็จของงานเท่านั้น40 

(2) สัญญาจ้างแรงงานนายจ้างมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาในระหว่างท างาน41 ส่วน
สัญญาจ้างท าของผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจดังกล่าว โดยมีนักกฎหมายหลายท่านได้อธิบายไว้ดังนี้ 

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า สัญญาจ้างแรงงาน ในระหว่างท างานนายจ้าง
มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างได้ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและค าสั่งของนายจ้าง หากฝ่า
ฝืนนายจ้างมีสิทธิลงโทษทางวินัยได้ ในขณะที่สัญญาจ้างท าของ ในระหว่างท างานผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจ
บังคับบัญชาสั่งการเหนือผู้รับจ้าง42 

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า หลักอ านาจบังคับบัญชาเป็นหลัก
ประการหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท าของ หลักนี้แสดงให้
เห็นว่า หากผู้ที่รับท างานอย่างหนึ่งอย่างใด โดยต้องท างานภายใต้บังคับบัญชาของคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งแล้ว สัญญานั้นก็เป็นสัญญาจ้างแรงงาน กรณีหากท างานให้โดยไม่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชา
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ก็เป็นสัญญาจ้างท าของ43 

สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ผู้ที่จะเป็นนายจ้าง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต้องควบคุมดูแลสั่งการมีอ านาจบังคับบัญชามอบหมายงานให้ท าได้44 

                                           
40 เพ่ิงอ้าง น.136. 
41  วิลาศินี ปานใจ, “ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน”,  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549),  น.39. และ สุนาฎ เจริญสิทธิ์ ,  “ผู้ฝึกงาน”,  
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น.16. 

42 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, ค าอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Labour Law for Human Resources Management, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2557), น.45. 

43 วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 39, น.136. 
44 สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2557), น.78. 
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(3) สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างได้รับค่าจ้าง แม้ยังไม่มีผลส าเร็จของงาน ส่วนสัญญาจ้าง
ท าของโดยทั่วไปจะได้สินจ้างเมื่อท างานจนส าเร็จ45 

(4) สัญญาจ้างแรงงานนายจ้างต้องร่วมรับผิดกรณีลูกจ้างไปท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ในทางการที่จ้าง46 ส่วนสัญญาจ้างท าของโดยทั่วไปผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดกรณีผู้รับจ้างไปท าละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก47 

(5) สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างมักใช้เครื่องมือของนายจ้าง ส่วนสัญญาจ้างท าของผู้รับจ้าง
มักท างานโดยใช้เครื่องมือของตนเอง48 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะเป็นสัญญา
จ้างท าของไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน เมื่อสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานจึงท า
ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้าง ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แม้ว่าลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้านจะมีขั้นตอนและ
กรรมวิธีในการท างานคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับการท างานในสถานประกอบกิจการ แต่สิทธิต่างๆ ที่
ได้รับตลอดจนความคุ้มครองตามกฎหมายกลับแตกต่างกัน จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการ
บางส่วนที่ต้องการหลีกเลี่ยงหรือลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หันมาท า
สัญญาในลักษณะจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านแทนสัญญาจ้างแรงงาน 

อย่างไรก็ตามภาครัฐได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและความส าคัญในการให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จึงมีความพยายามที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยมีการออก
ระเบียบและกฎหมายมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนี้ 

5.1 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน 

                                           
45 มาตรา 602 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับ

มอบการที่ท าถ้าการที่ท านั้นมีก าหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วนๆ และได้ระบุจ านวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ 
ไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น 

46 มาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับ
ลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท าไปในทางการที่จ้างนั้น 

47 มาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพ่ือ
ความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างท าการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้
ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า หรือในค าสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 

48 มาตรา 588 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เครื่องมือต่างๆ ส าหรับใช้ท า
การงานให้ส าเร็จนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 42, น.46-49. 
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 ในปี พ.ศ.2546 กระทรวงแรงงานได้มีการออกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
การส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 โดยระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการ
ส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 มีเจตนารมณ์เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยเนื้อหาของระเบียบดังกล่าวเป็นการออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน และให้มีกองทุนสนับสนุนการรับงานไปท าท่ีบ้าน49 

 อย่างไรก็ตามแม้ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2546 จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในด้านกฎหมายแรงงานแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน คือ ไม่ได้มีการให้
ความคุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน เวลาในการท างาน และความปลอดภัยในการท างาน 
อันเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการให้ความคุ้มครองด้านกฎหมายแก่ผู้ใช้แรงงาน แต่ตามระเบียบ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
และเสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความม่ันคงในการท างาน รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือประโยชน์ในการรับงานไปท าที่บ้าน ตลอดจนเพ่ือความสะดวกต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือของผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้จด
ทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการกู้เงินจากกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต 
เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน50 

 ส าหรับการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้น ตามระเบียบกรมการจัดหา
งานว่าด้วยการส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานทะเบียนผู้รับ
งานไปท าที่บ้านขึ้นในส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักจัดหางานกรุงเทพ โดยมีนายทะเบียนผู้รับ
งานไปท าที่บ้านท าหน้าที่ในการพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าต่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและกลุ่มผู้รับงานไปทาท าที่บ้านเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่

                                           
49 อาภัสรา เทพจ านง, “การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน (home worker) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” บทบัณฑิตย์, เล่ม 66 ตอน 2, (มิถุนายน 
2553): 136. 

50 กระทรวงแรงงาน, “รับงานไปท าที่บ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก 
http://lb.mol.go.th/ewt_news.php?nid=239 
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บ้าน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือสร้างความม่ันคงในการท างาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้ง
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน และติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน51 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2557 มีกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านมาจดทะเบียนกับ
กรมการจัดหางานแล้วจ านวน 537 กลุ่ม มีจ านวนผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นสมาชิก 5,749 คน มี
จ านวนผู้จ้างงานหรือสถานประกอบกิจการที่มอบหมายงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 334 แห่ง52 ซ่ึง
การจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านนี้เป็นการเสริมสร้างให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้มีการรวมตัวกัน 
ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับงานและการผลิต นอกจากนี้ยัง
สะดวกกบัภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือของผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย53 

5.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ในปี 2547 กระทรวงแรงงานได้ตรากฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน

ที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระดับชาติและนโยบายรัฐบาล โดยการตรา
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2547 ซึ่งถือเป็นการรับรองสถานภาพทางกฎหมาย
และเป็นความพยายามครั้งแรกที่จะคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน54 

 สาระส าคัญของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2547 เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยงานที่รับไปท าที่บ้านที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับนี้ จะต้องเป็นงานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม 
หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะต้องเป็นการท างานในบ้านของลูกจ้างเอง หรือสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่สถาน
ประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพ่ือรับค่าจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน โดยใช้

                                           
51 ระเบยีบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 ข้อ 6 
52 เว็บไซต์กฎหมายปาระมี, “พัฒนาคน พัฒนาชาติ: การรับงานไปท าที่บ้าน,” สืบค้น

เมื่ อ วั นที่  15 ตุ ล าคม  2558,  จ าก  http://www.parameelaw.com/index.php?Lay=show 
&ac=article&Id=539660273&Ntype=5 

53 กรมการจัดหางาน , “การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2558, จาก http://www.doetak.com/index08.html 

54 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.20-21. 

http://www.parameelaw.com/index.php?Lay=show%20&ac
http://www.parameelaw.com/index.php?Lay=show%20&ac
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วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการท างานนั้นเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง โดยการให้ความ
คุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับนี้อาจพิจารณาออกเป็นสองลักษณะ คือ การให้ความคุ้มครองตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 และการให้
ความคุ้มครองโดยน าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาปรับใช้ในบางกรณี 

 (1) การให้ความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานที่รบัไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 มี
การให้ความคุ้มครองลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้าน โดยก าหนดให้นายจ้างผู้ซึ่งส่งมอบงานให้ลูกจ้าง 
แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบงานดังกล่าว และนายจ้างจัดท าสัญญาจ้าง
เป็นหนังสือมอบให้ลูกจ้างและนายจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งชุด พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได้ โดยสัญญาจ้างต้องมีรายการตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยังมีการให้ความคุ้มครอง
เกี่ยวกับการค่าจ้าง โดยก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่
ลูกจ้างส่งมอบงานให้แก่นายจ้าง และโดยทั่วไปห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างไว้เพ่ือการอื่นใด เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย และยังมีการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน โดยการ
ห้ามมิให้นายจ้างส่งมอบงานบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งก าหนดให้นายจ้างจัดให้มี
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน และก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยใน
การท างาน โดยลูกจ้างต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน และต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานที่นายจ้างจัดขึ้นหรือก าหนดขึ้น 

 (2) การให้ความคุ้มครองโดยน าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มา
ปรับใช้ในบางกรณ5ี5 

                                           
55 กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ข้อ 2 

การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้านนอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 
มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 44 
มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 134 มาตรา 135 มาตรา 136 
มาตรา 139 มาตรา 140มาตรา 141 มาตรา 142 และมาตรา 143 ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 มี
การก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้านปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ในบางกรณี โดยมีสาระส าคัญ คือ ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันในการ
จ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้  และห้ามนายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็น
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน กระท าการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงหรือเด็ก รวมทั้ง
ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง นอกจากนี้ในกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างมี
สิทธิยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด ถ้านายจ้างจงใจ
หรือกลั่นแกล้งไม่จ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะต้องช าระเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วัน ของ
เงินค่าจ้างที่ค้างช าระจนกว่าจะช าระเสร็จ และส าหรับกรณีท่ีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ลูกจ้างสามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือน าคดีไปสู่ศาลได้56 

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่ รับ
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ขึ้นมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยตรงแล้ว แต่การให้
ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎกระทรวงยังคงมีข้อจ ากัดอยู่บางประการ เนื่องจากตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 มีการให้ค านิยามค าว่า 
“งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายความถึง งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม 
หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะต้องเป็นการท างานในบ้านของลูกจ้างหรือสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่สถานประกอบ
กิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพ่ือรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของ
นายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง ส่งผลให้มีการแบ่งแยกผู้รับงานไปท าที่
บ้านออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ ผู้รับงานไปท าที่บ้านใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของ
นายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ส่วนกลุ่มที่สอง 
คือ ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้าง โดยผู้รับงานไปท าที่
บ้านเป็นผู้ซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตเองทั้งหมด ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านกลุ่มนี้จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว57 

                                           
56 น.นายรอบรู้, “สาระส าคัญของผู้รับงานไปท าที่บ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

2558, จาก http://www.hrtothai.com/Articles/Index/25 
57 บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, เหลียวหลังแลหน้า กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้รับงานไปท าที่

บ้าน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรโตไทป์ จ ากัด, 2550), น.22. 
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 นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการในการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 เนื่องจากในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของ
พนักงานตรวจแรงงาน ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2547 ก าหนดให้น ามาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้บังคับ58 
จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานตรวจแรงงานในการเข้าไปตรวจสถานที่
ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากสถานที่ท างานเป็นบ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นที่
รโหฐาน โดยหลักแล้วหากกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจที่จะเข้าไป พนักงานตรวจแรงงานย่อมไม่อาจเข้าไป
ตรวจสอบหรือควบคุมดูแลได้ จึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน เพราะหากผู้จ้างงานมีการส่งมอบวัตถุดิบหรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือบุคคลอื่น ก็จะเกิดปัญหาว่าจะควบคุมดูแลอย่างไร 

 นอกจากนี้การที่กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2547 ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงมีผลใช้บังคับ
เฉพาะการรับงานไปท าที่บ้านที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านมีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญาจ้าง
แรงงานเท่านั้น แต่เนื่องจากลักษณะของการจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ 
นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาจึงมิได้เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน ส่งผลให้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไม่
สามารถบังคับใช้ได้จริง 

 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าการที่กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่
รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
เท่ากับว่าเป็นการรับรองว่าการรับงานไปท าที่บ้านเป็นความสัมพันธ์ในทางสัญญาจ้างแรงงาน แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
ในทางสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากลักษณะของการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมีการส่งมอบงานให้
ไปท านอกสถานประกอบกิจการ โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อไรก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบังชาในการท างานของผู้รับงานไปท าท่ี
บ้าน และการท างานที่รับไปท าที่บ้านจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานที่ท าเป็นส าคัญ จึ งมีลักษณะเป็น

                                           
58  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 139 วางหลักการไว้ให้พนักงาน

ตรวจแรงงานมีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง  และสถานที่ท างาน
ของลูกจ้างในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้าง สภาพการจ้าง ความปลอดภัยในการ
ท างาน และกระท าการอย่างอ่ืนใด เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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สัญญาจ้างท าของ ดังนั้นเมื่อการรับงานไปท าที่บ้านไม่ใช่ความสัมพันธ์ในทางสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่
สามารถน ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับกับการรับงานไปท าที่บ้าน 

 ดังนั้นแม้จะมีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2547 มาให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้โดยตรงแล้ว แต่
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ในบางประการตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น และการที่กฎหมายฉบับดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงกฎกระทรวงจึงท าให้ไม่อาจให้
ความคุ้มครองได้เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ59 

5.3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ในปี พ.ศ.2553 รัฐสภาได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ให้
ได้รับการปฏิบัติจากผู้จ้างงานอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน และมีการ
เยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านเมื่อประสบอันตรายจากการท างาน รวมทั้งก าหนดให้มีคณะกรรมการที่
ท าหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพการณ์เกี่ยวกับ
การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จากเดิมที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในสถานประกอบกิจการ 
เป็นการจ้างโดยมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการหรือ
ตามบ้านเรือนส่วนบุคคลแทน ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านให้ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
255360 ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านโดยตรง 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยบทบัญญัติ 8 หมวด 50 มาตรา โดยมีการ
บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน ค่าตอบแทนในการท างาน ความ
ปลอดภัยในการท างาน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน การยื่นค าร้องและการ
พิจารณาค าร้อง พนักงานตรวจแรงงาน และมีบทก าหนดโทษซึ่งเป็นโทษทางอาญาไว้ด้วย ซึ่งเป็นการ
แก้ไขข้อบกพร่องและข้อจ ากัดบางประการของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไป

                                           
59 ไผทชิต เอกจริยกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 36, น.136. 
60 กระทรวงแรงงาน, “ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ

งานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558, จาก http://www.labour.go. 
th/th%20/webimage/images/law/doc/home_worker_2553.pdf 
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ท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการใช้บังคับอยู่ก่อนหน้าที่จะมีการตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับดังกล่าวก็ยังคงให้ความคุ้มครองแก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ครอบคลุมและมีความไม่ชัดเจนในบางประการ ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึงในบท
ต่อไป 

 
กล่าวโดยสรุป ในยุคโบราณตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงยุคกลาง ยังไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับ

การให้ความคุ้มครองทางด้านแรงงานแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เกิ ดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษและได้มีการแพร่ขยายไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ทั่วยุโรป 
ส่งผลให้การรับงานไปท าที่บ้านปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่
ขยายเพ่ิมขึ้น ท าให้เริ่มเกิดแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 
ค.ศ.1871 โดยในระยะเริ่มแรกกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านถูกก าหนดขึ้นภายในแต่ละ
มลรัฐ ต่อมาได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair 
Labor Standards Act of 1938: FLSA) ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย หลังจาก
นั้นจึงได้มีออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 
ส าหรับประเทศเยอรมนีได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้านขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1911 
(The Home Work Act 1951) และได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่อยมา ส่วนในประเทศอังกฤษ
ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้โดยตรง แต่ในปี ค.ศ.
1978 ได้มีการตัดสินคดีของศาลวางหลักให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม
ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์แวดล้อมในแต่ละคดีด้วย ส่วนในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มี
การออกกฎหมายมาให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากการรับงานไปท าที่บ้านใน
กิจการอุตสาหกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ส าหรับองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการ
ตราอนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 
1996 (No. 177)) และข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - Home 
Work Recommendation, 1996 (No. 184)) 

ส่วนในประเทศไทยมีการออกระเบียบเกี่ยวกับรับงานไปท าที่บ้านขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2546 แต่ระเบียบดังกล่าวมีขึ้นเพียงเพ่ือส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน แต่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองใน
ด้านกฎหมายแรงงานแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้มีการตรากฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความคุ้มครอง
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ทางด้านแรงงานแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่มีปัญหาบางประการในการบังคับใช้ ต่อมาในปี พ.ศ.2553 
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
การรับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายไทย 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการรับงานไปท าที่บ้าน

ในบทที่ผ่านมานั้น พบว่าการรับงานไปท าที่บ้านในแต่ละประเทศต่างมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน 
และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาตามสภาพโครงสร้างทางด้านสังคมวิทยาและสภาพเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ โดยในแต่ละประเทศต่างก็มีแนวความคิดในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านทั้งในส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกันไป ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะท าการศึกษาถึงการรับงาน
ไปท าที่บ้านตามกฎหมายของประเทศไทย โดยศึกษาถึงลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน ประเภทของ
งานที่รับไปท าที่บ้าน และการให้คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน 
เวลาในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
สวัสดิการในการท างาน ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตลอดจนการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ตาม
กฎหมาย อันน าไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ 
 
1.ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 

การพิจารณาถึงลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นปัญหาประการแรกที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบว่างานในลักษณะใดบ้างที่เป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน ซึ่งจะส่งผลให้
งานนั้นได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 โดยจาก
การศึกษาในเรื่องลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน พบว่าตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ดังนี้ 

“งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืน
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตามค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 อธิบายไว้ว่าในการที่จะพิจารณาว่างานใดเป็นงานที่รับไปท าท่ีบ้าน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังนี้ 
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(1) เป็นงานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท า เพ่ือผลิต
หรือประกอบ บรรจุ ซ่อมแซม ปรับปรุง 

(2) สถานที่ท างานอาจเป็นที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านเลือกเอง และมิใช่สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน 

(3) เพ่ือรับค่าตอบแทน 
(4) งานที่มอบหมายต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผู้จ้างงาน1 
ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานมีการก าหนดเกี่ยวกับลักษณะของการรับงานไปท าที่

บ้านว่า เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของ
งานบางชิ้นไปท าการผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ท าเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็น
งานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนท าการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร ส าหรับประเภทของการ
รับงานไปท าที่บ้านมีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพ่ือใช้ภายในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 
เช่น การท ากระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ดอกไม้ประดิษฐ์ วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป เจียระไนพลอย แหวน ประกอบไฟแช็ค และประกอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น2 

เมื่อพิจารณาจากบทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ พบว่ามีการอธิบายรวมทั้ง
ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านไว้ดังนี้ 

บทความของอาภัสรา เทพจ านง ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” จะต้อง
เป็นงานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมจ้างให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ไปท าการผลิตหรือประกอบนอก
สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน ดังนั้นหากผู้จ้างงานไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
หรือผู้จ้างงานเป็นผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้จ้างให้ผลิตหรือประกอบงานในกิจการ

                                           
1 กระทรวงแรงงาน, “ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน

ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.labour.go. 
th/th%20/webimage/images/law/doc/home_worker_2553.pdf 

2 กระทรวงแรงงาน, “รับงานไปท าที่บ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558,จาก 
http://www.mol.go.th/employee/job_home 

http://www.mol.go.th/
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อุตสาหกรรมนั้น ก็ไม่ถือว่างานนั้นเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน อันจะท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.25533 

บทความของชนาธิป ชินะนาวิน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” มิได้จ ากัด
เพียงต้องไปท าที่บ้านเท่านั้น ลูกจ้างอาจไปท าที่อ่ืนก็ได้ แต่ต้องเป็นนอกสถานประกอบกิจการของผู้
จ้างงาน และการเลือกสถานที่ท างานก็ต้องให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเป็นผู้เลือกด้วย4 

วิทยานิพนธ์ของณัชชา เมืองสง ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นงานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท า 
(2) ประเภทของงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ให้

ความคุ้มครองเฉพาะประเภทของงานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงงาน
ประเภทอ่ืนด้วย 

(3) เป็นการน างานไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ซึ่งอาจ
เป็นบ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือเป็นสถานที่อ่ืนใดที่มิใช่สถานที่ของนายจ้าง5 

รายงานการวิจัยของจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร และคณะ ไม่ได้มีการให้ความหมายของค า
ว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้โดยตรง แต่มีการให้ความหมายของค าว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” ไว้ว่า
หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับผู้ว่าจ้างโดยตรง ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้งานที่ท าต้องเป็นงานที่รับไปท าที่
บ้าน โดยมีลักษณะเป็นการผลิต ประกอบ หรือท าสิ่งของส่งมอบให้กับคนกลางหรือผู้ว่าจ้าง เท่านั้น 
ไม่ได้ผลิต ประกอบ หรือเพ่ือท าขายเอง6 

                                           
3 อาภัสรา เทพจ านง, “การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน (home worker) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” บทบัณฑิตย์, เล่ม 66 ตอน 2, น.137 
(มิถุนายน 2553) 

4 ชนาธิป ชินะนาวิน, “การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” บทบัณฑิตย์, เล่ม 66 ตอน 1, น.90-91 (มีนาคม 2553) 

5 ณัชชา เมืองสง, “การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.67. 

6 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ และพิมพ์ใจ ไมตรีเปรม, รายงาน
การวิจัย มาตรการและแนวทางการส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม , 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2544), น.5. 
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เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่า
มีการให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ดังนี้ 

ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 ไม่ได้มี
การให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้โดยตรง แต่มีการให้ความหมายของค าว่าผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านไว้ตามข้อ 5 ว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายความถึง บุคคลซึ่งรับงานจากเจ้าของงาน
หรือผู้ซึ่งรับมอบหมายงานจากเจ้าของงานไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้
ตกลงในบ้านของตนเอง หรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของเจ้าของงานหรือผู้ซึ่งรับ
มอบหมายงานจากเจ้าของงาน เพ่ือรับค่าจ้าง 

กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ตามข้อ 3 ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความถึง งาน
ที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะต้องเป็นการท างานใน
บ้านของลูกจ้างหรือสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพ่ือรับ
ค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการ
ท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
นายจ้าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้ให้ความหมายของค าว่างาน
ที่รับไปท าที่บ้านไว้ตามมาตรา 3 ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการ
อุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้
จ้างงาน หรืองานอื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าการก าหนดลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ
นั้นมีความแตกต่างกัน จากระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2546 จะเห็นได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านต้องเป็นงานผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่ง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ได้ก าหนดลักษณะ
ของงานที่รับไปท าที่บ้านไว้เช่นเดียวกับระเบียบดังกล่าว คือ เป็นงานผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือ
แปรรูปสิ่งของ แต่ได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมว่าโดยปกติการท างานนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง ในขณะที่พระราชบัญญัติ
คุม้ครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดไว้เพียงว่างานที่รับไปท าที่บ้านต้องเป็นงานในกิจการ
อุตสาหกรรม เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอ่ืนที่
ก าหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น ซึ่งการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
ก าหนดไว้ว่าต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม อาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความได้ว่างานใดบ้างที่
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เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเม่ือพิจารณาจาก
กฎหมายฉบับก่อนหน้านั้น จะเห็นได้ว่ามิได้มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่าต้องเป็นงานในกิจ การ
อุตสาหกรรมเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหาว่าถ้าเป็นการท างานประเภทอ่ืน เช่น งานพาณิชยกรรม หรือ
งานบริการ จะได้รับความคุ้มครองด้วยหรือไม่ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในเรื่องวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 มีการก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในการท างานไว้ โดยก าหนดว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิต
ของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้ จะต้องเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือ
บางส่วนเท่านั้น ส าหรับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านที่ซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตเองทั้งหมด
จะไม่ได้รับความคุ้มครอง7 ส่วนตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดเกี่ยวกับ
วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานเอาไว้ว่าให้บุคคลใดเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังกล่าว จึง
มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานไว้หรือไม่ ผู้
จ้างงานจะต้องจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ และการที่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เองทั้งหมดจะเป็นการท างานที่รับไปท าท่ีบ้านหรือไม่  

ตัวอย่าง การท าสัญญาจ้างทนายความให้ร่างสัญญาหรือร่างค าฟ้องโดยให้ท างานอยู่ที่
บ้านไม่ต้องเข้ามาท างานที่ส านักงาน หรือการจ้างนักเขียนให้เขียนหนังสือหรือบทความอยู่ที่บ้านเพ่ือ
น าไปตีพิมพ์จ าหน่าย ถึงเวลาก็ก าหนดส่งงานกันเป็นงวดๆ โดยทั้งทนายความและนักเขียนไม่ได้ใช้
วัตถุดิบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างเลย เช่นนี้จะเป็นการท างานที่รับไปท าที่บ้านหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ตามตัวอย่างท่ีกล่าวมาไม่ใช่การท างานในกิจการอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อไม่ใช่การท างาน
ในกิจการอุตสาหกรรมย่อมไม่ใช่การท างานที่รับไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 

เมื่อพิจารณาจากค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน อธิบายไว้ว่า การที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้นิยามค าว่า “อุตสาหกรรม” ไว้จึงต้องพิจารณาความหมายที่ใช้
กันทั่วไป ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายค าว่า “อุตสาหกรรม” ไว้
ว่าหมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ นอกจากนี้ความหมายที่ใช้

                                           
7 บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, เหลียวหลังแลหน้า กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้รับงานไปท าที่

บ้าน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรโตไทป์ จ ากัด, 2550), น.22. 
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กันทั่วไป “อุตสาหกรรม” หมายถึง การประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ต้องอาศัยเงินลงทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร 
และแรงงานมาผสมผสานกัน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการส าหรับซื้อขาย กล่าวโดยสรุป “อุตสาหกรรม” 
จึงหมายถึง การผลิตสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรม เป็นการผลิตเพ่ือการประกอบธุรกิจ มิใช่
การผลิตเพ่ือน ามาใช้เองในครัวเรือนโดยทั่วไป8 

เมื่อพิจารณาจากบันทึกการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านพ.ศ. … พบว่ามีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอให้มีการตัดค าว่า “ในกิจการอุตสาหกรรม” 
ออกไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจค าว่าอุตสาหกรรมว่าต้องเป็นการท างานในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการเท่านั้น หากเขียนค าจ ากัดความโดยมีค าว่าเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรม จะท าให้มีปัญหาในการ
ตีความ เพราะงานที่รับไปท าที่บ้านบางครั้งมีความคาบเกี่ยวกับงานอ่ืน เช่น งานหัตถกรรม หรืองานแปรรูปสินค้า
เกษตร ดังนี้จึงควรตัดค าว่า “ในกิจการอุตสาหกรรม” ออก เพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมงานหลายประเภท
และมีผลบังคับใช้ให้ผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการเสียง
ส่วนใหญ่เห็นว่าหากไม่ระบุ “ในกิจการอุตสาหกรรม”จะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่รับผิดชอบในการเป็นผู้จ้าง
งาน และความหมายของ “งานที่รับไปที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม ไม่ใช่
หมายความถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพราะความหมายของ “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพ่ือรับงานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน ซึ่งไม่ต้องระบุว่าเป็นงานอะไร แต่ว่าผู้จ้าง
งานต้องระบุว่าเป็นกิจการอุตสาหกรรม และตามพจนานุกรมความหมายของค าว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง 
กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ ความหมายของอุตสาหกรรมจึงครอบคลุมไปถึง
งานหลายประเภท9 

อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ของณัชชา เมืองสง ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การก าหนดให้ความ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของงานในกิจการอุตสาหกรรมนั้น เป็นการคุ้มครองที่ค่อนข้างแคบ เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีงานที่รับไปท าที่บ้านในหลายรูปแบบนอกเหนือจากงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ได้แก่ งานที่รับไปท าที่บ้านในภาคการเกษตร การประมง และงานด้านอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางธุรกิจ เป็นต้น จึงเสนอให้แก้ไขค านิยามของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้าน
และให้แยกประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้าน โดยให้ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่ผู้
จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิต ประกอบ บรรจุ  ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ นอก

                                           
8 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
9 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่ ๓ 

มี นาคม ๒๕๕๓ ,” สื บค้น เมื่ อ วั นที่  21 พฤษภาคม 2558, จาก  www.parliament.go.th/ 
ewtadmin/ewt/.../article_20100507125409.doc 

http://www.parliament.go.th/%20ewtadmin/
http://www.parliament.go.th/%20ewtadmin/
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สถานที่ประกอบกิจการของผู้จ้างงาน โดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ของผู้จ้างงานทั้งหมดหรือบางส่วน 
และโดยปกติการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง และงานที่รับไปท าที่บ้าน ซึ่งจะได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานที่รับไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม งานเกี่ยวกับ
ภาคการเกษตร งานเกี่ยวกับการประมง และงานในด้านอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง10 

อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมถึงการท างานที่
รับไปท าที่บ้านทุกประเภท ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ที่เสนอให้ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ของผู้จ้างงานทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งการก าหนดเช่นนี้จะท าให้ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านที่ซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตเองทั้งหมดโดยอาจตกลงกันหักกลบลบ
จากค่าตอบแทนเมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ในเรื่องประเภทของงานที่
รับไปท าที่บ้านที่เสนอให้รวมถึงงานเกี่ยวกับภาคการเกษตร และงานเกี่ยวกับการประมงด้วยอาจไม่
ถูกต้อง เพราะโดยปกติทั่วไปงานภาคการเกษตรก็จะท า ณ สถานที่ที่เพาะปลูกท าการเกษตรกรรม 
เช่น สวน ไร่ นา ส่วนงานประมงก็จะท าที่แม่น้ า ทะเล หรือบนเรือประมง ไม่ได้มีการรับงานไปท าที่
บ้านแต่อย่างใด 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความถึง 
งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอก
สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง ยังคงมีปัญหาอยู่ เนื่องจาก
การก าหนดให้งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม อาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความ
กฎหมายได้ว่างานใดบ้างที่เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม โดยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายฉบับก่อน
หน้าที่จะมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 พบว่ามิได้มีการระบุไว้
โดยเฉพาะว่างานที่รับไปท าที่บ้านต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น และการที่พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานในกิจการ
อุตสาหกรรม ย่อมส่งผลให้งานประเภทอ่ืนไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้อง
พิจารณาว่าควรก าหนดให้งานที่รับไปท าที่บ้านรวมถึงงานประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ หรือควรก าหนดค า
ว่างานในกิจการอุตสาหกรรมไว้หรือไม่ นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 มิได้มีการก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ว่าให้
บุคคลใดเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรมีการ

                                           
10 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.117. 
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ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานเอาไว้หรือไม่ ผู้จ้างงานจะต้องจัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ และการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้ านเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์เองทั้งหมดจะเป็นการท างานที่รับไปท าที่บ้านหรือไม่ 

 
2.ประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการแยกประเภทของ
งานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้งานทุกประเภทที่เป็นงานที่รับไปท าที่บ้านตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้รับความคุ้มครองไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาของผู้เขียนพบว่าประเภทของงานที่รับไปท าท่ีบ้านสามารถจ าแนกออกได้เป็นหลาย
ประเภท โดยอาจจ าแนกตามแหล่งการท างาน ลักษณะการประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม หรือ
ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ดังนี้  

2.1 งานที่รับไปท าที่บ้านจ าแนกตามแหล่งการท างาน11 
(1) งานที่รับไปท าที่บ้านที่ท าในชนบท มักมีผู้ประกอบการในเมืองหรือตัวแทนใน

ท้องถิ่นเป็นผู้จ้างงาน ส่วนผู้รับงานไปท าที่บ้านคือครัวเครือในหมู่บ้านหรือในบางกรณีจะท างานผ่าน
กลุ่มผู้ผลิต 

(2) งานที่รับไปท าที่บ้านที่ท าในเมือง มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการหลาย
ขนาดและหลายพื้นท่ี โดยอาจจะผ่านผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หรือผ่านตัวแทนผู้รับ
งานไปท าที่บ้านซึ่งอาจเป็นครัวเรือนหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก หรืออาจเป็นการท างานให้กับผู้รับ
ช่วงอีกทอดหนึ่ง 

(3) งานที่รับไปท าที่บ้านที่ท าในฟาร์มของเกษตรกร เกิดจากธุรกิจการเกษตรขนาด
ใหญ่ว่าจ้างให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท าการผลิตสินค้าการเกษตรให้ เรียกว่า การเกษตรแบบ
พันธสัญญา (Contract Farming) ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มใหญ่ คือ กิจการการเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งจะ
ท าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรซึ่งอาจเป็นผู้ผลิตอิสระ
หรือกลุ่มเกษตรกร 

  

                                           
11 บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการ

การศึกษาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่ บ้านสู่ความเป็นสากล, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด, 2546), น.19. 
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2.2 งานที่รับไปท าที่บ้านจ าแนกตามลักษณะการประกอบการ12 
(1) งานที่รับไปท าที่บ้านของครัวเรือน เป็นกรณีที่ครัวเรือนท างานที่รับไปท าที่บ้าน

โดยการติดต่อโดยตรงกับผู้จ้างงาน หรือติดต่อผ่านทางตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงรายเล็กๆ ในท้องถิ่น 
เมื่อรับงานไปแล้วผู้รับงานอาจท างานคนเดียวหรือท างานช่วยกันโดยสมาชิกในครัวเรือน 

(2) งานที่รับไปท าที่บ้านของกลุ่ม เป็นกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รวมกลุ่มกัน 
โดยหัวหน้ากลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มจะรับงานมาจากผู้จ้างงานและน ามาแจกจ่ายให้กับสมาชิก เมื่อสมาชิก
รับงานมาแล้วอาจท างานในสถานที่เดียวกัน เช่น ที่ท าการกลุ่ม ที่บ้านของหัวหน้ากลุ่ม หรืออาจจะ
ท างานที่บ้านของตนเองก็ได้ 

(3) งานที่รับไปท าที่บ้านของผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือผู้รับช่วงการผลิตขนาด
เล็ก เป็นกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่มีกิจการเป็นของตนเองท าการผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรม โดยใช้แรงงานและอุปกรณ์ของครัวเรือน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวอาจกลายเป็นผู้รับ
งานไปท าที่บ้านได้ เมื่อมีกิจการขนาดใหญ่กว่ามาติดต่อจ้างให้ท าการผลิต 

2.3 งานที่รับไปท าที่บ้านจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม13 
(1) การผลิต เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ 

เครื่องประดับเพชรพลอย สินค้าเบ็ดเตล็ด ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด มาลัย เครื่องใช้ที่ท าด้วยหนัง 
อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์ โลหะขั้นมูลฐาน โลหะประดิษฐ์ การพิมพ์โฆษณา ผลิตภัณฑ์เคมี
ยางและพลาสติก ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องแก้ว เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

(2) การขายส่ง การขายปลีกของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
(3) เกษตรกรรม 
(4) กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมทางธุรกิจ  
(5) กิจกรรมด้านบริการชุมชน และบริการส่วนบุคคล 

                                           
12 ณัฐวุฒิ เรื่องวงศ์โรจน์, “ปัญหากฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน: 

ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญา และข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายกลุ่ม
ประเทศอาเซียน”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556), 
น.26-28. 

13 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, “รับงานมาท าที่บ้าน ปี 2550,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2558, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/HomeRep 
_50.pdf 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey
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(6) อ่ืนๆ ไดแก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร การบริหาร
ราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งประกันสังคมภาคบังคับ งานด้านสุขภาพ และงานด้านสังคม
สงเคราะห์และการศึกษา 

จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการท างานที่รับไปท าที่บ้านครั้ง
ล่าสุดเมื่อปี 2550 พบว่าประเภทของอุตสาหกรรมที่มีการท างานที่รับไปท าบ้านมีทั้งภาคเกษตรกรรม
และนอกภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีการท างานที่รับไปท าบ้านมากที่สุด
ยังคงเป็นอุตสาหกรรมสาขาการผลิต ซึ่งมีผู้รับงานไปท าที่บ้านมากถึงร้อยละ 87.3 ของผู้รับงานไปท า
ที่บ้านทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะงานในสาขานี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่มี
ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนสามารถกระจายงานมาให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ื อน า
งานไปท านอกสถานประกอบกิจการได้ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอมากที่สุด
ถึงร้อยละ 54.2 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษร้อยละ 8.6 นอกนั้นเป็นการผลิตสินคา
ประเภทต่างๆ ไดแก เครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องใช้ที่ท าด้วยหนัง อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 
เป็นต้น14 

2.4 งานที่รับไปท าที่บ้านจ าแนกตามผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่
บ้าน15 

(1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เช่น การท าปลาร้า การท าผักและผลไม้ดอง การปอก
และบรรจุหัวกระเทียม การท าพริกแกง การผลิตและบรรจุชาใบหม่อน การท าขนม การท าเครื่องดื่ม 
การท าอาหารสุนัข เป็นต้น  

(2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อ กางเกง การถักร้อย การ
ท าผ้าปูโต๊ะ การทอผ้าไหม การทอผ้าฝ้าย การสาวไหม การกรอไหมมัดหมี่ การย้อมผ้า การท าแหอวน 
เป็นต้น 

(3) ผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง เช่น การตัดเย็บรองเท้าหนังแท้และหนัง
เทียม การท ารองเท้ายาง การตัดเย็บกระเป๋าและเข็มขัด เป็นต้น 

(4) ผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น การท าประตูหน้าต่าง การท าเฟอรนิเจอรไม้ การท าโต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้ เตียงนอน การท าไม้ปิ้งไก่ ไม้เสียบลูกชิ้น ก้านธูป ไม้จิ้มฟัน การจักสานไม้ไผ่ หวาย เถาวัลย์ 
การท าภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เกษตร ภาชนะบรรจุอาหาร หมวก ไม้กวาด เสื่อกก เสื่อพลาสติก 

                                           
14 เพ่ิงอ้าง. 
15 ประดิษฐ์ ชาสมบัติ, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาหารูปแบบการพัฒนากลุ่ม

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), น. 31-34. 
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ตะกร้า เครื่องตกแต่งส านักงาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ตะกร้า กรงนก กรงแมว ผลิตภัณฑ์จาก
ย่านลิเภา เป็นต้น 

(5) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น การท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วย
กระดาษ ผ้า พลาสติก และเยื่อไม้ การท าดอกไม้จันทน์ กระดาษไหว้เจ้า การท าพัดกระดาษการท า
กระดาษสา การท าร่ม เป็นต้น 

(6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น การท าอิฐ การท ากระถางปลูกต้นไม้ การท าตุ๊กตาชาววัง 
การท าเตา การท าผลิตภัณฑ์แกะสลักหินและปูนปั้น เป็นต้น 

(7) ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การหล่อโลหะ การท าช้อนส้อม การท าของช าร่วยจาก
โลหะ การท าเครื่องมือการเกษตร การตีมีด การท าผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง เป็นต้น 

(8) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น การท าไฟกระพริบและไฟประดับ การท าอะไหล่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(9) ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ เช่น การเจียระไนนิล พลอย เพชร การท าเครื่องทอง
ทั้งของแท้และของเทียม เป็นต้น 

(10) ผลิตผลเกษตรกรรม เป็นการท าเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) 
คือ เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านปลูกพืช เพาะเมล็ด ขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ ได้ตามข้อก าหนดในสัญญา 
ผู้จ้างงานจะรับซื้อคืน ซึ่งมีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ถั่ว ข้าว มะเขือเทศ 
สับปะรด แตงโม ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงกุ้ง สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น 

(11) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น การบรรจุผลิตภัณฑ์และการปิดฉลาก การบรรจุแท่งสี
น้ ามันลงกล่อง การร้อยลูกปัด การท าวิกผม เส้นผมเทียม การท าผ้าห่มนวม หมอน การท าตุ๊กตา ของ
เล่นเด็ก อุปกรณ์การศึกษา การท าของที่ระลึกต่างๆ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท 
โดยอาจจ าแนกตามแหล่งการท างาน จ าแนกตามลักษณะการประกอบการ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม และจ าแนกตามผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการจ าแนกประเภทของงานที่รับไปท า
ที่บ้านไว้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้งานทุกประเภทที่เป็นงานที่รับไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่แตกต่างกัน โดยจากการศึกษา
ของผู้เขียนพบว่าแม้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จะไม่ได้มีการจ าแนก
ประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้านไว้ ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายประการใด และจาก
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การศึกษากฎหมายต่างประเภทพบว่าประเทศส่วนใหญ่ก็มิได้มีการจ าแนกประเภทของงานที่รับไปท า
ที่บ้านไว้เช่นกัน16 

 
3.การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ตามกฎหมายไทยซึ่งมีหลากหลายมาตรการที่ส าคัญ ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน เวลาในการ
ท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก สวัสดิการ
ในการท างาน ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 

3.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ค่าตอบแทนในการท างานถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ผู้ท างานเกือบทุก

คนจะต้องค านึงถึงเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกงานที่จะท า เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 พบว่ามิได้มีการบัญญัติค านิยามค าว่า “ค่าตอบแทน” ไว้ว่า
หมายความว่าอย่างไร แต่จากการค้นคว้าของผู้เขียนพบว่าได้มีการให้ความหมายค าว่า “ค่าตอบแทน” 
โดยนักวิชาการ ผู้เขียนบทความ และผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

ชนาธิป ชินะนาวิน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าตอบแทน” ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 คือ เงินที่ผู้จ้างงานจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน มิใช่ค่าจ้าง 
เพราะเป็นการตอบแทนผลงานที่ได้ท าส าเร็จ มิใช่ตอบแทนการท างานดังเช่นค่าจ้าง17 

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าตอบแทน” 
หมายความถึง ค่าจ้างที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับจากผู้จ้างงาน โดยอาจเป็นค่าจ้างรายชิ้น หรือแบบ
เหมา แล้วแต่ผู้จ้างงานเป็นผู้ก าหนดเอง หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นผู้ก าหนด หรือทั้งสองฝ่ายตกลง
ร่วมกัน18 

                                           
16 Gisela Schneider De Villegasg, “Home work:  A case for social 

protection,” International Labour Review, Vol. 129, No. 4, p.424 (1990). 
17 ชนาธิป ชินะนาวิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.96. 
18 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ และพิมพ์ใจ ไมตรีเปรม, อ้างแล้ว 

เชิงอรรถที่ 6, น.5. 
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ณัชชา เมืองสง ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าตอบแทน” หมายความถึง เงินที่ผู้จ้าง
งานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้างให้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ่ายโดยค านวณตามผลงานที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท าได้19 

 3.1.1 การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  โดยทั่วไปการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านย่อม

เกิดข้ันจากการตกลงกันระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเรื่องเสรีภาพใน
การท าสัญญา อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในการท าสัญญาว่าผู้ที่เข้าท าสัญญาจะตกลงท าสัญญา
กับใครและจะตกลงอย่างไรก็ย่อมได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น 20 ถ้าผู้ที่
จะเข้าท าสัญญาฝ่ายใดเห็นว่าข้อสัญญามีการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป หรือหนี้ที่ตนรับภาระไว้มี
มากกว่าหนี้ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตอบแทนจนไม่เป็นธรรมแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องยอมรับข้อตกลงใน
การก่อให้เกิดหนี้นั้น ด้วยการไม่ตกลงท าสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นโดยหลักแล้วอัตราค่าตอบแทน
ในการรับงานท าที่บ้านย่อมขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นไปตาม
หลักเรื่องเสรีภาพในการท าสัญญา คู่สัญญาจะตกลงกันเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย 
ถ้าฝ่ายผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนแล้วฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านเห็นว่าต่ าเกินไป ผู้รับงานไปท าที่
บ้านก็ไม่จ าเป็นต้องผูกพันตนเข้าท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านนั้น 

 3.1.2 วิธีการค านวณค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการ

บัญญัติถึงวิธีการในค านวณค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากวิธีการค านวณค่าจ้างของลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง นายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกันจ่ายค่าจ้างในการท างานตามสัญญาจ้างแรงงาน โดยค านวณตามระยะเวลา
การท างานของลูกจ้าง เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือค านวณ
เป็นหน่วยตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้  

  อย่างไรก็ตามส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงท าขึ้นโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ประกอบกับโดยลักษณะของ
งานที่รับไปท าที่บ้านนั้นผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อไรก็ได้ และจะท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ 

                                           
19 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.118. 
20 มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใดเป็นการแตกต่างกับ

บทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ 
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ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตน เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาในการส่งมอบงาน
เท่านั้น โดยผู้จ้างงานไม่ได้เข้ามามีอ านาจในการบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแลในระหว่างการท างาน 
ท าให้ในการค านวณค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมักจะค านวณเป็นหน่วยตาม
ผลส าเร็จของงาน 

 3.1.3 การให้คุ้มครองตามกฎหมายส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนในการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

 แม้ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านจะ
ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา แต่
ความตกลงดังกล่าวก็จะต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 ได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่
รับไปท าท่ีบ้านไว้ดังนี้ 

 “มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับ
ไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่
คณะกรรมการก าหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  

 ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ” 

 ดังนั้นในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้จ้าง
งานและผู้รับงานไปท าท่ีบ้านจึงต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1) ค่าตอบแทนที่ผู้จ้างงานจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องไม่
ต่ ากว่าอัตราค่าตอบแทนที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้านก าหนด 

 (2) อัตราค่าตอบแทนที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน
ก าหนดจะต้องไม่นอ้ยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 (3) กรณีผู้จ้างงานส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านหลายรายหรือหลาย
กลุ่ม โดยงานที่ส่งมอบมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน อัตราค่าตอบแทนที่ผู้
จ้างงานก าหนดจ่ายให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านทุกรายหรือทุกกลุ่มต้องเท่าเทียมกัน โดยไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ 
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 (4) ค่าตอบแทนต้องจ่ายเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ
งานไปท างานที่บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงิน หรือเงินตราต่างประเทศ21 

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ยัง
มิได้มีการประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน22 ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณา
ว่าควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้อย่างไร จะก าหนดให้เหมือนอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตาม
กฎหมายคุ้มแรงงานได้หรือไม่  

 จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนพบว่าได้มีการแสดงความเห็นและให้
ข้อเสนอเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าท่ีบ้านไว้ ดังนี้ 

 ณัชชา เมืองสง ได้ให้ความเห็นไว้ว่ า เมื่อยังไม่มีการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านโดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน การก าหนด
อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าท่ีบ้านจึงควรเทียบเคียงจากกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองมิให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องอัตราค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน23 และเสนอว่าในการ
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านโดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่
บ้านนั้น ควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าตามมาตรฐานฝีมือ โดยก าหนดค่าตอบแทนขั้นต่ าต่อ
หน่วยหรือต่อผลงานที่ท าได้24 

 ณัฐวุฒิ เรื่องวงศ์โรจน์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน
งานที่รับไปท าที่บ้าน จ าเป็นจะต้องมีการแยกค่าตอบแทนอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ออกจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับ
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับงานที่ผู้รับไปท าที่บ้านได้รับ ซึ่งแตกต่างกับงานของลูกจ้างที่อยู่ในสถาน
ประกอบการของนายจ้าง25 

                                           
21 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
22 แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 แต่เพ่ิงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน
ชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ในปัจจุบันจึงยังไม่มีประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่
รับไปท าท่ีบ้านที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้าน 

23 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.79. 
24 เพ่ิงอ้าง, น.118. 
25 ณัฐวุฒิ เรื่องวงศ์โรจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.72. 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน พ.ศ. .... ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านควรค านึงถึงการเพ่ิมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
อาจต้องรับภาระเพ่ิมจากการรับงานไปท าที่บ้าน อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่า
ขนส่ง ที่อาจเป็นภาระของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้จ้างงานและผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านด้วย26 

 อาภัสรา เทพจ านงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้มีการก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้านไว้ โดยใช้ค าว่า “ไม่น้อยกว่า”
อัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากันนั้น ดังนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ี
บ้านอาจก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปท าที่บ้านสูงกว่าอัตราค่าจ้างของลูกจ้างตามระบบ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่ท างานอยู่กับบ้านหรือที่พักของตน 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานที่บ้านพักของตน เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ส าหรับการท างาน ซึ่งหากมีการท างานดังกล่าวในสถาน
ประกอบกิจการของนายจ้างแล้ว นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว27 

  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทแล้ว จะ
พบว่าในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทนั้น ย่อมมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้แตกต่างกัน แม้
เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ในแต่ละสถานประกอบกิจการก็อาจมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้
แตกต่างกัน บางสถานประกอบกิจการอาจมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้หลากหลาย แม้เป็น
ลูกจ้างในต าแหน่งเดียวกันก็อาจได้รับค่าจ้างไม่เท่ากันก็ได้ และการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่
รับไปท าที่บ้านโดยเทียบเคียงจากกฎหมายแรงงานนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เพราะแม้ตามกฎหมาย
แรงงานจะก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานของลูกจ้าง โดย
อาจก าหนดอัตราการจ่ายค่าจ้างกันเอาไว้ตามระยะเวลาการท างานเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ 
รายเดือน หรือตามระยะเวลาอ่ืนก็ได้ หรืออาจจะก าหนดอัตราค่าจ้างกันโดยค านึงถึงผลงานที่ลูกจ้าง

                                           
26 ฝ่ายข้อมูลเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิ ตแรงงาน, 

“ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. . . . . ,” สืบค้นเมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2558, จาก www.labourcrisiscenter.com/images/ 
Copy%20Women%20HOuse.doc 

27 อาภัสรา เทพจ านง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.140. 

http://www.labourcrisiscenter.com/images/%20Copy%25
http://www.labourcrisiscenter.com/images/%20Copy%25
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ท าได้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดกันเอาไว้ก็ได้28 ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการออก
ประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าโดยก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายวันเท่านั้น 

ดังนั้นการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านโดย
เทียบเคียงจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่เหมาะสม เพราะโดยลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่
บ้านมักมีการก าหนดค่าตอบแทนกันเป็นรายชิ้นหรือต่อหน่วยตามผลงานที่ท าได้ โดยผู้รับงานไปท าที่
บ้านจะท างานเมื่อใดก็ได้ และจะท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ไม่เหมือนกับการท างานในสถานประกอบกิจการ ที่
นายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาควบคุมการท างานของลูกจ้าง โดยนายจ้างจะประกาศเวลาท างานปกติ
ให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานในแต่ละวันของลูกจ้างไว้ 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าการก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท า
ที่บ้านคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านควรก าหนดไว้อย่างไร และใช้มาตรฐานใดมาเป็น
เครื่องมือในการก าหนด 

 3.1.4 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
   เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานจนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้าง

งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้มีการบัญญัติไว้ให้ผู้
จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า หรือตามก าหนดที่ตกลง
กันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 

   จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้จ้างงานมีทางเลือกในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 2 ทางเลือก คือ 

   (1) จ่ายค่าตอบแทนในขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 
   (2) จ่ายค่าตอบแทนตามก าหนดที่ตกลงกัน แต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับ

งานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า เช่น จ่ายค่าตอบแทนภายใน 3 วัน หรือ 5 วัน หลังจากที่ผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านส่งมอบงานที่ท า เป็นต้น 

   อย่างไรก็ตามเนื่องจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านบางประเภทอาจมีการ
มอบหมายงานและส่งมอบงานกันบ่อย เช่น ทุก 1-2 วัน ดังนั้นหากก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่าย
ค่าตอบแทนในขณะที่ส่งมอบงานหรือตามที่ก าหนดที่ตกลงกัน ก็อาจจะเป็นการก่อให้เกิดภาระในการ

                                           
28 สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2557), น.143. 
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ท าบัญชีและภาระในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้จ้างงานมากจนเกินไป ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณา
ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

   นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาต่อไปอีกว่าหากผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการบัญญัติไว้ ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรใช้หลัก
ทั่วไปตามมาตรา 224 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

3.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับเวลาในการท างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้ เนื่องจาก
ลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้านอาจมีความไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องของปริมาณงานที่อาจมี
ความไม่แน่นอน โดยในการท างานแต่ละครั้งผู้จ้างงานอาจมอบหมายงานให้ท ามากน้อยแตกต่างกัน 
ประกอบกับลักษณะของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ท าให้ผู้
จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงสามารถก าหนดเวลาใน
การท างานได้ด้วยตนเอง โดยจะท างานเมื่อไหร่หรือจะหยุดพักวันไหนก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานที่รับไป
ท าท่ีบ้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ซึ่งในเรื่องเวลาในการท างานที่
รับไปท าท่ีบ้านมีวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

ณัชชา เมืองสง ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ไม่ควรก าหนดเวลาการท างานปกติ วันหยุด 
วันลา เพราะเป็นเรื่องที่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านควรก าหนดเอง ตามความสะดวกในการท างานของตน29 

เอกพงศ์ คลังกรณ์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
นั้น ผู้จ้างงานจะต้องค านวณถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ของผู้รับงานไปท าที่บ้านรวมเข้ากันกับระยะเวลาใน
การท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านควรมี
วันหยุดพักผ่อน เพ่ือสุขภาพของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังเช่นที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 28 วางหลักกฎหมายไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างไม่เกินหกวัน30 

                                           
29 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่5, น.95. 
30 เอกพงศ์ คลังกรณ์, “มาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านใน

ประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), น.162. 
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เสนอ นัคราภิบาล ไม่ได้มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับก าหนดเวลาในการท างานที่รับ
ไปท าที่บ้านไว้โดยตรง แต่ได้มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างส าหรับการท างานในวันหยุดไว้
ว่า ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านรับงานจากผู้จ้างงานนับระยะเวลารวมกันแล้วครบหนึ่งปี ไม่ว่าจะรับ
งานต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม ควรก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปีในช่วงของรอบปีนั้นๆ31 

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายไม่ได้มีก าหนดเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้เลย ซึ่งการที่
กฎหมายไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานก็อาจเป็นช่องทางให้ผู้จ้างงานมอบหมายงานให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านมากจนเกินไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีอ านาจต่อรอง
น้อยกว่าก็จ าเป็นที่จะต้องท างานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท าให้ต้องท างาน
หนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดให้ผู้จ้างงานต้อง
จัดให้มีวันหยุดพักผ่อนที่แน่นอน รวมทั้งต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะโดยลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานไม่
มีอ านาจบังคับบัญชาที่จะสั่งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานในเวลาใด ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างาน
เมื่อใดก็ได้ และจะท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลง
กันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น โดยจะก าหนดค่าตอบแทนกันเป็นรายชิ้นหรือต่อหน่วยตามผลงานที่ท าได้ 
ไม่เหมือนกับการท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ที่นายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาควบคุม
การท างานของลูกจ้าง โดยนายจ้างจะประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ ตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานใน
แต่ละวันของลูกจ้างนั้น นายจ้างจะประกาศไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานตามมาตรา 108 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือจะประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่นายจ้างไม่
ต้องจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานก็ได้32 แต่ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลา

                                           
31 เสนอ นัคราภิบาล, “ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานนอกระบบในการได้รับความ

คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการรับงานไปท าที่บ้าน”, (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545), น.140. 

32 เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.74. 
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สิ้นสุดของการท างานในแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดได้ นายจ้าง
ต้องตกลงกับลูกจ้างเพ่ือก าหนดชั่วโมงการท างานในแต่ละวัน33 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาของผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านเอาไว้เลย เนื่องจากโดยลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีอิสระ
ที่จะท างานหรือจะหยุดพักเมื่อไรก็ได้ตามความสะดวกของตน แต่การที่กฎหมายไม่ได้ก าหนด
มาตรการใดๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านเกี่ยวกับเวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน
ไว้เลย อาจท าให้ผู้จ้างงานมอบหมายงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานมากจนเกินไป ส่งผลให้ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านต้องท างานหนักมากเกินไปจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรจะมีการก าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านเกี่ยวกับเวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้หรือไม่ เช่น อาจก าหนดจ านวนชั่วโมงใน
การท างานแต่ละวันให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือก าหนดให้ฝ่ายผู้จ้างงานต้องมอบหมายงานให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่มากจนเกินไป โดยค านึงถึงเวลาในการพักผ่อนของฝ่ายผู้รับงานไปท าที่ บ้าน
ด้วยเช่นนี้จะก าหนดไว้ได้หรือไม่  

3.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ความปลอดภัยในการท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ท างานเกือบทุกคน

ต้องค านึงถึงในการเลือกงาน ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านของผู้รับงานไปท าท่ีบ้านก็เช่นกัน โดย
จากการศึกษาพบว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการ
ท างานมากกว่าปัญหาในด้านอ่ืนๆ เช่น ปัญหาทางด้านสายตา ปัญหาการผิดปกติของอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายเนื่องจากอิริยาบถหรือท่าทางในการท างาน ปัญหาจากฝุ่นละออง ปัญหาจากการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร และปัญหาจากการใช้สารเคมี เป็นต้น34 โดยในการศึกษาเรื่องความปลอดภัยใน
การท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจะแยกพิจารณาออกเป็นมาตรการในการป้องกันอันตราย
จากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน และมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตราย
อันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

                                           
33 วิจิตรา ( ฟุ้งลัดดา) วิ เชียรชม, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน , พิมพ์ครั้ งที่  3, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.157. 
34 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, “รับงานมาท าที่บ้าน ปี 2550 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร,” 

สืบค้นเมื่ อวันที่  30 ตุลาคม 2558 ,จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/ 
survey/HomeExc_50.pdf 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/
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 3.3.1 มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้มีการก าหนด

มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับอันตรายอันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ดังนี้ 

3.3.1.1 งานที่ห้ามมิให้มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
  มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.

2553 วางหลักการห้ามมิให้ผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานบางประเภท ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย35  
  (2) งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าได้รับความ

สั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย 
  (3) งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย 
  (4) งานอ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
  การห้ามมิให้มีการจ้างงานตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการห้ามผู้จ้าง

งานมิให้จ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานอย่างเด็ดขาด โดยงานที่ห้ามเป็นงานที่อาจท าให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย งาน
ที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับ
ความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย และงานอ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย 
หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส าหรับลักษณะหรือประเภทของงานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร
ซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็น
อันตราย และงานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง36 ซึ่งเหตุที่ห้ามมิให้ผู้จ้างงานจ้างงานดังกล่าวนั้น เนื่องจากงานดังกล่าวเป็น

                                           
35 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 4 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า

วัตถุดังต่อไปนี้ วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่ก่อให้
เกิดการระคายเคือง และวัตถุอยางอ่ืน ไมว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

36 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
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งานอันตราย ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีความเหมาะสม การที่รับงานไปท าที่บ้านอาจไม่มีสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมเพียงพอ กฎหมายจึงต้องห้ามมิให้มีการรับงานดังกล่าวไปท าท่ีบ้าน37 

3.1.1.2 การจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการ
ท างาน 

  (1) กรณีที่วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานโดยสภาพ
อาจเป็นอันตราย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 วาง
หลักการห้ามมิให้ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงโดย
เด็ดขาด 

  (2) กรณีที่วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานโดยสภาพ
ไม่เป็นอันตราย แต่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้จากการใช้งาน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 วางหลักการให้ผู้จ้างงานสามารถจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานดังกล่าวให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ แต่ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือน
ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และ
สิ่งอื่นที่ใช้ในการท างาน ตลอดจนวิธีการในการป้องกันและแก้ไขอันตรายดังกล่าว นอกจากนี้ผู้จ้างงาน
มีหน้าที่ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้กับผู้รับ
งานไปท าที่บ้านอย่างเพียงพอ และผู้รับงานไปท าที่บ้านก็มีหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดให้ด้วย และเมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จแล้ว ผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านต้องส่งคืนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้จ้างงาน 

  อย่างไรก็ตามแมพ้ระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 จะมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้แล้ว 
แต่ก็ยังคงพบว่ามีผู้รับงานไปท าที่บ้านรวมถึงบุคคลภายนอก เช่น สมาชิกในบ้านของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน หรือบุคคลในที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ได้รับอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน  

  ตัวอย่าง การเกิดเหตุระเบิดอันเนื่องมาจากการรับงานผลิตพลุไป
ท าที่บ้าน ซึ่งแรงระเบิดท าให้บ้านพังเสียหายทั้งหลังและมีผู้รับงานไปท าที่บ้านรวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่บ้านหลังหนึ่งใน

                                           
37 ชนาธิป ชินะนาวิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.98. 



67 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา38 และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัด
สุพรรณบุรี39 

  ตัวอย่าง การได้รับพิษสารโลหะหนักโดยเฉพาะสารตะกั่ว โดยจาก
ข้อมูลของส านักระบาดวิทยา ซึ่งท าการส ารวจเมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่าการได้รับพิษสารโลหะหนัก
โดยเฉพาะสารตะกั่วในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีมีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กจะได้รับพิษสารโลหะหนัก
โดยการสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ หรือได้รับพิษสารโลหะหนักจากการท างานของบิดามารดาที่
รับงานไปท าท่ีบ้าน เช่น งานเซรามิค งานทาสี เป็นต้น40 

  นอกจากมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไป
ท าที่บ้าน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 แล้ว จาก
การศึกษาของผู้เขียนพบว่ามีวิทยานิพนธ์เสนอให้มีการก าหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

  ณัชชา เมืองสง เสนอให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองบุคคลภายนอกซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากงานที่รับไปท าที่บ้าน เช่น สมาชิกในบ้าน
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอันตรายหรือได้รับ
ความเสียหายเนื่องมาจากงานที่รับไปท าที่บ้าน โดยการคุ้มครองบุคคลภายนอกนี้ ควรก าหนดให้มี
มาตรการและวิธีการในการด าเนินการคุ้มครองความปลอดภัย ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายไม่
ว่าในชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัย41 

  ณัฐวุฒิ เรืองวงศ์โรจน์ เสนอให้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน และให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างาน โดยมีเหตุผลที่สมควรเชื่อได้ว่า
งานที่ท าอาจส่งผลให้เกิดหรือคาดว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อตัวผู้รับงานไปท าที่บ้าน42 

                                           
38 ไทยรัฐออนไลน์, “พลุระเบิดสนั่นที่กรุงเก่า-ฉีกร่างคนท าแหลกเหลว,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก http://www.thairath.co.th/content/420501 
39 news.bugaboo.tv, “เจาะประเด็น special–อนาถ!พลุระเบิดสุพรรณบุรี,” สืบค้น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก http://news.bugaboo.tv/watch/เจาะประเด็น_special_-_
อนาถ_พลุระเบิดสุพรรณบุรี.html 

40 ส านักระบาดวิทยา, “สรุปรายงานเฝ้าระวังโรค 2552: พิษสารโลหะหนัก (Heavy 
Metal Poisoning),” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก http://epid.moph.go.th/ 

41 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.119. 
42 ณัฐวุฒิ เรื่องวงศ์โรจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.81. 

http://news.bugaboo.tv/watch/เจาะประเด็น_special_-_อนาถ_พลุระเบิดสุพรรณบุรี.html
http://news.bugaboo.tv/watch/เจาะประเด็น_special_-_อนาถ_พลุระเบิดสุพรรณบุรี.html
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  สรวิศ วาสุกรี เสนอให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ตรวจตราสภาพเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่ชี้แนะและอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 
โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านมีหน้าที่ดูแลและระมัดระวังในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 
นอกจากนี้ควรก าหนดให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งระงับการใช้เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่
อาจเป็นอันตรายอันสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานได้43 

  ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่ามาตรการในการป้องกัน
อันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 อันได้แก่ การห้ามมิให้มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านส าหรับงานบางประเภท การ
ห้ามผู้จ้างงานส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่อาจเป็นอันตราย การให้ผู้จ้าง
งานแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ใน
การท างาน รวมทั้งวิธีการในการป้องกันและแก้ไขอันตรายดังกล่าว และการให้ผู้จ้ างงานจัดให้มี
อุปกรณ์ในการคุ้มครองความปลอดภัย เป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว
หรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น อาจก าหนดมาตรการให้นายจ้างมีหน้าที่
ฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับ
งานไปท าที่บ้านทุกคน หรืออาจก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืนอันเนื่องมาจากการท างานของตนเองด้วย รวมทั้งให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างานที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อตนเอง 
เช่นนี้จะสามารถก าหนดได้หรือไม่ 

 3.3.2 มาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

  ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึง
แก่ความตายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่ผู้จ้างงาน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านจะ
ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จึงได้บัญญัติถึงมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตราย
อันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ ดังนี้ 

                                           
43 สรวิศ เริ่มสุกรี, “มาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), น.121. 
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“มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึง
แก่ความตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่ง
มอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน ทั้งนี้การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และค่าท าศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่การประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านเอง” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่าย 3 ประเภทเท่านั้น คือ 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ แต่หากมีความเสียหายอย่างอ่ืนผู้ รับงานไปท าที่
บ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น กรณีประสบอันตรายจนไม่สามารถท างานได้ กรณีสูญเสียอวัยวะ
หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็นต้น 

การประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายของผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านต้องเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1) การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหา
หรือส่งมอบให้ 

(2) ผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน 
(3) อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน 
การที่กฎหมายก าหนดว่าต้องเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่

ท างาน อาจเกิดปัญหาได้ว่าถ้าเกิดผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับอันตรายในสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจาก
สถานที่ท างาน เช่น ได้รับอันตรายขณะเดินทางเพ่ือไปรับวัสดุอุปกรณ์ในการท างานจากผู้จ้างงาน หรือ
ได้รับอันตรายขณะเดินทางเพ่ือน างานไปส่งมอบให้แก่ผู้จ้างงาน ผู้ รับงานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ส่งผลให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือทายาทของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่อาจเรียกให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านได ้

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนพบว่ามีวิทยานิพนธ์เสนอไว้ว่านอกจากผู้
จ้างงานจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพแล้ว ควรมีการเยียวยา
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เพ่ิมเติมโดยให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าจ้างตามปกติ หรือค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ หากเป็นกรณีที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านนั้นมีงานอ่ืนอยู่ด้วย44 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ
เท่านั้น แต่หากมีความเสียหายอย่างอ่ืนผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น กรณี
ประสบอันตรายจนไม่สามารถท างานได้ กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เป็น
ต้น และคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ที่ได้รับอันตรายในสถานที่อ่ืนไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงมีปัญญาที่ต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดให้
ความคุ้มครองเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น อาจก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อย่างไรก็ตามการก าหนดเช่นนี้ก็อาจจะเป็นการก่อให้เกิด
ภาระแก่ผู้จ้างงานมากเกินไป แต่เมื่อพิจารณาอีกด้านหากมิได้มีการก าหนดเช่นนี้ก็อาจท าผู้รับงานไป
ท าที่บ้านไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหามาตรการหรือกลไก
เพ่ือสร้างความสมดุลในการให้คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ก่อให้เกิด
ภาระแก่ฝ่ายผู้จ้างงานมากจนเกินไปด้วย 

3.3.3 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะ อันได้แก่ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตราย เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ แต่ยัง
ขาดการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจควบคู่กันไป ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน อีกท้ังยังก่อให้เกิดอันตรายจากการท างาน จนถึง
บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการท างาน ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีหลักการส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม 
ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

                                           
44 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.119. 
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อย่างเหมาะสม ส าหรับป้องกันและสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติ จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 

ดั งนั้ น เมื่ อมี กฎหมายว่ าด้ ว ยความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ออกมาให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแล้ว จึงต้องพิจารณา
ว่ากฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการรับงานไปท าที่บ้านด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจากค านิยาม
ของค าว่านายจ้างและลูกจ้าง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ว่าครอบคลุมรวมไปถึงผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย
หรือไม ่

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่านายจ้างและลูกจ้างไว้ดังนี้ 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท า
ผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

จากค านิยามค าว่า “นายจ้าง” จะเห็นได้ว่านายจ้างตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มี
ความหมายกว้างกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพราะให้หมายความ
รวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือใน
สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการคุ้มครองทุกคนที่เข้าไปท างานหรือท าประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือใน
สถานประกอบกิจการ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับบุคคลที่มาท างานหรือท า
ผลประโยชน์นั้นจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม45 

                                           
45 กระทรวงแรงงาน, “ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554,” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก 
http://www.labour.go.th/th%20/doc/law/safety-explanation-2554.pdf และ ศรัณย์ งาม
อัครไพบูลย์ , เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่  15 ร่าง

http://www.labour.go.th/th%20/doc/law/safety-explanation-2554.pdf
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

จากค านิยามค าว่า “ลูกจ้าง” จะเห็นได้ว่าลูกจ้างตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มี
ความหมายกว้างกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพราะให้หมายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างด้วย แม้ว่าบุคคลผู้ซึ่งท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้าง แต่บุคคลดังกล่าวก็ตกอยู่ในฐานะ
ลูกจ้างตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของค าว่านายจ้าง46 

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนพบว่าวิทยานิพนธ์ของณัชชา เมืองสง ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า เมื่อพิจารณาจากค านิยามของค าว่าลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จะเห็นได้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ต้องด้วยกรณี
ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และหากพิจารณาว่าต้องด้วยกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ลูกจ้าง 
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม เห็นว่ายังคงมีปัญหาในการตีความ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 จะไม่เรียกผู้จ้างงานว่านายจ้าง แต่อย่างไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาจากค านิยามของค าว่านายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ได้บัญญัติค านิยามของนายจ้าง ไว้กว้างกว่าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกฎหมายมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองทุกคนที่เข้าไปท างานหรือท าประ
โยชน์ให้แก่นายจ้างหรือในสถานประกอบกิจการ จึงเห็นได้ว่าการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 สามารถตีความไปถึงกรณีการรับ
งานไปท าที่บ้านด้วย โดยค าว่านายจ้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้จ้างงาน ที่มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ และค าว่าลูกจ้างสามารถ

                                           
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. … ศึกษาการ
น ามาใช้ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ คลังวิชา, 2547), น.28. 

46 เพ่ิงอ้าง น.28-29.  
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ตีความครอบคลุมไปถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างานด้วย47 

เมื่อพิจารณาจากค าชี้แจงกระทรวงแรงงานพบว่าเนื่องจากเดิมการคุ้มครอง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ซึ่งก าหนดขอบเขตเฉพาะผู้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เท่านั้น ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการคุ้มครองและการบังคับใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนั้นจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เพ่ือให้การคุ้มครองด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมแก่ลูกจ้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการโดยตรง หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแล 
นายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งยินยอมให้บุคคลใดมาท างาน 
หรือท าประโยชน์ในสถานที่นั้น48 

ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จะครอบคลุมไปถึงการรับงานไปท าที่บ้านด้วย
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของ
การรับงานไปท าที่บ้านด้วยหรือไม่ 

3.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการบัญญัติเกี่ยวกับการ

ให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กไว้ ดังนี้ 
“มาตรา 20 ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่มี

ลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าสิบห้า
ปี โดยงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็ กซึ่งมี
อายุต่ ากว่าสิบห้าปีให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                           
47 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.100-102. 
48 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45. 
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เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการก าหนดห้ามผู้ใดให้หญิงมี
ครรภ์หรือเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ง
ค าว่า “ผู้ใด” มิได้หมายความเฉพาะผู้จ้างงานเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนด้วย เช่น ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านหรือบุคคลในครอบครัวที่น างานที่รับไปท าที่บ้านไปให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุต่ ากว่าสิบ
ห้าปีท างาน49  

อย่างไรก็ตามมีประเด็นปัญหาว่าการที่กฎหมายจะห้ามมิให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่ง
มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะการห้ามมิให้ท างานย่อมท าให้หญิงมี
ครรภ์และเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีขาดรายได้จากการท างาน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว เพราะมิได้ห้ามมิให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้า
ปีท างานที่รับไปท าที่บ้านอย่างเด็ดขาด แต่หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปียังสามารถ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านได้ หากงานนั้นไม่ใช่งานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีนั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี
การออกกฎกระทรวงในเรื่องงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ดังนั้นจึงมีประเด็นปัญหาว่างานดังกล่าวได้แก่งานอะไรบ้าง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว
พบว่าในกรณีการใช้แรงงานหญิง มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เป็นหญิงทุกคน มิได้มีการ
จ ากัดเฉพาะหญิงมีครรภ์ โดยห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานบางประเภท50 และมีการ
ให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมเป็นพิเศษส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์51 ส่วนในกรณีการใช้แรงงานเด็ก 

                                           
49 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
50  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ห้ามมิให้นายจ้างให้

ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์หรือปล่อง  

ในภูเขา เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง  
 (2) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป  
 (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็น  

อันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง  
 (4) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
51  มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ห้ามมิให้นายจ้างให้

ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานอย่างหนึ่งอย่าง ใด ดังต่อไปนี้  
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พบว่ามีการบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด 52 ไม่ว่างาน
นั้นจะมีลักษณะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กหรือไม่ก็ตาม  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 มีการก าหนดห้ามผู้ใดจ้างหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่มีลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งแตกต่างกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ที่ก าหนดห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด และมีการให้ความคุ้มครอง
แรงงานแกลูกจ้างที่เป็นหญิงทุกคนมิได้มีการจ ากัดเฉพาะหญิงมีครรภ์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่
จ าเป็นต้องพิจารณาว่ามาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรมี
การก าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น อาจก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านที่เป็นหญิงและเด็กได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับลูกจ้างที่เป็นหญิงและเด็กตามระบบกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเช่นนี้จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ 

3.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านและไม่ได้มีการให้ความหมายค าว่าสวัสดิการไว้ อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาของผู้เขียนพบว่ามีนักวิชาการ นักกฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้
ค าอธิบายความหมายค าว่า “สวัสดิการ” ไว้ดังนี้ 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีการให้ความหมายไว้ว่า 
“สวัสดิการ” หมายถึง การให้สิ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ท างานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและ
สะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง 

 สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ ได้อธิบายไว้ว่า “สวัสดิการ” ตาม
ความหมายทั่วๆ ไป หมายถึง การจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านวัตถุหรือจิตใจ ที่จะ

                                           
 (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน  
 (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ  
 (3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม  
 (4) งานที่ท าในเรือ  
 (5) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
52 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็ก

อายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง 
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มีผลท าให้ตัวบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้น มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะมี
ผลให้ชุมชนนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสมบูรณ์พูนสุขในที่สุด แต่ถ้าเป็น “สวัสดิการแรงงาน” 
ย่อมหมายความถึง การที่ฝ่ายนายจ้างได้ให้ผลประโยชน์หรือบริการต่างๆ แก่ฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือที่จะท า
ให้ลูกจ้างได้รับความสุข ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ ตลอดจนความปลอดภัยในการท างาน ไม่
ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ตลอดเวลาที่มีความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและ
ลูกจ้างต่อกัน ทั้งนี้เพ่ือที่จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้างเป็นไปอย่างดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่กิจการของฝ่ายนายจ้างและเกิดสันติสุขในกิจการอุตสาหกรรม อันจะส่งผลไปถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม และความสงบสุขของประเทศชาติในที่สุด53 

 กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สวัสดิการแรงงาน” คือ การด าเนินการ
ใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือรัฐบาล ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถ
มีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย
ในการท างาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงในการด าเนินชีวิต ไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้น แต่
รวมถึงครอบครัวของลูกจ้าง ด้วยการด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดสวัสดิการขึ้นในสถานประกอบการ
นั้น54 

 นรินทร์ แก้ววารี ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สวัสดิการแรงงาน” หมายถึง การให้สิ่ง
เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ท างานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่
จัดให้มีนอกเหนือจากค่าจ้าง และไม่ใช่การจัดที่เป็นผลโดยตรงจากการท างาน55 

 วิจิตร ระวิวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สวัสดิการแรงงาน” หมายถึง การ
ด าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยนายจ้าง รัฐบาล หรือสหภาพแรงงาน ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างใน
กิจการอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง และบริการ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่
ภาคเกษตรกรรม สามารถมีสภาพการท างาน ระดับความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการท างาน มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน และความม่ันคงในการด ารงชีวิต56 

                                           
53 สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.211, 213. 
54 กระทรวงแรงงาน, “สวัสดิการแรงงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก

http://www.mol.go.th/employee/Welfare_workers 
55 นรินทร์ แก้ววารี, “สวัสดิการแรงงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/59912 
56 สุดาศิริ วศวงศ์ และปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.212. 
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 สวัสดิการสามารแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ สวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสวัสดิการที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
 (1) สวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง สวัสดิการประเภทที่รัฐบังคับให้
นายจ้างทุกคนต้องจัดท า ถ้าไม่ท าจะมีความผิด ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ ที่รัฐก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
นายจ้างต้องจัดให้มีนั้น เป็นมาตรฐานขั้นต่ าสุดของสวัสดิการที่จะต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง57 
 (2) สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด หมายถึง สวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นสูง
กว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นตามข้อผูกพันหรือสัญญา โดยอาจเกิดจากกรณีที่
นายจ้างเป็นผู้เสนอจัดให้เอง กรณีนายจ้างตกลงกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือกรณีที่มี
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง58 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 พบว่ามิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ และเนื่องจากลักษณะของ
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่ใช่สัญญาที่มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน แต่เป็นสัญญาที่มี
ลักษณะเป็นการจ้างท าของ จึงท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างและไม่ได้รับ
สวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้จ้างงานก็ไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้างจึงไม่มี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านเช่นกัน ซึ่งสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้ 

(1) สวัสดิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ

หน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการจ้างงาน เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่ างกาย โดยตาม
มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการในเรื่องใด หรือก าหนดให้การจัดสวัสดิการในเรื่องใด
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้ ซึ่งต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 โดยสาระส าคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีน้ า
สะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ าและห้องสุขา สิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลจัดเตรียม
ไว้ในสถานที่ท างานของลูกจ้าง 

  

                                           
57 เพ่ิงอ้าง น.220. 
58 วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 33, น.208-209. 
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 (2) สวัสดิการตามกฎหมายเงินทดแทน 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือให้ความ

คุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น 
โดยให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน เพ่ือน ามาจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือ
ผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างประสบเคราะห์กรรมอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่
นายจ้างใน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วย และกรณีเสียชีวิต 

 (3) สวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือให้ความ

คุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้สมัครเข้าประกันตน ด้วยการก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดย
ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนต่อส านักงานประกันสังคม ส าหรับการจ่ายเงินสมทบ ให้นายจ้าง ลูกจ้างซึ่งเป็น
ผู้ประกันตน และรัฐบาลร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณี
ที่ลูกจ้างประสบเคราะห์กรรมอ่ืนนอกเหนือจากการท างานใน 7 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย และกรณีทุพพล กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณี
ว่างงาน59 ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่อาจเข้าสู่ระบบประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างได้ 
แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม เช่น หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยสมัครใจเข้าเป็นผู้ประกันตนได้60 แต่เนื่องจากผู้รับงานไป
ท าที่บ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เมื่อไม่มีนายจ้างร่วมจ่ายเงินสมทบ ท าให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยวิธีการสมัครใจเข้าเป็นผู้ประกันตนมีภาระต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

 อย่างไรก็ตามผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่ร่วมโครงการตามที่ก าหนดในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย แต่โครงการดังกล่าวก็ยังคง

                                           
59 เกษมสันต์ วิลาวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 32, น.471. 
60 ปิยพล บุญมี, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการ: ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้

แรงงานนอกระบบ”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), 
น.110. 
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มีข้อจ ากัดอยู่บางประการ คือ ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องเข้ ารับการรักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่ระบุไว้ตามสิทธิของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเท่านั้น เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอ่ืนได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง61 และโครงการดังกล่าวมิได้
ครอบคลุมการรักษาทุกประเภท 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสวัสดิการบางประเภทเป็นสวัสดิการที่นายจ้าง
ต้องจัดให้แก่ลูกจ้างท่ีท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้างโดยเฉพาะ เช่น ห้องน้ าและห้องสุขา 
แต่หากมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานก็ไม่จ าเป็นต้องจัดในส่วนนี้ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานในบ้านของตนซึ่งมีห้องน้ าและห้องสุขาอยู่แล้ว แต่ส าหรับ
สวัสดิการในเรื่องอ่ืนๆ เช่น สวัสดิการตามกองทุนเงินทดแทน ควรจะต้องมีการจัดให้แก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านหรือไม่ และการจัดสวัสดิการดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานเกินไปหรือไม่ หรือควรจะ
สร้างระบบประกันสังคมขึ้นมาส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความ
คุ้มครองตามกองทุนประกันสังคม โดยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่สูงเกินไป 
เช่นนี้จะท าได้หรือไม่ 

3.6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับไปท าที่บ้าน 
ในเรื่องความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เมื่อพิจารณาจาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 สามารแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ กรณีงานที่รับ
ไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน กรณีมีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างาน
ที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความ
ตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได ้

3.6.1 กรณีงานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลง
กัน 

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงาน
จะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิ
อาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนบอกเลิกการจ้างในขณะที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้ว

                                           
61 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์, ผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศ

ไทย: สิทธิและการรณรงค์นโยบาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549), น.23. 
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เสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ จ้างงานฝ่าฝืนบอกเลิกสัญญาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ส่งผลให้สัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ี
บ้านยังไม่เลิกกัน ซึ่งแตกต่างกับสัญญาจ้างท าของตามมาตรา 60562 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ที่ให้อิสระแก่ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา โดยผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ 
เพียงแต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญา 

ดังนั้นโดยหลักแล้วในขณะที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น งานที่ผลิตไม่เป็นไปตามแบบ
ที่ก าหนดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดนั้นถือเป็นสาระส าคัญ หรือวัตถุดิบที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านน ามาใช้ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกัน
ไว้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จ้างงานสามารถบอกเลิกการจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

(2) ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ผู้จ้างงานถูกยกเลิกค า
สั่งซื้อสินค้าโดยกะทันหัน ซึ่งในกรณีนี้ผู้จ้างงานสามารถบอกเลิกการจ้างได้ แต่ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้อง
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านด้วย63 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท า
ที่บ้าน ผู้จ้างงานอาจบอกเลิกการจ้างได้ทั้งในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีความผิด และในกรณีที่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านไม่มีความผิดแต่ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในกรณีที่ผู้จ้างงานบอก
เลิกการจ้างเนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านมีความผิด อาจเกิดปัญหาในการตีความกฎหมายได้ว่า 
ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้านได้แก่อะไรบ้าง และความผิดนั้นจะต้องเป็นความผิดรุนแรงหรือ
เพียงแต่เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถบอกเลิกการจ้างได้ และผู้จ้างงานจะสามารถบอกเลิกการ
จ้างทันทีที่มีการกระท าความผิดเลยได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบ
งานชักช้าไม่ทันตามก าหนด ซึ่งกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความผิดของผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน แต่ถ้าเป็น
การส่งมอบงานชักช้าไปเพียง 1-2 วัน เช่นนี้ผู้จ้างงานจะบอกเลิกสัญญาทันทีได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องหลักทั่วไปของการเลิกสัญญาตามมาตรา 

                                           
62 มาตรา 605 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าการที่จ้างยังท าไม่แล้วเสร็จ

อยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือความเสียหาย
อย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น 

63 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
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38764 มีการวางหลักไว้ว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ แต่
จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ช าระหนี้ช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้น
เว้นแต่ระยะเวลาในการช าระหนี้จะเป็นสาระส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องจ้างท าของตามมาตรา 
605 มีการวางหลักไว้ว่าถ้างานที่จ้างยังท าไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อไหร่ก็ได้ 
เพียงแต่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งถ้าน า
หลักท่ัวไปในการเลิกสัญญาตามมาตรา 387 มาปรับใช้ก็จะมีผลให้ผู้จ้างงานไม่สามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที แต่ถ้าน าหลักเรื่องจ้างท าของตามมาตรา 605 มาปรับใช้ก็จะมีผลให้ผู้จ้างงานสามารถบอก
เลิกสัญญาได้ทันทีไม่ว่าผู้รับรับงานไปท าที่บ้านจะมีความผิดหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านช าระหนี้เสียก่อน 

นอกจากนี้การที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างใน
ขณะที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน อาจเกิดประเด็นปัญหาว่า
ระยะเวลาที่ตกลงกันหมายถึงระยะเวลาใด เนื่องจากในการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านนั้นอาจ
แบ่งได้เป็นสัญญาที่มีก าหนดระยะเวลา และสัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา โดยในการท างานที่รับไป
ท าที่บ้านไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีก าหนดระยะเวลาหรือสัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา ผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะมีการตกลงมอบหมายงานและส่งมอบงานกันเป็นงวดๆ ซึ่งในกรณีที่สัญญา
จ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา ผู้จ้างงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับงานไปท า
ที่บ้านท างานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จสิ้น เช่น ผู้จ้างงานจ้างให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท าดอกไม้ประดิษฐ์ โดย
มิได้มีการก าหนดระยะเวลาในการจ้างงานเอาไว้ แต่ตกลงให้มีการมอบหมายงานและส่งมอบงานกัน
เป็นงวดๆ ต่อมาเม่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานในงวดใดงวดหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จ้างงานย่อมบอกเลิก
การจ้างได้ แต่ในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ผู้จ้างงาน
จ้างให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเย็บกระดุมเสื้อ โดยก าหนดระยะเวลาในการจ้างงานเอาไว้เป็นเวลา 1 ปี 
และตกลงให้มีการมอบหมายงานและส่งมอบงานกันเป็นงวดๆ เช่นนี้อาจเกิดปัญหาได้ว่าหากผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านท างานในงวดใดงวดหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าผู้จ้างงานต้องการบอกเลิกการจ้างจะสามารถท า
ได้หรือไม่  

จากการศึกษาของผู้เขียนพบว่ามีวิทยานิพนธ์เสนอไว้ว่า ในการเลิกสัญญา
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านควรจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลิกสัญญา โดยให้มีการบอกกล่าว

                                           
64 มาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ 

อีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็
ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
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ล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา เพราะหากพิจารณาจากลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้านแล้ว จะเห็น
ได้ว่ามีการตกลงกันให้ส่งงานแก่ผู้จ้างงานเป็นครั้งๆ ไปหรือส่งงานเป็นงวดก็ได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจ
ถือเป็นสัญญาไม่มีก าหนดระยะเวลา การเลิกสัญญาจึงควรมีการบอกกล่าวล่วงหน้า65 

อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าแม้โดยทั่วไปแล้วการท าสัญญาจ้างงานที่รับงาน
ไปท าที่บ้านมักจะมีการตกลงกันมอบหมายงานและส่งมอบงานกันเป็นครั้งคราวหรือเป็นงวดๆ โดย
ไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาเอาไว้ว่าท าสัญญากันกี่เดือนหรือกี่ปี แต่ก็อาจมีการท าสัญญากันโดยมี
การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเอาไว้ก็ได้ ดังนั้นจึงมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าในการบอกเลิก
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่มีก าหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลา ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้แตกต่างกันหรือไม่ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 จะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติไว้เฉพาะสิทธิของผู้จ้างงานในการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่มิได้มี
การบัญญัติถึงสิทธิของผู้รับงานไปท าท่ีบ้านในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดของผู้จ้าง
งาน เช่น ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนในงวดก่อนๆ จึงมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าผู้รับ
งานไปท าที่บ้านมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการเลิกสัญญาจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร ควรใช้หลักทั่วไปในการเลิกสัญญาตามมาตรา 386-389 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือควรมีการสร้างหลักการพิเศษเพ่ิมเติมขึ้นมาในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 

3.6.2 กรณีมีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพ่ือตกลงกันขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่
ผู้จ้างงาน 

ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงาน และผู้จ้างงานจะได้รับ
ความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานมีสิทธิบอก
เลิกการจ้างและมอบงานให้ผู้อ่ืนรับงานนั้นไปท าแทนได้ 

ดังนั้นผู้จ้างงานจึงมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานไปให้ผู้อ่ืนท าแทนได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา และผู้

                                           
65 ณัฐชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.106. 
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จ้างงานจะได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน เช่น 
ตามสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท าดอกไม้ประดิษฐ์ 100 ชิ้น โดย
ใช้ระยะเวลา 10 วัน ต่อมาในวันที่ 8 ผู้รับงานไปท าที่บ้านพ่ึงท าดอกไม้ประดิษฐ์ได้เพียง 20 ชิ้น ถือ
เป็นกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 10 วัน 
ผู้จ้างงานย่อมมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานให้ผู้อื่นรับงานนั้นไปท าแทนได้  

แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการบอกเลิกการจ้าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจ
ขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานต่อผู้จ้างงานได้ โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างงาน
ทราบโดยเร็วเมื่อเกิดเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้ านจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ซึ่งตามกฎหมายมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานเอาไว้ 
ดังนั้นจึงเป็นสิทธิของผู้จ้างงานที่จะตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
หรือไม่ก็ได้ และจะตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานออกไปกี่วันก็ได้ เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
คาดหมายว่าตนจะท างานที่รับไปท าที่บ้านไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จึงขอขยายระยะเวลาใน
การส่งมอบงานออกไปอีก 1 วัน แม้ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน
ออกไปแค่เพียงวันเดียว แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานที่จะตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ก็ได้ หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานออกไป
อีก 3 วัน แต่ผู้จ้างงานอาจจะขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพียง 1 วัน
ก็ได้ หากผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน และผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหายจาก
ความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานก็มีสิทธิบอกเลิกการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้านได้ ซึ่งโดยทั่วไปการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานล่าช้าก็ย่อมเกิดความเสียหายต่อ
ธุรกิจของผู้จ้างงานอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ตามหากผู้จ้างงานตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว ผู้จ้างงานย่อมไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ท างานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้อีก66 เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้จ้างงานมีสิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาขึ้นใหม่ เช่น ผู้จ้างงานตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านแล้ว แต่เกิดเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้
จ้างงานขยายให้อีก ผู้จ้างงานย่อมมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญาหรือจะตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบ
งานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านอีกก็ได้ หรือผู้จ้างงานตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับ

                                           
66 กระทรวงแรงงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. 
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งานไปท าที่บ้านแล้ว แต่ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกสัญญา โดยผู้จ้าง
งานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังอาจมีประเด็นปัญหาว่าหากผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานส าเร็จ
ไปแล้วบางส่วน แต่ต่อมาผู้จ้างงานได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ผู้จ้างงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในส่วนของงานที่ท าส าเร็จไปบางส่วนแล้วหรือไม่ เช่น ผู้จ้างงานจ้างให้ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านร้อยสร้อยข้อมือ 100 เส้น และผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานเสร็จไปแล้ว 90 ชิ้น เช่นนี้ผู้
จ้างงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ เพราะงานส่วนที่ท าไปจนเสร็จสิ้น
แล้วก็ถือว่าเป็นการสมประโยชน์ของผู้จ้างงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 มิได้มีการบัญญัติไว้ อย่างไรก็ตามในเรื่องหลักทั่วไปในการเลิกสัญญาตามมาตรา 309 มีการวาง
หลักการไว้ว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระท าให้ การที่จะชดใช้คืนให้ท าได้ด้วยใช้
เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีก าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น ดังนั้นหาก
ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ท างานส าเร็จไปแล้วบางส่วน แต่ต่อมาผู้จ้างงานได้ใช้สิทธิในการบอกเลิก
สัญญา ผู้จ้างงานก็มีหน้าที่ต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านตามควรค่าแห่งงานที่ได้ท าไป 

นอกจากนี้เมื่อมีการบอกเลิกการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว คู่สัญญาฝ่าย
ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิในเรียกค่าเสียหายดังนี้ 

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
บัญญัติไว้ว่า การบอกเลิกการจ้างตามมาตรา 10 และมาตรา 11 วรรคสอง ไม่ตัดสิทธิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ที่จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการนั้น 

ดังนั้นในกรณีที่ผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างในขณะงานที่รับไปท าที่บ้านยังท า
ไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกันตามมาตรา 10 หากเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากความผิด
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานไม่เป็นไปตามแบบที่ผู้จ้างงานก าหนดและไม่
สามารถแก้ไขได้ทันภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานย่อมเรียกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าที่
บ้านซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการเลิกสัญญาได้ ส่วนในกรณีที่ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้าง เช่น ผู้จ้างงานถูกยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้าโดยกะทันหัน นอกจากผู้
จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน หากผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความเสียหาย
อย่างอ่ืน ผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมเรียกค่าเสียหายจากผู้จ้างงานซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการ
เลิกสัญญาได้  

ส่วนในกรณีที่ผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างเนื่องจากมีเหตุอันอาจคาดหมายได้
ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหาย
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จากความล่าช้าในการส่งมอบงานตามมาตรา 11 ถ้าเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะ
ไม่แล้วเสร็จเกิดข้ึนเนื่องจากความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ยอมท างาน 
ผู้จ้างงานย่อมเรียกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการเลิก
สัญญาได้ แต่ถ้าเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น วัตถุดิบที่ผู้จ้างงานก าหนดให้น ามาใช้ขาดตลาด ผู้จ้างงานย่อม
ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

3.6.3 กรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได้ 
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สาระส าคัญแห่งการจ้างอยูที่ความรูความสามารถของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานนั้นต่อไปได้อันมิใช่เพราะความผิดของตน 
การจ้างนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ถ้างานในส่วนที่ท าไปแล้วเป็นประโยชนแก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานต้อง
รับเอาไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ท า 

ดังนั้นแม้ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานที่รับ
ไปท าที่บ้านต่อไปได้ แต่หากสาระส าคัญแห่งการจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านก็ยังไม่สิ้นสุดลง ทายาทของผู้รับงานไปท าที่บ้านยั งคง
สามารถท างานนั้นต่อไปได้ แต่หากสาระส าคัญแห่งการจ้างอยูที่ความรูความสามารถของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน และผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานนั้นต่อไปได้อันมิใช่เพราะ
ความผิดของตน สัญญาจ้างนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการเดียวกันกับ
ลักษณะของสัญญาจ้างท าของ ตามมาตรา 60667 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจาก
โดยทั่วไปแล้วสัญญาจ้างท าของไม่ได้อาศัยคุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นการเฉพาะตัว 
แตกต่างกับลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานที่สัญญาย่อมสิ้นสุดลงเมื่อลูกจ้างถึงแก่ความตาย เนื่องจาก
โดยทั่วไปการท างานของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของลูกจ้าง68 

                                           
67  มาตรา 606 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าสาระส าคัญแห่งสัญญาอยู่ที่

ความรู้ความสามารถ ของตัวผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถท าการ ที่รับจ้างนั้น
ต่ อ ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย มิ ใ ช่ เ พ ร า ะค ว า ม ผิ ด ข อ ง ต นก็ ดี  ท่ า น ว่ า สั ญ ญ า  นั้ น ย่ อ ม เ ป็ น อั น สิ้ น ล ง 
 ถ้าและการส่วนที่ได้ท าขึ้นแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างไซร้ ท่านว่าผู้ว่าจ้าง
จ าต้องรับเอาไว้และใช้สินจ้างตามสมควรแก่ส่วนนั้น ๆ  

68 วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 33, น.110. 
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ในกรณีที่สาระส าคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน และผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานนั้นต่อไปได้ อาจพิจารณา
แยกออกเป็น 2 ประการดังนี้ 

(1) กรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไป
ได้อันมิใช่เพราะความผิดของผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

ในกรณีที่สาระส าคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน และผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได้ อันมิใช่เพราะ
ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง แต่หากก่อนที่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไม่สามารถท างานได้ ปรากฏว่าผู้รับงานไปท าที่
บ้านได้ท างานไปบางส่วนแล้วและงานในส่วนที่ท าไปแล้วนั้นเป็นประโยชนแก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานต้อง
รับเอางานในส่วนนั้นไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ท าให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือ
ทายาทของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ผู้จ้างงานจ้างให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านปั้นแจกันเซรามิค 10 ใบ 
เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านปั้นแจกันเซรามิคไปได้เพียง 2 ใบ ผู้รับงานไปท าที่บ้านเกิดหัวใจล้มเหลว
จนถึงแก่ความตาย กรณีนี้สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านย่อมสิ้นสุดลง แต่เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้ท างานไปแล้วบางส่วน และงานในส่วนที่ท าไปนั้นเป็นประโยชนแก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานย่อมต้องรับ
เอาแจกันเซรามิค 2 ใบนั้นไว้ และจ่ายค่าตอบแทนให้ตามสัดส่วนของงานที่ท า 

อย่างไรก็ตามมีประเด็นปัญหาว่า แม้แจกันเซรามิค 2 ใบ ที่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านได้ปั้นไว้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จ้างงาน แต่ผู้จ้างงานจะปฏิเสธไม่ยอมรับช าระหนี้ตามมาตรา 
32069 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ช าระค่าตอบแทนได้หรือไม่ เพราะเมื่อหนี้
เกิดขึ้นแล้วผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ในส่วนที่ต้องส่งมอบงานที่สั่งให้ท า ย่อมมีหน้าที่
ต้องช าระหนี้ให้ถูกต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ เมื่อลูกหนี้ยังมิได้ ช าระหนี้ให้เป็น
ผลส าเร็จตามความตกลงของคู่สัญญา แม้จะได้ท างานไปบางส่วนแล้วและส่วนที่ท าไปแล้วนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ก็ตาม แต่ลูกหนี้ก็ไม่อาจบังคับให้เจ้าหนี้รับช าระหนี้ได้ เพราะจะเป็นการบังคับให้
เจ้าหนี้รับช าระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือให้รับช าระหนี้เป็นอย่างอ่ืนผิดไปจากที่จะต้องช าระ ซึ่งเจ้าหนี้

                                           
69 มาตรา 320 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับช าระ

หนี้แต่เพียงบางส่วน หรือให้รับช าระ หนี้เป็นอย่างอ่ืนผิดไปจากท่ีจะต้องช าระแก่เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าหา
อาจจะบังคับได้ไม ่
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มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับช าระหนี้ได้70 อย่างไรก็ตามการที่จะใช้สิทธิปฏิเสธไม่ช าระหนี้นั้น จะต้องเป็น
กรณีที่ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ครบหรือช าระหนี้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งๆ ที่ลูกหนี้ยังมีความสามารที่จะช าระหนี้
ได้71 ดังนั้นเมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ในส่วนที่ต้องส่งมอบงานที่สั่งให้ท าไม่สามารถ
ที่จะช าระหนี้ได้ ผู้จ้างงานซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ย่อมไม่มีสิทธิปฏิเสธการช าระหนี้  ประกอบกับมาตรา 
13 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 เป็นบัญญัติที่ให้ความคุม้ครองแก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านโดยเฉพาะ โดยให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ท า อีก
ทั้งเหตุที่ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได้ ก็มิได้เกิดจาก
ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และงานในส่วนที่ท าไปแล้วเป็นประโยชนแก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานจึง
ไม่มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับช าระหนี้ 

 (2) กรณีผู้รับงานไปท าท่ีบ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได้ 
อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการ
บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สาระส าคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปท าที่บ้านและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถท างานต่อไปได้ เพราะความผิดของผู้รับงานไปท า
ที่บ้านเอง ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร  

ในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีสาระส าคัญแห่งการจ้างอยู่ที่
ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หากผู้รับงานไปท าที่บ้านถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถ
ท างานต่อไปได้ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอง แม้จะไม่มีการบทบัญญัติถึง
ผลทางกฎหมายไว้โดยตรงว่าให้การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านสิ้นสุดลง แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาที่ผู้จ้างงานได้ตกลงท าขึ้น โดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจในความรู้ความสามารถของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน ผู้จ้างงานคงมิได้ต้องการผลส าเร็จของงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการงานที่ได้
มาตรฐานตามความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ในสภาพที่ไม่
สามารถท างานต่อไปได้ ผู้จ้างงานก็มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

                                           
70 กฤษฎา พงษ์เจริญ , “หน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการช าระสินจ้าง”, (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.30-31. 
71  เพ่ิงอ้าง, น.93 
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และพาณิชย์ มาตรา 38972 เนื่องจากการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งอัน
จะโทษลูกหนี้ได้ และผู้จ้างงานยังสามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ตามมาตรา 391 
วรรคสี่73 หรือผู้จ้างงานจะใช้สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา 60574 ก็ได้ ส่วนผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้นจะใช้
สิทธิในการเลิกสัญญาไม่ได้75 
 
4.การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 
 เนื่องจากการท าสัญญาในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะเป็นสัญญา
จ้างท าของไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน การท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ลดภาระหน้าที่ต่างๆ ของผู้จ้างงานตามที่ระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของผู้จ้างงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ในการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน และสามารถให้ความคุ้มครองแก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้อย่างเพียงพอ ซึ่งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้
ท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยบัญญัติให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็น
ภาษาไทย มอบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงาน
ของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง ขณะที่มอบหมายงานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ
เอกสารได้ในเวลาท างาน โดยเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

                                           
72 มาตรา 389 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าการช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญา
นั้นเสียก็ได้ 

73 มาตรา 391 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้สิทธิเลิกสัญญา
นั้นหากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ 

74 มาตรา 605 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าการที่จ้างยังท าไม่แล้วเสร็จ
อยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือความเสียหาย
อย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น 

75 ไผทชิต เอกจริยกร, ค าอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ 12 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.217. 
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 (1) ชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีที่ท างานเป็นกลุ่มต้องมี  ชื่อ 
ที่อยู่ เพศ และอายุของทุกคนในกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
 (2) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้จ้างงาน ในกรณีที่มีการจ้างงานผ่านตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วง ให้
บันทึกชื่อและที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไปด้วย  
 (3) อัตราค่าตอบแทนและจ านวนค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับ วิธีการ 
ค านวณค่าตอบแทน วิธีการหักค่าตอบแทน และจ านวนหลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  
 (4) ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของงานที่รับไปท าที่บ้าน  
 (5) ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการท างานแต่ละงวด  
 (6) ก าหนดวันส่งมอบงานที่ท าให้แก่ผู้จ้างงานและวันจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน  
 (7) ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 และให้ผู้จ้างงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าท่ีบ้านไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับ
แต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน 
 จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานจัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านและเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงาน เพ่ือพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน อาจเกิดปัญหาได้ว่าแม้จะมีการเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไว้ แต่ถ้าพนักงานตรวจแรงงานไม่ทราบว่าได้มีการจ้างให้รับไปท าที่
บ้านจากสถานประกอบกิจการหรือส านักงานใด พนักงานตรวจแรงงานก็จะมิได้มีการเข้าไปตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านซึ่งเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงานดังกล่าว ดังนั้น
จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่ามาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงาน
ไปท าที่บ้าน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 เพียงพอ
หรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น อาจก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องมีการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหากต้องการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
หรืออาจก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
มายังเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น 
 ส าหรับองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านและควบคุมการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้แก่ 
 (1) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีที่มีที่มาทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้จ้างงาน และผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่
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บ้านมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
พัฒนาผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการท างาน และการคุ้มครองสิทธิประโยชนของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ในงานที่รับไปท าที่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่
ดีในการท างาน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้าน และติดตามตรวจสอบการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
งานที่รับไปท าที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 (2) พนักงานตรวจแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
หรือส านักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านในเวลาท างาน เพ่ือตรวจสอบ
สภาพการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านและสอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านหรือการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งเก็บตัวอย่างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่
ท าเพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน โดยในการเก็บตัวอย่างนั้นพนักงานตรวจ
แรงงานต้องได้รับความยินยอมจากผู้จ้างงาน หรือผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย นอกจากนี้ยังมีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น และมีค าสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปท าที่บ้านปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553  
 

กล่าวโดยสรุป การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการ
บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น ท าให้เกิด
ปัญหาในการตีความกฎหมายว่างานในกิจการอุตสาหกรรมหมายถึงงานประเภทใดบ้าง และงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานในกิจการอุตสาหกรรมจะรับความคุ้มครองหรือไม่  

ส าหรบการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน มีการให้ความคุ้มครองในเรื่อง
ค่าตอบแทนในการท างานโดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน
ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่
บ้านยังมิได้มีการประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางระบบให้ชั ดเจนว่า
ควรก าหนดก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้อย่างไร และการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่าย
ค่าตอบแทนในขณะที่ส่งมอบงานหรือตามที่ก าหนดตกลงกันมีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ 
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และหากผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร 
ส่วนในเรื่องเวลาในการท างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตามกฎหมายมิได้มีการก าหนดไว้ 
เนื่องจากลักษณะของการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีอิสระที่จะท างานเมื่อไหร่ก็ได้ 
เพียงแต่ต้องท างานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเท่านั้น แต่การที่กฎหมายมิได้ก าหนดเกี่ ยวกับ
เวลาในการท างานไว้เลย ก็อาจจะเป็นช่องทางให้ผู้จ้างงานมอบหมายงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมาก
เกินไป ส่วนในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน มีการก าหนดห้ามมิให้จ้างงานบางประเภทที่อาจเป็น
อันตราย รวมถึงห้ามผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่อาจ
เป็นอันตราย และต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างาน นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรการในการ
เยียวยาความเสียหายในกรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่
ความตาย รวมทั้งมีการก าหนดให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงมีครรภ์และเด็กซึ่งมี
อายุต่ ากว่าสิบห้าปีไว้ด้วย ซึ่งมีประเด็นปัญหาว่าการให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
เพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ และจะน าพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 มาใช้บังคับกับการรับงานไปท าที่
บ้านได้หรือไม่ ส่วนในเรื่องความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายมีการ
ก าหนดไว้เฉพาะสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้จ้างงานเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหาว่าในกรณีที่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายต้องการเลิกสัญญาจะต้องบังคับตามบทบัญญัติใด 

ส่วนในเรื่องการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้าน ตามกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่ที่จะจ้างให้มีการรับงานไปท าที่บ้าน โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานใด เพียงแต่ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ
การรับงานไปท าที่บ้านเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถตรวจดูได้เท่านั้น จึงมีประเด็นปัญหาว่า
ควรจะมีระบบในการควบคุมการจ้างงานในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ เช่น การ
ขออนุญาต การลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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บทที่ 4 
การรับงานไปท าที่บ้าน 

ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ 
 

แม้ในปัจจุบันจะมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังคง
มีความไม่ชัดเจนในบางประการและไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างครอบคลุม
เพียงพอ ทั้งในเรื่องของลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนใน
การท างาน เวลาในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ที่เป็นหญิงและเด็ก การสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการประกอบธุรกิจ
ในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน  

ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษาถึงแนวความคิดตามกฎหมายระหว่างประเทศของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ อันเป็นกฎหมายแม่แบบที่ให้ประเทศภาคีสมาชิกรับไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกฎเกณฑ์การใช้แรงงานภายในประเทศภาคีสมาชิก และศึกษาถึงแนวความคิดของ
กฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศ
สิงคโปร์ โดยเหตุที่เลือกศึกษาค้นคว้ากฎหมายของประเทศเหล่านี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเทศที่มี
การพัฒนากฎหมายไปในแนวทางที่น่าสนใจ โดยประเทศเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการรับงานไปท าท่ีบ้านขึ้นมาโดยเฉพาะ ส่วนประเทศอังกฤษไม่ได้มีกฎหมาย
ที่ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน จึงต้องการค้นคว้าว่ามีการให้ความคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้านอย่างไร ส่วนประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีการพัฒนากฎหมายแรงงานที่ทันสมัย ประกอบกับในฐานะที่ประเทศไทยจะต้องเปิด
กว้างในด้านของการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้ากฎหมายของประเทศ
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การรับงานไปท าท่ีบ้านในประเทศไทยต่อไป 
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1.กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ให้
ความสนใจกับการใช้แรงงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคนอกระบบ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 แล้ว เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมของคนจนที่ท างานหนัก แต่กลับเป็นแรงงานที่ไม่
มีตัวตน มีเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีรายได้ที่ไม่แน่นอน1 และมักไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล
จากรัฐเท่าที่ควร ท าให้ขาดการคุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม รวมทั้งต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงบ่อยครั้งกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ ซึ่ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้ก าหนดกลไกหรือมาตรการ
ระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านในรูปของอนุสัญญาและข้อแนะ เรียกว่า อนุสัญญา
ฉบับที่  177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 1996 
(No.177)) และข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - Home Work 
Recommendation, 1996 (No.184)) 

1.1 อนุสัญญาว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ฉบับท่ี 177 
 เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ในสมัยประชุมที่ 83 ที่ประชุมใหญ่ของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เห็นว่าอนุสัญญา
และข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานต่างๆ ของการปฏิบัติ
ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการท างาน ซึ่งได้น ามาปรับใช้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วยนั้น อาจมีความไม่
เหมาะสมเนื่องจากการรับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและเพ่ิมเติม
สารัตถะบางประการในมาตรฐานแรงงานให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของการรับงานไปท าที่บ้าน ที่
ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้พิจารณารับข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับการ
รับงานไปท าท่ีบ้าน และได้ก าหนดให้ข้อเสนอนี้อยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยได้มีมติเมื่อ
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ให้รับรองอนุสัญญาที่เรียกว่า “อนุสัญญาว่าด้วยงานที่รับไปท าที่

                                           
1 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์, ผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย: 

สิทธิและการรณรงค์นโยบาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549), น.11. 
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บ้าน ค.ศ.1996”2 โดยอนุสัญญาฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
งานไปท าที่บ้านยิ่งกว่าตามท่ีก าหนดไว้โดยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับอ่ืน3 
 1.1.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
  อนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - 
Home Work Convention, 1996 (No.177)) ให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง 
งานที่ท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Homeworker) ในบ้านของบุคคลนั้น
หรือในสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง ที่มิใช่สถานที่ท างานของนายจ้าง (Employer) เพ่ือรับ
ค่าตอบแทนจากการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่นายจ้างก าหนด โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ใดเป็นผู้
จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่ใช้ในการท างาน เว้นแต่บุคคลนั้นจะมีความเป็นอิสระและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะพิจารณาได้ว่าเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตาม
กฎหมายข้อบังคับแห่งชาติหรือตามค าพิพากษาของศาล4 
  นอกจากนี้ตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าวยังมีการก าหนดข้อยกเว้นเพ่ิมเติมถึง
บุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง และได้น างานมาท าที่บ้านของตนเองเป็นครั้งคราวแทนที่จะท างานที่
สถานที่ท างานประจ าของตน ว่ามิใช่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามนัยแห่งอนุสัญญานี้5 
 1.1.2 การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

  อนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - 
Home Work Convention, 1996 (No.177)) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
จะต้องรับเอาหลักการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และจะต้องทบทวนนโยบายแห่งชาติที่เกี่ยวกับการรับ
งานไปท าที่บ้านเป็นระยะๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
โดยปรึกษาหารือกับผู้แทนขององค์การนายจ้าง (Organizations of Employers) และผู้แทนของ
องค์การผู้ท างาน (Organizations of Workers) และถ้ามีองค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับงานไปท าที่
บ้านและนายจ้างของผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ต้องมีการปรึกษาหารือกับองค์การดังกล่าวด้วย6 ซึ่งตาม

                                           
2 International Labour Organization, “C177 - Home Work Convention, 1996 

(No.177),” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั นที่  13 มิ ถุ น า ยน  2558, จ า ก  http://www.ilo.org/dyn/normlex 
/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C177 

3  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 10 
4  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 1(a) 
5  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 1(b) 
6  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 3 

http://www.ilo.org/dyn/normlex%20/en/f?p=NORMLEXPUB
http://www.ilo.org/dyn/normlex%20/en/f?p=NORMLEXPUB
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อนุสัญญาฉบับดังกล่าวก าหนดไว้ว่า นโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านจะต้องส่งเสริม
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับคนงานรับค่าจ้างอ่ืนๆ เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดย
ค านึงถึงลักษณะพิเศษของงานที่รับไปท าที่บ้าน และเงื่อนไขที่จะน ามาปรับใช้กับประเภทของงานที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่ด าเนินการในสถานประกอบการตามความเหมาะสม 7 โดยประเทศ
สมาชิกที่ให้สัตยาบันต้องน านโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไปสู่การปฏิบัติโดย
กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลงร่วม ค าชี้ขาด หรือวิธีที่เหมาะสมอ่ืนๆ ตามแนวปฏิบัติแห่งชาติ 8 และ
จะต้องก าหนดมาตรการเยียวยาที่เพียงพอ รวมทั้งบทลงโทษที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการละเมิด
กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวด้วย9 

 นอกจากนี้ตามอนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 
- Home Work Convention, 1996 (No.177)) ยังมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้ 
 (1) สิทธิของผู้รับงานไปที่บ้านในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมองค์การโดยตนเอง
เป็นผู้เลือกเองและในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนั้น 
 (2) การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ 
 (3) การคุ้มครองในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยให้น า
กฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยไปปรับใช้กับการรับงานไปท าที่บ้าน 
โดยค านึงถึงลักษณะพิเศษ และให้ก าหนดเงื่อนไขอันเป็นการต้องห้ามของงานบางประเภทและการใช้
สารบางชนิด ส าหรับการรับงานไปท าท่ีบ้านเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย10 
 (4) ค่าตอบแทน 
 (5) การคุ้มครองด้านประกันสังคมตามกฎหมาย 
 (6) การได้รับการฝึกอบรม 
 (7) อายุขั้นต่ าในการจ้างงานหรือรับเข้าท างาน 
 (8) การคุ้มครองการคลอดบุตร11 

                                           
7  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 4(a) 
8  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 5 
9  Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 9(b) 
10 Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 7 
11 Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 4(b) 
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 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้าง (Employer) 
และคนกลาง (Intermediary) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้คนกลางในการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไว้ 
โดยให้ก าหนดความรับผิดชอบของนายจ้างและคนกลางตามล าดับ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
แห่งชาติหรือโดยค าพิพากษาของศาลตามแนวปฏิบัติแห่งชาติ12 

1.2 ข้อแนะว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ฉบับท่ี 184 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน 

ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 1996 (No.177)) องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึง
ได้จัดท าข้อแนะฉบับที่  184 ว่าด้วยงานที่ รับไปท าที่บ้ าน ค.ศ.1996 (R184 - Home Work 
Recommendation, 1996 (No.184)) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เหมาะสม ยืดหยุ่น และสอดคล้ องกับ
สภาพการณ์ของแต่ละประเทศ 
 1.2.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
  ข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - Home 
Work Recommendation, 1996 (No.184)) ให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ไว้เช่นเดียวกับ
อนุสัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (C177 - Home Work Convention, 
1996 (No.177)) ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานที่ท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน (Homeworker) ในบ้านของบุคคลนั้นหรือในสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง ที่
มิใช่สถานที่ท างานของนายจ้าง (Employer) เพ่ือรับค่าตอบแทนจากการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ
บริการตามที่นายจ้างก าหนด โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
การท างาน เว้นแต่บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะ
พิจารณาได้ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามกฎหมายข้อบังคับแห่งชาติหรือค าพิพากษาของศาล13 
  นอกจากนี้ตามข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 
(R184 - Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) ยังมีการก าหนดข้อยกเว้นเพ่ิมเติมถึง
บุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง และได้น างานมาท าที่บ้านของตนเองเป็นครั้งคราวแทนที่จะท างานที่
สถานที่ท างานประจ าของตน ว่ามิใช่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามนัยแห่งข้อแนะนี้14 

  

                                           
12 Home Work Convention, 1996 (No. 177), Article 8 
13 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 1(a) 
14 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 1(b) 
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 1.2.2 การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามข้อ
แนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 R184 - Home Work Recommendation, 
1996 (No.184)) เกี่ยวกับค่าตอบแทนในการท างาน เวลาในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน 
การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก สวัสดิการในการท างาน และความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้
รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 1.2.2.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ข้อแนะฉบับที ่184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - 
Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) เสนอแนะว่าประเทศสมาชิกควรก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติ15 โดยในการก าหนด
อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ควรก าหนดโดยการร่วมกันเจรจาต่อรอง หรือถ้าไม่มีการ
ร่วมกันเจรจาต่อรองควรก าหนดโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ค าวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่
นั้นได้ปรึกษาหารือกับผู้แทนขององค์การนายจ้าง (Organizations of Employers) และผู้แทนของ
องค์การผู้ท างาน (Organizations of Workers) รวมทั้งองค์การอื่นที่เก่ียวข้องกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน
และนายจ้างของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้แทนของผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้แทนของนายจ้างของ
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีที่ไม่มีองค์การที่กล่าวมาข้างต้น หรือ 

(2) กลไกการก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสมอ่ืนๆ ในระดับชาติ ระดับ
กลุ่มเศรษฐกิจ หรือระดับท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ตามในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนมิได้ถูกก าหนดโดยวิธีการ
ดังกล่าวมาข้างต้น ควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนโดยการตกลงกันระหว่างผู้รับงานไปท าที่บ้านกับ
นายจ้าง16 และส าหรับงานที่มีการก าหนดให้จ่ายค่าจ้างตามหน่วยของงาน อัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านควรได้รับควรเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของลูกจ้างที่ได้รับจากการท างานในสถาน
ประกอบการของนายจ้าง หรือถ้าไม่มีลูกจ้างประเภทนั้นในสถานประกอบการของนายจ้าง ควร
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของลูกจ้างในสถานประกอบการอ่ืนๆ ในสาขาของกิจกรรมและใน
พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกัน17 และตามข้อแนะฉบับนี้ยังมีการเสนอแนะว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับ

                                           
15 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 13 
16 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 14 
17 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 15 
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ค่าตอบแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการท างาน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและ
น้ า การติดต่อสื่อสาร การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การเปลี่ยนเครื่องมือ การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การแกะและบรรจุหีบห่อ และการด าเนินการ
อ่ืนๆ เป็นต้น18 
 นอกจากนี้ตามข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ค.ศ.1996 (R184 - Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) ยังมีการเสนอให้ประเทศ
สมาชิกบัญญัติให้น ากฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองค่าจ้างไปปรับใช้กับผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน และก าหนดหลักเกณฑ์ในการหักค่าจ้างไว้ รวมทั้งควรคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านมิให้
ถูกหักค่าจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส าหรับงานที่บกพร่องหรือวัสดุที่เสียหาย และผู้รับงานไปท าที่
บ้านควรได้รับค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือจ่ายตามก าหนดระยะเวลาปกติไม่
เกินหนึ่งเดือน19 ส าหรับในกรณีที่มีการใช้คนกลางในการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน คนกลางและ
นายจ้างควรร่วมกันรับผิดในการจ่ายค่าตอบแทนที่ถึงก าหนดช าระแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตาม
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ20 
 1.2.2.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ข้อแนะฉบับที ่184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - 
Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) เสนอแนะว่าการก าหนดเวลาที่ให้ท างานเสร็จสิ้น
ไม่ควรก าหนดโดยท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านขาดโอกาสที่จะได้หยุดพักผ่อนในแต่ละวันและหยุด
พักผ่อนประจ าสัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับที่คนงานประเภทอ่ืนๆ ได้รับ 21 นอกจากนี้ควรก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่คนงานประเภทอ่ืนๆ ในการได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลาป่วย22 
 1.2.2.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ข้อแนะฉบับที ่184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - 
Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจจัดให้มีการ
เผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับข้อบังคับในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันที่นายจ้าง

                                           
18 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 16 
19 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 17 
20 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 18 
21 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 23 
22 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 24 
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และผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องปฏิบัติ โดยแนวทางเหล่านี้ควรแปลเป็นภาษาที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เข้าใจได2้3 
 นอกจากนี้ควรก าหนดให้นายจ้างแจ้งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบ
เกี่ยวกับอันตรายที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้ส่งมอบให้ท าและ
วิธีการป้องกันอันตรายดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมที่จ าเป็นตามความเหมาะสมและ
รับประกันว่าเครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จัดให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน มีอุปกรณ์
ความปลอดภัยที่เหมาะสม และต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประกันว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับ
การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนต้องจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นให้แก่ผู้ รับงาน
ไปท าที่บ้านโดยไม่คิดมูลค่า24 
 ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านควรก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และต้องดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยของตนเองอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งของบุคคลอ่ืนที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของตนในการท างาน 
รวมทั้งการใช้วัสดุ เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างถูกต้อง 
 นอกจากนี้ควรมีการก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถปฏิเสธ
ที่จะท างาน โดยมีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าอาจจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตน โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านควรรายงานสถานการณ์ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า25 และใน
กรณีท่ีมีอันตรายร้ายแรงหรือคาดว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ครอบครัว หรือสาธารณะ ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยของรัฐได้ก าหนดไว้ ควรห้ามการท างานที่รับไปท าที่บ้านนั้นจนกว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสม
มาเยียวยาสถานการณ์นั้น26 
 1.2.2.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก 
 ข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - 
Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) เสนอแนะว่ากฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติของ

                                           
23 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 19 
24 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 21 
25 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 22 
26 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 23 
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ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับอายุขั้นต่ าในการจ้างงานหรือการรับเข้าท างานควรบัญญัติให้ปรับใช้กับการรับ
งานไปท าที่บ้านด้วย27 

1.2.2.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ตามข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 
(R184 - Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) มีการเสนอแนะว่าผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ควรได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองทางด้านประกันสังคม โดยการขยายบทบัญญัติต่างๆ ว่าด้วยการ
ประกันสังคมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมผู้รับงานไปท าที่บ้านและปรับแผนงานต่างๆ ด้านประกันสังคมให้
ครอบคลุมผู้รับงานไปท าที่บ้านตลอดจนพัฒนาแผนงานหรือเงินทุนพิเศษต่างๆ ส าหรับผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน28 นอกจากนี้ควรบัญญัติให้น ากฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองการคลอด
บุตรมาปรับใช้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านด้วย29 
 1.2.2.6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - 
Home Work Recommendation, 1996 (No.184)) มิได้ก าหนดเกี่ยวกับเหตุของความสิ้นสุดของ
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไว้ แต่ได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้านจากการถูกเลิกจ้างไว้ว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองในกรณีการเลิก
จ้างเช่นเดียวกับท่ีคนงานประเภทอ่ืนๆ ได้รับ30 
 1.2.3 การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้าน 
  ข้อแนะฉบับที่ 184 ว่าด้วยงานที่รับไปท าที่บ้าน ค.ศ.1996 (R184 - Home 
Work Recommendation, 1996 (No.184)) เสนอแนะให้ควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มี
การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับกลุ่ม
เศรษฐกิจ หรือระดับท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ก าหนดให้มีการจดทะเบียนนายจ้างของผู้รับงานไป
ท าที่บ้านและคนกลางที่นายจ้างใช้ ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจควรระบุข้อมูลที่นายจ้างควรแจ้งหรือ
เก็บรักษาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้31 

                                           
27 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 10 
28 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 25 
29 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 26 
30 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 27 
31 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 6 
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 ตามข้อแนะฉบับดังกล่าวยังมีการเสนอว่ากฎหมายของประเทศสมาชิก ควร
มีการก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเงื่อนไขในการ
ท างานเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวควรครอบคลุมรายการเกี่ยวกับ ชื่อ และที่อยู่ของนายจ้างและคนกลาง (ถ้ามี) อัตรา
ค่าตอบแทนและวิธีการค านวณค่าตอบแทน และประเภทของงานที่ท า32 
 นอกจากนี้ควรมีการก าหนดหน้าที่ของนายจ้าง โดยให้นายจ้างแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจเมื่อส่งมอบงานที่รับไปท าที่บ้านครั้งแรก และนายจ้างต้องเก็บรักษาทะเบียนของผู้รับงานไป
ท าที่บ้านทั้งหมดไว้ โดยจ าแนกตามเพศของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ตนมอบงานให้ท า รวมทั้งนายจ้าง
ควรเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยบันทึกดังกล่าวจะระบุเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่ก าหนดให้ท างาน (Time Allocated) อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(ถ้ามี) และจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน การหักเงินใดๆ ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับแห่งชาติ ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ถึงก าหนดช าระ และค่าตอบแทนสุทธิที่ได้จ่ายไป รวมทั้ง
ก าหนดวันที่ได้ช าระ และควรมอบส าเนาของบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านไว้ด้วย33 
 นอกจากนั้นอาจมีการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้านเพ่ิมเติมโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ ซึ่งมีอ านาจบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบ้านหรือสถานที่ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่มี
การท างาน ตราบเท่าที่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิส่วน
บุคคล34 และส าหรับในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านอย่าง
ร้ายแรงหรือซ้ าอีก ควรมีการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งชาติ 
รวมทั้งอาจห้ามส่งมอบงานที่รับไปท าที่บ้าน35 

  

                                           
32 Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 5 
33  Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 7 
34  Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 8 
35  Home Work Recommendation, 1996 (No. 184), Article 9 
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2.กฎหมายอังกฤษ 
 

ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษถือว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นกลุ่มผู้ที่ถูกจ้างงานโดย
ไม่ปกติ (Atypical Groups)36 และไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านจึง
ย่อมขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายในการจ้างงานบุคคลดังกล่าว ซึ่งสถานะในการจ้างงานแบ่งออกเป็น
สามประเภท คือ ลูกจ้าง (Employee) คนงาน (Worker) และผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed)37 
โดยสถานะในการจ้างงานจะก าหนดถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีในการท างาน ดังนี้ 

(1) ลูกจ้าง (Employee) หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได้เข้าไปหรือท างานภายใต้สัญญาการ
จ้างงาน หรือได้ท างานภายใต้สัญญาการจ้างงานที่ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยสัญญาดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องท า
เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาการจ้างแรงงานสามารถเกิดข้ึนได้ทันทีท่ีลูกจ้างและนายจ้างตกลงยอมรับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน38 โดยลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองขั้นต่ าตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิที่จะได้รับเงินจากนายจ้างเมื่อไม่สามารถท างานได้เพราะ
เจ็บป่วย ส าหรับลูกจ้างที่เป็นหญิงมีสิทธิที่จะลาเพ่ือคลอดบุตรโดยยังได้รับเงินจากนายจ้าง และ
ส าหรับลูกจ้างทั้งที่เป็นหญิงและชายมีสิทธิที่จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรที่เพ่ิงคลอดหรือบุตรบุญธรรม โดย
ยังคงได้รับเงินจากนายจ้าง นอกจากนี้ลูกจ้างยังมีสิทธิที่จะไม่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม และ
ยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกฎหมายจากนายจ้างเมื่อถูกให้ออกจากงาน รวมทั้งได้รับสิทธิทั้งหมดตามที่

                                           
36  Brain Willy, Employment Law, Second edition, (Harlow: Pearson 

Education Limited, 2003), pp.78, 85-86. 
37 Alex Davies, Workplace Law Handbook 2011:  Employment Law and 

Human Resources, (Cambridge: Workplace Law Group Ltd, 2011), p.180. 
38  Employment Right Act 1996 Article 230(1) In this Act “employee” means 

an individual who has entered into or works under (or, where the employment has 
ceased, worked under) a contract of employment. 

 Emplotment Right Act 1996, Section 230(2) In this Act “contract of 
employment” means a contract of service or apprenticeship, whether express or 
implied, and (if it is express) whether oral or in writing. 
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คนงาน (Worker) ได้รับ อย่างไรก็ตามสิทธิบางประเภทอาจมีการก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าของการจ้าง
งาน เมื่อลูกจ้างท างานติดต่อกันตามระยะเวลาที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิดังกล่าว39 

(2) คนงาน (Worker) หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได้เข้าไปหรือท างานภายใต้สัญญาการจ้าง
งาน หรือสัญญาอ่ืนใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และไม่ว่าด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษร 
โดยบุคคลนั้นยอมรับที่จะท างานหรือด าเนินงานใดๆ ด้วยตนเอง หรือให้บริการส าหรับบุคคลภายนอก 
หรือได้ท างานภายใต้การจ้างงานดังกล่าวที่ได้สิ้นสุดลงแล้ว40 ดังนั้นบุคคลใดที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง
บุคคลนั้นย่อมมีสถานะเป็นคนงานด้วย แต่บุคคลที่มีสถานะเป็นคนงานอาจไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้าง 
ซึ่งบุคคลที่มีสถานะเป็นคนงาน ได้แก่ คนที่ถูกส่งไปท างานจากตัวแทนจัดหางาน (Agency Worker) 
คนท างานไม่แน่นอนในช่วงเวลาสั้น (Short Term Casual Worker) คนท างานอิสระ (Freelancer) 
และคนท างานไม่เต็มเวลา (Part-Time Worker) โดยคนงานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการได้รับค่าจ้างข้ันต่ าแห่งชาติ (The National Minimum Wage) การหยุดพักผ่อน 
การได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี การจ ากัดการท างานในเวลากลางคืน การได้ความคุ้มครอง
จากการหักเงินโดยไม่มีอ านาจ และการได้รับสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมาย41 

เมื่อมีการจ้างงานลูกจ้าง (Employee) หรือคนงาน (Worker) นายจ้างมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของลูกจ้าง (Employee) หรือคนงาน (Worker) เพ่ือจ่าย

                                           
39  NIdirect Government Services, “Employment status,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 

มิ ถุ น า ย น  2558,  จ า ก  http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/em 
ployment/understanding-your-work-status/employment-status.htm 

40 Employment Right Act 1996 Article 230(3) In this Act “worker” (except in 
the phrases “shop worker” and “betting worker”) means an individual who has 
entered into or works under (or, where the employment has ceased, worked under)— 
 (a) a contract of employment, or  

 (b) any other contract, whether express or implied and (if it is express) 
whether oral or in writing, whereby the individual undertakes to do or perform 
personally any work or services for another party to the contract whose status is not 
by virtue of the contract that of a client or customer of any profession or business 
undertaking carried on by the individual;  

 and any reference to a worker’s contract shall be construed accordingly. 
41 NIdirect Government Services, supra note 39. 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/national-minimum-wage
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/em%20ployment/
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/em%20ployment/
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เป็นภาษีเงินได้ (Income Tax) และจ่ายเข้าสู่กองทุนการประกันภัยแห่งชาติ (National Insurance 
Contributions)42 

(3) ผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed) ในกรณีของผู้ว่าจ้างตนเองจะไม่ได้มีการท า
สัญญาการจ้างงานกับนายจ้างเนื่องจากเป็นการท าธุรกิจของตนเอง ผู้ว่าจ้างตนเองจึงเป็นนายจ้างของ
ตนเอง และสามารถท่ีจะตัดสินใจได้เองว่าจะคิดค่าตอบแทนส าหรับการท างานเท่าไหร่ หรือจะท างาน
ในเวลาใด และจะหยุดพักเมื่อไหร่ ดังนั้นผู้ว่าจ้างตนเองจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิในการจ้างงาน และนอกจากนี้ผู้ว่าจ้างตนเองยังมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ (Income Tax) 
และจ่ายเข้าเงินสู่กองทุนการประกันภัยแห่งชาติ (National Insurance Contributions) ด้วย
ตนเอง43 

สถานะในการจ้างงานเป็นประเด็นปัญหาที่ท าให้เกิดความสับสนและมีการถกเถียงกันใน
ประเทศอังกฤษ โดยสถานะในการจ้างงานถูกจ าแนกออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ ลูกจ้าง
(Employee) คนงาน (Worker) และผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed) ซึ่งการก าหนดเป็นหมวดหมู่
เช่นนี้ส่งผลกระทบในเรื่องภาษี ประกันภัยแห่งชาติ ผลประโยชน์และการคุ้มครองการจ้างงาน อย่างไร
ก็ตามการพิจารณาว่าบุคคลใดมีสถานะในการจ้างงานอย่างไรเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
เนื่องจากไม่อาจอาศัยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมาก าหนดถึงสถานะในการจ้างงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยศาล
แรงงาน (Employment Tribunal) จะตัดสินโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์แวดล้อมใน
แต่ละคด4ี4 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานะทางกฎหมายของผู้รับงานไปท าที่บ้านมีความคลุมเครือไม่
ชัดเจน (Grey Areas) ระหว่างลูกจ้าง (Employees) คนงาน (Workers) และผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-
Employed) อย่างไรก็ตามจากค าพิพากษาของศาลอังกฤษมีแนวโน้มว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านน่าจะมี

                                           
42  NIdirect Government Services, “Working from home and piece work,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558, จาก http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-
services/employment/employment-terms-and-conditions/flexible-working/working-
from-home-and-piece-work.htm 

43 NIdirect Government Services, supra note 39. 
44  Great Britain. Parliament. House of Lords. European Union Committee, 

Modernising European Union Labour Law: Has the UK Anything to Gain?, (London: The 
Stationery Office Limited, 2007), p.80.  
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สถานะใกล้เคียงกับการเป็นลูกจ้าง (Employee) จากคดี Airfix Footwear Ltd v Cope (1978) 
และคดี Nethermere (St Neots) Ltd v Gardiner and Taverna (1984)45 

คดี Airfix Footwear Ltd v Cope (1978) 46 ข้อเท็จจริงในคดีนี้เกี่ยวข้องกับบริษัท 
Airfix Footwear Ltd จ ากัด ซึ่งได้จัดหาชิ้นส่วนของรองเท้า กาว และวัสดุอื่นๆ ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้าน (Outworkers) เพ่ือให้พวกเขาผลิตรองเท้าจากที่บ้านตามวิธีการที่ได้สอนและฝึกอบรมให้ โดย
นาง Cope เป็นผู้ท างานคนหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้ประกอบชิ้นส่วนรองเท้าโดยการติดกาวกับวัสดุต่างๆ 
เข้าด้วยกัน แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงโดยเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องท างานที่ไหน แต่ในทางปฏิบัติเธอจะ
ท างานที่บ้าน และบริษัทจะน ารูปแบบของงานและวัสดุมาส่งให้ที่บ้านของเธอทุกๆ ช่วงบ่าย ในเวลา
ประมาณ 16.00 นาฬิกา ซึ่งนาง Cope จะท างานทุกวัน โดยทั่วไปจะท างานห้าวันต่อสัปดาห์ และจะ
ท างานจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา แต่ถ้าเธอยังท างานไม่เสร็จ เธอก็จะท างานให้เสร็จสิ้นในเช้าวันถัดไป 
โดยเธอได้ท างานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และได้รับค่าตอบแทนโดยค านวณจากชิ้นงานที่ท า 
(Piecework) ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์การจ้างงาน (The Employment Appeals Tribunal) ได้
วินิจฉัยว่านาง Cope ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง 

คดี Nethermere (St Neots) Ltd v Gardiner and Taverna (1984)47 โดยข้อเท็จจริง
ในคดีนี้คือ นาง Gardiner และนาง Taverna เป็นหนึ่งในจ านวนผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Outworker) 
ที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท Nethermere (St Neots) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกางเกงขายาว และยังคงมี
การจ้างลูกจ้างประจ าเพ่ือท างานเต็มเวลา (Full-Time) ในโรงงานด้วย โดยผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เหล่านี้จะท างานนอกเวลา (Part-Time) และมีหน้าที่เย็บชายกางเกงและกระเป๋าโดยใช้เครื่องจักรที่
บริษัทจัดหามาให้ โดยไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท างานที่แน่นอน และมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ตามปริมาณงานที่ท าได้ และไม่ได้ถูกผูกมัดให้ต้องรับผิดชอบท างานที่มีปริมาณงาน
มากกว่าปกติ โดยก่อนหน้านี้นาง Gardiner และนาง Taverna เคยท างานในโรงงานมาก่อนจนกระทั่ง
ถึงปี ค.ศ.1976 พวกเธอได้เริ่มย้ายมาท างานที่บ้านครั้งแรกโดยใช้เครื่องจักรของตนเอง แต่หลังจาก

                                           
45 Stephen Taylor and Astra Emir,  Employment Law: An Introduction, 

Second edition, (New York: Oxford University Press Inc., 2009), pp.68-70. 
46  ดูคดี Airfix Footwear Ltd v Cope (1978) ICR 1210 
47  ดูคดี Nethermere (St Neots) Ltd v Gardiner and Taverna (1984) IRLR 240 
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นั้นประมาณหนึ่งเดือนทางบริษัทก็ได้มีการจัดหาเครื่องจักรมาให้ โดยทั่วไปทางบริษัทจะมีการส่งมอบ
งานให้พวกเธอและเก็บรวบรวมงานที่ท าได้วันละหนึ่งหรือสองครั้ง48 

2.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ.1996 (Employment Right Act 

1996) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนงาน มิได้มีการบัญญัติ
ความหมายของงานที่รับไปท าที่บ้านไว้ แต่โดยทั่วไปผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมหมายความถึง บุคคลใด
ก็ตามที่ท างานจากที่บ้าน ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านส่วนใหญ่มักจะถูกจ้างงานในกระบวนการผลิตสินค้า
ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่การผลิตรองเท้าไปจนถึงการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์49 อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาของผู้เขียนพบว่ามีการอธิบายความหมายของค าว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้โดยนัก
กฎหมาย ดังนี้ 

Hepple, B.A. ได้อธิบายไว้ว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Outworker ซึ่งต่อมาเรียกว่า 
Homeworker)” หมายถึงบุคคลซึ่งท างานในบ้านหรือในสภาพแวดล้อมของตนเอง โดยอาจท างาน
ภายใต้สัญญาการให้บริการ (Contract of Service) หรือการบริการ (Services)50 

Simon Honeyball and John Bowers ได้อธิบายไว้ว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(Outworkers) หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ท างานที่บ้าน ซึ่งการรับงานไปท าที่บ้านมักมีการปฏิบัติทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยความสัมพันธ์ของผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้
ว่าจ้างมีทีท่าว่าน่าจะเป็นสัญญาอิสระ (Independent Contract) ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจปฏิเสธ
ที่จะท างานได้ หากเห็นว่าค่าตอบแทนที่ตนได้รับนั้นต่ าเกินไป51 

Brain Willy ได้อธิบายไว้ว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Homeworker) หมายถึงบุคคล
ซึ่งยอมรับท างานให้แก่นายจ้าง โดยการท างานทั้ งหมดหรือส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบ้านของตน ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวอาจเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Homeworkers) 

                                           
48 Richard Painter and Ann Holmes, Case & Materials on Employment Law, 

Fourth edition, (New York: Oxford University Press, 2002), p.57-58. 
49 NIdirect Government Services, supra note 42. 
50 Hepple, B.A., Employment Law, Fourth edition, (East Kilbride: Sweet & 

Maxwell Limited, 1981), p.71. 
51 Simon Honeyball and John Bowers., Textbook on Labour Law, Eighth 

edition, (New York: Oxford University Press Inc., 2004), p.29. 
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ที่ท างานในกระบวนการผลิตในรูปแบบซ้ าๆ ให้แก่บริษัท หรือเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานผ่าน
ระบบโทรคมนาคม (Teleworkers) ซึ่งท างานเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์52 

2.2 การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
จากที่กล่าวไปแล้วว่าตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น ไม่มีการบัญญัติ

กฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้โดยเฉพาะ แต่การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้านจะขึ้นอยู่กับสถานะของประเภทการจ้างงาน ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านจัดอยู่ในสถานะลูกจ้าง 
(Employee) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ. 1996 
(Employment Right Act 1996) ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านจัดอยู่ในสถานะคนงาน (Worker) โดยหลัก
ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ.1996 เช่นเดียวกับลูกจ้าง 
ยกเว้นสิทธิบางประการเท่านั้นที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส าหรับลูกจ้าง แต่ถ้าผู้รับงานไปท า
ที่บ้านจัดอยู่ในสถานะผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed) ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ.1996 เลย 

2.2.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะทาง

กฎหมายเป็นลูกจ้าง (Employee) หรือคนงาน (Worker) ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าแห่งชาติ ค.ศ.1998 (The National Minimum Wage Act 1998) โดย
ตามกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าแห่งชาติ (The National Minimum Wage: 
NMW) เป็นจ านวนเงินค่าจ้างขั้นต่ าสุดต่อชั่วโมงการท างานที่ผู้ที่ท างานในประเทศอังกฤษมีสิทธิที่จะ
ได้รับ ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ าแห่งชาตินี้จะมีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุของผู้ท างาน โดยในปัจจุบัน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าแห่งชาติเป็นดังนี้ 

(1) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างขั้นต่ าคือ 6.50 ปอนด์ต่อชั่วโมง 
(2) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-20 ปี อัตราค่าจ้างข้ันต่ าคือ 5.13 ปอนด์ต่อชั่วโมง 
(3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16-17 ปี และออกจากโรงเรียนแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ า

คือ 3.79 ปอนด์ต่อชั่วโมง 
(4) ผู้ฝึกงาน อัตราค่าจ้างข้ันต่ าคือ 2.73 ปอนด์ต่อชั่วโมง 

                                           
52 Brain Willy, supra note 36, p.605. 
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(5) ผู้ที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าแห่งชาติ53 

นอกจากการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงตามอัตราที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
นายจ้างอาจจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยค านวณตามจ านวนชิ้นงานแทนการจ่าย
ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงก็ได้ ซึ่งในประเทศอังกฤษมีวิธีการค านวณอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงาน เรียกว่า ระบบ
อัตราชิ้นงานที่เป็นธรรม (The System of Fair Piece Rates) ซึ่งวิธีการดังกล่าวนายจ้างต้องท าการ
ทดสอบเพ่ือหาค่าเฉลี่ยความเร็วในการท างานให้ส าเร็จของผู้รับงานไปท าที่บ้านและก าหนดอัตรา
ค่าจ้างต่อชิ้นงาน54 

2.2.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษมีการก าหนดให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ

เวลาในการท างานไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการจ้างงาน ค.ศ.1996 (Employment Right Act 
1996) และระเบียบว่าด้วยเวลาในการท างาน ค.ศ.1998 (The Working Time Regulation 1998) 
เพ่ือให้ความคุ้มครองเก่ียวกับเวลาในการท างาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญดังนี้ 

(1) ชั่วโมงในการท างาน 
ระเบียบว่าด้วยเวลาในการท างาน ค.ศ.1988 (The Working Time 

Regulation 1998) ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานซึ่งรวมถึงเวลาในการท างานล่วงเวลาของ
ลูกจ้างและคนงานไว้ว่าจะต้องมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้าง
จะต้องจัดให้ลูกจ้างหรือคนงานที่ท างานติดต่อกันมามากกว่า 6 ชั่วโมง มีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 20 
นาที และมีเวลาพักผ่อน 11 ชั่วโมงระหว่างวันท างานในแต่ละวัน 

(2) วันหยุดและวันลา 
ระเบียบว่าด้วยเวลาในการท างาน ค.ศ.1988 (The Working Time 

Regulation 1998) ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่มีสถานะเป็นลูกจ้างหรือคนงานมีสิทธิหยุด

                                           
53 NIdirect Government Services, “The National Minimum Wage rates,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558, จาก http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-
services/employment/employment-terms-and-conditions/the-national-minimum-
wage/the-national-minimum-wage-rates.htm 

54 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ: 
ศึกษากรณีงานภาคเกษตรกรรม ประมง และงานที่รับไปท าที่บ้าน ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554), น.69. 
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พักผ่อนประจ าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์55 และมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีอย่างน้อย 5.8 
สัปดาห์ต่อปี โดยได้รับค่าจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยนายจ้างอาจนับวันหยุดธนาคารรวม
ไว้ในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างหรือคนงานมีสิทธิลาอยู่แล้วอย่างน้อย 5.8 สัปดาห์ต่อปีก็ได้56 

นอกจากนี้หากผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง ผู้รับงานไปท าที่
บ้านสามารถใช้สิทธิในการลางานได้ ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ. 1996 
(Employment Right Act 1996) ในกรณีที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ และในกรณีลาเนื่องจากการ
ตั้งครรภ์หรือการลาคลอด รวมถึงการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหรือบุตรบุญธรรมด้วย และผู้รับงานไปท าที่
บ้านอาจลางานเพ่ือใช้สิทธิลาพักผ่อนตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างได้57 แต่หากผู้รับงานไปท าที่บ้านมี
สถานะเป็นคนงานจะไม่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิในการลาส าหรับบิดาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรและบุตร
บุญธรรม58 

2.2.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
แม้ว่าการรับงานไปท าที่บ้านจะเป็นการท างานนอกสถานประกอบกิจการ

ของนายจ้าง แต่นายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุคคลที่ท างานกับตนทุกคน และน า
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยมาปรับใช้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน59 ด้วยเหตุนี้การให้ความ
คุ้มครองในเรื่องความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ค.ศ.1974 (The Health and Safety at Work Act 

                                           
55 NIdirect Government Services, “Working time limits (the 48–hour 

week),” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558, จาก http://www.nidirect.gov.uk/index/infor 
mation-and-services/employment/employment-terms-and-conditions/working-
hours/ working-time-limits-the-48-hour-week.htm 

56 NIdirect Government Services, “Holiday entitlements,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 
มิ ถุ น า ย น  2558,  จ า ก  http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/ 
employment/employment-terms-and-conditions/time-off-and-holidays/holiday-
entitlements.htm 

57 Employment Right Act 1996, Article 88(1)(c) 
58 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 54, น.66. 
59  ACAS, “HOMEWORKING – A GUIDE FOR EMPLOYERS AND EMPLOYEES,” 

สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  15 ตุ ล า ค ม  2558, จ า ก  http://www.acas.org.uk/media/pdf/o/3 / 
Homeworking-a-guide-for-employers-and-employees.pdf 

http://www.nidirect.gov.uk/index/infor%20mation-and-services/employment/employment-terms-and-conditions/working-hours/
http://www.nidirect.gov.uk/index/infor%20mation-and-services/employment/employment-terms-and-conditions/working-hours/
http://www.nidirect.gov.uk/index/infor%20mation-and-services/employment/employment-terms-and-conditions/working-hours/
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/
http://www.acas.org.uk/media/


110 
 

1974) โดยมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยว่าให้นายจ้างที่มีลูกจ้างหรือคนงานตั้งแต่ห้าคน
ขึ้นไป จัดท าหรือเขียนนโยบายด้านความปลอดภัยในการท างานขึ้น และแจ้งให้ลูกจ้างหรือคนงาน
ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งนโยบายด้านความปลอดภัยจะต้องระบุถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
นายจ้างที่จะปรับปรุงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน และระบุให้เห็นถึงองค์กร 
บุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตระเตรียมระบบและวิธีการที่จะท าให้บรรลุซึ่งนโยบายที่
ก าหนดไว้60 ซึ่งตามกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการก าหนดหน้าที่ทั้งของนายจ้างและบุคคลที่ท างานกับ
นายจ้าง เพื่อคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

2.2.3.1 หน้าที่ของนายจ้าง 
(1) ให้ข้อมูลข่าวสาร สอนงาน และฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(2) จัดเตรียมสถานที่ท างาน (Plant) และระบบการท างาน 

(System of Work) ที่มีความปลอดภัยและปราศจากปัจจัยเสี่ยงต่ออาชีวอนามัยของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน โดยเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างที่จะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยง เพ่ือหามาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงนั้น และตรวจสอบเกี่ยวกับการระบายอากาศในสถานที่ท างานที่บ้าน อุณหภูมิ
แสง พื้นที่ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ และสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือให้สถานที่ท างานมีความเหมาะสมกับงานของผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน รวมทั้งนายจ้างยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงด้วย61 

(3) จัดให้มีการขนย้ายวัสดุและสารต่างๆ ที่ปลอดภัย ปราศจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่ออาชีวอนามัย 

2.2.3.2 หน้าที่ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(1) เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้าง รวมทั้งให้

ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการต่างๆ ของนายจ้างตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด 

                                           
60 ณัชชา เมืองสง, “การคุ้มครองผู้รับไปท าที่บ้าน,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.41. 
61 ACAS, supra note 59. 
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(2) รับผิดชอบเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและ
ของผู้อ่ืนที่อาจได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานของตนเอง62 โดยเมื่อสถานที่ท างานที่บ้าน
ได้รับการตรวจสอบจากนายจ้างแล้วว่ามีความปลอดภัย ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้รับงานไปท าที่
บ้านที่จะต้องดูแลสถานที่ท างานให้ยังคงมีความปลอดภัยเหมาะสมกับสุขภาพและความปลอดภัยของ
ตนเองและของผู้อ่ืน แม้การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจะเป็นหน้าที่ของนายจ้าง แต่
การป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นหน้าที่ของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จะต้องจัดการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ที่
เกิดข้ึนในสถานทีท่ างานที่บ้านตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่นายจ้างได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามถ้า
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เพียงพอ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดย
ทันท ี

นอกจากนี้ตามกฎหมายยังมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหาร
สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Executive) มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และมีสิทธิที่จะเข้าไปเยี่ยมชม
สถานที่ท างานที่บ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน63 

2.2.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
ในการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้น ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษมีการ

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ โดยก าหนดให้นายจ้างต้องให้ความดูแล
เอาใจใส่แก่ลูกจ้างหรือคนงานซึ่งรวมไปถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งได้ให้ก าเนิดบุตรมาแล้ว 6 เดือน 
หรือหญิงซึ่งอยู่ในช่วงให้นมบุตร นอกจากนี้ยังก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีคู่มือส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงแก่หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์หรือมารดาที่เพ่ิงคลอดบุตร และให้ค าแนะน าแก่นายจ้างในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้มีการคุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือคนงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ดังกล่าว64 

                                           
62 สรวิศ เริ่มสุกรี, “มาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), น.68-69. 

63 ACAS, supra note 59. 
64 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 60, น.43. 
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ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก กฎหมายมีการให้ความคุ้มครอง
เกี่ยวกับเวลาในการท างาน โดยก าหนดให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 
หรือไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์65 

2.2.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ส าหรับสวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายของ

ประเทศอังกฤษนั้น นอกจากกฎหมายจะก าหนดให้สวัสดิการในการพัฒนาฝีมือการท างานของผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวกับสภาพการท างานและความปลอดภัยในการท างานของ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว ยังมีการก าหนดมาตรการอ่ืนๆ ในการให้ความคุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน โดยมีการบัญญัติรายละเอียดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์
ทางด้านประกันสังคม ค.ศ.1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) ซึ่งมี
การให้ความคุ้มครองในเรื่องการประกันการว่างงาน การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และสิทธิประโยชน์อื่น66 

2.2.6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการจ้างงาน ค.ศ.1996 (Employment Right 

Act 1996) ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับความสิ้นสุดของสัญญาไว้ โดยบัญญัติให้ฝ่ายที่ต้องการเลิกสัญญา
ต้องกระท าโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา ดังนี้ 

กรณีฝ่ายนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ท าได้ดังนี้ 
(1) ส าหรับกรณีที่ท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกันน้อยกว่า 2 ปีต้องบอกกล่าว

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
(2) ส าหรับกรณีที่ท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี ต้องบอก

กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และต้องเพ่ิมระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้าตามแต่ละปีที่มี
การท าสัญญาจ้าง กล่าวคือ ถ้าท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน 2 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ ถ้าท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน 3 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือถ้าท าสัญญา
จ้างต่อเนื่องกัน 4 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ เป็นต้น 

(3) ส าหรับกรณีที่ท าสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน 12 ปีขึ้นไป ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์67 

                                           
65 NIdirect Government Services, supra note 55. 
66 Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Section 57-58 
67 Employment Rights Act 1996, Article 86(1) 
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กรณีฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ถ้ามีการท าสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องกัน 1 ปีขึ้นไป ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์68 

 
3.กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair Labor 
Standards Act of 1983: FLSA) เช่นเดียวกับลูกจ้างอ่ืนๆ69 เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะ
เป็นลูกจ้าง (Employee) นอกจากนี้ยังมีการออกกฎเรื่องที่  29 ของประมวลกฎระเบียบแห่ง
สหพันธรัฐ ส่วนที่ 530 ว่าด้วยการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม (Regulation, 
29 CFR Part 530 – Employment of Homeworkers in Certain Industries) เพ่ือก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ทั้งของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ิมเติม โดยกฎหมายทั้งสองฉบับเป็น
กฎหมายของสหพันธรัฐ 
 3.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 กฎเรื่องที่ 29 ของประมวลกฎระเบียบแห่งสหพันธรัฐ ส่วนที่ 530 ว่าด้วยการจ้าง
งานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม (Regulation, 29 CFR Part 530 – Employment 
of Homeworkers in Certain Industries) ให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านในกิจการ
อุตสาหกรรมและผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ดังนี้ 
 งานที่รับไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม ( Industrial Homework) หมายถึง 
การผลิตสินค้าโดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าในบ้าน อพาร์ทเมนต์ ห้องเช่า หรือห้องพัก  ให้แก่นายจ้าง 
(Employer) ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตสินค้าดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านน ามาใช้ในการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นจะได้รับมาจากนายจ้างหรือที่
อ่ืนใดก็ตาม70 

                                           
68 Employment Rights Act 1996, Article 86(2) 
69 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Homeworker 

Handbook,” สืบค้น เมื่ อวันที่  13 มิถุนายน 2558,  จาก http://www.dol.gov/whd/forms/ 
WH75EN.pdf 

70 Regulation, 29 CFR Part 530 – Employment of Homeworkers in Certain 
Industries, Section 530.1(d) 

http://www.dol.gov/
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 ผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรมหรือผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Industrial 
Homeworker or Homeworker) หมายถึงลูกจ้าง (Employee) ซึ่งถูกจ้างหรือยินยอมหรือได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการท างานที่รับไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรมส าหรับนายจ้าง (Employer)71 

3.2 การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง

และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The 
Fair Labor Standards Act of 1983: FLSA) นอกจากนี้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ยังได้รับความคุ้มครองและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเรื่องที่ 29 ของประมวลกฎระเบียบแห่ง
สหพันธรัฐ ส่วนที่ 530 ว่าด้วยการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม (Regulation, 
29 CFR Part 530 – Employment of Homeworkers in Certain Industries) ซึ่ งการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามท่ีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติไว้ มีสาระส าคัญดังนี้ 
 3.2.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The 
Fair Labor Standards Act of 1983: FLSA) มีการบัญญัติถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของรัฐบาลกลาง ซึ่ง
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายนี้ ส าหรับชั่วโมงการท างานทั้งหมดท่ีลูกจ้างได้ท าไป โดย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของรัฐบาลกลางในปัจจุบันคือ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อชั่วโมง ส าหรับใน
กรณีที่มลรัฐมีกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าด้วย ลูกจ้างจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าทั้งของมลรัฐ
และของรัฐบาลกลาง และลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ าตามอัตราที่สูงกว่า72 และในกรณีท่ีมีการ
ท างานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของ
อัตราค่าจ้างตามปกติ ส าหรับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด นายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาก็ต่อเมื่อเป็นการท างานล่วงเวลาในวันดังกล่าว73 ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ได้รับ
ความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

                                           
71 Regulation, 29 CFR Part 530 – Employment of Homeworkers in Certain 

Industries, Section 530.1(c) 
72 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Compliance 

Assistance - Wages and the Fair Labor Standards Act (FLSA),” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2558, จาก http://www.dol.gov/whd/flsa/ 

73 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Overtime Pay,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558, จาก http://www.dol.gov/whd/overtime_pay.htm 
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อย่างไรก็ตามนายจ้างอาจจ่ายค่าตอบแทนโดยค านวณจากชิ้นงานได้โดยให้
นายจ้างก าหนดอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานโดยศึกษาดูจากระยะเวลาในการท างาน หรือวิธีการค านวณ
อ่ืนๆ และให้เก็บเอกสารเกี่ยวกับวิธีการในการค านวณอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานไว้เพ่ือให้แผนกค่าแรง
และชั่วโมงการท างาน (The Wage and Hour Division) ตรวจดูได้ ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติให้
นายจ้างสามารถจ่ายค่าตอบแทนโดยค านวณจากชิ้นงานได้นั้น ไม่ได้บรรเทานายจ้างจากข้อก าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair Labor Standards 
Act of 1983: FLSA) ที่ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าส าหรับทุกชั่วโมงท างาน74 

3.2.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair 

Labor Standards Act of 1983: FLSA) ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานไว้ว่าคือชั่วโมงในการ
ท างาน ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงในการท างานจะรวมถึงเวลาทั้งหมดในระหว่างที่ลูกจ้างจ าเป็นจะต้องอยู่ใน
สถานที่ของนายจ้าง อยู่ในหน้าที่ หรือสถานที่ท างานที่ก าหนด75 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ได้มี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการท างานของลูกจ้างซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เพียงแต่ก าหนดไว้
ว่าในกรณีที่ลูกจ้างท างานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์การท างาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าท างาน
ล่วงเวลา76 

3.2.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้รับงานไปท าที่

บ้านจะได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
(Occupational Safety and Health Administration: OSHA) และแผนกค่าแรงและชั่วโมงการ
ท างาน (Wage and Hour Division: WHD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงาน
และการบังคับใช้กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของคนท างานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) หน่วยงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
(Occupational Safety and Health Administration: OSHA) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงาน

                                           
74 Regulation, 29 CFR Part 530 - Employment of Homeworkers in Certain 

Industries, Section 530.202 
75 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, supra note 72. 
76 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, supra note 73. 
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และการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการท างาน พ.ศ.1970 
(Occupational Safety and Health Act 1970) โดยตามกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการก าหนดให้
อุตสาหกรรมภาคเอกชนเกือบทั้งหมด ถูกควบคุมในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการ
ท างาน จากหน่วยงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ ที่
ท างานในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทุกคนอยู่ภายใต้อ านาจของหน่วยงานบริหารความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท างาน แต่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ท างานบางประเภท ได้แก่ คนงานเหมือง คนงาน
ขนส่ง พนักงานของรัฐ และผู้ว่าจ้างตนเอง ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ทั่ วไป
เพ่ือท าให้การท างานและสถานที่ท างานปราศจากอันตรายร้ายแรงที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและร่างกายของคนท างาน นอกจากนี้นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: PPE) และมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น ส าหรับผู้ท างานแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย 

(2) แผนกค่าแรงและชั่วโมงการท างาน (Wage and Hour Division: WHD) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้าง
แรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair Labor Standards Act of 1983: FLSA) โดยตามกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เพ่ือ
คุ้มครองในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการวาง
ข้อจ ากัดในเรื่องอายุขั้นต่ าส าหรับการจ้างงาน เวลาในการท างาน และประเภทของงานที่พวกเขา
สามารถท าได7้7 

3.2.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
 ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงาน

ไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก ดังนี้ 
2.2.4.1 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิง 

จากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ ค.ศ.1978 (The Pregnancy Discrimination Act 1978) ซึ่งมีการห้ามมิให้นายจ้าง

                                           
77 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Workplace Safety & 

Health,” สืบค้นเมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2558, จาก http://www.dol.gov/dol/topic/ safety-
health/ 

http://www.dol.gov/dol/topic/
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ปฏิเสธที่จะจ้างงานหญิงเนื่องจากสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ตราบเท่าที่หญิงนั้นยังสามารถ
ด าเนินการตามหน้าที่หลักของงานที่ท าได้ และนายจ้างไม่สามารถปฏิเสธที่จะจ้างหญิงมีครรภ์เพราะ
อคติของตน หรืออคติของเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบัติต่อ
หญิงมีครรภ์ เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ในเรื่องการจ่ายเงิน งานที่ได้รับมอบหมาย การ
เลื่อนต าแหน่ง การปลดพนักงาน การฝึกอบรม สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ้าง
งาน78 

3.2.4.2 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายการว่าจ้างแรงงานเด็กของรัฐบาลกลาง (The Federal Child Labor 
Provisions) หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายแรงงานเด็ก (Child Labor Laws) ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair Labor Standards 
Act of 1983: FLSA) ซึ่งกฎหมายแรงงานเด็กนี้ตราขึ้นโดยถูกออกแบบมาเพ่ือปกป้องโอกาสทางการ
ศึกษาของผู้เยาว์ และเพ่ือให้แน่ใจว่าเมื่อมีการท างานของผู้เยาว์ งานดังกล่าวนั้นจะต้องมีความ
ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เยาว์ โดยห้ามจ้างงานภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความผาสุกของผู้เยาว์79 ซึ่งกฎหมายแรงงานเด็กนี้จะใช้บังคับกับ
การว่าจ้างผู้เยาว์ส าหรับงานที่ไม่อยู่ในภาคเกษตรกรรมโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) กรณีท่ีผู้เยาว์มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้เยาว์สามารถท างานใดๆ
ก็ได้ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอันตรายหรือไม่ โดยไม่มีการจ ากัดจ านวนชั่วโมงในการท างาน 

(2) กรณีท่ีผู้เยาว์มีอายุระหว่าง 16-17 ปี ผู้เยาว์อาจท างานที่ไม่เป็น
อันตรายได้ โดยไม่มีการจ ากัดจ านวนชั่วโมงในการท างาน 

(3) กรณีท่ีผู้เยาว์มีอายุระหว่าง 14-15 ปี ผู้เยาว์อาจท างานที่ไม่เป็น
อันตรายนอกเวลาเรียนได้ โดยการท างานเหล่านั้นจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

-  ในเวลาที่โรงเรียนเปิดภาคการศึกษา การท างานงานนั้นต้องมี
ชั่วโมงในการท างานไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

                                           
78 U.S. Equal Employment Opportunity Commission, “Pregnancy 

Discrimination,” สืบค้นเมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2558,  จาก http://www.eeoc.gov/eeoc/ 
publications/fs-preg.cfm 

79 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Child Labor,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558, จาก http://www.dol.gov/whd/childlabor.htm 

http://www.eeoc.gov/eeoc/
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-  ในเวลาที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษา การท างานงานนั้นต้องมี
ชั่วโมงในการท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

-  การท างานใดๆ จะต้องไม่เริ่มต้นก่อนเวลา 7 นาฬิกา หรือ
หลังจากเวลา 19 นาฬิกา ยกเว้นในวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันแรงงาน โดยชั่วโมงในการท างานใน
ตอนค่ าของวันแรงงานอาจจะขยายออกไปจนถึงเวลา 21 นาฬิกา 

(4) กรณีท่ีผู้เยาว์มีอายุ 14 ปี จะเป็นอายุขั้นต่ าสุดที่สามารถท างาน
ที่ไม่อยู่ในภาคการเกษตรได้  

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ผู้เยาว์อาจท างานส่งหนังสือพิมพ์ 
ท างานในสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือโรงภาพยนตร์ ท างานให้พ่อแม่ซึ่งเป็นธุรกิจของตัวเอง
และไม่อยู่ในภาคการเกษตร ยกเว้นงานในภาคการผลิต หรืองานที่เป็นอันตราย หรืองานรวบรวม
ต้นไม้ หรืองานท าพวงมาลัย80 

3.2.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ

สวัสดิการในด้านการประกันสังคมกับลูกจ้างซึ่งรวมไปถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย โดยบัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ค.ศ.1953 (Social Security Act of 1935) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) คุ้มครองกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และตาย ส าหรับกรณีเจ็บป่วยและ
การคลอดบุตร แยกการคุ้มครองเป็นการบริการทางการแพทย์ และผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินสด 
โดยการจ่ายเงินสมทบเป็นหน้าของนายจ้างและลูกจ้าง แต่ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประกันตน
จะต้องจ่ายเงินสมทบแต่ฝ่ายเดียว 

(2) คุ้มครองกรณีประสบอุบัติ เหตุและบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน 
ครอบคลุมลูกจ้างในกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคนงานในกิจการสาธารณะโดยส่วนใหญ่ 
แต่ไม่รวมลูกจ้างในภาคเกษตร คนท างานบ้าน คนงานชั่วคราว และในกิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 3-5 
คน ปกติเป็นการประกันภาคบังคับ โดยการจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเป็นหน้าที่ของนายจ้าง ส่วน
ลูกจ้างและรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ยกเว้นกรณีลูกจ้างของรัฐบาลเองที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบ 

(3) คุ้มครองกรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยคุ้มครองแก่ครอบครัวที่
ยากจนและมีเด็กอยู่ในอุปการะ โดยเป็นระบบความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล

                                           
80 แผนกค่าแรงและชั่วโมงการท างานแห่งสหรัฐอเมริกา (Wage and Hour Division), 

“การว่ าจ้ า งแรงงาน เด็ ก ,” สื บค้น เมื่ อ วั นที่  17 มิ ถุ น ายน  2558,  จ าก  http://www.dol. 
gov/whd/PDF/WeCanHelpBooklet_Thai_final.pdf 
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ของมลรัฐต่างๆ ในรูปของการใช้เงินสดทดแทน และการสงเคราะห์ทางสังคม ไม่มีการก าหนดการออก
เงินสมทบของลูกจ้างและนายจ้าง81 

3.2.6 ความสิ้นของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนดให้ผู้รับงาน

ไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นไป
ตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการเกิดของ
สัญญาจ้างแรงงานและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใด เนื่องจากการเกิดและ
การสิ้นสุดของสัญญาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการแสดงเจตนา (At Will) โดยทั่วไปนายจ้างและ
ลูกจ้างจึงที่สิทธิที่จะยกเลิกความผูกพันที่มีต่อกันตามสัญญาการจ้างงานในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีหรือไม่
มีเหตุผลก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเหตุผลในการตัดสินใจของนายจ้างที่จะยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาการจ้าง
งานจะต้องไม่ใช่เหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติ82 เกี่ยวกับอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 
ชาติพันธุ์ สัญชาติ ความพิการ และสถานะทหารผ่านศึก หรือเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในการยื่นข้อ
เรียกร้องหรือยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายฉบับใดที่บังคับใช้โดยกระทรวงแรงงาน หรือเพราะเป็นผู้น า
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดภายในองค์กรออกมาเปิดเผย (Whistleblower) เช่น การกระท าผิด
กฎหมาย การใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือการกระท าท่ี
เป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม เป็นต้น83 

อย่างไรก็ตามปรากฏว่ามีข้อยกเว้นอยู่ในบางกรณี เช่น ในกรณีที่สัญญาจ้าง
แรงงานมีการก าหนดระยะเวลาการจ้างงานไว้แน่นอน ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักซึ่ง
เป็นหลักที่ยอมรับและใช้กันทั่วไปว่า การเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างที่
แน่นอนก่อนครบก าหนดของสัญญานั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อสามารถแสดงเหตุผลที่ดีและคู่สัญญาได้
ยืนยันว่ามีการปฏิบัติผิดข้อสัญญามากมาย โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่

                                           
81 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการ

การศึกษาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้ รับไปท าที่บ้านสู่ความเป็นสากล , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด), น.44-45. 

82 Ruth Mayhew, “Termination of Contract Employees,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2558, จาก http://smallbusiness.chron.com/termination-contract-employees-
10789.html 

83  United State Department of Labor, “Termination,” สื บค้ น เมื่ อ วั นที่  17 
มิถุนายน 2558, จาก https://www.dol.gov/general/topic/termination 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://smallbusiness.chron.com/termination-contract-employees
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ตนกล่าวอ้างขึ้น84 โดยตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างหรือการเลิกสัญญา ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
ลูกจ้างเป็นจ านวนมากหรือจะมีการปิดโรงงาน ในกรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง85 

3.3 การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
โดยทั่วไปการจ้างงานที่รับไปท าที่บ้านนั้นสามารถท าได้ เว้นแต่ในกิจการบาง

ประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎเรื่องที่ 29 ของประมวลกฎระเบียบแห่งสหพันธรัฐ ส่วนที่ 530 ว่าด้วย
การจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรม (Regulation, 29 CFR Part 530 – 
Employment of Homeworkers in Certain Industries) ที่จะต้องมีการขออนุญาตในการจ้างงาน
และการท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

นายจ้างจะต้องขอรับใบอนุญาตในการจ้างงานส าหรับงานที่รับไปท าที่บ้าน 
(Employer Certificates) ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 7 ประเภท ได้แก่  

(1) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มสตรี  
(2) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ  
(3) อุตสาหกรรมการถักเสื้อกันหนาว  
(4) อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ  
(5) อุตสาหกรรมการผลิตเช็ดหน้า  
(6) อุตสาหกรรมการเย็บปักถักร้อย  
(7) อุตสาหกรรมการผลิตกระดุมและหัวเข็มขัด 

ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องขอรับใบอนุญาตในการท างานที่รับงานไปท าที่บ้าน 
(Individual Homeworker Certificates) ส าหรับงานในกิจการอุตสาหกรรม 2 ประเภท ได้แก่  

(1) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มสตรี  

                                           
84 สุนิสา สว่างเนตร, “การกระท าในทางส่วนตัวของลูกจ้างและผลในทางกฎหมาย ,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น.195-196. 
85 Investopedia, “Notice of Termination.asp,” สืบค้นเมื่ อวันที่  17 มิถุนายน 

2558, จาก http://www.investopedia.com/terms/n/notice-of-termination.asp 
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(2) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ86 
การขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐนั้นจะต้องมีการรับรองทั้งจากนายจ้างและผู้รับ

งานไปท าที่บ้านว่ามีความจ าเป็นต้องท างานที่บ้านเนื่องจากไม่สามารถท างานในโรงงานได้ เพราะมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับอายุ หรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจ หรือไม่สามารถละทิ้ง
บ้านได้เพราะต้องอยู่ดูแลบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือที่บ้าน ทั้งนี้ต้องมีการยืนยันจากนายจ้างใน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ค.ศ.1938 (The Fair Labor 
Standards Act of 1983: FLSA) ว่าผู้ที่รับงานไปท าที่บ้านทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมาย
ก าหนด และการว่าจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงานเด็กและ
ไม่มีการฝ่าฝืนการว่าจ้างแรงงานเด็กตามกฎหมาย นอกจากนี้ต้องมีการจัดท าบันทึกชั่วโมงการท างาน
และการจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนผู้รับงานไปท าที่บ้านจะเป็นผู้บันทึกคู่มือการ
ท างานตามที่ก าหนด และผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถท างานให้แก่นายจ้างเพียงรายเดียวในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรม87 

 
4.กฎหมายเยอรมนี 
 

ประเทศเยอรมนีมีการออกกฎหมายมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ไว้เป็นการเฉพาะ คือ กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951) 
ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.2006 โดยจากการค้นคว้ากฎหมายเยอรมนีพบว่า ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านเป็นบุคคลที่ถูกจัดให้มีสถานะใกล้เคียงกับลูกจ้าง (Employee-Like Person) คือไม่ได้
เป็นทั้งผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-Employed) และลูกจ้าง (Employee) แต่มีสถานะอยู่ระหว่างผู้ว่าจ้าง
ตนเองและลูกจ้าง ซึ่งความแตกต่างอันเป็นพ้ืนฐานระหว่างผู้ว่าจ้างตนเองและลูกจ้าง  คือ ความเป็น
อิสระในการท างานและความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลที่ถูกจัดให้มี
สถานะใกล้เคียงกับลูกจ้างจะมีอิสระในการท างานและสามารถก าหนดเวลาในการท างานของตนเอง
ได้ โดยอาจท างานให้แก่บุคคลใดมากกว่าหนึ่งบุคคลก็ได้ และแม้ว่าจะต้องมีการพ่ึงพาคู่สัญญาอีกฝ่าย 
แต่ก็ไม่ได้มีการพ่ึงพาในระดับเดียวกับที่ลูกจ้างต้องพ่ึงพานายจ้าง โดยบุคคลที่ถูกจัดให้มีสถานะ

                                           
86 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “Industrial 

Homework/Piecework,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558, จาก http://www.dol.gov/dol/ 
topic/wages/industrialhomework.htm 

87 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 54, น.54. 

http://www.dol.gov/dol/%20topic/
http://www.dol.gov/dol/%20topic/
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ใกล้เคียงกับลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเกือบทั้งหมด มีเพียงเรื่องการเลิกจ้าง 
(Dismissal) เท่านั้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน แต่มีสิทธิที่จะน าคดีมาสู่ศาล
แรงงานหรือศาลอุตสาหกรรมได้ ซึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Homeworker) ถือเป็นบุคคลที่ถูกจัดให้มี
สถานะใกล้เคียงกับลูกจ้าง เนื่องจากพวกเขาสามารถท างานในสถานที่ที่ตนเลือกเอง และสามารถ
ก าหนดเวลาในการท างานของตนเองได้อย่างอิสระ ดังนั้นนอกจากผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเกือบทั้งหมดแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
งานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951)88 ซึ่งบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยผู้รับงานไป
ท าที่บ้านมีการให้ความคุ้มครองในเรื่องการเลิกจ้างไว้เช่นเดียวกับกฎหมายแรงงาน ดังนั้นผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างทุกประการ 

4.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951) มิได้

มีการให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าท่ีบ้านไว้ แต่ได้มีการให้ความหมายของค าว่าผู้รับงานไปท า
ที่บ้านไว้ว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งสามารถเลือกสถานที่ท างานได้ด้วยตนเอง 
โดยท างานในที่พักของตนเองหรือสถานที่ที่ตนเลือก ไม่ว่าจะท างานเพียงล าพังหรือมีสมาชิกใน
ครอบครัวช่วยท า โดยเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าหรืออุตสาหกรรมตามค าสั่งของผู้ประกอบการค้า 
(Trader) หรือตามค าสั่งของคนกลาง (Intermediate Master)89 รวมถึงบุคคลซึ่งได้มอบผลประโยชน์
จากงานที่ท าให้แก่ผู้อ่ืน (Individual) หรือสถาบันอ่ืน (Institution) ไม่ว่าจะมีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ท าให้ฐานะของผู้รับงานไปท าที่บ้านเปลี่ยนแปลงไป90 

4.2 การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศเยอรมนีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

แรงงานอย่างเต็มที่ และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการ  

                                           
88 Ilona Zenker, Basics of German Labour Law:  The Employment 

Relationship, (Norderstedt: Books on Demand, 2014), p.16.  
89 Home Work Act 1951, Section 2(1) 
90 Manfred Weiss and Marlene Schmidt, Labour Law and Industrial 

Relations in Germany,  Fourth revised edition, ( The Netherlands:  Kluwer Law 
International, 2008), p.48. 
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ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951)91 
ดังนั้นโดยหลักแล้วผู้รับงานไปท าที่บ้านในจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท า
ที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951) อย่างไรก็ตามในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยการรับงานไป
ท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951) มิได้มีการบัญญัติไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการ 92 
ซึ่งการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศเยอรมนีมีสาระส าคัญดังนี้ 

4.2.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ขั้นต่ าที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการการรับงานไปท าที่บ้าน (Homework Committees) ซึ่งเป็น
องค์กรในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายผู้ประกอบการค้าหรือคนกลาง 3 คน ตัวแทน
จากฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้าน 3 คน และประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการด้าน
แรงงาน 1 คน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางและสหภาพแรงงาน เพ่ือก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทนขั้นต่ าและสภาพ
การท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน93 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท ารายงานการจ่าย
ค่าตอบแทน โดยรายการดังกล่าวต้องเปิดเผยถึงการจ่ายค่าตอบแทนรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ และต้องมี
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างละเอียดเป็นรายชิ้น แต่หากไม่สามารถระบุรายละเอียดเช่นนั้นได้ 
จะต้องมีการอธิบายพื้นฐานของการคิดอัตราค่าตอบแทนเอาไว้ โดยผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้อง
ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านรับทราบ ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางมีหน้าที่ต้องท าหนังสือรับรองการ
จ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นรายบุคคล94 

  

                                           
91  International Labour Organization, “Labour Law Profile: Federal 

Republic of Germany,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558, จาก http://www.ilo.org/ifpdial/ 
information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158899/lang--en/index.htm 

92 Ilona Zenker, supra note 88, p.116. 
93 International Labour Organization, supra note 91. 
94 Home Work Act 1951, Section 9 
 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 54, น.76. 

http://www.ilo.org/ifpdial/%20information
http://www.ilo.org/ifpdial/%20information
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4.2.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 
1951) ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ว่าปริมาณของการท างานที่รับไป
ท าที่บ้านจะต้องสอดคล้องกับเวลาการท างานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเป็น
อุตสาหกรรมประเภทที่เทียบเคียงได้กับงานที่รับไปท าที่บ้าน โดยปริมาณของการท างานที่รับไปท าที่
บ้านนั้นเปรียบเทียบได้จากเวลาในการท างานที่ลูกจ้างสามารถจัดการการท างานได้ในเวลาท างาน
ปกติ ซึ่งลูกจ้างได้ท างานอย่างเต็มที่และปราศจากผู้ช่วยเหลือในการด าเนินงาน95 

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเวลาในการท างานของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการ เพ่ือน ามาเทียบเคียงกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งกฎหมายเยอรมนีที่
ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของลูกจ้าง คือ กฎหมายว่าด้วยชั่วโมงในการท างาน ค.ศ.1994 
(Working Hour Act 1994) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมชั่วโมงการท างาน 
ทั้งนี้โดยหลักแล้วระยะเวลาในการท างานนั้นจะถูกก าหนดโดยการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง แต่เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของ
ลูกจ้าง กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) ชั่วโมงในการท างาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยชั่วโมงในการท างาน ค.ศ.1994 (Working Hour Act 

1994) ก าหนดให้ลูกจ้างต้องมีระยะเวลาในการท างานต่อวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง แต่อาจขยายออกไป
สูงสุดได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามการขยายดังกล่าว หากเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการท างาน 6 
เดือน หรือ 24 สัปดาห์ จะต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง96 และในกรณีท่ีลูกจ้างท างานมาแล้ว 6-9 ชั่วโมง 
จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที แต่ถ้าลูกจ้างท างานมามากกว่า 9 ชั่วโมง จะต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีเวลาพักอย่างน้อย 45 นาที อย่างไรก็ตามนายจ้างอาจแบ่งเวลาในการพักออกเป็นช่วงๆ 
อย่างน้อยช่วงละ 15 นาที97 ส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้านเป็นการท างานที่มีชั่วโมงการท างาน
ค่อนข้างยืดหยุ่น แต่สามารถน ากฎหมายฉบับนี้ไปปรับใช้ได้ โดยมีมาตรการในการดูแลการท างานของ
บุคคลดังกล่าวให้อยู่ภายใต้กรอบของชั่วโมงการท างานตามกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยต่อ
สุขภาพและอนามัยของผู้รับงานไปท าที่บ้าน98 

                                           
95 Home Work Act 1951, Section 11 
96 Working hour Act 1994, Section 3 
97 Working hour Act 1994, Section 4 
98 ณัชชา เมืองสง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 60, น.53. 
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(2) วันหยุดและวันลา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 

1951) มิได้มีการก าหนดเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาเอาไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผู้รับงานไปท าที่บ้าน
จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดในวันอาทิตย์และในวันหยุด
นักขัตฤกษ์99 นอกจากนี้ยังมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้หลังจากที่มีการจ้างงานต่อเนื่องกันมาหก
เดือน โดยลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้อย่างน้อย 24 วันต่อปี และนายจ้างต้องจ่ายเงินใน
วันดังกล่าว โดยค านวณจากเงินเดือนเฉลี่ยในช่วง 13 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการลาหยุดพักผ่อน
ประจ าปี100 

4.2.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 

1951) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

(1) หลักการป้องกันความเสี่ยง (Principles of Risk Protection) โดยมีการ
ก าหนดให้สถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ใน
การท างาน จะต้องได้รับการออกแบบติดตั้งและบ ารุงรักษาเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้รับงานไปท าที่บ้านและประชาชนทั่วไป101 นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าหรือคน
กลางมีหน้าที่จะต้องชี้แจงแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านก่อนที่จะมีการรับงานไปท าที่บ้านให้ทราบถึงวิธีการ
ท างาน อันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการท างาน รวมถึงมาตรการในการป้องกันอันตรายดังกล่าว102 

(2) ความปลอดภัยในการท างาน (Occupational Safety) โดยก าหนดให้
รัฐมีอ านาจในการออกกฎหมายใดๆ เพ่ือใช้บังคับแก่ภาคอุตสาหกรรมแต่ละสาขา หรือกิจกรรมบาง
ประเภท หรือสถานที่ท างานที่มีการท างานในลักษณะการรับงานไปท าที่บ้าน และรัฐมีอ านาจในการ
ออกกฎหมายใดๆ เพ่ือห้ามมิให้มีการรับงานไปท าที่บ้านในกรณีที่งานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

                                           
99 Working hour Act 1994, Section 9 
100 DLA Piper, “The Ins and Outs of German Vacation Time and Vacation 

Pay,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558, จาก http://blogs.dlapiper.com/employment 
germany/2014/06/06/the-ins-and-outs-of-german-vacation-time-and-vacation-pay/ 

101 Home Work Act 1951, Section 12 
102 Working hour Act 1994, Section 7(a) 

http://blogs.dlapiper.com/
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สุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยตรากฎหมายดังกล่าวเป็นพระราชกฤษฎีกา 
(Ordinance)103 

(3) การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน (Protection of Public Health) 
โดยก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจในการออกกฎหมายใดๆ ใช้บังคับแก่ภาคอุตสาหกรรมแต่ละสาขา หรือ
กิจกรรมบางประเภท หรือสถานที่ท างานที่มีการท างานในลักษณะการรับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือป้องกัน
ประชาชนจากอันตราย โรคติดต่อ รวมทั้งความเสี่ยงจากการน ายา สารพิษ อาหารและเครื่องดื่ม 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มาใช้104 

4.2.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 

1951) มิได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กไว้โดยเฉพาะ แต่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างที่เป็นหญิงและเด็กที่ท างานในสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 

4.2.4.1 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิง 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองการคลอดบุตร ค.ศ.1997 (Maternity Protection Act 1997)105 ซึ่งก าหนดให้
บุคคลที่จ้างหญิงมีครรภ์ (Expectant Mother) หรือหญิงแม่ลูกอ่อน (Nursing Mother) จะต้องใช้
ความระมัดระวังตามความจ าเป็น และก าหนดมาตรการในการป้องกันชีวิตและสุขภาพของหญิงมี
ครรภ์หรือหญิงแม่ลูกอ่อน ซึ่งรวมถึงการติดตั้งและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการท างาน ส าหรับงานที่ต้องยืนหรือต้องเดินอย่างต่อเนื่อง และจะต้องจัดให้หญิงนั้นมีที่นั่งส าหรับ
พักผ่อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส าหรับงานที่ต้องนั่งอย่างต่อเนื่องก็ต้องจัดให้หญิงนั้นได้มีเวลาพักผ่อน
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่นกัน106 และยังมีการก าหนดห้ามมิให้มีการว่าจ้างหญิงมีครรภ์ในงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทางกายภาพอย่างหนัก (Heavy Physical Work) รวมทั้งในงานที่ต้อง
เผชิญกับสาร รังสี ฝุ่นละออง ก๊าซ ควัน ความร้อน ความเย็น ความชื้น การสั่นสะเทือน หรือเสียงที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ107 

                                           
103 Home Work Act 1951, Section 13 
104 Home Work Act 1951, Section 14 
105 Maternity Protection Act 1997, Section 1 
106 Maternity Protection Act 1997, Section 2(1)(2)(3) 
107 Maternity Protection Act 1997, Section 4 
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นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาระหว่างตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังจากที่มี
การคลอดบุตร 4 เดือน หญิงมีครรภ์และหญิงแม่ลูกอ่อนจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลิกจ้างหรือ
การไล่ออกจากงานและในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการคลอดบุตรจนถึง 8 สัปดาห์หลังจาก
ที่มีการคลอดบุตร ห้ามมิให้นายจ้างให้หญิงมีครรภ์และหญิงแม่ลูกอ่อนท างาน โดยในช่วงระยะเวลา
ของการลาเพ่ือคลอดและเลี้ยงดูบุตร หญิงนั้นจะได้รับเงินตามกฎหมายจากกองทุนประกันสุขภาพ
(Health Insurance Fund) และได้รับเงินบางส่วนจากนายจ้าง108 

4.2.4.1 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก 
ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็กจะ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการจ้างงานเย าชน ค.ศ.1976 (Youth 
Employment Protection Act 1976) โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพ่ือปกป้องและ
คุ้มครองเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จากการท างานซึ่งเป็นงานอันตรายหรืองานที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับพวกเขา และยังมีการจ ากัดชั่วโมงการท างานเอาไว้ด้วยโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) ห้ามมิให้มีการจ้างงานเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี  
(2) ส าหรับเยาชนที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี อาจท างานนอกเวลาได้ 

(Part-Time Job) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องอนุญาตให้ท างานนั้น และการท างาน
นั้นจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือ และจะต้องเป็นการท างานที่ไม่
ผิดศีลธรรมอันดี หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาสูบ นอกจากนี้ยังจ ากัดชั่วโมงใน
การท างานโดยห้ามมิให้มีการท างานเกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง และห้ามมิให้มีการท างานหลังเวลา 
18.00 นาฬิกา แม้จะเป็นการท างานในช่วงปิดเทอมก็ตาม 

 งานที่เยาชนซึ่งมีอายุระหว่าง 13-14 ปี สามารถท าได้ เช่น การ
ให้บริการเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก การส่งหนังสือพิมพ์ การสอนพิเศษส่วนตัว การเป็นผู้ช่วยในกิจกรรมกีฬา 
และการดูแลสัตว์ เป็นต้น 

(3) ส าหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จะได้รับอนุญาตให้
ท างานได้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาภาคบังคับ
หรือไม ่

 ส าหรับบุคคลที่ยังคงอยู่ ในระหว่างการศึกษาภาคบั งคับ 
สามารถท างานได้ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับที่ใช้บังคับกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี แต่กรณี
การท างานในช่วงปิดเทอมบุคคลดังกล่าวสามารถท างานได้ 4 สัปดาห์ 

                                           
108 International Labour Organization, supra note 91. 
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 ส าหรับบุคคลที่ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาภาคบังคับ สามารถ
ท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสามารถท างานได้ในระหว่าง
ช่วงเวลา 06.00-20.00 นาฬิกา และจะต้องไม่เป็นการท างานในพ้ืนที่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่
ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม109 

4.2.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่

บ้านเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านประกันสังคม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
(1) กรณีชราภาพ ทุพพลภาพและตาย ตามกฎหมายบัญญัติให้ความ

คุ้มครองไว้ครอบคลุมผู้ท างานเกือบทุกประเภท รวมถึงผู้ฝึกหัดงาน และผู้ว่างงาน มีระบบประกันโดย
สมัครใจ เช่น แม่บ้านไม่มีงานท า ชาวเยอรมันท่ีท างานในต่างประเทศ และชาวต่างประเทศท่ีพักอาศัย
ในเยอรมัน และมีระบบพิเศษส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนงานเหมือง ศิลปิน คนงานในกิจการ
สาธารณะ และเกษตรกร โดยผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน ในรูปของเงินบ านาญ เงินทุพพล
ภาพ รวมถึงเงินตกทอดแก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตน และเงินเพ่ิมเติมกรณีเด็กก าพร้า โดยการ
ออกเงินสมทบผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากัน แต่ใน
กรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีรายได้ต่ ากว่าอัตราเพดานที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ไม่ต้องจ่างเงินสมทบ 

(2) กรณีเจ็บป่วย และคลอดบุตร ตามกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้
ครอบคลุมผู้ท างานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้ฝึกงาน ผู้ว่างาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
รวมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย  

(3) กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ตามกฎหมายบัญญัติให้
ความคุ้มครองไว้ครอบคลุมลูกจ้าง บุคคลที่ถูกจัดให้มีสถานะใกล้เคียงกับลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ ผู้ฝึกงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องออกเงินสมทบเข้ากองทุน แต่เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือ
คู่สัญญาอีกฝ่ายที่ต้องออกเงินสมทบเพ่ือน าส่งกองทุนประกันสังคม ส่วนรัฐจะให้ความช่วยเหลือใน
บางโครงการ เช่น กองทุนประกันอุบัติเหตุในงานเกษตรกรรม เป็นต้น 

(4) กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้
ครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนี ที่มีบุตรตั้งแต่ 1 คน และมีโครงการพิเศษ 

                                           
109 Angloinfo, “YouthEmployment ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558, 

จาก http://germany.angloinfo.com/family/teenagers/youth-employment/ 
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ส าหรับคนต่างชาติในประเทศเยอรมนีที่มีบุตรอยู่ต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ออกเงินสมทบฝ่าย
เดียว110 

4.2.6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 

1951) ก าหนดให้ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถบอกเลิก
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4.2.6.1 การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานที่ไปท าที่บ้านในกรณีทั่วไป 
โดยทั่วไปการเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการ

เลิกสัญญาโดยฝ่ายผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางหรือฝ่ายผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน จะต้องมีการบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(1) กรณีผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง
ให้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนี้ 

- อายุงานไม่เกิน 2 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 5 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 8 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 10 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 12 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 5 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 15 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
- อายุงานมากกว่า 20 ปี บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 เดือน 
(2) กรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา สามารถบอก

เลิกสัญญาได้ทันที่ แต่ถ้ามีการอายุงานมากกว่า 4 สัปดาห์ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางและผู้รับงานไปท าที่
บ้านอาจท าข้อตกลงในเรื่องระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายก าหนดได1้11 

4.2.6.2 การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกรณีพิเศษ 

                                           
110 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 81, น.46. 
111 Home Work Act 1951, Section 29(2)(4)(5) 
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ตามกฎหมายว่าด้วยผู้รับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 ก าหนดให้น า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Civil Code) มาใช้บังคับในกรณีที่มีการเลิกสัญญาโดยไม่ต้องมี
การบอกกล่าวล่วงหน้าโดยอนุโลม112 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ หากมีเหตุส าคัญโดยไม่ต้องค านึงถึงกฎของการบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง ถ้าได้ค านึงถึงเหตุผลทุกประการแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่อาจท างานร่วมกัน
ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการเลิกสัญญาต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ โดยเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งการขอเลิกสัญญาจากอีกฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาต้อง
แจ้งสาเหตุในการขอเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบถ้าอีกฝ่ายต้องการ113 

4.3 การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้าน ค.ศ.1951 (Home Work Act 1951) 

ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการรับงานไปท าที่บ้าน โดยก าหนดให้
ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท าบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านติดไว้ในที่เห็นได้ง่าย และผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องแจ้งถึงการจ้างให้มีการรับงานไปท าที่
บ้านในครั้งแรก พร้อมทั้งส่งบันทึกการจ้างงานไปยังหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้านที่เรียกว่า ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่น และต้องส่งบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงาน
ให้แก่ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่นทุกระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถทราบ
ถึงสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่รับไปท าที่บ้านได้114 

 
5.กฎหมายสิงคโปร์ 
 

ในประเทศสิงคโปร์ผู้รับงานไปท าที่บ้านถูกยกเว้นจากขอบเขตของการใช้กฎหมายทั่วไป 
เนื่องมาจากเมื่อปี ค.ศ.1960 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ 
ซึ่งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ก าหนดขึ้นใหม่นี้ เป็นสาเหตุให้การรับงานไปท าที่บ้านที่มีอยู่เดิมนั้นหายไป

                                           
112 Home Work Act 1951, Section 29(6) 
113 Civil Code, Section 626. และ ส านักงานฝ่ายแรงงาน ประจ าสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงเบอร์ลิน, กฎหมายคุ้มครองการเลิกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี: เอกสารคู่มืออาสาสมัคร
แรงงาน, (เบอร์ลิน: ส านักงานฝ่ายแรงงาน ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, 2554), หน้า 
18. 

114 ปิติพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 47, น.76. 



131 
 

พร้อมกับแรงงานส่วนใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออก โดยรัฐบาล
สิงคโปร์ได้พัฒนาระบบในการควบคุมการบริหารจัดการที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
เรื่องความเหมาะสมของการด าเนินกิจการอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดให้มีการลงทะเบียนอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากความจ าเป็นในการควบคุมการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก115 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย ชื่อว่าคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Housing & Development Board: 
HDB) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้งานที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน และตรวจสอบว่าที่อยู่
อาศัยส่วนตัวถูกน ามาใช้เพียงเพ่ือการอยู่อาศัยอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมใดๆ เป็นสิ่งต้องห้ามในที่อยู่อาศัยส่วนตัว โดยคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย
มีอ านาจเต็มที่ในการท าหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งมาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงให้การรับ
งานไปท าที่บ้านถูกผลักไสให้กลับไปสู่ อุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิมที่มีการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และการท างานหัตถกรรม ที่ไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ไว้เป็นจ านวน
มาก และไม่มีการใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือเสริมอ่ืนๆ จากภาคอุตสาหกรรม116 ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นประเทศสิงคโปร์จึงไม่ได้มีการออกกฎหมายมาเพ่ือให้ความคุ้มครองครองแก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน 

5.1 ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 จากการศึกษาของผู้ เขียนพบว่าตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน ค.ศ.1968 

(Employment Act 1968) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการให้ความคุ้มของแก่แรงงานในประเทศสิงคโปร์
ไม่ได้มีการกล่าวถึงการรับงานไปท าที่บ้านไว้ แต่มีการก าหนดให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับครอบคลุม
ถึงคนงานทั้งหมดที่ท างานในสถานที่ของนายจ้างที่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราชิ้นงาน (Piece 
Rate) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ที่ท างานนอกสถานที่ของนายจ้างย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจ้างงาน 

 อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนของคนงาน ค.ศ.1975 
(Workmen’s Compensation Act 1975) แม้ไม่มีการให้ค านิยามของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้ 
แต่มีการให้นิยามของค าว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” (Outworker) ไว้ว่าหมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ

                                           
115 Vega Ruiz, M.L., Home work: A comparative analysis of legislation and 

practice, (Geneva: International Labour Office, 1996), p.3. 
116 Ibid, p.18. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=6cf88533-3283-4191-b38a-e3d46e6f68c0;page=0;query=DocId%3A%22f585b449-8f09-4c7d-bc08-c0d33766820b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#legis
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วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ เพ่ือน าไปผลิต ท าความสะอาด ประดับ ตกแต่ง ท าให้สวยงาม เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ส าหรับน าไปจัดจ าหน่าย โดยท างานในบ้านของตัวเองหรือในสถานที่
อ่ืนๆ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารจัดการของบุคคลผู้ให้วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ
นั้น117 อย่างไรก็ตามผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยค่า
ทดแทนของคนงาน แต่ต่อมากฎหมายเงินทดแทนของคนงานได้ถูกยกเลิกไปโดยมีการตรากฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทนการประสบอันตรายจากการท างาน ค.ศ.2008 (Work Injury Compensation Act 
2008) มาแทนที่ โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2008 และได้มีการตัด
นิยามค าว่าผู้รับงานไปท าท่ีบ้านออกไป118 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านถูกปฏิเสธสถานะในการจ้างงาน ถูกยกเว้นจากขอบเขตของการใช้กฎหมายทั่วไป และถูก
จัดให้เป็นคนท างานส่วนตัว (Own-account) หรือผู้ว่าจ้างตนเอง (Self-employed workers)119 

5.2 ลักษณะของงานที่สามารถท าได้ในที่พักอาศัย 
 แม้ในประเทศสิงคโปร์จะมีการห้ามไม่ให้มีการรับงานไปท าที่บ้านส าหรับกิจกรรม

ทางอุตสาหกรรมในที่พักอาศัยส่วนบุคคล แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่มีอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ท าให้มีการท างานจากที่พักอาศัยในรูปแบบการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Teleworking Jobs or Telecommuting Jobs) ซึ่งเป็นรูปแบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ท างานสามารถท างานได้จากที่บ้านหรือ
สถานที่ที่ต้องการ ซึ่งการท างานในลักษณะดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ เช่น งานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ผู้จัดการบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษี นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น  

 ในปัจจุบันคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาที่ อยู่ อาศัย  ( The Housing & 
Development Board: HDB) ได้มีการวางข้อก าหนดให้สามารถน าที่พักอาศัยส่วนบุคคลมาใช้เพ่ือ

                                           
117 Workmen’s Compensation Act, Article 2(1) 
118  Workplace Safety and Health Advisory Committee, Ministry of 

Manpower, “A Guide to the Work Injury Compensation Benefits and Claim Process,” 
สืบค้น เมื่ อวันที่  12 กรกฎาคม 2559,  จาก http://www.ablim.sg/download/WICA%20 -
%20GUIDE%20TO% 20THE%20WCI%20COMPENSATION.pdf 

119 Vega Ruiz, M.L., supra note 115, p.7. 
 Gisela Schneider De Villegasg, “Home work: A case for social 

protection,” International Labour Review, Vol. 129, No. 4, p.432 (1990). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=6cf88533-3283-4191-b38a-e3d46e6f68c0;page=0;query=DocId%3A%22f585b449-8f09-4c7d-bc08-c0d33766820b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=6cf88533-3283-4191-b38a-e3d46e6f68c0;page=0;query=DocId%3A%22f585b449-8f09-4c7d-bc08-c0d33766820b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://www.ablim.sg/download/WICA%20-%20GUIDE%20TO%25%2020THE%20WCI%25
http://www.ablim.sg/download/WICA%20-%20GUIDE%20TO%25%2020THE%20WCI%25
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ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ผ่านโครงการส านักงานที่บ้าน (Home Office Scheme) หรือโครงการ
ธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากที่บ้าน (Home Based Small Scale Business Scheme)120 

5.2.1 โครงการส านักงานที่บ้าน (Home Office Scheme) 
ในการท าธุรกิจในรูปแบบของส านักงานที่ท าที่บ้านนั้น ผู้ท าธุรกิจจะต้องมีการ

ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Housing & Development Board: 
HDB) โดยผู้ท าธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นเจ้าของที่พัก ผู้ครอบครองที่ได้รับ
อนุญาต ผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วง ที่ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การลงทะเบียน 
ในการด าเนินงานธุรกิจในรูปแบบส านักงานที่บ้าน ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมี

การลงทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการบัญชีและการก ากับดูแลกิจการ 
(Accounting and Corporate Regulatory Authority: ACRA) เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Act) 

(2) เงื่อนไขในการใช้งานที่พักอาศัย 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยังคงใช้งานที่พักอาศัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการ

อยู่อาศัย ส่วนการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ เป็นเพียงวัตถุประสงค์รอง และจะต้องถูกจ ากัด
ขอบเขตอยู่เฉพาะภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ซึ่งในการด าเนินธุรกิจสามารถมีการจ้างงานได้ โดยไม่ได้มี
การจ ากัดจ านวนของผู้ที่ถูกจ้างงานเอาไว้ เพียงแต่มีข้อก าหนดว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใน
ส านักงานที่บ้านจะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้าน (Non-Residents) นั้น โดยบุคคลนั้นอาจ
เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างก็ได้ 

(3) กิจกรรมทางธุรกิจ 
กิจกรรมทางธุรกิจที่มีการด าเนินการขึ้นในส านักงานที่บ้านจะต้องไม่มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ก่อให้เกิดเสียง ควัน กลิ่น สารเคมี น้ าเน่าเสีย หรือฝุ่นละออง ซึ่งอาจจะ

สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่เพ่ือนบ้าน 

                                           
120 The Housing & Development Board, “Home Business,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/residential/living-in-an-hdb-
flat/home-business 
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-  ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี เช่น การเล่นการพนัน หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร 

- น าไปสู่หรือก่อให้เกิดการคมนาคมของบุคคลจากภายนอกหรือจาก
ยานพาหนะ จนส่งผลถึงสภาพแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มเพื่อนบ้าน 

- เกี่ยวข้องกับรูปแบบการชักชวนหรือเชิญชวนของธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิด
ความร าคาญหรือรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยหรือประชาชนโดยทั่วไป เช่น การแจกแผ่นพับส าหรับโฆษณา  
(Brochure) การเข้ามาติดต่อถึงประตูที่พัก (Door-to-Door Visits) 

- ซื้อขายสินค้าซึ่งเป็นวัตถุอันมีรูปร่างในหรือบริเวณรอบๆ ที่พักอาศัย 
- แสดงป้าย โฆษณา ใบปิดประกาศ ฯลฯ 
- ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย 
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการส านักงานที่บ้าน เช่น บริการทางด้าน

การบัญชี บริการทางด้านสถาปัตยกรรม บริการทางด้านการให้ค าปรึกษา เช่น การให้ค าปรึกษา
ทางด้านธุรกิจ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การปร ะยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  
(Information Technology: IT) การจัดการ การศึกษา บริการการทางด้านการออกแบบหรือการ
โฆษณา บริการทางด้านการขนส่ง ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการทางด้านประกันภัยและ
การวางแผนทางการเงิน ธุรกิจที่ต้องใช้ เทคโนโลยี ธุรกิจหรือใช้ความรู้ความสาม ารถมาก 
(Technology-Based or Knowledge-Intensive Business) ส านักงานซื้อขาย (Trading Office) 

ธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการส านักงานที่บ้าน เช่น บริการเสริม
ความงาม ท าผม หรือนวดบ าบัด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ธุรกิจซื้อขายรถยนต์ การ
พยากรณ์โชคชะตาจากไพ่ การดูลายมือ หรือการท านายโชคชะตาไม่ว่าในรูปแบบใด โรงเรียนเชิง
พาณิชย์ เช่น โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนภาษา ศูนย์การเรียนการสอน (Tuition Centre) การ
ด าเนินการสอนเย็บปักถักร้อยหรือตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุ ร้านอาหารและ
ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร พิธีฝังศพหรืองานฌาปนกิจศพ ตัวแทนการจ้างงานหรือจัดหาแม่บ้าน สุสานหรือ
ที่บรรจุศพ ร้านขายยา คลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม หรือคลินิกรักษาสัตว์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องใช้ในครัวเรือน การขายหรือการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดสัมมนาหรือการเจรจากับ
ลูกค้าจ านวนมาก ร้านค้าและกิจกรรมการค้าปลีกใดๆ รวมทั้งร้านค้าสัตว์เลี้ยง การผลิต การ
ตระเตรียม การจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย 
กระเป๋าถือ รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือกระดาษ ผลิตภัณฑ์ยา สบู่ สารเคมีอาหาร (Food 
Chemicals) สารเติมแต่ง (Additives) ธูปไม้ ผลิตภัณฑ์การบูร กระจก พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง 
เครื่องใช้ในบ้านเรือน แว่นตา นาฬิกา และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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กรณีที่ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบกิจการอาจใช้ที่พัก
อาศัยเป็นส านักงานส าหรับการบริหารจัดการและใช้ที่อยู่ของที่พักอาศัยในการลงทะเบียนทางธุรกิจ
กับหน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการบัญชีและการก ากับดูแลกิจการ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority: ACRA) ส าหรับกรณีดังกล่าวกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ที่ด าเนินการในที่พัก
อาศัยจะมีได้เฉพาะการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนๆ จะต้องด าเนินการที่อ่ืน และ
จะต้องไม่มีการอนุญาตให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อหรือเยี่ยมชมในท่ีพักอาศัย 

(4) ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ดังนี้ 
- ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีมาตรการในการระมัดระวังความปลอดภัยทั้งหมด

เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของตนจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน 

- น้ าหนักของโครงสร้างและการใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่เกินไปกว่าที่ก าหนดไว้
ส าหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยตามปกติ 

- ห้ามจัดเก็บหรือใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายหรือสารที่เป็นอันตรายโดยเด็ดขาด 
- ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมใดๆ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
- ต้องมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการในเรื่องความปลอดภัยจาก

อัคคีภัยที่ก าหนดขึ้นโดยกรมปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety and 
Shelter Department: FSSD) โดยต้องติดตั้งที่ตรวจจับควันและสารเคมีที่ใช้ส าหรับดับเพลิงไว้ใน
พ้ืนที่ส านักงาน121 

5.2.2 โครงการธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากที่บ้าน (Home Based Small Scale 
Business Scheme) 

ภายใต้โครงการธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากที่บ้าน ผู้ที่ต้องการท าธุรกิจขนาดเล็ก
ที่ท าจากที่บ้านสามารถเริ่มท าธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Housing & Development Board: HDB) ซึ่งโครงการดังกล่าวท า
ให้ผู้ท าธุรกิจสามารถท างานได้จากที่บ้านและเป็นการหารายได้เสริมส าหรับครัวเรือน แต่อย่างไรก็ตาม

                                           
121 The Housing & Development Board, “Guidelines,” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั นที่  17 

พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/residential/living-in-an-hdb-
flat/home-business/guidelines 



136 
 

เนื่องจากที่พักอาศัยที่จัดหาโดยคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการ
ใช้งานส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากที่บ้านจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

ข้อสังเกตและแนวทางปฏิบัติส าหรับโครงการธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากท่ีบ้าน 
- กิจกรรมที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพียงเพ่ือหารรายได้เสริมในครัวเรือน

เท่านั้น 
- กิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเพ่ือนบ้าน ทั้งในเรื่องความ

สงบสุขและความเงียบสงบ และไม่ส่งผลกระทบต่อความสุขของพวกเขาในเรื่องบรรยากาศของที่อยู่
อาศัย 

- กิจกรรมที่ด าเนินการจะต้องไม่ก่อให้เกิดความร าคาญใดๆ เช่น เสียง ควัน
กลิ่นสารเคมี น้ าเสีย ฝุ่นละออง หรือขยะ 

- ไม่มีการโฆษณาภายนอกหรือมีป้ายธุรกิจบนที่พักซึ่งรวมทั้งตามประตูหรือ
หน้าต่าง 

- ที่พักอาศัยยังคงถูกใช้โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย 
- ไม่มีการจ้างงานลูกจ้าง พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานใดๆ 
- ที่ อยู่ ของที่ พั กอาศั ย ไม่ ส ามารถน า ไป ใช้ ส าหรั บการลงทะ เบี ยน

ธุรกิจ (Business Registration) 
- ไม่มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีน้ าหนักมาก หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มี

น้ าหนักมาก นอกเหนือจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ส าหรับใช้งานตามปกติในครัวเรือน 
- ไม่มีบรรทุกของหรือขนถ่ายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
- ไม่มีการจราจรหรือการสัญจรของผู้คนหรือยานพาหนะที่มากจนเกินไป 
- กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency) ส าหรับการ
ท าอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (Food Hygiene) หรือกรมปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
(Fire Safety and Shelter Department: FSSD) ส าหรับความต้องการด้านความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย 

- กิจกรรมที่ด าเนินการจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนจากเพ่ือนบ้าน 
ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถท าได้ภายใต้โครงการธุรกิจขนาดเล็กที่ท าจากที่บ้าน 

เช่น การท าขนมปังส าหรับขายในกิจการขนาดเล็กโดยไม่ต้องมีการเปิดที่พักอาศัยเป็นร้านขายขนมปัง 
บริการท าผม เสริมสวย ท าเล็บมือหรือเล็บเท้า แต่ไม่รวมถึงบริการนวด การท างานส านักงานโดยใช้
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เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ของส านักงานใหญ่ หรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การท างานทีละชิ้น (Piecemeal Work) จากโรงงานบนพ้ืนฐานของอัตราการท างาน (Work Rate) 
การเรียนการสอนส่วนตัวส าหรับนักเรียนครั้งละไม่เกิน 3 คน การท างานเย็บปักถักร้อย การท างาน
เป็นศิลปินอิสระนักข่าวช่างภาพหรือนักเขียน122 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน

ตามกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
เยอรมนี มีทั้งที่มีลักษณะร่วมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและลักษณะที่แตกต่างกัน โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไว้โดยเฉพาะ 
โดยสิทธิหน้าที่และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส าหรับประเทศอังกฤษนั้นไม่มีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไว้โดยเฉพาะ โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายซึ่งพิจารณาได้จากลักษณะการจ้างงาน ถ้า
ผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ในสถานะลูกจ้าง (Employee) หรือคนงาน (Worker) ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน แต่ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ในสถานะผู้ว่าจ้างตนเอง 
(Self-Employed) จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวเลย อย่างไรก็ตามมีค าพิพากษา
ของศาลอังกฤษได้วางหลักไว้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์แวดล้อมในแต่ละคดีด้วย ส่วนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์นั้นแตกต่าง
ไปจากประเทศอ่ืน คือไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้เลย เนื่องจากการรับงาน
ไปท าที่บ้านในกิจการอุตสาหกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศสิงคโปร์ 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านทั้งของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนีแล้ว พบว่าเรื่องที่
เป็นลักษณะร่วมกันที่มีการบัญญัติไว้ในของกฎหมายของทั้งสามประเทศ ได้แก่ การก าหนดมาตรการ
ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน โดยมีการก าหนดให้

                                           
122 The Housing & Development Board, “Home Based Small Scale Business 

Scheme,” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  17 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558,  จ า ก  http://www.hdb.gov.sg/cs/ 
infoweb/residential/living-in-an-hdb-flat/home-business/home-based-small-scale-
business-scheme 

http://www.hdb.gov.sg/cs/
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การจ่ายค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนขั้นต่ า และมีการก าหนดเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน การให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก การให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านการประกันสังคม โดยมีการก าหนดรายละเอียดไว้แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมของของสภาพสังคมในแต่ละประเทศ 

ส าหรับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านที่ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนีก าหนดไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การ
ก าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในเรื่องเวลาในการท างาน โดยตาม
กฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีมีการก าหนดกรอบระยะเวลาจ านวนชั่วโมงการ
ท างานในแต่ละวันของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ แต่ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการ
ก าหนดไว้ และในเรื่องความสิ้นสุดของสัญญาตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีมี
การก าหนดให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาไว้ แต่ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก าหนดไว้เพียงว่าการเลิกสัญญาเป็นไปตามหลักการแสดงเจตนา โดยหลักไม่มีการก าหนดให้ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา 

นอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านของแต่ละประเทศยังมีลักษณะ
เด่นที่แตกต่างกัน โดยตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดให้นายจ้างและผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านต้องขอใบอนุญาตส าหรับการจ้างงานและการท างานในกิจการบางประเภทตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ส่วนตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี มีการก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้อง
แจ้งไปยังส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่นเมื่อมีการจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านในครั้งแรก และต้อง
จัดท าบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และส่งบันทึกดังกล่าวให้แก่
ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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บทที่ 5 
บทวิเคราะห์ปัญหาในเชิงเปรียบเทียบกฎหมาย 

เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน โดยเริ่มจากลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยวิเคราะห์ถึงค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่
บ้าน ทั้งการก าหนดอัตราค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทน และการผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทน เวลา
ในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ความปลอดภัยในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งมาตรการใน
การป้องกันอันตรายและมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
และการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยจะวิเคราะห์ถึง
แนวทางในการปรับใช้และการตีความบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายอังกฤษ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายเยอรมนี และกฎหมาย
สิงคโปร์ ทั้งนี้หากประเด็นปัญหาใดไม่มีบทบัญญัติที่จะน ามาปรับใช้หรือมีข้อจ ากัดในการตีความอยู่ 
ผู้เขียนจะเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือน ามาบังคับใช้ในอนาคตให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
  
1.ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 

การพิจารณาถึงลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นปัญหาประการแรกที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบได้ว่างานในลักษณะใดบ้างที่ เป็นงานที่รับไปท าที่บ้านซึ่งจะส่งผลให้
งานนั้นได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 โดยเมื่อ
พิจารณาจากมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่
บ้านไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอ่ืนที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ดังนั้นการพิจารณาว่างานใดเป็นงานที่รับไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จงึมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยงานนั้นอาจเป็นงานทั้งหมดหรือเป็นงานเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ แต่ถ้าหากผู้จ้าง
งานไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือผู้จ้างงานเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม แต่
ไม่ได้จ้างให้ท างานที่เก่ียวกับกิจการอุตสาหกรรมของตน ก็ไม่ถือว่างานนั้นเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน 

(2) ต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานนอกสถานประกอบกิจการ
ของผู้จ้างงาน โดยอาจเป็นการท างานในบ้านของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอง หรือท างาน ณ สถานที่อ่ืน
ซึ่งมิใช่สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน 

(3) ต้องเป็นการท างานโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานที่ท าเป็นส าคัญ โดยผู้จ้างงานไม่มี
อ านาจบังคับบัญชาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานที่ไหน 
ท างานเม่ือไร จะพักเวลาใด หรือจะแต่งกายอย่างใดในการท างานก็ได้ เพียงแต่ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันกับผู้จ้างงานให้ส่งมอบงานเท่านั้น  

ดังนั้นลักษณะของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ
ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากเป็นการตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงงานที่ท าเป็นส าคัญ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 575 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากไม่ใช่การตกลงจะท างานให้โดยค านึงถึงแรงงานที่ได้เป็น
ส าคัญ นอกจากนี้ผู้จ้างงานก็ไม่มีอ านาจบังคับบัญชาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งอ านาจ
บังคับบัญชานี้ถือเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน ดังนั้นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้
จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงไม่ได้เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน ผู้จ้างงานจึงไม่ได้มีสถานะเป็น
นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน และผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงาน ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

จากค านิยามของค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่างานที่
รับไปท าที่บ้านที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553
จะต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความได้ว่างานใดบ้างที่เป็นงาน
ในกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และการก าหนดให้ความคุ้มครอง
เฉพาะงานในกิจการอุตสาหกรรม จะส่งผลให้การท างานประเภทอ่ืน เช่น งานหัตถกรรม งานพาณิช
ยกรรม หรืองานบริการ ไม่ได้รับความคุ้มครองไปด้วยหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้ให้ค า
นิยามค าว่างานในกิจการอุตสาหกรรมไว้ว่าหมายถึงงานใดบ้าง และเมื่อพิจารณาจากกฎหมายฉบับ
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ก่อนหน้าที่จะมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 คือ ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ก็มิได้มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะต้อง
เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น  

ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2546
ไม่ได้มีการให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้โดยตรง แต่มีการให้ความหมายของค าว่า 
“ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” ว่าหมายความถึง บุคคลซึ่งรับงานจากเจ้าของงานหรือผู้ซึ่งรับมอบหมายงาน
จากเจ้าของงานไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของตามท่ีได้ตกลง ในบ้านของตนเองหรือ
สถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของเจ้าของงานหรือผู้ซึ่งรับมอบหมายงานจากเจ้าของงาน เพ่ือรับ
ค่าจ้าง 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ.2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายความถึง งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะต้องเป็นการท างานในบ้านของลูกจ้างหรือสถานที่อ่ืน
ซึ่งมิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพ่ือรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์
ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง 

อย่างไรก็ตามจากค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่าค าว่า “อุตสาหกรรม” ต้องพิจารณาตามความหมายที่ใช้กันทั่วไป ซึ่ง
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายค าว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง กิจกรรม
ที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ นอกจากนี้ความหมายที่ใช้กันทั่วไป 
“อุตสาหกรรม” หมายถึง การประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ต้องอาศัยเงินลงทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร และ
แรงงานมาผสมผสานกัน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการส าหรับซื้อขาย กล่าวโดยสรุป “อุตสาหกรรม” จึง
หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมโดยเป็นการผลิตเพ่ือการประกอบธุรกิจ มิใช่
การผลิตเพ่ือน ามาใช้เองในครัวเรือนโดยทั่วไป1 

เมื่อพิจารณาจากบันทึกการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าที่บ้านพ.ศ. … พบว่า มีการเสนอให้ตัดค าว่า “ในกิจการอุตสาหกรรม” ออก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มี

                                           
1 กระทรวงแรงงาน, “ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน

ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.labour.go. 
th/th%20/webimage/images/law/doc/home_worker_2553.pdf 
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ความเข้าใจค าว่าอุตสาหกรรมว่าต้องเป็นการท างานในโรงงานหรือสถานประกอบการเท่านั้น หากเขียนค าจ ากัด
ความโดยมีค าว่าเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรม จะท าให้มีปัญหาในการตีความ เพราะงานที่รับไปท าที่บ้านบางครั้ง
มีความคาบเกี่ยวกับงานอ่ืน เช่น งานหัตถกรรม หรืองานแปรรูปสินค้าเกษตร ดังนั้นจึงควรตัดค าว่า “ในกิจการ
อุตสาหกรรม” ออก เพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมงานหลายประเภทและมีผลบังคับใช้ให้ผู้ที่รับงานไปท าที่
บ้านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่2 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าหากไม่ระบุ “ในกิจการอุตสาหกรรม” จะมี
ปัญหาในเรื่องของบุคคลที่รับผิดชอบในการเป็นผู้จ้างงาน และความหมายของ “งานที่รับไปที่บ้าน” หมายความ
ว่า งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม ไม่ใช่หมายความถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพราะความหมายของ “ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพ่ือรับงานอันเป็นงานที่รับไปท าที่
บ้าน ซึ่งไม่ต้องระบุว่าเป็นงานอะไร แต่ว่าผู้จ้างงานต้องระบุว่าเป็นกิจการอุตสาหกรรม และตามพจนานุกรม 
ความหมายของค าว่าอุตสาหกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ 
ความหมายของอุตสาหกรรมจึงครอบคลุมไปถึงงานหลายประเภท3 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากบันทึกการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน พ.ศ. … จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวต้องการให้งานที่รับไปท าที่
บ้านครอบคลุมถึงงานหลากหลายประเภท เนื่องจากในการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นมีการให้
ความหมายของค าว่าอุตสาหกรรมไว้ตามพจนานุกรมว่าหมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือผลิต
สิ่งของหรือจัดให้มีบริการ ซึ่งในปัจจุบันค าว่าอุตสาหกรรมมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นค าว่าอุตสาหกรรมจึงครอบคลุมงาน
หลายประเภท และไม่จ าเป็นจะต้องผูกอยู่กับการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบกิจการ 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าการตีความค าว่างานในกิจการอุตสาหกรรมตามที่ก าหนดไว้ใน
พจนานุกรมว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มี
บริการ ท าให้งานที่รับไปท าที่บ้านซึ่งจะได้รับความคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ว่าจะต้องเป็นงานผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง
การรับงานไปท าที่บ้านยังมีงานประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่งานอุตสาหกรรมอยู่ด้วย เช่น งานเขียนหนังสือ งานเขียน
บทความลงในนิตยสาร งานแปลเอกสาร งานพิมพ์เอกสาร งานวาดภาพ งานท าโปสเตอร์โฆษณา เป็นต้น ซึ่งตาม

                                           
2 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่ ๓ 

มี นาคม ๒๕๕๓ ,” สื บค้น เมื่ อ วั นที่  21 พฤษภาคม 2558, จาก  www.parliament.go.th/ 
ewtadmin/ewt/.../article_20100507125409.doc 

3 เพ่ิงอ้าง. 

http://www.parliament.go.th/%20ewtadmin/
http://www.parliament.go.th/%20ewtadmin/
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ระบุไว้ชัดเจนว่างานที่รับไปท าที่บ้านจะต้อง
เป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม จึงไม่อาจตีความโดยขยายความให้รวมไปถึงงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานใน
กิจการอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นเพ่ือให้กฎหมายมีความครอบคลุมไปถึงงานทุกประเภทที่มีการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้าน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย 

จากการค้นคว้ากฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศพบว่ามีการให้ความหมายของค าว่างานที่รับไปท าท่ีบ้านไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการให้ค านิยามค าว่า 
“งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง งานซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กฎหมายสหรัฐอเมริกามีการให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึงการผลิต
สินค้า 

กฎหมายเยอรมนีมีการให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึงงานที่เก่ียวกับ
การค้าหรืออุตสาหกรรม 

กฎหมายสิงคโปร์ไม่มีการให้ค านิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” แต่มีการให้นิยามค าว่า 
“ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ เพ่ือน าไปผลิต ท า
ความสะอาด ประดับ ตกแต่ง ท าให้สวยงาม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ส าหรับจัด
จ าหน่าย ในบ้านของตัวเองหรือในสถานที่อ่ืนๆ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารจัดการ
ของบุคคลผู้ให้วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของนั้น 

ผู้เขียนเห็นว่าการก าหนดให้งานใดเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน ควรค านึงถึงลักษณะการ
จ้างงานที่รับไปท าที่บ้านที่มีอยู่ตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
โดยไม่ต้องน ากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ โดยผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการบัญญัติค าว่า “ในกิจการอุตสาหกรรม” ไว้หรือไม่ ไม่ได้เป็นสาระส าคัญในการ
พิจารณาว่างานนั้นเป็นงานที่รับไปท าที่บ้านหรือไม่ ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าสาระส าคัญของการพิจารณาว่างานใดมีลักษณะเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน ควรดูที่
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน โดยไม่ระบุว่าเป็นกิจการประเภทใด หากโดยทั่วไปงานนั้นเป็นงานที่สามารถท าได้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนอกสถานประกอบกิจการของนายจ้าง และท าให้นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงจาก
สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างท าของ การท างานในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นการรับงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรระบุไว้ว่าต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมกิจการทุกประเภทที่มีการ
รับงานไปท าที่บ้าน โดยผู้เขียนเห็นว่างานที่มีการส่งมอบให้ท านอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือนอกสถานประกอบ
กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไรด้วย ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร เช่น งานของ
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มูลนิธิ งานของสมาคม หรืองานขององค์กรการกุศลต่าง  ๆแม้จะมีการให้รับงานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 เพราะตามระบบกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ถ้าเป็นการจ้างให้ท างานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร กฎหมายจะให้ความคุ้มครองไม่เท่าเทียม
กับการท างานในองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร 

อย่างไรก็ตามการน าหลักการที่ว่างานใดหากโดยสภาพเป็นงานที่สามารถท าได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
นอกสถานประกอบกิจการของนายจ้าง จนท าให้นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้างแรงงานมา
เป็นสัญญาจ้างท าของ งานนั้นย่อมเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน มาพิจารณาว่างานใดเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน
อาจท าเกิดประเด็นปัญหาได้ว่าเมื่อใดที่การท างานจะเป็นสัญญาจ้างท าของ และเม่ือใดที่การท างานจะ
เป็นสัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ตัวอย่าง นาย ก เป็นเจ้าของส านักงานทนายความ ได้ว่าจ้างให้นาย ข ซึ่งเป็นทนายความ
ร่างค าฟ้องคดีแพ่งให้ 1 ฉบับ โดยนาย ข ไม่ได้เป็นลูกจ้างในส านักงานทนายความของนาย ก แต่ได้
ร่างค าฟ้องจากที่บ้านของตน และส่งค าฟ้องที่ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมายังส านักงานทนายความของ
นาย ก ดังนี้จะเห็นได้ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างนาย ก และนาย ข เกิดขึ้นโดยนาย ข ตกลงจะท าการงาน 
คือ การร่างค าฟ้องให้แก่นาย ก และนาย ก ตกลงจะให้สินจ้างตอบแทนเมื่อนาย ข ร่างค าฟ้องให้เสร็จ
เรียบร้อย โดยการท าสัญญาดังกล่าวจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ จึงมีลักษณะเป็นสัญญา
จ้างท าของ 

ตัวอย่าง นาย ค เป็นเจ้าของส านักงานรับแปลเอกสาร ได้ว่าจ้างให้นาย ง แปลเอกสาร
ให้ 1 ฉบับโดยนาย ง ไม่ได้เป็นลูกจ้างในส านักงานของนาย ค แต่ได้แปลเอกสารจากที่บ้านของตน 
และส่งเอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วมายังส านักงานรับแปลเอกสารของนาย ค ดังนี้จะเห็นได้ว่า
นิติสัมพันธ์ระหว่างนาย ค และนาย ง เกิดขึ้นโดยนาย ง ตกลงจะท าการงาน คือ การแปลเอกสาร
ให้แก่นาย ค และนาย ค ตกลงจะให้สินจ้างตอบแทนเมื่อนาย ง แปลเอกสารให้เสร็จเรียบร้อย โดย
การท าสัญญาดังกล่าวจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ 

อย่างไรก็ตามหากน าหลักการที่ว่างานใดหากโดยสภาพเป็นงานที่สามารถท าได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
นอกสถานประกอบกิจการของนายจ้าง งานนั้นย่อมเป็นงานที่รับไปท าที่บ้านมาพิจารณาก็จะท าให้งานตาม
ตัวอย่างข้างต้นเป็นงานที่รับไปท าที่บ้านด้วย เพราะโดยสภาพงานร่างค าฟ้องหรืองานแปลเอกสาร
ย่อมเป็นงานที่สามารถท าได้ในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เมื่อมีการส่งมอบงานให้ท านอก
สถานประกอบกิจการของนายจ้าง งานดังกล่าวก็จะมีลักษณะเป็นการรับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นหาก
น าหลักการดังกล่าวมาพิจารณาก็จะส่งผลให้งานทุกประเภทที่โดยสภาพเป็นงานที่สามารถท าได้ในสถาน
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ประกอบกิจการ แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกสถานประกอบกิจการ เป็นทั้งงานจ้างท าของและงานที่รับไป
ท าที่บ้าน หลักการดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแยกความแตกต่างระหว่างงานจ้างท าของกับงานที่รับ
ไปท าที่บ้านได ้

ดังนั้นเพ่ือให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างงานจ้างท าของกับงานที่รับไปท าที่บ้าน 
ว่าเมื่อไรจะเป็นการจ้างท าของ และเมื่อไรจะเป็นการรับงานไปท าที่บ้าน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เพ่ิมองค์ประกอบที่ส าคัญขึ้นอีกประการหนึ่งในการพิจารณาว่างานใดเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน คือ 
การส่งมอบงานให้รับไปท าที่บ้านนั้นต้องมีลักษณะสม่ าเสมอ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้จ้างงาน
และฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องมีเจตนาที่จะผูกพันกันอย่างสม่ าเสมอ มีการมอบหมายงานและส่ง
มอบงานกันเป็นประจ า ซึ่งงานที่รับไปท าที่บ้านแต่ละประเภทอาจมีระยะเวลาในการมอบหมายงาน
และส่งมอบงานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความตกลงระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน เช่น งานเด็ดขั้วพริก งานลอกผัก งานปอกเปลือกผลไม้ โดยสภาพงานประเภทนี้จะต้องมี
การมอบหมายงานและส่งมอบงานกันทุก 1-2 วัน เพราะงานที่ท าอาจเกิดการเน่าเสียได้ แต่หากเป็น
งานอ่ืนๆ เช่น งานเย็บเสื้อผ้า งานท าดอกไม้ประดิษฐ์ งานพับถุงกระดาษ งานปั้นดินเผา งานเจียระไน
เครื่องประดับ ก็ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านว่าจะมอบหมายงาน
และส่งมอบงานกนัเมื่อใด โดยอาจตกลงมอบหมายงานและส่งมอบงานกันทุกวัน วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 
2-3 วัน หรือทุกสัปดาห์ เป็นต้น แต่หากมีการตกลงมอบหมายงานและส่งมอบงานกันแล้ว แต่ยังไม่แน่
ชัดว่าคราวหน้าผู้จ้างงานจะมอบหมายงานให้อีกหรือไม่ หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านจะรับงานไปท าอีก
หรือไม ่เช่นนี้ก็ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกพันกันอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้นการมอบหมายงานและส่งมอบงานที่รับไปท าที่บ้านจะสม่ าเสมอเพียงใด จึงไม่ควร
ก าหนดระยะเวลาไว้แน่นอน แต่ควรบัญญัติไว้กว้างๆ ว่าการรับงานไปท าที่บ้านต้องมีการส่งมอบงาน
กันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดช่องให้สามารถตีความได้ และเพ่ือให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น
สามารถน าไปปรับใช้ได้กับงานที่รับไปท าที่บ้านทุกประเภท ซึ่งอาจมีระยะเวลาในการมอบหมายงาน
และส่งมอบงานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการมอบหมายงานและส่งมอบงานแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เนิ่นนานหรือมีระยะเวลาห่างกันมากจนเกินไป ไม่ใช่มอบหมายงานและส่งมอบงานกันสาม
เดือนครั้งหนึ่ง หกเดือนครั้งหนึ่ง หรือปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้เขียนเห็นว่าการส่งมอบงานให้รับไปท าที่บ้าน
ที่มีลักษณะสม่ าเสมอ จะต้องมีระยะเวลาในการมอบหมายงานและส่งมอบงานอย่างน้อยเดือนหนึ่งไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท า
ที่บ้าน ซึ่งผู้เขียนเสนอให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 2.1.2 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไป
ท าท่ีบ้าน 
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นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่จ าต้องพิจารณาว่า งานที่สามารถท าสัญญาในลักษณะจ้าง
แรงงานได้ แต่โดยสภาพของงานไม่ต้องท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างเลย แต่จะท างานนอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการตลอด เช่นนี้ จะท าให้
งานดังกล่าวเป็นการรับงานไปท าท่ีบ้านหรือไม่ 

ตัวอย่าง งานมัคคุเทศก์ ซึ่งโดยสภาพงานดังกล่าวจะต้องท างานนอกสถานประกอบ
กิจการ แต่ก็สามารถท าสัญญาจ้างแรงงานได้ โดยจะท างานตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามท้องถนน 
ไม่มีสถานที่ท างานเป็นหลักแหล่งแน่นอนและไม่มีการท างานที่บ้าน แต่นายจ้างก็ยังคงมีอ านาจบังคับ
บัญชาว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไร ไปรับและไปส่งนักท่องเที่ยวกี่โมง พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหน พัก
โรงแรมอะไร รับประทานอาหารที่ไหน พาไปซื้อของฝากร้านใด หรือสามารถรับทิปจากนักท่องเที่ยว
ได้หรือไม่ เป็นต้น แต่หากเป็นการรับงานไปท าที่บ้านผู้จ้างงานย่อมไม่มีอ านาจบังคับบัญชา 

ตัวอย่าง งานขนส่งสินค้า ซึ่งไม่ได้มีการท างานอยู่ในโรงงานหรือในสถานประกอบกิจการ
เลย แต่ก็สามารถท าสัญญาจ้างแรงงานได้ โดยนายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาว่าจะต้องท างานเวลาใด 
แต่งกายอย่างไร จะใช้เส้นทางไหนในการขนส่งสินค้า หรือจะต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้าคนใดก่อนหลัง 
เป็นต้น แต่หากเป็นการรับงานไปท าที่บ้านผู้จ้างงานย่อมไม่มีอ านาจบังคับบัญชา 

ตัวอย่าง งานขายตรง ซึ่งอาจมีทั้งงานขายสินค้า ขายประกัน หรือขายบริการอ่ืนๆ ซึ่ง
โดยสภาพจะต้องท างานนอกสถานประกอบกิจการ แต่ก็สามารถท าสัญญาจ้างแรงงานได้ ซึ่งงานขาย
ตรงนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นงานอุตสาหกรรมแต่เป็นงานพาณิชยกรรม โดยในการท างานจะต้องไป
ติดต่อกับลูกค้านอกสถานประกอบกิจการ ซึ่งนายจ้างก็มีอ านาจบังคับบัญชาว่าจะต้องท างานเวลาใด 
แต่งกายอย่างไร ต้องเสนอขายอย่างไร ต้องขายให้ได้จ านวนเท่าไร เป็นต้น 

ตัวอย่าง งานทวงหนี้ ซึ่งโดยสภาพจะต้องท างานนอกสถานประกอบกิจการแต่ก็สามารถ
ท าสัญญาจ้างแรงงานได้ โดยในการท างานก็จะต้องไปติดต่อเพ่ือขอรับช าระหนี้ตามบ้านลูกหนี้ ไม่มี
สถานที่ท างานเป็นหลักแหล่งแน่นอนและไม่มีการท างานที่บ้าน ซึ่งนายจ้างก็มีอ านาจบังคับบัญชาว่า
จะต้องท างานเวลาใด แต่งกายอย่างไร ต้องทวงหนี้จากลูกหนี้คนใดก่อนหลัง เป็นต้น  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่างานที่สามารถท าสัญญาในลักษณะจ้างแรงงาน
ได้ แต่โดยสภาพการท างานนั้นไม่ต้องท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างเลย เช่น งานขนส่งสินค้า งานมัคคุเทศก์ งานขายตรง งานขายประกัน งานทวงหนี้ ซึ่งลักษณะ
ของงานเหล่านี้จะต้องท างานนอกสถานที่ตลอด จึงไม่อาจมีการท างานในสถานประกอบกิจการได้ โดย
สถานที่ท างานจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นนอนขึ้นอยู่กับค าสั่งของนายจ้าง ลักษณะ
ของงานประเภทดังกล่าวจึงไม่อาจมีการรับงานไปท าที่บ้านได้ โดยนายจ้างยังคงมีอ านาจบังคับบัญชา
ในการท างาน นายจ้างสามารถระบุได้ว่าจะต้องท างานอย่างไร ท างานเวลาใด แต่งกายอย่างไร อะไรที่
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สามารถท าได้หรือท าไม่ได้นายจ้างก็สามารถสั่งได้หมด ด้วยเหตุนี้นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
จึงยังคงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน และได้รับความคุ้มครองตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ จึงมีปัญหาที่จ าต้อง
พิจารณาว่าควรมีการก าหนดไว้หรือไม่  

จากการค้นคว้ากฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการ
ก าหนดให้งานที่รับไปท าที่บ้านไม่ค านึงถึงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ท างาน 

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการก าหนดให้งานที่รับไปท าที่บ้านไม่ต้องค านึงถึง
แหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ในการผลิต  

ตามกฎหมายเยอรมนีมีการก าหนดว่าการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับวัตถุดิบ ไม่ท าให้
ฐานะของผู้ที่รับงานไปท าท่ีบ้านเปลี่ยนแปลงไป 

ผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ ย่อมตีความได้ว่าหาก
งานนั้นมีลักษณะเป็นการรับงานไปท าที่บ้าน ไม่ว่าผู้จ้างงานและผู้รับงานท าที่บ้านจะตกลงกันให้ใคร
เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ทั้งผู้จ้างงานและผู้รับงานท าที่บ้านก็ย่อมตกอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ดังนั้นการที่กฎหมายไม่ได้ก าหนด
เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้จึงเหมาะสมแล้ว โดยผู้จ้ างงาน
และผู้รับงานท าที่บ้านอาจตกลงกันให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้อื่นเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานก็ได้ กฎหมายไม่ได้ค านึงถึงแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ใน
การท างาน หากงานนั้นมีลักษณะเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้รับงานที่รับไปท าที่บ้านย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความและการปรับใช้กฎหมาย ผู้เขียนจึงเสนอให้
แก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มาตรา 3 โดยให้บัญญัติว่า 

“มาตรา 3 “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่โดยสภาพเป็นงานที่สามารถ
ท างานได้ในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร แต่มีการส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานอย่างสม่ าเสมอ” 
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2.การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 
 ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงประเด็นปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องค่าตอบในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน เวลา
ในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน การคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และความสิ้นสุดของ
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 

 2.1 ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  ค่าตอบแทนในการท างานถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ท างานทุกคน

ค านึงถึงในการท างาน ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงเรื่องการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้าน การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน และการผิดนัดไม่ช าระ
ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

  2.1.1 การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  มาตรา 16 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติ

ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงานตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้านก าหนด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
การที่กฎหมายก าหนดว่าต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนั้นยังมี
ความไม่ชัดเจน เพราะไม่อาจทราบได้ว่าคืออัตราค่าจ้างใด ซึ่งอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อัตราค่าจ้างขั้นต่ า และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดลงไปให้ชัดเจนว่าเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ส่วนกรณีท่ีงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้จ้างงานย่อม
มีอ านาจที่จะตกลงเรื่องค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าได้ โดยเหตุที่ไม่ได้ก าหนดให้ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรฐานฝีมือเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก เพราะงานที่รับไปท าที่บ้านมี
ความหลากหลาย แม้เป็นงานประเภทเดียวกัน แต่ผู้จ้างงานแต่ละคนอาจจ้างให้ท างานในรูปแบบที่
แตกต่างกัน เช่น งานทอผ้าไหม แม้จะใช้ทักษะฝีมือด้านการทอผ้าเหมือนกัน แต่หากผู้จ้างงานให้ทอ
ลวดลายที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน ค่าตอบแทนย่อมไม่เท่ากัน หรืองานแกะสลัก แม้จะใช้ทักษะ
ฝีมือด้านการแกะสลักกัน แต่หากผู้จ้างงานให้แกะสลักลวดลายที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน 
ค่าตอบแทนย่อมไม่เท่ากัน ดังนั้นในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมมีอ านาจที่จะตกลงเรื่องค่าตอบแทนกันได้ 



149 
 

  นอกจากนี้ในปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านยังมิได้มี
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับการท างานที่รับไปท าที่บ้าน จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควร
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้อย่างไร และใช้มาตรฐานใดมาเป็นเครื่องมือในการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าว 

  จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายเยอรมนีมีการวาง
หลักการไว้ว่าอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางจ่ายให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านนั้น 
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนขั้นต่ าที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการการรับงานไปท าที่
บ้าน ซึ่งการก าหนดไว้เช่นนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน พ.ศ.2553 ดังนั้นหากคณะกรรมการการรับงานไปท าที่บ้านยังมิ ได้ก าหนดมาตรฐาน
ค่าตอบแทนขั้นต่ า ก็จะท าให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกฎหมายไทย 

  กฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการวางหลักการไว้ว่าผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนด แต่
นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยค านวณตามจ านวนชิ้นงานแทนการจ่ายค่าจ้าง
เป็นรายชั่วโมงก็ได้ โดยตามกฎหมายอังกฤษมีวิธีการค านวณอัตราค่าจ้างเป็นรายชิ้นเรียกว่า ระบบ
อัตราชิ้นงานที่เป็นธรรม (The System of Fair Piece Rates) ซึ่งวิธีการดังกล่าวนายจ้างต้องท าการ
ทดสอบเพ่ือหาค่าเฉลี่ยความเร็วในการท างานให้ส าเร็จของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และก าหนดอัตรา
ค่าจ้างต่อชิ้นงาน ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาให้นายจ้างก าหนดอัตราค่าจ้างต่อชิ้นงานโดยศึกษาดู
จากระยะเวลาในการท างาน หรือก าหนดวิธีการค านวณอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผน อย่างไรก็ตาม
การจ่ายค่าตอบแทนโดยค านวณจากชิ้นงาน ไม่ได้บรรเทานายจ้างจากข้อก าหนดตามกฎหมายที่
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับทุกๆ ชั่วโมง
การท างาน 

  เมื่อพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพบว่าการค านวณค่าตอบแทน
ในการท างานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การค านวณค่าตอบแทนตามระยะเวลาในการท างาน เป็นราย
ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น และการค านวณค่าตอบแทนตามผลงานที่ท า
ได้ เช่น รายชิ้น รายอัน รายใบ รายคู่ หรือรายกิโลกรัม เป็นต้น 

  เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานจะ
มอบหมายงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยที่ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะ
ท างานที่ไหน หรือจะท างานเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน
ไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ดังนั้นในการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงาน
และผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงต้องตกลงกันให้มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยค านวณตามผลงานที่ท าได้ การ
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ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยค านวณตามระยะเวลาในการ
ท างานจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมแก่ฝ่ายผู้จ้างงาน เช่น หากก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน วันละไม่ต่ ากว่า 
300 บาท แต่ในวันนั้นผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานไปเพียง 1 ชั่วโมง และผู้จ้างงานก็ไม่มีอ านาจบังคับ
บัญชาจึงไม่อาจก าหนดเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ เช่นนี้หากต้องจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายวันก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้จ้างงาน 

  ดังนั้นในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างาน จึงควรก าหนดโดย
ค านวณตามผลงานที่ท าได้ เนื่องจากลักษณะของการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจ
บังคับบัญชาในการสั่งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานเวลาใด ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงสามารถที่จะ
ท างานเมื่อไรก็ได้ และจะท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ เช่น บางวันผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจท างาน 10
ชั่วโมง แต่บางวันต้องไปท าธุระส่วนตัวก็อาจท างานเพียง 1-2 ชั่วโมง ซึ่งผู้จ้างงานก็ไม่อาจทราบได้ว่า
ในแต่ละวันผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท างานกี่ชั่วโมง ดังนั้นการค านวณค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท า
ที่บ้านจึงไม่มีการค านวณตามระยะเวลาในการท างาน แต่จะค านวณเป็นหน่วยตามความส าเร็จของ
งาน เช่น การจ้างให้ท าดอกไม้ประดิษฐ์ ท าดอกไม้จันทน์ ท าร่มกระดาษสา ท าพัด จะมีการค านวณ
ค่าตอบแทนกันเป็นชิ้นหรืออัน การจ้างให้เย็บกระเป๋า เย็บหมวก จะมีการค านวณค่าตอบแทนกันเป็น
ใบ การจ้างให้ตัดเย็บเสื้อผ้า จะมีการค านวณค่าตอบแทนกันเป็นตัว การจ้างให้ตัดเย็บรองเท้า ถุงเท้า
จะมีการค านวณค่าตอบแทนกันเป็นคู่ การจ้างให้ท าพริกแกง ท าปลาร้า ท าดอกไม้แห้ง จะมีการ
ค านวณค่าตอบแทนกันเป็นกิโลกรัม เป็นต้น 

  ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรน าหลักการในกฎหมายอังกฤษและกฎหมาย
สหรัฐอเมริกามาปรับใช้ ในการค านวณอัตราค่าตอบแทนในการท างานเป็นหน่วยตามความส าเร็จของ
งาน โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้องค านวณหาความเร็วเฉลี่ยในการท างานให้ส าเร็จ
ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยพิจารณาว่าภายในเวลา 8 ชั่วโมง ผู้รับงานไปท าที่บ้านทั่วๆ ไป ซึ่งท างาน
อย่างเต็มที่สามารถท างานได้ทั้งหมดกี่ชิ้น แล้วน าไปค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อชิ้นงาน โดย
จะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ไม่ต่ ากว่า 300 
บาทต่อวัน 

  ตัวอย่าง การรับงานดอกไม้ประดิษฐ์ไปท าที่บ้าน ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
โดยเฉลี่ยทั่วๆ ไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานอย่างเต็มที่จะสามารถท าดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 30 ชิ้น ซึ่ง
ผู้จ้างงานต้องน ามาค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อชิ้นงาน โดยจะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ไม่ต่ ากว่า 300 บาทต่อวัน ดังนี้ผู้จ้างงานต้องจ่าย
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ค่าตอบแทนในการท าดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในอัตราชิ้นละไม่ต่ ากว่า 10 บาท ไม่
ว่าในวันนั้นผู้รับงานไปท าท่ีบ้านจะท างานได้กี่ชิ้นก็ตาม 

  ตัวอย่าง การรับงานเย็บรองเท้าไปท าที่บ้าน ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
โดยเฉลี่ยทั่วๆ ไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งท างานอย่างเต็มที่จะสามารถเย็บรองเท้าได้ 5 คู่ ดังนี้ผู้จ้าง
งานต้องจ่ายค่าตอบแทนในการเย็บรองเท้าให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในอัตราคู่ละไม่ต่ ากว่า 60 บาท 

  ตัวอย่าง การรับงานพับถุงกระดาษไปท าที่บ้าน ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
โดยเฉลี่ยทั่วๆ ไป ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งท างานอย่างเต็มที่จะสามารถพับถุงกระดาษได้ 300 ใบ ดังนี้
ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในการพับถุงกระดาษให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในอัตราใบละไม่ต่ ากว่า 
1 บาท 

  การค านวณหาอัตราค่าตอบแทนตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการค านวณตาม
ความเป็นจริง ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจหลากหลายประเภทที่มีการจ้างให้มีการรับงานไปท าที่บ้าน แม้ว่า
จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันก็อาจมีการท างานที่แตกต่างกัน เช่น การท าดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้จ้างงาน
แต่ละคนก็อาจจ้างท าดอกไม้ประดิษฐ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป หรือการเย็บกระเป๋า ผู้จ้างงานแต่ละ
คนก็อาจจ้างให้เย็บในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งความยากง่ายของการท างานก็จะส่งผลไปถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน และอัตราค่าตอบแทนในการท างานซึ่งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของงานนั้นๆ โดยข้อเสนอตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนขั้นต่ าใน
การท างานที่รับไปท าที่บ้าน อย่างไรก็ตามหากงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่ต้องใช้ฝีมือ ต้อง
อาศัยความช านาญ หรือเทคนิคในการท างานเฉพาะด้าน เช่น งานทอผ้าไหม งานท าของช าร่วย งาน
ท าเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ในด้านศิลปะ หัตถกรรม หรือลายไทย เป็นต้น เมื่อเป็น
งานที่ต้องใช้ฝีมือผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมมีอ านาจต่อรองในเรื่องค่าตอบแทนกับผู้จ้างงานได้ 

  แม้ตามระบบกฎหมายแรงงานจะมีการแบ่งอัตราค่าจ้างเป็นอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ า และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยก าหนดอัตราค่าจ้างทั้งสองประเภทไว้เป็นรายวัน แต่การ
รับงานไปท าที่บ้านจะมีการค านวณค่าตอบแทนกันเป็นหน่วย และการท างานมีความหลากหลาย แม้
เป็นงานประเภทเดียวกัน แต่ผู้จ้างงานแต่ละคนอาจจ้างให้ท างานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น งาน
วาดลายไทย แม้จะใช้ทักษะฝีมือด้านการวาดภาพเหมือนกัน แต่หากผู้จ้างงานให้วาดลวดลายที่มีความ
ยากง่ายแตกต่างกัน ค่าตอบแทนย่อมไม่เท่ากัน หากก าหนดให้ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรฐานฝีมือ
ย่อมต้องก าหนดไว้หลายอัตราซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นจึงเสนอให้ก าหนดเป็นวิธีการในการค านวณ
อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าไว้ ส่วนกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
และผู้จ้างงานย่อมมีอ านาจที่จะตกลงเรื่องค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าได้ 
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  ดังนั้นหากก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านเป็นผู้
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านส าหรับธุรกิจทุกประเภทย่อมเป็นไปได้ยาก 
ผู้เขียนจึงเสนอให้ก าหนดวิธีการค านวณอัตราค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเพ่ิมเติมไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 3 ค่าตอบแทน มาตรา 16 ดัง
บทบัญญัติต่อไปนี้ 

  “มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับ
ไปท าที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามวรรคแรก ให้พิจารณาจากปริมาณงาน
เฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยทั่วไปสามารถท างานได้ส าเร็จภายในระยะเวลาแปดชั่วโมง แล้วน ามา
ค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อหน่วยผลงาน โดยจะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินไทย เว้นแต่ไดรับความยินยอมจากผู้รับ
งานไปท าที่บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ” 

 2.1.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
   เมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานจนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้าง

งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ได้มีการบัญญัติไว้ให้ผู้
จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า หรือตามก าหนดที่ตกลง
กันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 

   จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้จ้างงานมีทางเลือกในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 2 ทางเลือก คือ 

   (1) จ่ายค่าตอบแทนในขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 
   (2) จ่ายค่าตอบแทนตามก าหนดที่ตกลงกัน แต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับ

งานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า เช่น จ่ายค่าตอบแทน 3 วัน หรือ 5 วัน หลังจากส่งมอบงานที่ท า เป็น
ต้น 

   ผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงาน หรือตามที่ตกลงกันเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังจากการส่งมอบ
งาน เช่น ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนภายหลังจากที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ส่งมอบงานภายใน
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ระยะเวลา 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน อาจก่อให้เกิดภาระแก่ฝ่ายผู้จ้างงานมากจนเกินไป เนื่องจากการ
ท างานที่รับไปท าที่บ้านบางประเภทอาจมีการมอบหมายงานและส่งมอบงานกันบ่อย เช่น งานปอก
ตาลโตนด งานเด็ดขั้วพริก งานลอกใบผักที่ไม่สวยทิ้งก่อนน าไปขาย งานแกะปลากะตัก งานแกะหอย
นางรม เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้จะมีการมอบหมายงานและส่งมอบงานกันบ่อย คือ ทุก 1-2 วัน ดังนั้น
หากก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในขณะที่ส่งมอบงาน หรือตามที่ก าหนดเป็นช่วง
ระยะเวลาภายหลังจากการส่งมอบงาน ก็อาจเป็นการก่อให้เกิดภาระในการท าบัญชีและภาระในการ
จ่ายค่าตอบแทนของผู้จ้างงานมากจนเกินไป ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จ าต้องพิจารณาว่าควรมีการ
ก าหนดเวลาให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้อย่างไร เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

   เมื่อพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มีการวางหลักการไว้ว่าในกรณีที่มีการจ่ายค่าจ้างโดยค านวณตามผลงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่
ลูกจ้าง 

   ผู้ เขียนเห็นว่าควรน าหลักการดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้กับการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยก าหนดให้ผู้จ้างงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านจะตกลงกันจ่าย
ค่าตอบแทนวันที่เท่าไหร่ก็ได้ จะก าหนดวันต้นเดือน กลางเดือน หรือปลายเดือนก็ได้ โดยผู้จ้างงาน
และผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจตกลงกันจ่ายค่าตอบแทนให้บ่อยกว่าที่กฎหมายก าหนดก็ได้ เช่น ตกลง
กันจ่ายค่าตอบแทนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตกลงกันจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 2-3 ครั้ง เป็นต้น แม้ว่า
โดยทั่วไปแล้วผู้รับงานไปท าที่บ้านมักจะมีอ านาจในการต่อรองน้อยกว่าผู้จ้างงาน แต่ว่าใน
ตลาดแรงงานไม่ใช่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานได้ทุกเรื่อง เพราะหากผู้
ประกอบธุรกิจมีการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานมากจนเกินไปก็จะส่งผลให้ไม่มีคนมาท างานด้วย เมื่อไม่มี
คนยินดีที่จะเข้ามาท างานด้วยธุรกิจก็จะไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะงานบางประเภทที่ต้อง
ใช้ทักษะพิเศษหรือต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นงานที่ขาดแคลนแรงงานหรือหาคนมา
ท างานได้ยาก ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะมีอ านาจต่อรองเพ่ิมมากขึ้น เช่น งานเจียระไนเครื่องประดับ 
งานแกะสลัก งานแปลเอกสาร งานออกแบบกราฟฟิค เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้รับงานไป
ท าที่บ้านอาจมีอ านาจในการต่อรองที่จะตกลงเรื่องค่าตอบแทนร่วมกันกับผู้จ้างงาน และหากการตก
ลงดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านมากกว่าก็ย่อมสามารถตกลงกันได้ ส่วนงานที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านไม่มีอ านาจในการต่อรองหรือมีอ านาจในการต่อรองน้อย การจ่ายค่าตอบแทนก็ย่อม
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เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเอาไว้ คือ ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  

   อย่างไรก็ตามควรก าหนดเป็นข้อยกเว้นให้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงกันจ่ายค่าตอบแทนกัน
เดือนละ 1 ครั้ง แต่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงานก่อนครบก าหนด
จ่ายค่าตอบแทน เช่นนี้ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจตกลงกันให้จ่ายค่าตอบแทนทันทีที่มีการ
ส่งมอบงานก็ได ้

  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายผู้รับงานไปท าที่
บ้านและฝ่ายผู้จ้างงาน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 3 ค่าตอบแทน มาตรา 17 โดยให้บัญญัติว่า 

   “มาตรา 17 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านให้ผู้จ้างงาน
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน” 

  2.1.3 การผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้มีการบัญญัติ

ถึงผลทางกฎหมายในกรณีที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นจึงมี
ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าหากผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านผลในทาง
กฎหมายจะเป็นอย่างไร 

   ตามมาตรา 224 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีการวาง
หลักการไว้ว่า หนี้เงินให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี 

   ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มิได้
บัญญัติผลทางกฎหมายไว้ในกรณีที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผล
ทางกฎหมายจึงต้องเป็นไปตามหลักท่ัวไปในเรื่องผลแห่งการไม่ช าระหนี้ตามมาตรา 224 วรรค 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้จ้างงานต้องช าระดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

   อย่างไรก็ตาม มาตรา 9 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มีการวางหลักการไว้ว่า ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ย
ให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี และในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่จ่ายเงินค่าจ้างโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นก าหนดเวลา 7 วันนับแต่วันที่ถึงก าหนดจ่าย ให้นายจ้างเสียเงิน
เพ่ิมให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา 7 วัน 
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   ดังนั้นจะเห็นได้ว่ า ในกรณีที่มีการผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วางหลักการในการให้ความคุ้มครองไว้มากกว่าที่ก าหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากการรับงานไปท าที่บ้านมีลักษณะเป็นการจ้างท า
ของ ไม่ใช่การจ้างแรงงาน จึงท าให้ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมมากขึ้น ผู้เขียนจึง
ขอเสนอให้น าหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาปรับใช้ โดยก าหนดให้ผู้จ้าง
งานเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านร้อยละ 15 ต่อปี ในระหว่างเวลาที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระ
ค่าตอบแทน แต่ในส่วนของเงินเพ่ิมไม่ควรก าหนดเอาไว้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานมาก
จนเกินไป ซึ่งหากกฎหมายมีการก าหนดภาระให้แก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไปก็จะส่งผลเสีย คือท าให้ไม่มี
การจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้านหรือท าให้มีการจ้างงานที่น้อยลง ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านขาด
รายได้เนื่องจากไม่มีงานท า 

   ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 3 ค่าตอบแทน 
เป็นมาตรา 17 วรรค 2 โดยให้บัญญัติว่า 

   “มาตรา 17 วรรค 2 ในกรณีที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทน ให้ผู้จ้าง
งานเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี” 

   อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมาย กรณีที่ผู้จ้างงานผิด
นัดไม่ช าระค่าตอบแทนผลทางกฎหมายย่อมเป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องผลแห่งการไม่ช าระหนี้ตาม
มาตรา 224 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้จ้างงานต้องช าระดอกเบี้ยใน
ระหว่างเวลาผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมายมี
ความชัดเจนและเพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมมากขึ้นก็ควรมีการแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายตามข้อเสนอข้างต้น 

 2.2 เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับเวลาในการท างานเอาไว้ จึงมีปัญหาว่าควรมีการก าหนดเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท า
ที่บ้านหรือไม ่

 จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศเรื่องเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่
บ้านพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับ
งานไปท าที่บ้านไว้ และระบบที่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้  
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 (1) ระบบที่ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ คือ 
กฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมนี โดยทั้งกฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมนีมีการก าหนด
เกี่ยวกับชั่วโมงในการท างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้ 

 (2) ระบบที่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ คือ 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ได้มีการวางข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการท างานของผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านเอาไว้  

 ผู้เขียนเห็นว่าการท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างาน เวลาพัก และวันหยุดพักผ่อนของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้
เป็นหลักการที่เหมาะสมแล้ว เพราะโดยลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับ
บัญชา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเมื่อใดก็ได้ จะท างานตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น หรือตอน
กลางคืนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตน หรือบางคนอาจจะมีเวลาการท างานปกติของตนอยู่ แล้ว
มาท างานที่รับไปท าที่บ้านช่วงเวลาหลังจากเลิกงาน วันละ 1-2 ชั่วโมง เพ่ือหารายได้เสริมก็ได้ 

 นอกจากนี้หากมีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เอาไว้ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้จ้างงาน เนื่องจากผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชา ท าให้
ไม่อาจตรวจสอบได้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ท างานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมี
บุคคลอื่นมาช่วยท างานหรือไม่ 

 ตัวอย่าง หากก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงโดย
พิจารณาจากปริมาณงานเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยทั่วไป สามารถท างานได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เช่นนี้หากโดยปกติภายในเวลา 8 ชั่วโมง ถ้าผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานอย่าง
เต็มที่จะสามารถท างานได้ทั้งหมด 100 ชิ้น แต่ในวันนั้นผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานได้ทั้งหมด 150 
ชิ้น ก็จะเกิดปัญหาว่าส่วนที่เกิน 100 ชิ้นนั้น จะถือว่าเป็นการท างานล่วงเวลาหรือไม่ และผู้จ้างงาน
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นในส่วนที่ท างานล่วงเวลาหรือไม่ เช่น ปกติค่าตอบแทนชิ้นละ 10 บาท 
ในส่วนที่ท าเกิน 100 ชิ้น จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนเป็นชิ้นละ 15 บาท หรือไม่ ซึ่งหากก าหนดให้
ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้จ้างงาน เพราะอาจเป็นไป
ได้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจจะมีความช านาญในการท างานเพ่ิมมากขึ้น หรืออาจเป็นไปได้ว่ามีบุคคล
อ่ืนมาช่วยในการท างาน จึงท าให้สามารถท างานได้ไวขึ้นและได้ปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้จ้างงานไม่
อาจตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชา การก าหนดเวลาในการท างานและ
ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าล่วงเวลาจึงไม่เหมาะสม เพราะตามความเป็นจริงผู้จ้างงานจะพิจารณา
เพียงแต่ว่าผลงานที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท านั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้จ้างงานก าหนดหรือไม่ หาก
เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้จ้างงานก าหนดผู้รับงานไปท าท่ีบ้านก็จะได้รับค่าตอบแทนในการท างาน 
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 ดังนั้นหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ที่ไม่ได้
มีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างาน เวลาพัก และวันหยุดพักผ่อนของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้
จึงเป็นหลักการที่เหมาะสมแล้ว 

 2.3 ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจะกล่าวถึง

ประเด็นปัญหาและวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยแยกเป็น 2 ประการ คือ มาตรการในการ
ป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน และมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่
ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

 2.3.1 มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการก าหนด

มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้หลายประการ ดังนี้ 
  (1) งานที่ห้ามมิให้มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
  ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมทั้งงานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท าได้รับความ
สั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย และงาน
อ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะหรือประเภทของ
งานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท างาน 

  (2) การส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างาน 
  กรณีที่วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานโดยสภาพอาจเป็น

อันตรายต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง 
ห้ามผู้จ้างงานส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานดังกล่าวให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
โดยเด็ดขาด  

  กรณีที่วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานโดยสภาพไม่เป็น
อันตราย แต่อาจเกิดอันตรายขึ้นจากการใช้งาน ผู้จ้างงานสามารถส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืน
ที่ใช้ในการท างานดังกล่าวให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ แต่ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอ่ืนที่ใช้ใน
การท างาน ตลอดจนวิธีการในการป้องกันแก้ไขอันตรายดังกล่าว และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านอย่างเพียงพอ 
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  อย่างไรก็ตามแม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
จะมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้แล้ว แต่ก็ยัง
พบว่ามีผู้รับงานไปท าที่บ้านรวมถึงบุคคลอ่ืนได้รับอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน เช่น การ
ได้รับสารตะกั่วจากการท างานเซรามิค การเกิดเชื้อราที่มือเนื่องจากติดเชื้อราจากปลาในการท างาน
แกะปลากะตัก เป็นต้น ดังนั้นจึงมีปัญหาว่ามาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานตามที่
กฎหมายก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

  ผู้เขียนเห็นว่าควรแยกพิจารณาประเภทของงานที่รับไปท าที่บ้านออกเป็น 2 
ประเภท คือ งานประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและงานประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในกรณีที่
งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น งานพับถุง งานร้อยลูกปัด งานตัด
เชือกผูกรองเท้า ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการในการป้องกันอันตรายตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว แต่ในกรณีที่งานที่รับไป
ท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น งานหล่อโลหะ งานที่ต้องสัมผัสสารเคมี 
ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายเพิ่มเติม 

  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ.2554 มาตรา 36 มีการวางหลักการไว้ว่า ในกรณีที่พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยพบว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีลูกจ้างใช้
จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้นายจ้างแก้ไข
ปรับปรุง ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยในระหว่างการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย หากมีความจ าเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวได้ 

  ในระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามค าสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 มีการวางหลักการไว้ว่าให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้องกับการหยุดการท างานหรือการหยุดกระบวนการผลิต เท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท างานหรือหยุด
กระบวนการผลิต 
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  จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษมีการวาง
หลักการให้นายจ้างมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร สอนงาน และฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ท างานและระบบการท างานที่มีความปลอดภัย ด าเนินการหามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีการขนย้ายวัสดุ
และสารต่างๆ อย่างปลอดภัย ส่วนผู้รับงานไปท าที่บ้านก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้าง 
ตลอดจนรับผิดชอบเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและของผู้ อ่ืนที่อาจได้รับอันตราย
อันเนื่องมาจากการท างานของตนเอง โดยเมื่อสถานที่ท างานได้รับการตรวจสอบจากนายจ้างแล้วว่ามี
ความปลอดภัย ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จะต้องดูแลสถานที่ท างานให้ยังคงมีความ
ปลอดภัย โดยจัดการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่นายจ้างได้
ก าหนดไว้ แต่ถ้ามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เพียงพอผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้
นายจ้างทราบโดยทันที เพ่ือให้นายจ้างจัดการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวต่อไป 

  กฎหมายสหรัฐอเมริกามีการวางหลักการให้นายจ้างมีหน้าที่ท าให้การ
ท างานและสถานที่ท างานปราศจากอันตรายร้ายแรง และมีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนผู้รับงานไปท าที่บ้านก็มีหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  กฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางมี
หน้าที่ท าให้สถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้
ในการท างาน จะต้องได้รับการออกแบบติดตั้งและบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตใจของผู้รับงานไปท าที่บ้านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งต้องชี้แจงแก่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านก่อนที่จะมีการรับงานไปท าที่บ้านให้ทราบถึงวิธีการท างาน อันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการ
ท างาน รวมถึงมาตรการในการป้องกันอันตรายดังกล่าว และให้รัฐบาลมีอ านาจในการออกกฎหมาย
ใดๆ เพ่ือห้ามมิให้มีการรับงานไปท าที่บ้านในงานบางประเภท 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามาตรการในการป้องกันอันตรายอันเกิด
จากการท างานที่รับไปท าที่บ้านตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งกฎหมายอังกฤษ กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
และกฎหมายเยอรมนี มีบางมาตรการเหมือนกับหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 อันได้แก่ การก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ทราบถึงวิธีการในการป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการท างานที่รับไปท าท่ีบ้าน การก าหนดให้
ผู้จ้างงานมีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน และการให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจ
ในการออกกฎใดๆ เพ่ือห้ามมิให้มีการรับงานไปท าที่บ้านส าหรับงานบางประเภท 
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  อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการอ่ืนๆ ตามกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจ และ
ผู้เขียนเป็นว่าควรน ามาปรับใช้กับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 อันได้แก่
มาตรการที่ให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องของการท างานและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน ซึ่งเป็นหลักการที่มีอยู่ในกฎหมายอังกฤษและกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา โดยในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ รับงาน
ไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ควรก าหนดให้ผู้จ้างงาน
มีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องของการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการท างาน 

  ส่วนในกรณทีี่สภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานเกิดข้อบกพร่องใดๆ ขึ้น อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยภัยใน
การท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควรน าหลักการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และหลักการตามกฎหมายอังกฤษมาปรับใช้
โดยก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตาม
มาตรการที่ผู้จ้างงานได้ฝึกอบรมไว้ แต่ถ้ามาตรการที่ผู้จ้างงานได้ฝึกอบรมไว้ไม่เพียงพอที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบ เพ่ือให้ผู้จ้างงานด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยในการท างานต่อไป และตราบใดท่ีผู้จ้างงานยังไม่สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานได้ ให้พนักงานตรวจแรงงาน4 มีอ านาจที่จะสั่งให้
หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ หยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตในส่วนนั้นไว้เป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าผู้จ้างงานจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยในการ

                                           
4 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ท างานของ

ผู้รับงานไปท าที่บ้านในเวลาท างาน เพ่ือตรวจสอบสภาพการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และ
สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านหรือการจ่าย
ค่าตอบแทน 

 (2) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ท า เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน และการท าการอย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยพนักงานตรวจแรงงานต้องไดรับความยินยอมจากผู้จ้างงาน หรือผู้รับงานไปท าที่
บ้าน หรือไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 



161 
 

ท างานได้ โดยในระหว่างที่หยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามค าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน ให้ผู้จ้างงานจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เท่ากับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้รับใน 30 วันสุดท้ายก่อนที่จะมีค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานให้หยุดการท างานหรือหยุด
กระบวนการผลิต เว้นแต่ผู้รับงานไปท าที่บ้านรายนั้นจงใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการ
ท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

   ดังนั้นเพ่ือให้การป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้ านมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 4 ความปลอดภัยในการท างาน เป็นมาตรา 21/1 โดยให้
บัญญัติว่า 

  “มาตรา 21/1 ในกรณีงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้ผู้จ้างงาน
มีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในเรื่องการท างาน การใช้เครื่ องมือ เครื่องจักร รวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน โดยวิธีการและระยะเวลาในการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยตามมาตรการ
ที่ได้รับการฝึกอบรม แต่หากมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างงาน
ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการ
ท างานได้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้หยุดการท างานในส่วนนั้นไว้ชั่วคราว จนกว่าผู้จ้าง
งานจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยในระหว่างที่หยุดการท างาน ให้ผู้จ้างงานจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเท่ากับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับใน 30 วันสุดท้ายก่อนที่
จะมีค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานให้หยุดการท างาน เว้นแต่ผู้รับงานไปท าที่บ้านรายนั้นจ งใจ
กระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท างาน” 

 2.3.2 มาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 

  มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553
ก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการใช้
วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงาน
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ไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ 
สถานที่ท างาน 

  จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบ
เฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพเท่านั้น จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าใน
กรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความเสียหายอย่างอ่ืน นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบหรือไม่ เช่น กรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีการ
สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะจนไม่สามารถท างานได้ เป็นต้น 

  ตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทน โดย
นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน แต่ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนคือ
กองทุนเงินทดแทน หรือนายจ้างประเภทที่กฎหมายก าหนดยกเว้นให้ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่
กองทุนเงินทดแทน ซึ่งเงินทดแทนแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในการท างาน ค่าท าศพ และค่าทดแทน โดยค่าทดแทนจะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถท างาน
ติดต่อกันได้เกิน 3 วัน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย ซึ่งการจ่ายค่าทดแทนจะมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินไว้ค่อนข้างยาวนาน โดยบางกรณีอาจก าหนดไว้เป็นเดือนหรือบาง
กรณีอาจก าหนดไว้เป็นปี เช่น กรณีนิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นระยะเวลา 22 เดือน 
กรณีเท้าขาดต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นระยะเวลา 50 เดือน กรณีขาขาดทั้งสองข้างหรือมือขาดทั้งสอง
ข้างต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นต้น 

  ผู้เขียนเห็นว่าการที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ี
บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และค่าท าศพ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว เพราะเมื่อ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการท างาน
ให้แก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานก็สมควรที่จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และค่าท าศพของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป เนื่องจากการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินเพียงครั้งคราวที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้จ้าง งานไม่ได้ผูกพันที่
จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเป็นระยะเวลายาวนาน แต่หากก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม
ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความเสียหายอย่างอ่ืน นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ อันได้แก่ ค่าทดแทนกรณีที่ไม่สามารถท างานได้ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
ตายหรือสูญหาย อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป เนื่องจากผู้
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จ้างงานไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายกองทุนเงินทดแทน จึงท าให้ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเอง ซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่มากและจะต้องจ่ายเป็นระยะเวลานาน โดยบางกรณีอาจต้องจ่ายเงินยาวนาน 10-15 
ปี ดังนั้นการที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ผู้
จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ จึงเหมาะสมและ
เป็นธรรมแล้ว 

  นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาว่าการที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่า
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ กรณีผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ 
สถานที่ท างานเท่านั้น ดังนั้นหากผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายในสถานที่อ่ืน 
นอกเหนือจากสถานที่ท างาน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตรายขณะไปรับวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างานจากสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือประสบอันตรายขณะน างานไปส่งมอบยังสถาน
ประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือประสบอันตรายขณะน างานไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าของผู้จ้างงาน
ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณา
ว่าควรมีการก าหนดให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมหรือไม่  

  จากการค้นคว้าค าพิพากษาของศาลฎีกา พบว่าตามระบบกฎหมายแรงงาน 
กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายขณะเดินทางไปหรือกลับจากการท างานตามปกติ ถือว่าเป็นการประสบ
อันตรายเนื่องจากเหตุส่วนตัวของลูกจ้าง ไม่ใช่การประสบอันตรายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง
ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน5 แต่กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายขณะเดินทางไปหรือกลับจาก

                                           
5 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3542/2524 หลังเลิกงานลูกจ้างผู้ตายได้อาศัยรถยนต์ของ

บริษัทเครือเดียวกับนายจ้างเดินทางกลับ และได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทาง 
ไม่ใช่การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 208/2530 วันเกิดเหตุโจทก์ต้องท างานกะเช้า ซึ่งปกติต้องมา
ท างานเวลา 5 นาฬิกา แต่โจทก์ไปสาย พนักงานจ่ายงานของจ าเลยจึงสั่งให้โจทก์มาท างานในกะบ่าย
และให้โจทก์ลงชื่อท างานไว้ในใบลงชื่อท างานประจ าวัน โจทก์ได้กลับไปบ้านพักของโจทก์ก่อน ต่อมา
เวลา 11 นาฬิกาเศษ โจทก์ออกเดินทางเพ่ือไปท างานกะบ่าย ระหว่างทางรถจักรยานยนต์ของโจทก์
ชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้อ่ืนและโจทก์ขาหัก ดังนี้เมื่อโจทก์ยังไม่ได้ท างานตามที่นายจ้างมอบหมาย 
จะถือว่าโจทก์ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างหาได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทน 



164 
 

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการไปท างานตามค าสั่งของนายจ้าง หรือโดยสภาพลักษณะ
ของงานต้องท างานนอกสถานที่ ถือว่าเป็นกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการท างานให้แก่
นายจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทน6 

                                           
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2543 การที่โจทก์ออกเดินทางจากบ้านเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่

ปรุงอาหาร และประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ในระหว่างเดินทางก่อนถึงเวลาปฏิบัติงานนั้น โจทก์ยัง
ไม่ได้ลงมือท างานให้แก่บริษัทนายจ้าง แม้หัวหน้างานของโจทก์สั่งให้โจทก์มาท างานในวันเกิดเหตุ 
งานที่โจทก์ได้รับมอบหมายให้ท าก็อยู่ในห้องครัวของบริษัทดังกล่าวอันเป็นสถานที่ที่โจทก์ก าลัง
เดินทางไป และอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 6 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกาเท่านั้น การที่โจทก์ต้องกลับ
บ้านไปบอกให้ครอบครัวทราบว่าโจทก์จะต้องท างานในวันเกิดเหตุจึงท าให้โจทก์ต้องเดินทางออกจาก
บ้านมายังที่ท างาน เป็นเรื่องส่วนตัวของโจทก์ไม่เกี่ยวกับงานที่โจทก์จะต้องท า และที่โจทก์ตั้งใจจะ
แวะซื้อเครื่องปรุงอาหารบางอย่างที่โจทก์เห็นว่าขาดหรือหมดไปจากตลาดที่อยู่ในระหว่างทางมาใช้ใน
การท างานของโจทก์ด้วย ก็ไม่ปรากฏว่านายจ้างได้มีค าสั่งให้กระท าเช่นนั้น จึงแสดงอยู่ในตัวว่าโจทก์
กระท าเอง ไม่ได้ท าตามค าสั่งของนายจ้าง จะถือว่าโจทก์ได้รับอันตรายเนื่องจากการท างานตามค าสั่ง
ของนายจ้างหรือเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างหาได้ไม่ 

6 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1805/2540 ผู้บังคับบัญชาของ ก. สั่งให้ ก. ไปรับผลการตรวจ
น้ าลายของลูกค้าและมอบของช าร่วยแก่ลูกค้า ก. จึงได้เดินทางไปตามค าสั่ง ซึ่งถือได้ว่า ก. เดินทางไป
ปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของนายจ้าง และเมื่อ ก. ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เสร็จแล้วก็ย่อม
จะต้องเดินทางกลับจากสถานที่ดังกล่าว ระหว่างเดินทางกลับก็ยังต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานใน
ทางการที่จ้างให้นายจ้าง กรณีต่างกับการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ สถานที่ท างานปกติเสร็จแล้ว
เดินทางกลับบ้าน ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านเป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จ้าง
ของนายจ้าง การที่ ก. ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางกลับจากบ้านลูกค้าของ
นายจ้างจึงถือได้ว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง ส่วนการที่ ก. ไม่ได้กลับบ้าน
ทันทีที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จ เนื่องจากไปรับประทานอาหารที่บ้านลูกค้าอีกคนหนึ่งในละแวกเดียวกันหา
ท าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่สิ้นสุดลงไม่ 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 896/2547 ท. มีต าแหน่งเป็นแม่บ้านของโจทก์ มีหน้าที่ดูแลความ
สะอาดและความเรียบร้อยภายในส านักงาน บริการจัดหาเครื่องดื่ม ของว่าง และอาหาร แก่ผู้มาติดต่อ
และพนักงานที่ประจ าอยู่ส านักงาน กับจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามขอบข่ายหน้าที่ ลักษณะงาน
ของ ท. ต้องเข้าท างานก่อนพนักงานอ่ืนและต้องท างานนอกสถานที่ โจทก์ก าหนดค่าล่วงเวลาเหมา
จ่ายให้ แสดงว่า ท. ต้องเริ่มท างานก่อนเวลาท างานปกติ ท. ขับรถจักรยานยนต์ไปที่ท างาน ได้แวะซื้อ
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  ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตรายขณะไปรับวัสดุ
อุปกรณ์ในการท างานจากสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือประสบอันตรายขณะน างานไปส่ง
มอบยังสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือประสบอันตรายขณะน างานไปส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ตามค าสั่งของผู้จ้างงาน แม้ไม่ใช่เป็นการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน แต่
โดยสภาพลักษณะของการท างานที่รับงานไปท าที่บ้านย่อมจะต้องมีการไปรับวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างานและน างานที่ท าส าเร็จแล้วไปส่งมอบตามค าสั่งของผู้จ้างงาน และการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะกระท าการดังกล่าว ก็เป็นการประสบอุบัติเหตุหรือได้รับ
อันตรายขณะท าตามค าสั่งของผู้จ้างงานหรือขณะท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน จึงควรก าหนดให้ผู้จ้าง
งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย ดังนั้นจึงควร
มีการขยายความคุ้มครองออกไปถึงกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตราย
ขณะไปรับวัสดุอุปกรณ์ในการท างานจากสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน และขณะน างานไปส่ง
มอบยังสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรือขณะน างานไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าของผู้จ้างงานด้วย 

  อย่างไรก็ตามอาจเกิดปัญหาต่อไปว่าหากมีการตกลงกันให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานเอง แล้วผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบ
อุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างาน หรือผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะน าเครื่องมือที่ใช้ในการท างานไปซ่อมแซม ผู้จ้างงาน
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้จะ
เห็นได้ว่าการที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างาน หรือน า
เครื่องมือที่ใช้ในการท างานไปซ่อมแซมก็เพ่ือประโยชน์ในการท างานให้แก่ผู้จ้างงาน ดังนั้นหากผู้รับ
งานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการ
ท างาน หรือขณะน าเครื่องมือที่ใช้ในการท างานไปซ่อมแซม ก็ควรก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านด้วยเช่นกัน 

  อย่างไรก็ตามหากขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
อ่ืนที่ใช้ในการท างาน หรือน าเครื่องมือที่ใช้ในการท างานไปซ่อมแซม ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้กระท า
การในเรื่องส่วนตัวด้วย หากผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายย่อมเป็นการ
ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะท าประโยชน์ส่วนตัวและขณะท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน จึง

                                           
ของที่ตลาดเพ่ือน าไปเตรียมไว้รับรองแขกและพนักงานของโจทก์ตามหน้าที่ ขณะก าลังขับรถจาก
ตลาดไปที่ท างานได้เกิดเฉ่ียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง ท. ได้รับบาดเจ็บ จึงเป็นการที่ ท. ได้รับ
อันตรายแก่กายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง 
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อาจเกิดปัญหาว่าผู้จ้างงานจะต้องรับผิดชอบส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
หรือไม ่   

  ตัวอย่าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะที่ไป
ตลาดเพ่ือซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน รวมทั้งซื้ออาหาร หรือซื้อ
ของใช้ส่วนตัวด้วย หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายขณะไปจ่ ายค่า
น้ าประปา จ่ายค่าไฟฟ้า หรือพาลูกหลานไปส่งที่โรงเรียน และน าจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างานไปซ่อมแซมด้วย 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้การไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่
ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านและการน าเครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านไปซ่อมแซม 
จะเป็นการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน แต่ขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุหรือได้รับ
อันตราย นอกจากผู้รับงานไปท าที่บ้านจะก าลังท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงานแล้ว ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ยังท าประโยชน์ส่วนตัวด้วย ดังนั้นหากก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้จ้างงาน จึงควร
ก าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าหากผู้จ้างงานสามารถน าสืบได้ว่าขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบ
อุบัติเหตุหรือได้รับอันตราย ผู้รับงานไปท าที่บ้านกระท าการอันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง 
ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานหรือการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

  ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมมากขึ้น ไม่ใช่ได้รับ
ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน จึงควรตัดค าว่า 
“ณ สถานที่ท างาน” ออกไป และแก้ไขเป็น “กรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานหรือท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน” และก าหนดข้อยกเว้นให้ผู้จ้างงานสามารถน าสืบได้ว่าขณะที่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านประสบอันตราย ผู้รับงานไปท าที่บ้านกระท าการอันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับ
การท างานหรือการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน หากผู้จ้างงานสามารถน าสืบเช่นนั้นได้ ผู้จ้างงานก็ไม่มี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

  การประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานหรือการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้าง
งาน จะต้องเป็นการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับงานไปท าที่
บ้านตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือตามค าสั่งของผู้จ้างงาน หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้
จ้างงาน ไม่ว่าการประสบอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นภายในบริเวณสถานที่ท างานหรือไม่ก็ตาม เช่น ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้รับอุบัติเหตุขณะไปรับวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานจากผู้จ้างงาน หรือ
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ได้รับอุบัติเหตุขณะน างานที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปส่งมอบให้แก่ผู้จ้างงานหรือลูกค้าของผู้จ้างงาน 
หรือได้รับอุบัติเหตุขณะไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างาน เป็นต้น  

  อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรับงานไปท าที่บ้านเป็นการท างานที่มีความคาบ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยสถานที่ท างานและสถานที่อยู่อาศัยอาจเป็นสถานที่เดียวกันหรืออยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุในบ้านซึ่งเป็นทั้งสถานที่
ท างานและสถานที่อยู่อาศัยของตน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าการประสบอุบัติเหตุนั้นเป็นการประสบ
อุบัติเหตุขณะท างาน หรือเป็นการประสบอุบัติเหตุขณะใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน หากเป็นการประสบอุบัติเหตุขณะท างาน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านประอุบัติเหตุลื่นล้มที่พ้ืน 
ขณะที่ก าลังขนงานที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใส่ในรถ เพ่ือน าไปส่งให้แก่ผู้จ้างงาน เช่นนี้ผู้จ้างงานต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการประสบอันตรายดังกล่าว แต่หากเป็นการประสบอุบัติเหตุขณะใช้
ชีวิตประจ าวันตามปกติของผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้านประอุบัติเหตุลื่นล้มขณะ
อาบน้ า หรือผู้รับงานไปท าที่บ้านประอุบัติเหตุลื่นล้มตกบันได ขณะที่ก าลังจะลงบันไดบ้านจากชั้นบน
ซึ่งเป็นสถานที่อยู่อาศัยของตน ไปท างานที่ชั้นล่างซึ่งเป็นสถานที่ท างาน เช่นนี้เป็นการประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติซึ่งเป็นเหตุส่วนตัวของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานจึงไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการประสบอันตรายดังกล่าว 

  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้
จ้างงาน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 หมวด 4 ความปลอดภัยในการท างาน มาตรา 24 โดยให้บัญญัติว่า 

  “มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึง
แก่ความตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้ างงานจัดหาหรือส่ง
มอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างานหรือการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน เว้นแต่ผู้จ้างงานสามารถน าสืบได้ว่า
ขณะเกิดเหตุผู้รับงานไปท าที่บ้านกระท าการอันเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่า
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกกรณีที่การประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือถึงแกความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านเอง” 
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 2.3.3 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

  ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้ความคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะ อันได้แก่ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้อง
พิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการรับงานไปท าที่บ้านด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ค านิยามของค าว่านายจ้างและลูกจ้าง ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ว่าครอบคลุมรวมไปถึงผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ด้วยหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับลักษณะ
ของการรับงานไปท าที่บ้านด้วยหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่า “นายจ้าง” ไว้ดังนี้ 

“นายจ้าง หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท า
ผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ
นั้นหรือไม่ก็ตาม” 

ดังนั้นค าว่า “นายจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จึงได้แก ่

(1) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ผู้ซึ่งตกลงรับ
ลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง และในกรณีที่
นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
กระท าการแทนนิติบุคคลด้วย 

(2) ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท า
ผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

จากค านิ ย ามจะ เห็ น ได้ ว่ าค า ว่ า  “นายจ้ า ง” ตามที่ บัญญัติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มี
ความหมายกว้างกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพราะให้หมายความ
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รวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือใน
สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม แม้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับบุคคลที่มาท างานหรือท าผลประโยชน์นั้นจะไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กันตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม7 

ตัวอย่าง บริษัท ก ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อนุญาตให้นาง ข มาขาย
อาหารในโรงอาหารของบริษัท ก กรณีเช่นนี้ ถือว่าบริษัท ก เป็นนายจ้างของนาง ข ซึ่งมีหน้าที่จะต้อง
รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยแก่นาง ข ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากบริษัท ก ได้ยินยอมให้
นาง ข เข้ามาท างานหรือท าผลประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของบริษัท ก แม้ว่าการท างาน
ดังกล่าวของนาง ข จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบกิจการก็
ตาม8 

ดังนั้นจึงมีประเด็นปัญหาว่าผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการจะตีความรวมไปถึงผู้จ้างงานได้
หรือไม ่

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่า “สถานประกอบกิจการ” ไว้ดังนี้ 

  “สถานประกอบกิจการ หมายความถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มี
ลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงาน” 

ดังนั้นผู้ประกอบกิจการที่จะมีสถานะเป็นนายจ้างจะต้องยอมให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในหน่วยงานแต่ละแห่งของตนที่มีลูกจ้างท างานอยู่ใน
หน่วยงานนั้น แต่การรับงานไปท าที่บ้านเป็นการท างานในสถานที่ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเลือกเอง ผู้
จ้างงานไม่ได้ยอมให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในหน่วยงานแต่ละ
แห่งของผู้จ้างงาน ประกอบกับเจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

                                           
7 ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์, เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา 

เล่มที่ 15 ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. … 
ศึกษาการน ามาใช้ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ คลังวิชา, 2547), น.28. 

8 กระทรวงแรงงาน, “ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559, 
จาก http://www.labour.go.th/th/doc/law/safety-explanation-2554.pdf 
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และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ตราขึ้นเพ่ือให้การคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมแก่ทุกคนที่เข้าไปท างานหรือท าประโยชน์ให้แก่
นายจ้างหรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการโดยตรง หรือลูกจ้าง
ของผู้รับเหมาค่าแรง ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแลนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการซึ่งครอบครอง
สถานที่ที่ยินยอมให้บุคคลใดมาท างานหรือท าประโยชน์ในสถานที่นั้น โดยมีการก าหนดให้นายจ้างมี
หน้าที่จัดการและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ดังนั้นเมื่อการรับงานไปท าที่บ้านมิใช่
การท างานในหน่วยงานของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานจึงมิใช่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ใช้ในการท างานที่รับไป
ท าที่บ้านที่จะต้องดูแลรับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้นิยามค าว่า “นายจ้าง” ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จึงไม่อาจ
ตีความรวมไปถึงผู้จ้างงาน 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่า “ลูกจ้าง” ไว้ดังนี้ 

   “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และให้หมายความ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

  ดังนั้นค าว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จึงได้แก่  

  (1) ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ ผู้ซึ่งตกลง
ท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

  (2) ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

จากค านิยามจะเห็นได้ว่าค าว่า “ลูกจ้าง” ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 มีความหมายกว้างกว่าที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพราะให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความ
ยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างด้วย แม้ว่าบุคคล
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ผู้ซึ่งท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างจะไม่ได้มีความสัมพันธ์
ในทางสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้าง9 

ดังนั้นจึงมีประเด็นปัญหาว่าผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท า
ผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างจะตีความรวมไปถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้หรือไม ่

แม้กฎหมายจะใช้ถ้อยค าว่ า ได้ รับความยินยอมให้ท างานหรื อท า
ผลประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการหรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง โดยไม่ได้ระบุว่า
ต้องเป็นการท างานหรือท าผลประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของนายจ้างเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
2554 พบว่ามีการให้ค านิยามค าว่า “สถานประกอบกิจการ” ไว้ดังนี้ 

  “สถานประกอบกิจการ หมายความถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มี
ลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงาน” 

  ดังนั้นบุคคลที่จะมีสถานะเป็นลูกจ้างจะต้องได้รับความยินยอมให้ท างาน
หรอืท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในหน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงานนั้น 
แต่การรับงานไปท าที่บ้านเป็นการท างานในสถานที่ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเลือกเอง ผู้รับงานไปท าที่
บ้านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จ้างงานให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในหน่วยงานแต่ละ
แห่งของผู้จ้างงาน ประกอบกับประกอบกับเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จะพบว่ากฎหมายดังกล่าวมุ่ง
บังคับใช้กับการท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง โดยก าหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความ
รว่มมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ดังนั้นเมื่อการรับงานไป
ท าที่บ้านเป็นการท างานนอกสถานประกอบกิจการ โดยเป็นการท างานในสถานที่ที่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านเป็นผู้เลือกเอง ไม่ใช่การท างานในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน ค านิยามค าว่าลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 จึงไม่
ตีความรวมไปถึงผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ส าหรับประเด็นปัญหาที่ว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงลักษณะของ
การรับงานไปท าที่บ้านด้วยหรือไม่ 

                                           
9 เพ่ิงอ้าง น.28-29. 
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ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อเจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ตราขึ้นเพ่ือให้การคุ้มครองด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมแก่ทุกคนที่เข้าไปท างานหรือท าประโยชน์
ให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการซึ่งครอบครองสถานที่ กฎหมายดังกล่าวจึงมุ่งบังคับกับการท างาน
ในสถานที่ของนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการเท่านั้น ดังนั้นหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมถึง
การรับงานไปท าที่บ้านย่อมไม่เหมาะสม เนื่องจากการท างานที่บ้านเป็นการท างานในสถานที่ของผู้รับ
งานไปท าที่บ้านเอง ผู้จ้างงานย่อมไม่มีหน้าที่ให้การจัดการดูแลสถานที่ดังกล่าว 

2.4 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการบัญญัติให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กเพ่ิมเติมไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เขียนจะแยก
พิจารณาดังนี้ 

  2.4.1 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิง 
   มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มี

การบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดให้หญิงมีครรภ์ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่างานดัง
กล่าวคืองานอะไรบ้าง และการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเฉพาะหญิงที่มีครรภ์นั้นเหมาะสมและ
เพียงพอหรือไม ่

  จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายเยอรมนี มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้ านที่เป็นหญิงทุก
คน โดยห้ามเลือกปฏิบัติ ห้ามท างานบางประเภท และให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมแก่ผู้รับงานไปท าที่
บ้านที่เป็นหญิงมีครรภ์ โดยกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการวางหลักการห้ามนายจ้างปฏิเสธการจ้าง
เนื่องจากสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ส่วนกฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการห้ามมิให้
ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางว่าจ้างหญิงมีครรภ์ให้ท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทางกายภาพ
อย่างหนัก รวมทั้งในงานที่ต้องเผชิญกับสาร รังสี ฝุ่นละออง ก๊าซ ควัน ความร้อน ความเย็น ความชื้น 
การสั่นสะเทือน หรือเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   เมื่อพิจารณาจากมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 พบว่ามีการบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เป็นหญิงทุกคน โดยห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นหญิงท างานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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   (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์หรือ
ปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

   (2) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 
   (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการ

ท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 
   จากสภาพของงานจะเห็นได้ว่างานตาม (1) (2) เป็นงานที่ต้องท า ณ สถานที่

ที่ก าหนด ไม่สามารถมีการรับงานไปท าที่บ้านได้ ส่วนงานผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ก็เป็นงานที่
ต้องห้ามมิให้มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากเป็นงานเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย ตามมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 

   นอกจากนี้ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ยังมีการบัญญัติให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมส าหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ โดยห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงมีครรภ์ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 
   (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
   (3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม

   (4) งานที่ท าในเรือ 
   จากสภาพของงานจะเห็นได้ว่างานตาม (2)(3)(4) เป็นงานที่ต้องท าใน

ยานพาหนะหรือในเรือ หรือสถานที่ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ จึงไม่อาจมีการจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้านได้ ส่วนงานตาม (1) ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน ก็เป็นงานที่ต้องห้ามมิให้
มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 

   ผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553
ห้ามมิให้มีการจ้างให้หญิงมีครรภ์ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภ์ เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงมีครรภ์รวมทั้งทารกใน
ครรภ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว โดยกฎหมายมิได้ห้ามจ้างงานอย่างเด็ดขาด แต่หญิงมีครรภ์นั้นยัง
สามารถท างานได้ หากงานนั้นไม่ได้มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตน 

  ส าหรับงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
หญิงมีครรภ์ แม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว แต่ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการก าหนดห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานซึ่ง
อาจเป็นอันตราย อันได้แก่ 
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  (1) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  (2) งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือน

อันอาจเป็นอันตราย 
  (3) งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย 
  (4)  งานอ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
  การห้ามจ้างงานตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน

ทุกคนซึ่งรวมถึงหญิงมีครรภ์ด้วย อย่างไรก็ตามยังมีงานอีกบางประเภทที่มีลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวง 
ได้แก่ งานหล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการสัมผัสสารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ยาง และ
พลาสติก เป็นต้น แต่ส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงทั่วไปซึ่งไม่ได้มีครรภ์ ผู้เขียนเห็นว่าการ
ได้รับความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 เป็นการเหมาะสมและเพียงพอแล้ว 

  2.4.2 การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก 
  มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553

บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดให้เด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนด
เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้า
ปี จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่างานดังกล่าวคืองานอะไรบ้าง และการที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
เฉพาะเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 

  จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายเยอรมนี มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็ก โดย
ก าหนดอายุขั้นต่ า จ ากัดเวลาในการท างาน และจ ากัดประเภทของงานไว้ เช่น ห้ามท างานที่ผิด
ศีลธรรมอันดี งานที่เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์หรือยาสูบ เป็นต้น  

  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 พบว่ามีการบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด ไม่ว่า
งานนั้นจะมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กหรือไม่ก็ตาม   

  ผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
ไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต่ าของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็กไว้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ
สภาพของสังคมไทยแล้ว เพราะในความเป็นจริงก็มีเด็กส่วนหนึ่งซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่รับไป
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ท าที่บ้านอยู่แล้ว แต่ในการจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานก็ไม่ควรที่จะมอบหมายงานให้ท า
มากจนเกินไป ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบถึงเวลาในการศึกษาเล่าเรียนและเวลาในการพักผ่อนของ
เด็ก 

  ส าหรับประเภทของงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเด็กที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (C182 - Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ระบุว่า “รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก” ประกอบด้วย  

  (1) ทุกรูปแบบของการใช้ทาสหรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่น 
การขายและการขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพรติดที่ดิน แรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ์ซึ่ง
รวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพ่ือใช้ในการสูรบ  

  (2) การใช้จัดหาหรือเสนอเด็กเพ่ือการค้าประเวณี เพ่ือการผลิตสื่อลามก 
หรือเพ่ือการแสดงลามก   

  (3) การใช้จัดหาหรือเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือ
การผลิตและขนส่งยาเสพติดตามท่ีนิยามไวในสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

  (4) งานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการท างานมี
แนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก10 

                                           
10  Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182), Article 3 For the 

purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises: 
(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale 

and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory 
labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed 
conflict; 

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the 
production of pornography or for pornographic performances; 

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular 
for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international 
treaties; 
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  เมื่อพิจารณาตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 พบว่ามีการบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้  

  (1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ  
  (2) งานปั๊มโลหะ  
  (3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มี

ระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  (4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้อ

อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  (7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  (8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์  
  (9) งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า อุโมงค์หรือปล่องในภูเขา  
  (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  (11) งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ขณะที่เครื่องจักรหรือ

เครื่องยนต์ก าลังท างาน  
  (12) งานที่ตอ้งท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป  
  (13) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงในเรื่องงานที่มีลักษณะอาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี แต่ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการก าหนดห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท า
ที่บ้านท างานซึ่งอาจเป็นอันตราย อันได้แก่  

  (1) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  (2) งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าได้รับความสั่นสะเทือน

อันอาจเป็นอันตราย 

                                           
(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried 

out, is likely to harm the health, safety or morals of children.  
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  (3) งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย 
  (4)  งานอ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
  การห้ามจ้างงานตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ซึ่งรวมถึงเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีด้วย อย่างไรก็ตามยังมีงานอีกบางประเภทที่มีลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรมีการ
ก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ งานที่ต้องใช้เครื่องจักร งานหล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการ
สัมผัสสารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ยาง และพลาสติก งานที่เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์หรือยาสูบ 
งานผิดกฎหมาย งานผิดศีลธรรม เป็นต้น 

 2.5 สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านหรือไม่ และควรจะก าหนดไว้อย่างไร 

 จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสถานะเป็นลูกจ้าง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับ
ความคุ้มครองในด้านประกันสังคมเช่นเดียวกันกับลูกจ้าง ส่วนตามกฎหมายเยอรมนี แม้ว่าผู้รับงานไป
ท าที่บ้านจะไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่ถูกจัดให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเช่นเดียวกับลูกจ้าง และได้รับ
ความคุ้มครองในด้านประกันสังคมเช่นเดียวกันกับลูกจ้าง 

 ตามกฎหมายอังกฤษ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับคุ้มครองด้านประกันสังคม กรณี
ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งสวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการ
ท างานและความปลอดภัยในการท างาน และสวัสดิการในการพัฒนาฝีมือการท างาน 

 ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเยอรมนี ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับ
ความคุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านประกันสังคมในกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ตาย เจ็บป่วย 
คลอดบุตร เงินสงเคราะห์ครอบครัว อุบัติเหตุและบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การให้ความคุ้มครองและการจ่ายเงินสมทบแตกต่างกันไป 

 ตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยก าหนดเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการให้แก่ลูกจ้างไว้ในกฎหมายหลายฉบับ แต่เนื่องจากลักษณะของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้าน ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นสัญญาจ้างท าของ จึงท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีสถานะเป็น
ลูกจ้าง และไม่ได้รับสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนผู้จ้างงานก็ไม่มีสถานะเป็น
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นายจ้าง จึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งสวัสดิการตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ 

 (1) สวัสดิการที่นายจ้างต้องจัดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความในมาตรา 
95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยสาระส าคัญของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ าและห้องส้วม สิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาล
และการรักษาพยาบาลจัดเตรียมไว้ในสถานที่ท างานของลูกจ้าง 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสวัสดิการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสวัสดิการที่นายจ้างต้องจัด
ให้แก่ลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้างเท่านั้น แต่กรณีการรับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านไม่ได้ท างานในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน แต่ท างานที่บ้านของตนเองหรือ
สถานที่ที่ตนเองเลือก ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงสามารถจัดหาน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ า ห้องส้วม 
สิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลได้เอง ดังนี้จึงไม่มีความจ าเป็นที่ผู้จ้างงานจะต้อง
จัดสวัสดิการในส่วนนี้ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

 (2) สวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างประสบ
เคราะห์กรรมอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 เมื่อลูกจ้างประอันตราย เจ็บป่วย หรือเกิดโรคเนื่องจากการท างาน ลูกจ้างย่อม
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย รวมทั้งต้องขาดรายได้ไปในระหว่างที่หยุดงานเพ่ือพักรักษาตัว หรือถ้า
หากลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเกิดโรคจนถึงแก่ความตาย ทายาทหรือครอบครัวของลูกจ้าง
ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากต้องรับภาระในการจัดการศพ จึงท าให้เกิดแนวความคิด
ในการก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจ่ายเงินทดแทน หรือให้มีการจัดตั้งกองทุนเงิน
ทดแทนเพื่อจ่ายเงินแทนนายจ้าง11 

 จากแนวความคิดดังกล่าวจึงมีการตราพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้
นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ทายาท หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการท างานหรือป้ องกันรักษา
ประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามค าสั่งของนายจ้าง โดยตามกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการก าหนดให้มี
กองทุนเงินทดแทนเพ่ือเป็นหลักประกันว่าลูกจ้าง ทายาท หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง จะได้รับ

                                           
11  วิจิตรา ( ฟุ้งลัดดา) วิ เชียรชม, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน , พิมพ์ครั้ งที่3, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.234. 
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เงินทดแทนหากลูกจ้างประสบเคราะห์กรรมอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยกองทุนเงิน
ทดแทนจะท าหน้าที่จัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง และมีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง 
ซึ่งระบบของกองทุนเงินทดแทนนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการประกันสังคม12 

 ส าหรับการรับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบเคราะห์กรรม
อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่ผู้จ้างงาน แม้ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะไม่ได้รับความคุ้มครองด้าน
สวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน แต่ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 ได้มีการก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือถึง
แก่ความตาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่ผู้จ้างงาน ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบ
เคราะห์กรรมอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่ผู้จ้างงาน แม้ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะไม่ ได้รับความ
คุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน แต่ก็จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน พ.ศ.2553 และการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 จะเป็นการให้
ความคุ้มครองในกรณีที่มีการประสบอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการการท างาน
เหมือนกัน แต่ก็มีการให้ความคุ้มครองไว้แตกต่างกัน โดยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ส่วนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มีการให้ความคุ้มครองไว้
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้ลูกจ้าง
ได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน ค่าท าศพ และค่า
ทดแทน ซึ่งค่าทดแทนจะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานติดต่อกันได้เกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย 

 ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน
พอสมควร โดยผู้รับงานไปท าที่บ้านมีการรับมอบงานและส่งมอบงานกับผู้จ้างงานอย่างสม่ าเสมอ 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านและฝ่ายผู้จ้างงานย่อมมีความผูกพันกันในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากต่างคนต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้จ้างงานเพ่ือที่จะได้มีงานท าและได้รับค่าตอบแทนจากการ
ท างาน ในขณะเดียวกันผู้จ้างงานก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือที่จะได้ผลงานจากการ

                                           
12  เพ่ิงอ้าง, น.255. 
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ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นจึงควรก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดย
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานมาต่อเนื่องครบ 6 เดือน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยให้ผู้จ้างงานเข้าสู่ระบบประกันกับรัฐด้วยการจ่ายเงิน
สมทบสะสมไว้ในกองทุนเงินทดแทน และเมื่อเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทนแล้วสิทธิของผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 ส าหรับวิธีการในการเข้าสู่กองทุนเงินทดแทนนั้น เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 4413 ซึ่งการให้ผู้จ้างงานเข้าสู่ระบบประกันกับรัฐด้วย
การจ่ายเงินสมทบสะสมไว้ในกองทุนเงินทดแทนก็สามารถท าได้โดยวิธีเดียวกัน คือ ใหผู้จ้างงานซึ่งมี
หนาที่ตองจายเงินสมทบยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบ และแบบรายการแสดงรายชื่อผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน และจายเงินสมทบ ณ ส านักงานแหงทองที่ท่ีผู้จ้างงานยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบ 

 เหตุผลที่ต้องก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องท างานมาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เนื่องจากในการ
ท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นมักเป็นการท าสัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา แต่จะตกลงให้มี
การรับมอบงานและส่งมอบงานกันเป็นงวดๆ ไป ซึ่งบางครั้งผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจรับงานไปท าเพียง
2-3 งวด แล้วไม่รับงานไปท าที่บ้านอีก การที่ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดสวัสดิการตามกองทุนเงิน
ทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตั้งแต่มีการเข้าท าสัญญากันก็อาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานมาก
จนเกินไป แต่หากมีการจ้างให้ท างานที่รับไปท าที่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร นิติ
สัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับนายจ้างและลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างแรงงาน ผู้จ้างงานก็ควรจัดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน
โดยผู้เขียนขอเสนอให้ต้องมีการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านติดต่อกันครบ 6 เดือน จึงจะมีการ
จัดสวัสดิการดังกล่าวให้ เนื่องจากเห็นว่าก าหนดระยะเวลา 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร 
และโดยมาตรฐานความผูกพันที่แน่นแฟ้นในระบบแรงงาน มีแนวความคิดของกฎหมายเยอรมันว่า ใน

                                           
13 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้กระทรวงแรงงานประกาศ

ก าหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ท่ีนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ  
 ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงิน

สมทบ และแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างตามแบบที่เลขาธิการก าหนด และจ่ ายเงินสมทบ ณ 
ส านักงานแห่งทอ้งที่ท่ีนายจ้างยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมี
หนา้ที่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ 
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การท าสัญญาจ้างแรงงานอาจมีการก าหนดระยะเวลาในการทดลองงานส าหรับงานประเภทที่ต้องใช้
ฝีมือ โดยก าหนดระยะเวลาทดลองงานสูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน14 และในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานถ้า
ลูกจ้างซึ่งรวมถึงลูกจ้างทดลองงานยังท างานมาไม่เกิน 6 เดือน นายจ้างจะเลิกจ้างเสียเมื่อไรหรือด้วย
เหตุผลประการใดก็ได้ แต่หากลูกจ้างท างานมามากกว่า 6 เดือนติดต่อกัน การเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
จะถือว่าขัดต่อกฎหมาย เมื่อการเลิกสัญญานั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ซึ่งการเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
คือการเลิกจ้างที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวลูกจ้าง หรือมิได้มีสาเหตุมาจากความจ าเป็นของนายจ้าง15 

 อย่างไรก็ตามอาจเกิดปัญหาต่อไปว่าหากผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานเพียงวันละ
ไม่กี่ชั่วโมง แต่ท างานติดต่อกันครบ 6 เดือน เช่น ท างานวันละ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีงานประจ าอยู่แต่
รับงานมาท าที่บ้านเป็นอาชีพเสริมหลังจากเลิกงาน หรือมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในตอนกลางวัน
ท าให้ท างานได้เฉพาะเวลากลางคืน โดยวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนมิได้ท างาน เดือนหนึ่งจึงท างาน
ประมาณ 20 ชั่วโมงเท่านั้น เช่นนี้ผู้จ้างงานจะต้องจัดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน
หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการที่จะก าหนดให้ผู้จ้างงานมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน จะต้องค านึงผลประโยชน์ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ท าให้แก่ผู้จ้างงานด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้งต่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้จ้างงาน โดยหากผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานในระดับ
กันเดียวกับลูกจ้าง ผู้จ้างงานก็ควรจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วางหลักการไว้ว่า 
ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการ
ท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง  

 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วางหลักการไว้ว่า 
ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 

 ดังนั้นในการพิจารณาว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านควรจะได้รับสวัสดิการหรือไม่ จึงต้อง
พิจารณาจากเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยหากเฉลี่ยผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานวัน
ละ 8 ชั่วโมง โดยหยุดท างานได้เต็มที่สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามวันหยุดราชการ 
เดือนหนึ่งจึงท างานประมาณ 22 วัน เท่ากับเดือนหนึ่งท างานประมาณ 176 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการท างาน

                                           
14 รวดี สุทธิศาสตร์, “การคุ้มครองลูกจ้างทดลองงาน,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.61. 
15 ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน, เอกสารคู่มืออาสาสมัคร

แรงงาน กฎหมายคุ้มครองการเลิกจ้างในสหพันธรัฐเยอรมนี , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2554), น.12. 
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ในระดับเดียวกันกับลูกจ้าง ผู้จ้างงานจึงควรจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นหากผู้รับ
งานไปท าที่บ้านท างานเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 176 ชั่วโมง ผู้จ้างงานจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน แม้ผู้จ้างงานจะไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้านท าให้ไม่อาจ
ทราบได้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานวันละกี่ชั่วโมง แต่ก็อาจพิจารณาได้จากปริมาณงานที่มีการส่ง
มอบกันว่าปริมาณงานที่ท าได้ควรใช้เวลาในการท างานประมาณก่ีชั่วโมง 

 (3) สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้าง
ประสบเคราะห์กรรมอ่ืนนอกเหนือจากการท างานให้แก่นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533  

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์
เพ่ือสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการด ารงชีวิตให้แก่ลูกจ้างและผู้สมัครเข้าประกันตน เดิม
กองทุนประกันสังคมจะให้ความส าคัญแก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ต่อมาจึงได้มี
การขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ท างานที่มีรายได้นอกระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือนอกระบบ
การจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ โดยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและผู้สมัคร
เข้าประกันตนซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย  อันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน 
รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นลูกจ้าง 
เงินสมทบที่จ่ายเข้าสู่กองทุนประกันสังคมจะมาจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ส่วนในกรณีท่ีผู้สมัคร
เข้าประกันตนไม่ได้เป็นลูกจ้าง เงินสมทบที่จ่ายเข้าสู่กองทุนประกันสังคมจะมาจากผู้สมัครเข้าประกัน
ตน และรัฐบาล 

 ส าหรับการรับงานไปท าที่บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างท าของ ไม่ได้มีลักษณะเป็น
การจ้างแรงงาน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามระบบ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้จ้างงานไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุน
ประกันสังคม และผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่อาจเข้าสู่ระบบประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตนที่เป็น
ลูกจ้างได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจเข้าสู่ระบบประกันสังคมในฐานะเป็นผู้ประกันตน
โดยสมัครใจได้โดยการจ่ายเงินสมทบซึ่งมี 2 ทางเลือก คือ 

 ทางเลือกที่ 1 ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท
โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท และรัฐสนับสนุน 30 บาท ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีถึงแก่ความตาย 

 ทางเลือกที่ 2 ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 150 บาท
โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาท และรัฐสนับสนุน 50 บาท ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับประโยชน์
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ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีถึงแก่ความตาย และ
กรณีชราภาพ 

 ดังนั้นหากผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคม ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้ แต่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไม่เท่ากับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่ผู้ รับงานไปท าที่บ้านท างานมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร ผู้จ้างงานก็ควรมีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยก าหนดให้ผู้จ้าง
งานมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยเหตุที่ก าหนดให้ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านต้องท างานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากในการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท า
ที่บ้านนั้นมักเป็นการท าสัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา แต่จะตกลงให้มีการรับมอบและส่งมอบงานกัน
เป็นงวดๆ ไป ซึ่งบางครั้งผู้รับงานไปท าที่บ้านอาจรับงานไปท า 2-3 งวด แล้วไม่รับงานไปท าที่บ้านอีก 
การก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็อาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงาน
มากจนเกินไป แต่หากผู้รับงานไปท าที่บ้านมีการรับมอบและส่งมอบงานกับผู้จ้างงานสม่ าเสมอเป็น
ระยะเวลานาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านและฝ่ายผู้จ้างงานย่อมมีความผูกพันใน
ลักษณะทีใ่กล้เคียงกับนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากต่างคนต่างต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้จ้างงานเพ่ือที่จะได้มีงานท าและได้รับ
ค่าตอบแทนจากการท างาน ในขณะเดียวกันผู้จ้างงานก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือที่จะ
ได้ผลงานจากการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นผู้จ้างงานก็ควรมีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน โดยก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเมื่อมีการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านต่อเนื่องครบ 6 เดือนนับตั้งแต่มีการเข้าท า
สัญญากัน และเดือนหนึ่งผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องท างานไม่น้อยกว่า 176 ชั่วโมง ตามเหตุผลที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปก่อนหน้าในเรื่องสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน 

 เหตุที่ผู้เขียนเสนอให้ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
นานพอสมควร และโดยมาตรฐานความผูกพันที่แน่นแฟ้นในระบบแรงงาน มีแนวความคิดของ
กฎหมายเยอรมันว่า ในการท าสัญญาจ้างแรงงานอาจมีการก าหนดระยะเวลาในการทดลองงาน
ส าหรับงานประเภทที่ต้องใช้ฝีมือ โดยก าหนดระยะเวลาทดลองงานสูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน16 และใน
การเลิกสัญญาจ้างแรงงานถ้าลูกจ้างซึ่งรวมถึงลูกจ้างทดลองงานยังท างานมาไม่เกิน 6 เดือน นายจ้าง
จะเลิกจ้างเสียเมื่อไรหรือด้วยเหตุผลประการใดก็ได้ แต่หากลูกจ้างท างานมามากกว่า 6 เดือน

                                           
16 รวดี สุทธิศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, หน้า 61. 
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ติดต่อกัน การเลิกสัญญาจ้างแรงงานจะถือว่าขัดต่อกฎหมาย เมื่อการเลิกสัญญานั้นไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกจ้าง ซึ่งการเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมคือการเลิกจ้างที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวลูกจ้าง หรือมิได้มี
สาเหตุมาจากความจ าเป็นของนายจ้าง17 

 เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะพบว่ามีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ก าหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อมีการท างานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นกัน คือ
ในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย โดยกฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง หาก
ลูกจ้างได้ท างานติดต่อกันครบ 120 วัน อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป จึง
เสนอให้น าระยะเวลา 6 เดือน ตามแนวความคิดของกฎหมายเยอรมันมาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับสวัสดิการในการท างานจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม 

 ส าหรับวิ ธี การ ในการ เข้ าสู่ กองทุนประกันสั งคมนั้ น  เมื่ อ พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 33 ถึงมาตรา 3418 ซึ่งการให้ผู้จ้าง
งานขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็สามารถท าได้ด้วยวิธีเดียวกัน คือ ใหผู้
จ้างงานซึ่งมีผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นผู้ประกันตน ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตรา
ค่าตอบแทน และข้อความอ่ืนตามแบบที่ก าหนด 

 ดังนั้นเพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งท างานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรได้รับ
สวัสดิการในการท างาน และเพ่ือป้องกันมินายจ้างหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ลูกจ้างที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบกิจการ โดยหันมาท าสัญญาจ้างใน
ลักษณะให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 4/1 สวัสดิการ เป็นมาตรา 24/1 โดยให้บัญญัติว่า 

 “มาตรา 24/1 เมื่อท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านติดต่อกันครบ 6 เดือน และ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ท างานโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 176 ชั่วโมง ให้ผู้จ้างงานขึ้นทะเบียนผู้รับ

                                           
17 ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, 

หน้า 12. 
18  มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ าว่า

สิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน  
 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็น

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความอ่ืน
ตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน 
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งานไปท าที่บ้านเข้าสู่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีฐานะ
เช่นเดียวกับลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน” 
 2.6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 

  มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติไว้
ว่าในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอก
เลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่ 

  (1) เป็นความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  (2) ผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการจ้าง โดยผู้จ้าง

งานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
  จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่

บ้าน พ.ศ.2553 บัญญัติให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่ผู้จ้างงานไว้เพียงฝ่ ายเดียว แต่มิได้มีการ
บัญญัติถึงสิทธิของผู้รับงานไปท าที่บ้านในการบอกเลิกสัญญา จึงท าให้มีปัญหาที่จ าต้องพิจารณาว่า ถ้า
ผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นฝ่ายต้องการเลิกสัญญาจะต้องปฏิบัติอย่างไร ควรใช้หลักทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือควรมีบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 

  จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมาย
เยอรมนีมีการวางหลักการไว้ให้ทั้งฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถบอกเลิกสัญญา
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านได้ โดยจะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

  ตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วาง
หลักการไว้ว่าในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง
คราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่
จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน 

  ในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจะขอแยกพิจารณา
เป็นการเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกรณีทั่วไป และการเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้านในกรณีพิเศษ 
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  2.6.1 การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกรณีทั่วไป 
   การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านในกรณีท่ัวไป ได้แก่ กรณีสัญญาจ้าง

ให้รับงานไปท าที่บ้านที่มีก าหนดระยะเวลา และกรณีสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

   2.6.1.1 สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่มีก าหนดระยะเวลา 
     สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีก าหนดระยะเวลา เช่น ท า

สัญญาจ้างให้เย็บรองเท้าโดยน าวัสดุและอุปกรณ์ไปท าที่บ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และงานที่ท าส าเร็จแล้วทุกสัปดาห์ หรือท าสัญญาจ้าง
ให้ปลอกและบรรจุหัวกระเทียมเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้จ้างงานจะน ากระเทียมมามอบให้และรับ
กระเทียมท่ีปลอกและบรรจุเสร็จแล้วไปทุกวัน เป็นต้น 

     โดยหลักแล้วสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่มีก าหนดระยะเวลา
ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
เลิกสัญญา ทั้งนี้ไม่ว่าฝ่ายผู้จ้างงานหรือฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านก็ไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

   2.6.1.2 สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา 
     สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา เช่น ท า

สัญญาจ้างให้เย็บพรมเช็ดเท้า โดยผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และ
งานที่ท าส าเร็จแล้วทุกสัปดาห์ แต่ไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาในการท าสัญญากัน หรือท าสัญญาจ้าง
ให้ปั้นตุ๊กตาชาววัง โดยผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านตกลงส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และงานที่ท า
ส าเร็จแล้วทุกเดือน แต่ไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาในการท าสัญญากัน เป็นต้น 

     ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลา ควรน าหลักการในเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญามาปรับใช้ ซึ่ง
หลักการดังกล่าวมีอยู่ในกฎหมายอังกฤษ กฎหมายเยอรมนี และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 โดยก าหนดให้ทั้งฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้ แต่จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนด
จ่ายค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป
ข้างหน้า 

     ตัวอย่าง ท าสัญญาจ้างท าดอกไม้ประดิษฐ์ โดยให้มีการรับงานไป
ท าที่บ้าน และมิได้ก าหนดระยะเวลาในการจ้างงานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ เพียงแต่ตกลงกันให้มารับ
วัสดุ อุปกรณ์ ส่งมอบงาน และจ่ายค่าตอบแทนทุกวันจันทร์ การท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวจึงเป็น
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สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา ดังนี้หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายผู้จ้างงานหรือฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการที่จะเลิกสัญญาก็สามารถท าได้ โดยหากต้องการ
เลิกสัญญาในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 ฝ่ายที่ต้องการเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อ
ถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด คือจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างช้า
ภายในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราว
ถัดไปข้างหน้า คือวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 

     ตัวอย่าง ท าสัญญาจ้างท าผลิตภัณฑ์แกะสลักจากหินอ่อน โดยให้มี
การรับงานไปท าที่บ้าน และมิได้ก าหนดระยะเวลาในการจ้างงานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้ เพียงแต่ตกลง
กันให้มารับวัสดุ อุปกรณ์ ส่งมอบงาน และจ่ายค่าตอบแทนทุกวันสิ้นเดือน การท าสัญญาในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา ดังนี้หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จ้างงานหรือฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องการที่จะเลิกสัญญาก็สามารถท าได้ 
โดยหากต้องการเลิกสัญญาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายที่ต้องการเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด คือจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
อย่างช้าภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราว
ถัดไปข้างหน้า คือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

  2.6.2 การเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกรณีพิเศษ  
   ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่
ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมีก าหนดระยะเวลาหรือไม่มีก าหนดระยะเวลาก็ตาม เช่น ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านส่งมอบงานล่าช้าไม่ทันตามก าหนดเวลา หรือผู้จ้างงานไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน อาจเกิดปัญหาว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถบอกเลิกสัญญาทันทีที่มีการกระท า
ความผิดเลยได้หรือไม ่

   ในเรื่องหลักทั่วไปในการเลิกสัญญา ตามมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีการวางหลักไว้ว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก
สัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ช าระหนี้ช าระหนี้
ภายในระยะเวลานั้น หากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ช าระหนี้ยังละเลยไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาในการช าระหนี้เป็น
สาระส าคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

   ในเรื่องจ้างแรงงาน ตามมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มีการวางหลักไว้ว่าถ้าลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยไม่
น าพาต่อค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ ละทิ้งการงานไปเสีย กระท าความผิดอย่างร้ายแรง หรือท า
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ประการอ่ืนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างจะไล่ออก
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้  

   ในเรื่องจ้างท าของ ตามมาตรา 605 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มีการวางหลักไว้ว่าถ้างานที่จ้างยังท าไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้อง
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง 

   ดังนั้นในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของฝ่ายผู้
จ้างงานหรือฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้าน หากน าหลักท่ัวไปในการเลิกสัญญาตามมาตรา 387 มาปรับใช้ก็
จะมีผลให้ทั้งฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ก่อนที่จะใช้สิทธิใน
การบอกเลิกสัญญา จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ช าระหนี้ช าระ
หนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เสียก่อน 

   อย่างไรก็ตามถ้าน าหลักเรื่องจ้างท าของตามมาตรา 605 มาปรับใช้ก็จะมีผล
ให้ฝ่ายผู้จ้างงานเท่านั้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผู้จ้างงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ไม่ว่า
ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะมีความผิดหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องมีการก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านช าระหนี้ 

   อย่างไรก็ตามถ้าน าหลักเรื่องจ้างแรงงานตามมาตรา 583 มาปรับใช้ก็จะมี
ผลให้ฝ่ายผู้จ้างงานเท่านั้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านจงใจขัดค าสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ กระท าความผิดอย่างร้ายแรง 
หรือท าประการอ่ืนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ผู้จ้างงาน
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

   ผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมีก าหนดระยะเวลา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาก็ตาม แต่หากมีการกระท าความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงาน
เกิดขึ้น ก็ควรก าหนดให้อีกฝ่ายสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้เขียนขอแยกพิจารณา
เป็นกรณีกระท าความผิดร้ายแรง กรณีกระท าความผิดไม่ร้ายแรง กรณีกระท าความผิดซ้ า และ
ระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกระท าความผิด 

   2.6.2.1 กรณีกระท าความผิดร้ายแรง 
     กรณีที่เป็นการกระท าความผิดร้ายแรง เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้าน

ยักยอกเอาวัสดุอุปกรณ์ที่นายจ้างส่งมอบให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ผู้รับงานไปท าที่บ้านท า งานไม่
ถูกต้องตามค าสั่งของผู้จ้างงานและไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้จ้างงานส่งมอบวัตถุดิบที่เป็น
อันตรายหรือต้องห้ามตามกฎหมายให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เป็นต้น 
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     ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงานกระท า
ความผิดร้ายแรงควรน าหลักการในเรื่องจ้างแรงงาน ตามมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาปรับใช้ โดยก าหนดไว้ว่าในกรณีที่มีกระท าความผิดร้ายแรงเกิดขึ้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
สามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทันทีที่ทราบว่ามีกระท าความผิดร้ายแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าสัญญา
จ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านนั้นจะมีการก าหนดระยะเวลาไว้หรือไม่ก็ตาม 

   2.6.2.2 กรณีกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
     กรณีที่เป็นการกระท าความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ผู้รับงานไปท าที่

บ้านส่งมอบงานล่าช้าไปเพียง 1-2 วัน โดยก าหนดระยะเวลาไม่ได้เป็นสาระส าคัญ ผู้รับงานไปท าที่
บ้านท างานไม่ถูกต้องตามค าสั่ งของผู้จ้างงานแต่ยังสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้จ้างงานไม่จ่าย
ค่าตอบแทนหรือจ่ายค่าตอบแทนล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด เป็นต้น 

     ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงานกระท า
ความผิดไม่ร้ายแรงควรน าหลักการในเรื่องหลักทั่วไปในการเลิกสัญญา ตามมาตรา 387 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ โดยก าหนดไว้ว่าในกรณีที่มีการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง
เกิดขึ้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้ว
บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่หาก
ละเลยไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอก
กล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดนั้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกกล่าวด้วยวาจา
หรือบอกกล่าวเป็นหนังสือก็ได้ ไม่ควรมีการก าหนดไว้ให้ต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือ เพราะ
อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านบาง
คนอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ หรือไม่รู้ว่าจะต้องท าหนังสือบอกกล่าวอย่างไร  

   2.6.2.3 กรณีกระท าความผิดซ้ า 
     ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง และ

คู่สัญญาอีกฝ่ายได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากคู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดได้แก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว คู่สัญญาอีกฝ่าย
ย่อมไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นปัญหาว่าหากต่อมาคู่สัญญาฝ่ายที่เคย
กระท าความผิดไดก้ระท าความผิดในเรื่องเดิมซ้ าอีก เช่นนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิเลิกบอกสัญญา
ได้หรือไม ่

     เมื่อตามพิจารณาตามมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มีการวางหลักการไว้ว่า ถ้าลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลย
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ไม่น าพาต่อค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ นายจ้างจะไล่ออกโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้
สินไหมทดแทนก็ได้  

     จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่านายจ้างมีสิทธิที่จะไล่ลูกจ้าง
ออกได้ หากลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งหรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งของนายจ้ างเป็นอาจิณ โดยค าสั่งของ
นายจ้างนั้นจะต้องเป็นค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าความผิดของลูกจ้างต้องมีลักษณะ
เป็นอาจิณ คือเป็นการกระท าความผิดอย่างเดียวกันซ้ าๆ ท าเป็นประจ า หรือท าบ่อยๆ ไม่ใช่การ
กระท าความผิดเพียงครั้งเดียว หากเป็นการจงใจขัดค าสั่งหรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งของนายจ้าง
เพียงครั้งเดียว นายจ้างจะยกมาเป็นเหตุไล่ลูกจ้างออกไม่ได้19 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่านายจ้างต้องมีการตักเตือนหรือต้องมีค าเตือน
หรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้นายจ้างจะไม่ได้มีการเตือนก็ยังถือว่าการกระท าของลูกจ้างเป็นความผิดอยู่ 
เพียงแต่นายจ้างยังไม่ประสงค์ที่จะลงโทษ จึงยังไม่ได้มีการตักเตือนหรือไม่ได้ออกค าเตือน ซึ่งในเรื่องนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ได้ให้ความเห็นไว้ว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดโดย
ชัดแจ้งว่าจะต้องมีการตักเตือนหรือจะต้องมีการออกค าเตือน แต่หากนายจ้างเห็นว่าการกระท าของ
ลูกจ้างเป็นการขัดค าสั่งหรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง  นายจ้างก็
จะต้องมีการตักเตือนหรือมีการออกค าเตือนลูกจ้างเสียก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าการกระท าของลูกจ้าง
เป็นการจงใจขัดค าสั่งหรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นอาจิณมิได้20 
โดยการเตือนนั้นนายจ้างจะตักเตือนด้วยวาจาหรือจะออกค าเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 

     อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ม า ต ร า  119(4) แ ห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีการวางหลักการไว้ว่า นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของ
นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่
ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน โดยหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
ลูกจ้างได้กระท าผิด 

     ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มี
การวางหลักการไว้ว่า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิก

                                           
19 ไผทชิต เอกจริยกร, ค าอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ 12 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.105-106. 
20 วิจิตรา ( ฟุ้งลัดดา) วิ เชียรชม, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน , พิมพ์ครั้ งที่3, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.115. 
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สัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ อย่างไรก็ตามหากเป็นการเลิกจ้าง
ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะ
ไม่น าเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้ามาใช้บังคับ 

     เมื่อพิจารณาตามมาตรา 119(4) ประกอบกับมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ลูกจ้างได้กระท าความผิดซ้ าค าเตือน 
คือ ลูกจ้างได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว นายจ้างย่อมมีสิทธิที่
จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยหนังสือเตือนมีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

     จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตามมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และมาตรา 119(4) ประกอบกับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มีการวางหลักการไว้คล้ายคลึงกันว่าในกรณีที่การกระท าความผิดของลูกจ้างไม่ใช่การ
กระท าความผิดร้ายแรง และนายจ้างได้มีการเตือนลูกจ้างแล้ว ต่อมาลูกจ้างกระท าความผิดในเรื่อง
เดียวกันซ้ าอีก นายจ้างย่อมมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่าง ไรก็ตามมีข้อ
แตกต่างกัน คือ ตามมาตรา 119(4) ประกอบกับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 นายจ้างจะต้องตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือ และหนังสือเตือนมีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด แต่ตามมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
นายจ้างจะต้องตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือ นายจ้างจึงอาจตักเตือนเป็นหนังสือหรือตักเตือนด้วยวาจา
ก็ได้ 

     ผู้เขียนเห็นว่า ควรน าหลักการตามมาตรา 583 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา 119(4) ประกอบกับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาปรับใช้ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จ้างงานหรือฝ่ายผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้กระท าความผิดไม่ร้ายแรงในเรื่องเดียวกันซ้ าอีก และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยเตือนมิให้
กระท าความผิดในเรื่องนั้นแล้วให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอก
กล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา โดยค าเตือนที่ออกโดยผู้จ้างงานจะต้องท าเป็นหนังสือ ทั้งนี้เพ่ือให้มี
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนค าเตือนที่ออกโดยผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าจะเตือนด้วย
วาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้ ไม่ควรมีการก าหนดไว้ให้ต้องท าค าเตือนเป็นหนังสือ เพราะอาจจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ เนื่องจากผู้รับงานไปท าที่บ้านบางคน
อาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ หรือไม่รู้ว่าจะต้องท าหนังสือเตือนอย่างไร 

     กระท าความผิดไม่ร้ายแรงในเรื่องเดียวกันซ้ า ได้แก่ กรณีดังต่อไปนี้ 
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     (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เคยกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง ซึ่ง
คู่สัญญาอีกฝ่ายได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดที่กระท าภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และคู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดได้แก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมไม่อาจบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดละเลยไม่แก้ไข
ความผิดภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตามหากภายในระยะเวลาหนึ่งปี คู่สัญญาฝ่ายที่ได้เคย
กระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงได้กระท าความผิดในเรื่องเดียวกันซ้ า และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เคยมีค า
เตือนแล้ว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ก่อนเลิกสัญญา  

     ตัวอย่าง ผู้ รับงานไปท าที่บ้ านไม่ส่ งงานมอบงานที่ท าตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้จ้างงานจึงบอกกล่าวให้น างานมาส่งมอบภายใน 3 วัน หากผู้รับงานไปท าที่บ้าน
น างานมาส่งมอบภายใน 3 วัน ผู้จ้างงานย่อมไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากต่อมาผู้รับงานไปท าที่
บ้านไม่ส่งงานมอบงานที่ท าตามระยะเวลาที่ก าหนดอีก โดยผู้จ้างงานได้เคยมีค าเตือนเป็นหนังสือแล้ว 
ผู้จ้างงานย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที 

     (2) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เคยกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายได้เตือนมิให้กระท าความผิดในเรื่องนั้นแล้ว โดยมิได้มีการบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่
กระท าความผิดแก้ไขความผิดที่กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาที่จะให้
แก้ไขความผิดแล้ว หากต่อมาภายในระยะเวลาหนึ่งปี คู่สัญญาฝ่ายที่ได้เคยกระท าความผิดที่ไม่
ร้ายแรงได้กระท าความผิดในเรื่องเดียวกันซ้ า และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เคยมีค าเตือนแล้ว คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา  

     ตัวอย่าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งงานมอบงานที่ท าล่าช้าไป 2-3 วัน 
และผู้จ้างงานได้เตือนเป็นหนังสือมิให้ส่งงานมอบงานที่ท าล่าช้าแล้ว หากต่อมาผู้รับงานไปท าที่บ้านส่ง
งานมอบงานล่าช้าอีก ผู้จ้างงานย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที 

     กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้
รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดไม่ร้ายแรง กับกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระท า
ความผิดเรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปี มีข้อที่เหมือนกันและข้อที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

     ข้อที่เหมือนกัน คือ การกระท าความผิดนั้นต้องไม่ใช่การกระท า
ความผิดร้ายแรง เพราะหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันท ี
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     ข้อที่แตกต่างกัน คือ การใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดไม่ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิก
สัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท า
ความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งระยะเวลาพอสมควรนั้นกฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นระยะเวลาเท่าใด แต่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก าหนดขึ้นเอง โดยพิจารณาจาก
ลักษณะความผิดว่าจะสามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาเท่าใด เช่น ภายใน 3 วัน 5 วัน หรือ 1 
สัปดาห์ เป็นต้น แต่หากคู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดยังละเลยไม่แก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

     ส่วนการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดเรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปี เป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้
กระท าความผิดไม่ร้ายแรงและคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยเตือนมิให้กระท าความผิดในเรื่องนั้นแล้ว หาก
ต่อมาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้กระท าความผิดคู่สัญญาฝ่ายที่เคยกระท าความผิดได้กระท าความผิด
เรื่องเดิมซ้ าขึ้นอีก คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที  โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว
ล่วงหน้า 

     ตัวอย่าง ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ตก
ลงกันไว้กับผู้จ้างงาน โดยที่ก าหนดเวลาในการส่งมอบงานมิได้เป็นสาระส าคัญ ผู้จ้างงานจึงบอกให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านน างานมาส่งมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หากผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น างานมาส่ง
มอบภายใน 1 สัปดาห์ ผู้จ้างงานจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เป็นการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
จ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดไม่ร้ายแรง แต่หากผู้รับงานไปท าที่
บ้านน างานมาส่งมอบภายใน 1 สัปดาห์ ผู้จ้างงานย่อมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตามถ้าหาก
ภายใน 1 ปี ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านไม่ได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงานตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้อีก โดยผู้
จ้างงานได้เคยมีค าเตือนเป็นหนังสือแล้ว ผู้จ้างงานย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที เป็นการใช้สิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดเรื่องเดิม
ซ้ าภายในหนึ่งปี 

     ตัวอย่าง ผู้จ้างงานไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงบอกให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนภายใน 3 วัน 
หากผู้จ้างงานไม่จ่ายค่าตอบแทนภายใน 3 วัน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เป็น
การใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าความผิด
ไม่ร้ายแรง แต่หากผู้จ้างงานน าค่าตอบแทนมาจ่ายให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านภายใน 3 วัน ผู้รับงานไป
ท าที่บ้านย่อมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตามถ้าหากภายใน 1 ปี ผู้จ้างงานไม่ได้จ่าย
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ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้อีก โดยผู้รับงานไปท าท่ีบ้านได้เคยมี
ค าเตือนแล้ว ผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที เป็นการใช้สิทธิในการบอกเลิก
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระท าความผิดเรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปี 

    2.6.2.4 ระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมีการกระท าความผิด 

     ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จ้างงานหรือ
ฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งได้มีการกระท าความผิดและคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ทราบถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของตนแล้ว แต่
มิได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา อาจเกิดประเด็นปัญหาว่าจะสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
ในภายหลังได้หรือไม่ เช่น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิดร้ายแรง หรือได้กระท าความผิดซ้ า แต่
คู่สัญญาอีกฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญาทันทีที่ทราบถึงการกระท าความผิดดังกล่าว แต่ได้ปล่อยให้
ระยะเวลาล่วงเลยไปถึงหนึ่งปี เช่นนี้จะมาขอใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในภายหลังได้หรือไม่ 

     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 มิได้มี
การวางข้อจ ากัดไว้ว่าเมื่อมีเหตุแห่งการเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิด
คู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใด อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้ากฎหมาย
ต่างประเทศพบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมนีได้วางหลักการเกี่ยวกับวิธีเลิกสัญญาใน
กรณีที่มีมูลเหตุในการเลิกสัญญาเกิดขึ้น โดยก าหนดไว้ว่าการแสดงเจตนาเลิกสัญญาต้องกระท า
ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเลิกสัญญารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุของการเลิกสัญญา 
โดยผู้มีสิทธิเลิกสัญญาต้องท าหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย และหากคู่สัญญาอีก
ฝ่ายต้องการทราบเหตุผลก็ต้องระบุเหตุแห่งการเลิกสัญญาให้ทราบโดยไม่ชักช้า21 

     ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจน จึงควรน าหลักการ
ดังกล่าวมาปรับใช้ โดยก าหนดไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ งได้กระท า

                                           
21 German Civil Code, Section 626 Termination without notice for a 

compelling reason 
 (2) Notice of termination may only be given within two weeks. The 

notice period commences with the date on which the person entitled to give notice 
obtains knowledge of facts conclusive for the notice of termination. The party giving 
notice must notify the other party, on demand, of the reason for notice of termination 
without undue delay in writing. 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2627
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2627
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ความผิด คู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 14 วัน นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเลิก
สัญญา หากไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายในระยะเวลา 14 วัน ย่อมไม่อาจยกเหตุดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือ
บอกเลิกสัญญาในภายหลังได้อีก 

     อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
กฎหมาย การพิจารณาว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายในระยะเวลาใด ก็ให้
เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวางหลักการไว้ว่าในการใช้สิทธิแห่งตน 
บุคคลทุกคนต้องกระท าการโดยสุจริต ซึ่งการที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเลิกสัญญาทิ้งช่วงเวลาเนิ่นนานไป
ไม่ใช้สิทธิในการเลิกสัญญา แล้วมาใช้สิทธิในการเลิกสัญญาในภายหลัง ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต ฝ่าฝืนมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่สัญญาฝ่ายนั้นย่อมไม่มีสิทธิเลิกสัญญา 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนก็ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายตามที่
ได้กล่าวไปข้างต้น 

  ดังนั้นเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิ
และหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตรา 10 โดยให้บัญญัติว่า 

  “มาตรา 10 สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

  ในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา คู่สัญญาอาจบอก
เลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่าย
ค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าค่าตอบแทนคราว
ถัดไปข้างหน้า 

  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมี
ก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการกระท าความผิดไม่ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิก
สัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท า
ความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากละเลยไม่แก้ไขความผิดนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากเป็นการกระท าความผิด
ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดกระท าความผิดเรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้เคย
กระท าความผิด และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยมีค าเตือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้
ทันที โดยค าเตือนที่ออกโดยฝ่ายผู้จ้างงานจะต้องท าเป็นหนังสือ 
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  ในกรณีที่มีเหตุเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิดคู่สัญญาอีก
ฝ่ายจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 14 วัน นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา” 
 
3.การควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 
 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มีการวาง
หลักการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดย
ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง 
ขณะที่มอบหมายงานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน โดย
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น 
ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการท างานแตละงวด ก าหนดวันส่งมอบงานที่ท าให้แกผู้จ้างงาน
และวันจ่ายค่าตอบแทนให้แกผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นต้น โดยผู้จ้างงานจะต้องเก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน 
 จากบทบัญญัติข้างต้นการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานมอบเอกสารเกี่ยวกับการรับ
งานไปท าที่บ้านให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงาน
ของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน 
อาจเกิดปัญหาว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ เพราะหากพนักงานตรวจแรงงานไม่ทราบว่ามีการ
จ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้าน ก็จะมิได้เข้าไปตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ท าให้ไม่มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนั้นจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือ
ควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
 จากการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศพบว่า ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการวาง
หลักการไว้ว่าโดยทั่วไปการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นสามารถท าได้ เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่
จะต้องมีการขออนุญาตในการจ้างงานและการท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยในการขออนุญาตจะต้องมี
การรับรองว่ามีความจ าเป็นต้องท างานที่บ้าน เนื่องจากไม่สามารถท างานในโรงงานได้ เพราะมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับอายุ หรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือไม่สามารถละทิ้งบ้านได้ เพราะ
ต้องอยู่ดูแลบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือที่บ้าน และต้องมีการยืนยันจากนายจ้างว่าผู้รับงานไปท า
ที่บ้านทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด และการว่าจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงานเด็ก 
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 ตามกฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการไว้ให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท า
บันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน และต้องแจ้งถึงการจ้างให้รับงานไป
ท าที่บ้านในครั้งแรกพร้อมทั้งส่งบันทึกการจ้างงานแก่ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่น และต้องส่ง
บันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงานให้แก่ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่นทุกระยะเวลา 6 เดือน 
 ตามมาตรา 115/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีการวางหลักการ
ไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 13922 ให้นายจ้างซึ่งมี
ลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งแบบสภาพการจ้าง
และสภาพการท างานตามที่อธิบดีก าหนดให้นายจ้างภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และในกรณีที่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่ได้ยื่นไว้เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 ผู้เขียนเห็นว่าควรน าหลักการเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายเยอรมนีและตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามา
ปรับใช้ โดยก าหนดให้ต้องมีการขออนุญาตหรือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากมีการจ้างให้รับ
งานไปท าที่บ้าน อย่างไรก็ตามหากก าหนดให้ผู้จ้างงานที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทต้องขออนุญาตหรือ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก็อาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานมากเกินไป เพราะธุรกิจบาง
ประเภทมีการจ้างผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเพียงไม่กี่คน หากกฎหมายก าหนดขั้นตอนในการจ้างงานยุ่งยาก

                                           
22 มาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการปฏิบัติการตาม

หน้าที่ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง และสถานที่ท างาน

ของลูกจ้างในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถาม
ข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และกระท าการอย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่ จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (3) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
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และเป็นภาระมากจนเกินไป ก็จะท าให้มีผู้จ้างงานในลักษณะจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านน้อยลง ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป
และในขณะเดียวกันเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน จึงควร
ก าหนดให้มีการแจ้งให้ทราบถึงการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านในกรณีที่มีการจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เป็นจ านวนพอสมควร ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรน าหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาปรับใช้ โดยก าหนดไว้ว่าในกรณีที่มีการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ให้ผู้
จ้างงานยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเดือน
มกราคมของทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทราบได้ว่ามีธุรกิจประเภทใดบ้างที่มีการจ้าง
ให้รับงานไปท าท่ีบ้าน ผู้จ้างงานมีสถานประกอบกิจการหรือส านักงานอยู่ ณ สถานที่ใด มีการท างานที่
รับไปท าที่บ้าน ณ สถานที่ใด รวมทั้งทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างาน 
ทั้งนี้เพ่ือที่พนักงานตรวจแรงงานจะได้สามารถเข้าไปตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการจ้างให้รับงาน
ไปท าที่บ้านได ้
 ดังนั้นเพื่อให้มาตรการในควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้ท างานที่รับ
ไปท าที่บ้านสามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นมาตรา 9/1 โดยให้บัญญัติว่า 
 “มาตรา 9/1 ในกรณีที่มีการจ้างงานผู้รับงานไปท าท่ีบ้านตั้งแต่สิบคนขึ้น ให้ผู้จ้างงานยื่น
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี” 
 
 จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้น าบทบัญญัติของกฎหมายตาม
ระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับการรับงานไปท าที่บ้านด้วย แม้ว่าการรับงานไปท าที่บ้าน 
จะมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานก็ตาม โดยเหตุผลที่ผู้เขียนเสนอให้ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองบางประการใกล้เคียงกับลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
เนื่องจากลักษณะของการท างานที่รับไปท าที่บ้านนั้นแทบจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับการท างาน
ของลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมา
เป็นระยะเวลานาน ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้จ้างงานย่อมมีความผูกพันกันในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับ
นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากต่างคนต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงเสนอ
ให้ก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือ
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เป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ดังกล่าวโดยการหันมาใช้วิธีจ้างให้รับงานไป
ท าที่บ้าน ส่วนในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านยังท างานมาไม่นาน แม้จะยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน แต่ผู้เขียนได้เสนอให้มีการขยายความคุ้มครองเพ่ิมใน
เรื่องความปลอดภัยในการท างานซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ และบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่ชัดเจน ส่วน
ในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน ผู้เขียนเสนอในก าหนดมาตรฐานในการค านวณค่าตอบแทน เพ่ือที่
คู่สัญญาจะได้ไม่เอาเปรียบกัน ส่วนในเรื่องความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนได้
เสนอให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา โดยผู้เขียนมิได้น าหลักการตามระบบ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับการรับงานไปท าที่บ้านทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องเวลาในการ
ท างาน ซึ่งยังคงให้อิสระแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในการก าหนดเวลาท างาน เวลาพักผ่อน วันหยุด และ
วันลาได้ด้วยตนเอง 
 
 กล่าวโดยสรุป ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านควรดูที่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานโดยไม่ระบุว่าเป็นกิจการ
ประเภทใด หากโดยทั่วไปงานนั้นเป็นงานที่สามารถท าได้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการของผู้
จ้างงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร แต่มีการส่งมอบงานนั้นให้ท านอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือนอกสถาน
ประกอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้างแรงงานเป็น
สัญญาจ้างท าของ การท างานในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ปัญหาประการแรก เรื่อง
ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทน โดย
พิจารณาจากปริมาณงานเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยทั่วไป สามารถท างานได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาแปดชั่วโมง แล้วน ามาค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อหน่วยผลงาน โดยจะต้องค านวณให้
สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ควรก าหนดให้ผู้จ้างงานจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และหากผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระ
ค่าตอบแทนก็ควรก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดด้วย 

 ปัญหาประการที่สอง เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าหลักการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ที่ไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการ
ท างาน เวลาพัก และวันหยุดพักผ่อนของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้เป็นหลักการที่เหมาะสมแล้ว 

 ปัญหาประการที่สาม ความปลอดภัยในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็น
ว่าควรมีการเพ่ิมมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านในกรณีงานที่รับไป
ท าที่บ้านเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ในการฝึกอบรมการท างาน
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รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ส าหรับ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยตามมาตรการที่ได้รับการ
ฝึกอบรม แต่หากมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้
จ้างงานทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยในระหว่างนั้นพนักงานตรวจแรงงานมี
อ านาจสั่งให้หยุดการท างานไว้ชั่วคราว และให้ผู้จ้างงานจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านด้วย ส่วน
มาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าท่ี
บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการขยายความคุ้มครองเพ่ิมเติมไปถึงกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบ
อุบัติเหตุนอกสถานที่ท างานด้วย หากเป็นการประสบอุบัติเหตุขณะท างานหรือท าประโยชน์ให้แก่ผู้
จ้างงาน 

 ปัญหาประการที่สี่ การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก ผู้เขียนเห็นว่า
หลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ที่ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมี
อายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลักการที่
เหมาะสมแล้ว แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงในเรื่องงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีงานบาง
ประเภทที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ งานหล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการ
สัมผัสสารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ยาง และพลาสติก ส่วนงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ งาน
ที่ต้องใช้เครื่องจักร งานหล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการสัมผัสสารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี 
ยาง และพลาสติก งานที่เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์หรือยาสูบ งานผิดกฎหมาย งานผิดศีลธรรม 

ปัญหาประการที่ห้า สวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ท างานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยก าหนดให้ผู้จ้างงาน
ขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านเข้าสู่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และให้ผู้รับงานไป
ท าที่บ้านมีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมกฎหมายเงินทดแทน เมื่อมีการท า
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านครบหกเดือน 

 ปัญหาประการที่หก ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควร
ก าหนดให้ทั้งผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา โดยในกรณีที่สัญญาจ้าง
ให้รับงานไปท าที่บ้านมีก าหนดระยะเวลา สัญญาย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลา ส่วนในกรณีที่
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด 



201 
 

เพ่ือให้มีผลเป็นการเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าตอบแทนคราวถัดไปข้างหน้า ส่วนในกรณีที่มี
การกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม 
หากเป็นการกระท าความผิดไม่ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนด
ระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หากละเลยไม่แก้ไขจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากเป็นการกระท าความผิด
ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ส่วนในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความ
เรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้กระท าผิด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที 
และควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้ด้วย 
 ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงาน
ไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่มีการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ควรมีการ
ก าหนดให้ผู้จ้างงานยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน และสามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ประเด็นปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัญหาส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นธรรมทั้งต่อผู้รับงานไปท าท่ี
บ้านและผู้จ้างงาน และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งมักมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้จ้าง
งาน โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการที่ได้น าเสนอไว้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้และเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.บทสรุป 
 
 การจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านเป็นการจ้างให้ท างานนอกสถานประกอบกิจการรูปแบบ
หนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจน ามาใช้เพื่อลดต้นทุนในการประกอบกิจการ โดยการท างานที่รับไปท าท่ีบ้านจะ
ค านึงถึงผลส าเร็จของงานที่ท าเป็นส าคัญ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน 
เนื่องจากผู้จ้างงานไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานอย่างไร
ก็ได้ เพียงแต่ต้องท างานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น ซึ่งการที่สัญญา
จ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ส่งผลให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านโดยเฉพาะ อย่างไรก็
ตามจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท าที่บ้าน พบว่ายังคงมีปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้และการตีความกฎหมาย และในบางกรณียังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะน ามา
ปรับใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะกล่าวโดยสรุปถึงประเด็นปัญหา
ทางกฎหมาย หลักกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย และหลักกฎหมายว่าด้วย
การรับงานไปท าที่บ้านในต่างประเทศ 
 1.1 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
  ประการแรก ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
  ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 จะต้องเป็นงานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายว่า
งานในกิจการอุตสาหกรรมคืองานอะไรบ้าง และการก าหนดไว้เช่นนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
อาจส่งผลให้การท างานประเภทอ่ืน เช่น งานหัตถกรรม งานพาณิชยกรรม หรืองานบริการ ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองไปด้วย นอกจากนี้ควรมีการก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
อ่ืนที่ใช้ในการท างานที่รับไปท าที่บ้านเอาไว้หรือไม่ อย่างไร 
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 ประการที่สอง การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 (1) ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ผู้จ้างงานจะต้องก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไม่น้อยกว่าอัตรา

ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน
ก าหนด แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านยังไม่ได้มีการก าหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าว จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่าควรก าหนดค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านไว้อย่างไร 

 ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่ รับไปท าที่บ้าน ให้ผู้จ้างงานจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า หรือตามก าหนดที่ตกลงกันแต่ต้องไม่
เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงาน ซึ่งการก าหนดเช่นนี้อาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้าง
งานมากจนเกินไป เนื่องจากงานบางประเภทอาจมีการส่งมอบงานกันทุกวัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า
บทบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ผู้
จ้างงานมีการผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร 
  (2) เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้ จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนด
เกี่ยวกับเวลาในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้หรือไม่ อย่างไร 
  (3) ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน  
  แม้ตามกฎหมายมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับ
ไปท าที่บ้านไว้ โดยห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานบางประเภทซึ่งอาจเป็นอันตราย และ
ห้ามจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่อาจเป็นอันตราย รวมทั้งต้อง
แจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างาน ตลอดจน
วิธีการในการป้องกันแก้ไขอันตราย และต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน แต่
ก็ยังคงพบว่ามีปัญหาความไม่ปลอดภัยอันเกิดจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
ว่ามาตรการในการป้องกันอันตรายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนด
มาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร และสามารถน าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 มาใช้บังคับกับการรับงานไปท าท่ีบ้านได้หรือไม่ 
  ส าหรับมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
อ่ืนที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือในกรณีมีอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน 
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ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ แต่ถ้าหากผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้รับความเสียหายอย่างอ่ืนก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะจนไม่สามารถท างานได้ เป็นต้น และถ้าหากผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับอุบัติเหตุ
นอกสถานที่ท างานก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นจึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่ามาตรการในการ
เยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

 (4) การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
 ในการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านห้ามผู้ใดจ้างหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 

15 ปี ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยงานดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ จึงมีปัญหาต้อง
พิจารณาว่างานดังกล่าวคืองานอะไรบ้าง และการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเฉพาะหญิงมีครรภ์หรือ
เด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 15 ปี เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อย่างไร  

 (5) สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ไม่ได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้านไว้ จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่าควรมีการก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านหรือไม่ อย่างไร 

  (6) ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
  ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ให้

สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่ผู้จ้างงานไว้เพียงฝ่ายเดียว จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่าถ้าผู้รับงานไปท าที่
บ้านเป็นฝ่ายต้องการเลิกสัญญาจะต้องปฏิบัติอย่างไร ควรใช้หลักท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือควรมีบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 และใน
กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้มีการกระท าความผิดหรือมีการกระท าความผิดซ้ า คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิ
เลิกบอกสัญญาหรือไม ่อย่างไร และจะต้องใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อใด 
  ประการที่สาม การควบคุมการประกอบธุรกิจที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
  ในการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไป
ท าที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้
จ้างงานอีกฉบับหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน แต่หาก
พนักงานตรวจแรงงานไม่ทราบว่ามีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านก็จะมิได้เข้า ไปตรวจสอบ ท าให้ไม่มี
การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าว
เพียงพอหรือไม่ ควรมีการก าหนดมาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
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 1.2 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย 
  เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายว่าด้วยการการรับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ก าหนดไว้ว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” 
หมายความถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือน าไปผลิตหรือ
ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน หรืองานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน มีการก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน โดยหากงานที่รับไปท าที่บ้านมีลักษณะและ
คุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับ
งานไปท าที่บ้านก าหนด และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ท า หรือตามก าหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท า 
  เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติไว้ 
  ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน มีการก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันอันตรายโดยห้ามให้ท างานที่อาจเป็นอันตราย อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และห้ามผู้จ้างงานส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างานที่อาจเป็น
อันตราย รวมทั้งต้องแจ้งเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอ่ืน
ที่ใช้ในการท างาน ตลอดจนวิธีการในการป้องกันแก้ไขอันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่
ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานที่รับไปท าที่บ้าน มีการก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการ
ท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท างาน หรือกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน 
  การให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก มีการก าหนดห้าม
มิให้ผู้ใดให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว 
  สวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติไว้ 

  ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน กรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านยังท า
ไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยหลักผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็น
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ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้จ้างงานมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิกการ
จ้างโดยผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

  ส าหรับการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
มีการวางหลักการให้ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบ
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของผู้จ้างงานอีก
ฉบับหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ในเวลาท างาน  

 1.3 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปท าที่บ้านในต่างประเทศ 
  จากการค้นคว้ากฎหมายระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศพบว่ามีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้านไว้แตกต่างกัน โดยตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานซึ่ง
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนตามกฎหมายอังกฤษไม่มีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่
บ้าน แต่โดยทั่วไป “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความถึง งานใดๆ ที่ท าจากที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็นงานในกระบวนการผลิตสินค้า ส าหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกา “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง การ
ผลิตสินค้า ส่วนกฎหมายเยอรมนี “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการค้าหรือ
อุตสาหกรรม ส าหรับกฎหมายสิงคโปร์ไม่มีการให้ค านิยามค าว่างานที่รับไปท าที่บ้าน แต่มีการให้นิยาม
ค าว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” ว่าหมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ เพ่ือน าไปผลิต 
ท าความสะอาด ประดับ ตกแต่ง ท าให้สวยงาม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ส าหรับ
จัดจ าหน่าย ในบ้านของตัวเองหรือในสถานที่อ่ืน โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารจัดการ
ของบุคคลผู้ให้วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของนั้น 
  ส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน 
ตามกฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการไว้ว่าอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางจ่าย
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนขั้นต่ าที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
คณะกรรมการการรับงานไปท าที่บ้าน ส่วนกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกา มีการวาง
หลักการไว้ว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายชั่วโมง แต่
นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างโดยค านวณตามจ านวนชิ้นงานแทนการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงก็ได้  

  เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมนีมี
การก าหนดเกี่ยวกับชั่วโมงในการท างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาไว้ 
ส่วนกฎหมายสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการวางข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนชั่วโมงในการท างานเอาไว้   

  ความปลอดภัยในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้ าน ตามกฎหมายอังกฤษ 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเยอรมนี มีการวางมาตรการให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ท าให้สถานที่
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ท างานและระบบการท างานมีความปลอดภัย ด าเนินการหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง และ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล นอกจากนี้ตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกายังมี
การก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย ส่วนตามกฎหมายเยอรมนีมีการให้อ านาจรัฐบาลในการออกกฎหมายใดๆ เพ่ือห้ามมิให้มีการรับ
งานไปท าที่บ้านส าหรับกิจการบางประเภท 

  การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิง ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
อังกฤษ และกฎหมายเยอรมนี มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงทุกคน โดย
ห้ามเลือกปฏิบัติ ห้ามท างานบางประเภท และให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็น
หญิงมีครรภ์ โดยกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการวางหลักการห้ามนายจ้างปฏิเสธการจ้างเนื่องจากสภาวะ
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ส่วนกฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการห้ามมิให้ผู้ประกอบกาค้าหรือคน
กลางว่าจ้างหญิงมีครรภ์ให้ท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทางกายภาพอย่างหนัก รวมทั้งงานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนในเรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นเด็กตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายเยอรมนี มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ที่เป็นเด็ก โดยมีการก าหนดอายุข้ันต่ า จ ากัดเวลาในการท างาน และจ ากัดประเภทของงานไว้ 

  สวัสดิการของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายอังกฤษ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะ
ได้รับคุ้มครองด้านประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการท างานและความปลอดภัยในการท างาน 
และสวัสดิการในการพัฒนาฝีมือการท างาน ส่วนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเยอรมนี 
ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านประกันสังคม  

 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ตามกฎหมายอังกฤษและ
กฎหมายเยอรมนีมีการวางหลักการไว้ให้ทั้งฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถบอก
เลิกสัญญาได้ โดยจะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ส่วนตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปคู่สัญญาสามารถเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 
  ส าหรับการควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาวางหลักการไว้ว่าโดยทั่วไปการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นสามารถท าได้ 
เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่จะต้องมีการขออนุญาตในการจ้างงานและการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ส่วนตามกฎหมายเยอรมนีวางหลักการให้ผู้ประกอบการค้าหรือคนกลางต้องจัดท าบันทึกการจ้างงาน
และการแจกจ่ายงานให้แก่ผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน และต้องส่งบันทึกการจ้างงานและการแจกจ่ายงาน
ให้แก่ส านักงานการจ้างงานแห่งท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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2.ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปัญหากฎหมายเรื่องการรับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายไทย กฎหมาย
ระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ ผู้ เขียนได้มี
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับใช้การตีความกฎหมายและแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือให้
กฎหมายมีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้าน 
การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ระบุไว้ชัดเจนว่างานที่รับ

ไปท าที่บ้านต้องเป็นงานในกิจการอุตสาหกรรม ย่อมไม่อาจตีความโดยขยายความให้รวมไปถึงงานอื่น
ได้ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วยังมีงานประเภทอ่ืนที่มีการจ้าง
ให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจึงเห็นว่าลักษณะของงานที่รับไปท าที่บ้านควรดูที่ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
โดยไม่ระบุว่าเป็นกิจการประเภทใด หากโดยทั่วไปงานนั้นสามารถท าได้ในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานซ่ึง
มีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร แต่มีการส่งมอบงานให้ท านอกสถานประกอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้
นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างท าของ การท างานในลักษณะดังกล่าว
ย่อมเป็นการท างานที่รับไปท าที่บ้าน โดยความสม่ าเสมอในการการส่งมอบงานย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งานและความตกลงระหว่างคู่สัญญา ไม่ควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดช่องใน
การตีความและเพ่ือให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการส่งมอบงานแต่ละครั้ง
จะต้องไม่ห่างกันมากจนเกินไป คือเดือนหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ส่วนเรื่องหน้าที่ในการจัดหา
วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เป็นหลักการที่
เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ดังนั้นเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนและครอบคลุมไปถึงงานทุก
ประเภทที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 มาตรา 3 ดังบทบัญญัติต่อไปนี้ 

“มาตรา 3 “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายความว่า งานที่โดยสภาพเป็นงานที่สามารถ
ท างานได้ในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร แต่มีการส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานอย่างสม่ าเสมอ” 
 ประการที่สอง การให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 (1) ค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
 ผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน

เป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนในการท างานส าหรับธุรกิจทุกประเภทในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ ยาก จึง
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ควรก าหนดเป็นวิธีการในการค านวณค่าตอบแทนเอาไว้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้อง
ค านวณค่าตอบแทนในการท างานเป็นหน่วยตามความส าเร็จของผลงาน โดยผู้จ้างงานจะต้องหา
ปริมาณงานเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านสามารถท าได้ภายในระยะเวลาแปดชั่วโมง แล้วน าไป
ค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อหน่วย โดยจะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้ก าหนดวิธีการค านวณค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
ไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 3 ค่าตอบแทน มาตรา 16 ดัง
บทบัญญัตติ่อไปนี้ 

มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมี
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่
คณะกรรมการก าหนด และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามวรรคแรก ให้พิจารณาจากปริมาณงานเฉลี่ยที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านโดยทั่วไปสามารถท างานได้ส าเร็จภายในระยะเวลาแปดชั่วโมง แล้วน ามาค านวณหาอัตรา
ค่าตอบแทนต่อหน่วยผลงาน โดยจะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน 

ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดให้
ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ส่วนในกรณีที่ผู้จ้าง
งานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้ าน ผู้ เขียนเห็นว่าควรน าหลักการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาปรับใช้ โดยก าหนดให้ผู้จ้างงานเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านร้อยละ 15 ต่อปี ในระหว่างเวลาที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทน ด้วยเหตุนี้
ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
หมวด 3 ค่าตอบแทน มาตรา 17 โดยให้บัญญัติว่า 

 “มาตรา 17 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่รับไปท าที่บ้านให้ผู้จ้างงานจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

 ในกรณีที่ผู้จ้างงานผิดนัดไม่ช าระค่าตอบแทน ให้ผู้จ้างงานเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี” 

 (2) เวลาในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ผู้เขียนเห็นว่าหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ที่

ไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเวลาในการท างาน เวลาพัก และวันหยุดพักผ่อนของผู้รับงานไปท าที่บ้าน
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เอาไว้เป็นหลักการที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงานไม่มีอ านาจ
บังคับบัญชา ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะท างานเวลาใดหรือจะหยุดพักเวลาไหนก็ได้ เพียงแต่ต้องท างาน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้จ้างงานเท่านั้น 

 (3) ความปลอดภัยในการท างานที่รับไปท าที่บ้าน 
ในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ผู้เขียนเห็นว่า

มาตรการในการป้องกันอันตรายตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.
2553 มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว ส่วนในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานประเภทที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายเพ่ิมเติม โดย
ก าหนดให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทั้งในเรื่องของการท างาน การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน และก าหนดให้ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านมีหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานตามมาตรการที่ได้ฝึกอบรมไว้ 
แต่ถ้ามาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงาน
ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยในระหว่างนั้นควรก าหนดให้พนักงานตรวจ
แรงงานมีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการท างานในส่วนนั้นไว้เป็นการชั่วคราว และหากสาเหตุที่ท า ให้ต้อง
หยุดการท างานนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยจงใจของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ก็ควรก าหนดให้ผู้จ้าง
งานจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในระหว่างที่หยุดการท างานตามค าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานด้วย ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันอันตรายจากการท างานที่รับไปท าที่บ้านมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 หมวด 4 ความปลอดภัยในการท างาน เป็นมาตรา 21/1 โดยให้บัญญัติว่า 

“มาตรา 21/1 ในกรณีงานที่รับไปท าที่บ้านเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้ผู้จ้างงานมีหน้าที่ใน
การฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในเรื่องการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน โดยวิธีการและระยะเวลาในการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยตามมาตรการที่ได้รับการ
ฝึกอบรม แต่หากมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานได้ ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้หยุดการท างานในส่วนนั้นไว้ชั่วคราว จนกว่าผู้จ้างงานจะสามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยในระหว่างที่หยุดการท างาน ให้ผู้จ้างงานจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไป
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ท าที่บ้านเท่ากับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับใน 30 วันสุดท้ายก่อนที่จะมีค าสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานให้หยุดการท างาน เว้นแต่ผู้รับงานไปท าที่บ้านรายนั้นจงใจกระท าการอันเป็น
เหตุให้มีการหยุดการท างาน” 

ส าหรับมาตรการในการเยียวยาผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจาก
การท างานที่รับไปท าที่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท าศพ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้จ้างงานและ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านแล้ว เพราะเมื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตรายเนื่องจากการท างานให้แก่ผู้
จ้างงาน ผู้จ้างงานก็สมควรที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน และการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ก็ไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป แต่หากก าหนดให้ผู้จ้างงานต้อง
รับผิดชอบเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายอย่างอ่ืน อันได้แก่ ค่าทดแทนกรณีที่ไม่สามารถท างานได้ 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ผู้จ้าง
งานมากจนเกินไป เนื่องจากผู้จ้างงานไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายกองทุนเงินทดแทน จึงท าให้ผู้จ้างงาน
ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเอง ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่มากและจะต้องจ่ายเป็นระยะเวลานาน  

ส่วนการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการขยายความ
คุ้มครองออกไปในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุนอกสถานที่ท างานด้วย หากการประสบ
อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับงานไปท าที่บ้านตามลักษณะหรือสภาพของงาน 
หรือตามค าสั่งของผู้จ้างงาน หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน เช่น ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้รับอุบัติเหตุขณะไปรับวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานจากผู้จ้างงาน หรือได้รับอุบัติเหตุ
ขณะน างานที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปส่งมอบให้แก่ผู้จ้างงานหรือลูกค้าของผู้จ้างงาน เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากการรับงานไปท าที่บ้านเป็นการท างานที่มีความคาบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน จึง
ต้องพิจารณาว่าขณะที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุ ผู้รับงานไปท าที่บ้านก าลังท าเรื่องส่วนตัว
หรือก าลังท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน หากผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอุบัติเหตุขณะก าลังท าเรื่อง
ส่วนตัว ผู้จ้างงานก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านและผู้จ้างงาน 
ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
หมวด 4 ความปลอดภัยในการท างาน มาตรา 24 โดยให้บัญญัติว่า 

“มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่า
ท าศพ ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 
เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการท างานที่ผู้ จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือ
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เนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณีอุบัติเหตุ
เนื่องจากการท างานหรือการท าประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน เว้นแต่ผู้จ้างงานสามารถน าสืบได้ว่าขณะเกิด
เหตุผู้รับงานไปท าที่บ้านกระท าการอันเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกกรณีที่การประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแกความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอง” 

(4) การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็ก 
 ผู้เขียนเห็นว่าหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 ที่

ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยเป็นหลักการที่เหมาะสมแล้ว เพราะหากกฎหมายห้ามมิให้ท างานอย่างเด็ดขาดก็จะ
ส่งผลเสียท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่เป็นหญิงและเด็กขาดรายได้จากการท างาน อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่างานที่มีลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ที่ควรก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ งาน
หล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการสัมผัสสารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ยาง และพลาสติก ส่วน
งานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีที่ควร
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ งานที่ต้องใช้เครื่องจักร งานหล่อและขึ้นรูปโลหะ งานที่มีการสัมผัส
สารเคมี งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ยาง และพลาสติก งานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์หรือยาสูบ งาน
ผิดกฎหมาย งานผิดศีลธรรม 

(5) สวัสดิการในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ผู้เขียนเห็นว่าในการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านนั้นมักเป็นการท าสัญญาที่ไม่มี

ก าหนดระยะเวลา จึงยังมีความไม่แน่นอนว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านจะมารับงานไปท าอีกหรือไม่ หรือผู้
จ้างงานจะส่งมอบงานให้ท าอีกหรือไม่ การก าหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ี
บ้านทันทีเมื่อมีการจ้างให้ท างานจึงอาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป อย่างไรก็ตามหาก
ผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร โดยมีการรับมอบงานและส่งมอบงาน
กันสม่ าเสมอ ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านย่อมมีความผูกพันกันในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากต่างคนต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้จ้าง
งานก็ควรจัดให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับสวัสดิการตามกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
เมื่อมีการท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านครบหกเดือน เหตุที่ต้องมีการท าสัญญาจ้างให้รับงานไป
ท าที่บ้านครบหกเดือน เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร และโดยมาตรฐาน
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ความผูกพันที่แน่นแฟ้นในระบบแรงงานมีแนวความคิดของกฎหมายเยอรมันว่า ในการท าสัญญาจ้าง
แรงงานอาจมีการก าหนดระยะเวลาในการทดลองงานส าหรับงานประเภทที่ต้องใช้ฝีมือได้สูงสุดไม่เกิน
หกเดือน และในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานถ้าลูกจ้างซึ่งรวมถึงลูกจ้างทดลองงานยังท างานมาไม่เกิน
หกเดือน นายจ้างจะเลิกจ้างเสียเมื่อไรหรือด้วยเหตุผลประการใดก็ได้ และก าหนดให้ผู้รับงานไปท าที่
บ้านท างานที่จะได้รับสวัสดิการต้องท างานโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 176 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นการเทียบเคียงจากเวลาท างานของลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการ ดังนั้นเพ่ือให้
ผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งท างานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรได้รับสวัสดิการในการท างาน และเพ่ือ
ป้องกันมิให้นายจ้างหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบกิจการ โดยหันมาท าสัญญาจ้างในลักษณะให้รับงานไปท าที่บ้าน 
ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
หมวด 4/1 สวัสดิการ เป็นมาตรา 24/1 โดยให้บัญญัติว่า 

“มาตรา 24/1 เมื่อท าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านครบ 6 เดือน และผู้รับงานไปท า
ที่บ้านท างานโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 176 ชั่วโมง ให้ผู้จ้างงานขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เข้าสู่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีฐานะเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน” 

(6) ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดให้ทั้งผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้านมีสิทธิในการบอกเลิก

สัญญา โดยในกรณีท่ีสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านมีก าหนดระยะเวลา สัญญาย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ระยะเวลา ส่วนในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา ควรก าหนดให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนในกรณีท่ีคู่สัญญา
ฝ่ายใดได้กระท าความผิด ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการกระท า
ความผิดร้ายแรง ควรก าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทันที แต่หาก
เป็นการกระท าความไม่ผิดร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนด
ระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเสียก่อน หากละเลยไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาอีกฝ่ายจึงจะบอก
เลิกสัญญาได้ โดยในการบอกกล่าวให้แก้ไขความผิดจะบอกกล่าวด้วยวาจาหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ
ก็ได้ ส่วนในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดได้กระท าความผิดซ้ า หากคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยมีค าเตือนแล้ว ควร
ก าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิก
สัญญา โดยค าเตือนที่ออกโดยฝ่ายผู้จ้างงานจะต้องท าเป็นหนังสือ ส าหรับในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใด
ต้องการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิด จะต้องใช้สิทธิเลิกสัญญา
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ภายใน 14 วัน นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจน เหมาะสม และ
เป็นธรรม ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน มาตรา 10 โดยให้บัญญัติ
ว่า 

  “มาตรา 10 สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

  ในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านไม่มีก าหนดระยะเวลา คู่สัญญาอาจบอก
เลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่าย
ค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าค่าตอบแทนคราว
ถัดไปข้างหน้า 

  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมี
ก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการกระท าความผิดไม่ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิก
สัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระท า
ความผิดแก้ไขความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากละเลยไม่แก้ไขความผิดนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากเป็นการกระท าความผิด
ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดกระท าความผิดเรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้
กระท าความผิด และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยมีค าเตือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้
ทันท ีโดยค าเตือนที่ออกโดยฝ่ายผู้จ้างงานจะต้องท าเป็นหนังสือ 

  ในกรณีที่มีเหตุเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิดคู่สัญญาอีก
ฝ่ายจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 14 วัน นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา” 
 ประการที่สาม การควบคุมการประกอบธุรกิจที่มีการจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดให้ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบหากมีการจ้างให้
รับงานไปท าท่ีบ้าน แต่เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้จ้างงานมากเกินไป จึงควรก าหนดให้มีการแจ้งเฉพาะใน
กรณีท่ีมีการจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นจ านวนพอสมควร คือมีการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้านตั้งแต่
สิบคนขึ้นไป ทั้งนี้เพ่ือที่พนักงานตรวจแรงงานจะได้สามารถเข้าไปตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการ
จ้างให้รับงานไปท าท่ีบ้านได้ ดังนั้นเพื่อให้มาตรการในควบคุมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการจ้าง
ให้ท างานที่รับไปท าที่บ้านสามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิและ
หน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นมาตรา 9/1 โดยให้บัญญัติว่า 
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 “มาตรา 9/1 ในกรณีที่มีการจ้างงานผู้รับงานไปท าท่ีบ้านตั้งแต่สิบคนขึ้น ให้ผู้จ้างงานยื่น
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี” 
 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะในการตีความและการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของกฎหมายตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้และเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้จ้างงานมากจนเกินไป 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อท้ังผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 
ตารางเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายท่ีเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 
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มาตร า  3 “ ง านที่ รั บ ไปท า ที่ บ้ า น ” 
หมายความว่ า  ง านที่ ผู้ จ้ า ง งาน ในกิ จการ
อุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือ
น าไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบ
กิจการของผู้จ้างงานหรืองานอ่ืนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ม า ต ร า  3 “ง า น ที่ รั บ ไ ป ท า ที่ บ้ า น ” 
หมายความว่า งานที่ โดยสภาพเป็นงานที่
สามารถท างานได้ในสถานประกอบกิจการของผู้
จ้างงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค้าก าไร แต่มี
การส่งมอบงานให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท างาน
นอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงาน
ที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมี
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณ
เท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่
คณะกรรมการก าหนดและต้องไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ 

มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงาน
ที่รับไปท าที่บ้าน หากงานที่รับไปท าที่บ้านมี
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณ
เท่ากัน ให้ผู้จ้างงานก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ตามที่คณะกรรมการก าหนดและต้องไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ 
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ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินไทย 
เว้นแต่ ไดรับความยินยอมจากผู้รับงานไปท าที่
บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามวรรค
แรก ให้พิจารณาจากปริมาณงานเฉลี่ยที่ผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านโดยทั่วไปสามารถท างานได้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาแปดชั่ ว โมง  แล้ วน ามา
ค านวณหาอัตราค่าตอบแทนต่อหน่วยผลงาน 
โดยจะต้องค านวณให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินไทย 
เว้นแต่ไดรับความยินยอมจากผู้รับงานไปท าที่
บ้านให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ 

มาตรา 17 ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่
ท าหรือตามก าหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านส่งมอบงานที่ท านั้น 

 

มาตรา 17 การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ท างานที่ รั บ ไปท าที่ บ้ านให้ผู้ จ้ า งงานจ่ าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ จ้ า ง ง า น ผิ ด นั ด ไ ม่ ช า ร ะ
ค่าตอบแทน ให้ผู้จ้างงานเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับ
งานไปท าที่บ้านในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 
ต่อปี 

ไม่มี มาตรา 21/1 ในกรณีงานที่รับไปท าที่บ้าน
เป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้ง
ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้ผู้จ้างงานมี
หน้าที่ในการฝึกอบรมผู้รับงานไปท าที่บ้าน ใน
เรื่องการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการท างาน โดยวิธีการและระยะเวลา
ในการฝึกอบรมให้ เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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ผู้รับงานไปท าที่บ้านต้องจัดการแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภัยตามมาตรการที่ได้รับ
การฝึกอบรม แต่หากมาตรการดังกล่าวไม่
เพียงพอ ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะต้องแจ้งให้ผู้
จ้ างงานทราบเ พ่ือด าเนินการแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 

ในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานได้ ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้หยุดการ
ท างานในส่วนนั้นไว้ชั่วคราว จนกว่าผู้จ้างงานจะ
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยใน
ระหว่างที่หยุดการท างาน ให้ผู้จ้างงานจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านเท่ากับค่าตอบแทน
เฉลี่ยที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับใน 30 วัน
สุดท้ายก่อนที่จะมีค าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานให้หยุดการท างาน เว้นแต่ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านรายนั้นจงใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มี
การหยุดการท างาน 

มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท า
ศพ ในกรณีที่ ผู้ รั บงานไปท าที่ บ้ านประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความ
ตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืน
ที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ 
หรือเนื่ องจากผู้ จ้ างงานไม่จัด ให้มี อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน
ทั้ ง นี้ ก า ร จ่ า ยค่ า รั กษ าพย าบาล  ค่ า ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพ และค่ าท าศพให้ เป็ น ไปต าม

มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าท า
ศพ ในกรณีที่ผู้ รับงานไปท าที่บ้ านประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความ
ตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น
ที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบ
ให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานหรือกรณี
อุบัติ เหตุ เนื่ องจากการท างานหรือการท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างงาน เว้นแต่ผู้จ้างงาน
สามารถน าสืบได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้รับงานไปท าที่
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หลักเกณฑ์  วิ ธีการ และอัตราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกกรณีที่
การประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึง
แกความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปท าที่บ้านเอง 

บ้านกระท าการอันเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้การจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่า
ท าศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกกรณีที่
การประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแกความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปท าที่บ้าน
เอง 

ไม่มี มาตรา 24/1 เมื่อสัญญาจ้างให้รับงานไป
ท าที่บ้านครบ 6 เดือน และผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ได้ท างานโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 176 
ชั่วโมง ให้ผู้จ้างงานขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปท าที่
บ้านเข้าสู่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน และให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีฐานะ
เช่นเดียวกับลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
และกฎหมายเงินทดแทน 

มาตรา 10 ในกรณีที่งานที่รับไปท าที่บ้าน
ยังท าไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกัน 
ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็น
ความผิดของผู้รับงานไปท าที่บ้านหรือผู้จ้างงานมี
เหตุจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้องบอกเลิก
การจ้าง โดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

มาตรา 10 สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่
บ้านย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน โดยไม่ต้องมี
การบอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณีที่สัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้าน
ไม่มีก าหนดระยะเวลา คู่สัญญาอาจบอกเลิก
สัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่าย
ค่าตอบแทนคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผล
เลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าค่าตอบแทน
คราวถัดไปข้างหน้า 
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ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่
ว่าสัญญาจ้างให้รับงานไปท าที่บ้านจะมีก าหนด
ระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการกระท า
ความผิดไม่ร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบอกเลิก
สัญญาทันทีไม่ได้ แต่จะต้องก าหนดระยะเวลา
พอสมควรแล้วบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่
กระท าความผิดแก้ ไขความผิดนั้ นภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หากละเลยไม่แก้ไขความผิด
นั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากเป็น
การกระท าความผิดร้ายแรง คู่สัญญาอีกฝ่ายมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดกระท าความผิด
เรื่องเดิมซ้ าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้กระท า
ความผิด และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้เคยมีค าเตือน
แล้ว คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิเลิกบอกสัญญาได้
ทันที โดยค าเตือนที่ออกโดยฝ่ายผู้จ้างงานต้อง
ท าเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่ มี เ หตุ เ ลิ กสัญญา เนื่ อ งจาก
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระท าความผิด คู่สัญญาอีก
ฝ่ายจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน14วัน 
นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ไม่มี มาตรา 9/1 ในกรณีที่มีการจ้างงานผู้รับ
งานไปท าที่บ้านตั้งแต่สิบคนขึ้น ให้ผู้จ้างงานยื่น
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือน
มกราคมของทุกปี 
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