ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒  ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกัน ๒ ฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ รั บ งานไปทำที่ บ้ า น พ.ศ. ....
ซึ่ง นายไพฑูรย์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์  กับคณะเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ รั บ งานไปทำที่ บ้ า น พ.ศ. ....
ซึ่ง นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย  กับคณะเป็นผู้เสนอ
ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับ
พร้ อ มกั น ไป และมี ม ติ ใ ห้ ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ จำนวน ๓๖ คน เพื่ อ พิ จ ารณา โดยถื อ เอา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ในวาระที่ ๒ ชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูร้ บั งานไปทำ
ที่บ้าน พ.ศ. ....
											 หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

*ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒.
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											 เหตุผล
เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจ้างให้ลูกจ้าง
ทำงานในสถานประกอบกิจการ เป็นการจ้างโดยมอบงานให้ผู้รับงานไปผลิตหรือประกอบนอกสถาน
ประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ให้ได้รบั ความเป็นธรรมและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
ของรัฐ

๑. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๓) การจ้างงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒. บทนิยาม
		 “งานทีร่ บั ไปทำทีบ่ า้ น” หมายความว่า งานทีผ่ จู้ า้ งงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้  
ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่น
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
		 “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงาน
เพื่อรับทำงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้าน
		 “ผูจ้ า้ งงาน” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิจการซึง่ ตกลงจ้างผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ นให้ทำงาน
ที่รับไปทำที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระทำในลักษณะผู้รับเหมา
ช่วงก็ตาม
		 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรับงานไปทำที่บ้าน
		 “พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)
๔. การดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือในการเข้าดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำ
ที่บ้าน หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาท ซึ่งอธิบดีเห็นว่าการดำเนินคดีนั้น
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จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อธิบดีอาจร้องขอให้อัยการสูงสุดแต่งตั้งพนักงานอัยการ เพื่อทำหน้าที่
ดำเนินคดีแก่ผจู้ า้ งงานในศาล หรืออาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินคดีให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือ
ทายาท และเมื่ออธิบดีได้แจ้งให้ศาลแรงงานทราบแล้วให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำการได้จนคดี
ถึงที่สุด
ในการดำเนินคดีในศาล ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทได้ด้วย (มาตรา ๗)
๕. สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
๑) เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน
ผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านเป็นภาษาไทยมอบให้
แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับหนึ่ง และเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงาน
อีกฉบับหนึ่งขณะที่มอบหมายงานนั้น
เอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในกรณีที่ทำงานเป็นกลุ่ม
ต้องมีชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของทุกคนในกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้จ้างงาน ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นผู้รับเหมาช่วงให้บันทึกชื่อ
และที่อยู่ของผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปด้วย
(๓) อัตราค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับ
วิธกี ารคำนวณค่าตอบแทน วิธกี ารหักค่าตอบแทน และจำนวนหลักประกันทีไ่ ด้รบั จากผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ น
(๔) ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
(๕) กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการทำงานแต่ละงวด
(๖) กำหนดวันส่งมอบงานทีท่ ำให้แก่ผจู้ า้ งงานและวันจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผรู้ บั งาน
ไปทำที่บ้าน
(๗) ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน (มาตรา ๙)
๒) การบอกเลิกหรือสิ้นสุดการจ้าง
ในกรณี ที่ ง านที่ รั บ ไปทำที่ บ้ า นยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ และอยู่ ใ นระยะเวลาที่ ต กลงกั น
ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้ เว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีเหตุ
จำเป็นอืน่ มิอาจหลีกเลีย่ งได้จนต้องบอกเลิกการจ้างงานโดยผูจ้ า้ งงานต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน (มาตรา ๑๐)
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จภายใน
กำหนด ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่     
ผู้จ้างงาน     
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ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่ขยายเวลาส่งมอบงานและผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหาย
จากความล่าช้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานให้ผู้อื่น       
ไปทำแทนได้ (มาตรา ๑๑)
ในกรณีที่สาระสำคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
และผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ นถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถทำงานนัน้ ต่อไปได้ อันมิใช่เพราะความผิดของตน
การจ้างย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ถ้างานในส่วนที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานต้องรับ
เอาไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ (มาตรา ๑๓)
๓) หลักประกันในการทำงาน
ห้ามผู้จ้างงานเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ น เว้นแต่ประเภท ปริมาณ หรือมูลค่าของงานทีท่ ำนัน้ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้จ้างงานได้ ทั้งนี้ ประเภท ปริมาณ หรือมูลค่าของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกัน
จากผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้ผู้จ้างงานคืนหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน  
แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างได้รับงานที่ทำ (มาตรา ๑๔)
ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน ผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านต้องใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นนั้นด้วยความระมัดระวังและประหยัด และหากไม่มี
การตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เมื่องานที่รับมอบหมายเสร็จแล้ว ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องส่งคืนวัตถุดิบ
อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่เหลืออยู่แก่ผู้จ้างงาน (มาตรา ๑๕)
๖. ค่าตอบแทน
๑) ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ทำ  
หรือตามกำหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านส่งมอบงานที่ทำนั้น
(มาตรา ๑๗)
๒) ห้ามผู้จ้างงานหักค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการหัก เพื่อ
(๑) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องชำระ
(๒) ชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๓) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ้างงาน จากการที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กระทำโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(๔) ชำระค่าเสียหายหรือค่าปรับในกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านส่งมอบงานที่ทำ
ไม่ทันกำหนดเวลาส่งมอบ โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
การหักค่าตอบแทนในกรณีตาม (๓) หรือ (๔) ห้ามมิให้หักเกินร้อยละ ๑๐ ของค่า
ตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านมีสิทธิได้รับในแต่ละงวดที่จ่ายค่าตอบแทน (มาตรา ๑๙)
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๗. ความปลอดภัยในการทำงาน
๑) ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทำงานที่มีลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี (มาตรา ๒๐)
๒) ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน ดังต่อไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒) งานทีต่ อ้ งทำด้วยเครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักร ซึง่ ผูท้ ำได้รบั ความสัน่ สะเทือนอันอาจ
เป็นอันตราย
(๓) งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัด อันอาจเป็นอันตราย
(๔) งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
(มาตรา ๒๑)
๓) ห้ามผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่
อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียง (มาตรา ๒๒)
๔) ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน ตลอดจนวิธีการในการป้องกัน
แก้ไขอันตรายดังกล่าว และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านอย่างเพียงพอ และผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้ และเมื่องานที่รับมอบหมายสำเร็จแล้ว ผู้รับงานไปทำ
ที่บ้านต้องส่งคืนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหลืออยู่แก่ผู้จ้างงาน (มาตรา ๒๓)
๕) ให้ผจู้ า้ งงานเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพในกรณีทผี่ รู้ บั งานไปทำ    
ที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้  
ในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยในการทำงาน เว้นแต่กรณีที่การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปทำที่บ้านเอง (มาตรา ๒๔)
๘. คณะกรรมการการรับงานไปทำที่บ้าน
๑) องค์ประกอบคณะกรรมการ
ให้มีคณะกรรมการการรับงานไปทำที่บ้าน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน ๙ คน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นเลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน
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ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....

		 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงาน ๓ คน ผู้แทนฝ่าย
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงาน
ไปทำที่บ้าน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงาน ผู้แทนฝ่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน
และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๕)
๒) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม
และพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) ส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
(๖) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
(มาตรา ๒๘)
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก รรมการหรื อ อนุ ก รรมการซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผูจ้ า้ งงานหรือสถานทีท่ ำงาน
ของผู้รับงานไปทำที่บ้านในเวลาทำงาน เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
ในการนีใ้ ห้ผจู้ า้ งงาน ผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ น หรือบุคคลซึง่ เกีย่ วข้องอำนวยความสะดวก
ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือให้ข้อเท็จจริง และไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
(มาตรา ๓๑)
๙. การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง
๑) ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ นอาจยืน่ คำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องทีท่ ผี่ รู้ บั งาน    
ไปทำทีบ่ า้ นทำงานอยูห่ รือทีผ่ จู้ า้ งงานมีภมู ลิ ำเนาอยู่ ตามแบบทีอ่ ธิบดีกำหนด หากผูร้ บั งานไปทำทีบ่ า้ น
ถึงแก่ความตายก่อนการยื่นคำร้องหรือระหว่างการพิจารณาคำร้องให้ทายาทของผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้ (มาตรา ๓๓)
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๒) การยื่นคำร้องตามข้อ ๑) ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและ
มีคำสั่งภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับคำร้อง
ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจมีคำสั่งภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้พนักงานตรวจ
แรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผล อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนด
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคำร้องแล้วปรากฏว่า ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
หรือทายาทมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่ง
ให้ผู้จ้างงานจ่ายเงินดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน   นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้จ้างงานไม่มีสิทธิ
รับเงินใด ๆ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งและแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับงานทราบ (มาตรา ๓๔)
๓) เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงาน           
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบ
คำสั่ง ถ้าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงานไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด
(มาตรา ๓๕)
๑๐. พนักงานตรวจแรงงาน
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ทำงาน
ของผู้รับงานไปทำที่บ้านในเวลาทำงาน เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านและ
สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน หรือการจ่าย
ค่าตอบแทน เก็บตัวอย่างวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำเพือ่ วิเคราะห์เกีย่ วกับความปลอดภัยในการทำงาน
และกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
๓) มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงานหรือสถานที่ทำงาน
ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดให้แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้ความคิดเห็นหรือช่วยเหลือแก่
พนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ (มาตรา ๓๘)
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ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....

(มาตรา ๔๑)

๑๑. บทกำหนดโทษ
๑) ผู้จ้างงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒) ผู้จ้างงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๒)
๓) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน          
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นเป็นเหตุให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมี
อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๓)
๔) ผู้จ้างงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๔)
๕) ผู้ ใ ดไม่ อ ำนวยความสะดวก ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยคำ ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ
ตามหนั ง สื อ เรี ย กของกรรมการหรื อ อนุ ก รรมการตามมาตรา ๓๑ หรื อ พนั ก งานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๓๘ หรือ ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานตรวจแรงงาน แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
หรือผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๕)
๖) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา ๓๑
หรือพนักงานตรวจแรงงาน แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงานที่ สั่ ง ตามมาตรา ๓๔
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๖)
๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๓๘ (๓)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๔๗)
๘) ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ต้องรับโทษ
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำ
ความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๔๘)
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

๑๒. อำนาจในการเปรียบเทียบปรับ
บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า เจ้ า พนั ก งานดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ห็ น ว่ า
ผู้กระทำผิดไม่ควรได้รับโทษจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องให้มีอำนาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือผูซ้ งึ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือ      
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน
๓๐ วันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูก้ ระทำความผิดไม่ยนิ ยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมือ่ ยินยอมแล้วไม่ชำระเงิน
ค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินคดีต่อไป (มาตรา ๔๙)
		

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา					
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา				
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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