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เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

น าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ ในราชการ                        
วงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....    ๑ 

๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔ 

๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีม่ีการแกไ้ข) กับ  
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)    ๑๓   

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  .......................  - ๑ - 

 บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ..  - ๔ - 

 ก าหนดชัว่โมงการท างาน  .............................................................................................  - ๕ - 
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(Telecommuting Act 2018)  .................................................................................  - ๑๔ - 

ภาคผนวก 

 หนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๕๒๙ ลงวนัที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
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 ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...........................................................................  (๓) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของ 
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ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทยีบ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และให้ เสนอต่อวุฒิสภาเ พ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ  

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและ
ลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท าที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ 
(เพิ่มเติม มาตรา ๒๓/๑) 

เหตุผล  

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้าง
ทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร 
ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเกินไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลักการและเหตุผลโดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ ดังนี้ 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและ

ลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างกันให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท าที่บ้านนอกสถานประกอบกิจการ 
หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างนอกส านักงานของนายจ้างได้ (เพ่ิมเติม มาตรา ๒๓/๑) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานและ 

อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับสถานสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้าง
ในการจ้างแรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันให้ลูกจ้าง
สามารถน างานไปท านอกสถานประกอบกิจการหรือนอกส านักงานของนายจ้างได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการท างานของลูกจ้างและเพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง ตลอดจน 
มีส่วนช่วยเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเกินไป   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหารวมจ านวน  
๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

- ให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและ
ลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างน างานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงไว้กับนายจ้างซึ่งมีลักษณะและสภาพ  
ของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการหรือนอกส านักงานของนายจ้างได้
โดยสะดวก ให้ลูกจ้างน างานดังกล่าวไปท าที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างท างาน
ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ ได้ โดยการตกลงดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจตกลงให้มี
รายละเอียดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การตกลง วัน เวลาท างานปกติ เวลาพัก และการท างาน
ล่วงเวลา หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่าง ๆ  



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ขอบเขตหน้าที่การท างานของลูกจ้างและการควบคุมหรือก ากับการท างานของนายจ้าง และภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การท างาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็น อันเนื่องจากการท างาน 
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดเวลาท างานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการท างานตามที่นายจ้าง
มอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใด ๆ กับนายจ้าง หัวหน้างานผู้ควบคุมงาน 
หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยท าหนังสือไว้
ล่วงหน้าก่อนเป็นคราว ๆ ไป (เพิ่มมาตรา ๒๓/๑) 
 
 

___________________ 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
บทวิเคราะห์ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือก
ส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหา
การจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเกินไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๒ 

๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  
กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และได้เข้าสู่การพิจารณาของ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับ
มอบหมายจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แถลงถึงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปได้ดังนี้ 

                                        
๒ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าที่ ๘ 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หลักการของร่างพระราชบัญญัติน้ีคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างาน 
ไปท าที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพ่ิมมาตรา ๒๓/๑) 

เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติน้ีคือ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและ
ลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้ อเพลิง 
ในอัตราที่สูงเกินไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี ้
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและ

ลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างานในทางการที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้าง
ไปท าที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพ่ิมมาตรา ๒๓/๑) 

๒.๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปั จจุบัน  

จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดอัตราการแพร่ระบาด ซึ่งการท างานที่บ้าน (work 
from home) ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การท างานที่บ้านยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด
และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีการขึ้นราคาสินค้า
เป็นจ านวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ าของประชาชน การท างานที่บ้านอาจเป็นทางออกหนึ่งท่ีจะ 
ท าให้สามารถประหยัดค่าอาหาร ค่าเดินทาง และเวลาในการเดินทางได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้แถลงถึงความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของ  

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลง
สัญญาการจ้างโดยให้ลูกจ้างสามารถน างานในทางการที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ 
ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง ซึ่งในความเป็นจริงในการจ้างงานนั้น  
บางกรณีจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามช่วงเวลาปกติได้ โดยอาจมีการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหาก
บังคับใช้ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ท างานวันละ ๘ ชั่วโมง ลูกจ้างก็อาจไม่ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอ จึงต้อง
ท างานล่วงเวลา ซึ่งกรณีเช่นนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะคุ้มครองด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาล
ได้ควบคุมราคาสินค้าและปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึง  

การคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยเรื่องสิทธิการรวมตัวเป็นองค์กรสหภาพแรงงานด้วย  

๒) เจตนารมณ์ในการเสนอกฎหมายฉบับนี้คือการเปิดโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ
ตกลงกันให้ลูกจ้างนั้นสามารถท างานที่บ้าน (work from home) ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชน ทั้งนี้ 
ในการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้น ต้องค านึงถึงเหตุผล ๒ ประการส าคัญได้แก่ ๑) กฎหมาย 
ที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชน ๒) กฎหมายฉบับนั้นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแล
สามารถน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้หรือไม่ ซึ่งเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลสามารถน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี้  
ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เห็นด้วยในหลักการและควรตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือร่วมกันพิจารณา 

๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก าหนดเกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือ 
สภาพการจ้างที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวโดยก าหนดให้ท างานได้ ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง อาจท าให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกตีความให้แคบลงได้ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลง 
จ้างงานกันตามสภาพของงานได้ยืดหยุ่นกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดว่า “สามารถน างานในทางการ 
ที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  
๘ ชั่วโมง” ทั้งนี้ควรก าหนดอย่างกว้าง โดยอาจก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการท างานได้ รวมถึงสหภาพแรงงานก็อาจเจรจาต่อรองได้อีกทางหนึ่ง 

 
 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ได้ก าหนดเกี่ยวกับ “สัญญาจ้าง”  
ไว้โดยให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถท าข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน ค่าจ้าง และเวลาการท างานได้  
ซึ่งสามารถตกลงให้มีการท างานที่บ้านและได้รับค่าจ้างได้และยังสามารถได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้วย ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องการท างานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้  
การจ้างแรงงานปัจจุบันอาจมีจ านวนลดลงเนื่องจากมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น การจ้างแรงงาน 
จึงต้องเป็นการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถยืดหยุ่นได้ 

๕) สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ท าให้มี 
การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตเริ่มจากการปฏิบัติตนในครอบครัวจนถึงการปฏิบัติในที่ท างาน  
โดยหลายสถานประกอบการก็มีการมอบหมายงานให้ลูกจ้างไปท าที่บ้าน การแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นี้เป็นการแก้ไขให้กฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติก็ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มีการท างาน
ที่บ้าน (work from home) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว โดยสามารถ
ดูแลครอบครัวไปด้วยและท างานไปด้วยได้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีความยืดหยุ่นให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถท าความตกลงกันได้  
ตามสภาพการงาน โดยในสถานการณ์ที่รัฐบาลประกาศขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ภาคเอกชนก็จะต้องปฏิบัติตาม
ซึ่งถือว่าเป็นข้อก าหนดท่ีทางราชการประกาศบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเพื่อการควบคุมโรค 

๖) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความเหมาะสม แต่อาจไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งก็เนื่องมาจากกระบวนการในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนและ 
ต้องใช้เวลานาน จึงจะสามารถเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่จะสามารถท างานที่บ้าน (work from home) เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

๒.๓ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๖๓ เสียง ไม่รับหลักการ ๓๑ เสียง งดออกเสียง 
๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติใหต้ัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา
ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
(อ.พ. ๒๒/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปคีรัง้ที่สอง)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/589813 

 

๒. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10192&mid=4376 

 

๓. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๓ 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับมาตรา โดยได้มีการพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 

- ร่างมาตรา ๓ (เพ่ิมมาตรา ๒๓/๑)   คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนี้ 
“มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๒๓/ ๑ ให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถ 

น างานในทางการที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละแปดชั่วโมง โดยให้นับเวลาดังกล่าวรวมเป็นเวลาท างานในวันท างานปกติของลูกจ้าง   
เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างาน  
ของลูกจ้าง หรือในกรณีมีความจ าเป็น นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างน างานในทางการที่จ้าง
หรือที่ตกลงไว้กบันายจ้างซึง่มลีักษณะและสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบ
กิจการหรือนอกส านักงานของนายจ้างได้โดยสะดวกให้ลูกจ้างน างานดังกล่าวไปท าที่บ้านหรือที่พักอาศัย
ของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ ได้ 

การตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ
น ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง 
(๒) วัน เวลาท างานปกติ เวลาพัก และการท างานล่วงเวลา 
(๓) หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่าง ๆ 
(๔) ขอบเขตหน้าที่การท างานของลูกจ้างและการควบคุมหรือก ากับการท างานของนายจ้าง 
(๕) ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การท างาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ที่จ าเป็น อันเนื่องจากการท างาน 

                                        
 ๓ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ บันทึกการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา  
ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/ 
library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๔ ถึง ๕ ในหน้าท่ี ๑๐ 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เมื่อสิ้นสุดเวลาท างานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการท างานตามที่
นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใด ๆ กับนายจ้าง หัวหน้างาน  
ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือลูกจ้างได้ให้ความยินยอม 
โดยท าหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

ลูกจ้างซึ่งท างานที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานที่ใด ๆ มีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯ 
 

๔. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุ
ระเบียบวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปทีี่ ๔ ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/599236 

 

๕. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที ่๒๙  
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10353&mid=4399 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 

         มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๖๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง 

๖. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10185&mid=4374 

 

 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ  
ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตท้ายรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบั ญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยยึดหลักการสมัครใจยินยอมเพ่ือให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ
ตกลงกันให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท าที่บ้านหรือในสถานที่ใด ๆ ได้ โดยก าหนดกรอบการตกลง 
ให้นายจ้างและลูกจ้างไปตกลงกัน และก าหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง
ภายหลังสิ้นสุดการท างาน และรับรองสิทธิของลูกจ้างที่น างานไปท านอกสถานที่ มีสิทธิเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างที่ท างานในส านักงานหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในหลักการและเหตุผลเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นดังนี้ 

“หลกัการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและ

ลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างกันให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท าที่บ้านนอกสถานประกอบกิจการ 
หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างนอกส านักงานของนายจ้างได้ (เพ่ิมเติม มาตรา ๒๓/๑) 

 

 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใช้บั งคับมาเป็นเวลานานและ 

อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับสถานสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและ
ลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกนัให้ลูกจ้าง
สามารถน างานไปท านอกสถานประกอบกิจการหรือนอกส านักงานของนายจ้างได้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการท างานของลูกจ้างและเพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง ตลอดจน 
มีส่วนช่วยเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเกินไป   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 

   มติ  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ ในวาระที่ สามเห็นชอบด้วยกับข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ โดยมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ๒๕๗ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
และไม่ลงคะแนนเสียง ๕ เสียง 
 
๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะสามารถตกลงกัน
ให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท านอกสถานประกอบกิจการหรือนอกส านักงานของนายจ้างได้ เพ่ือลดปัญหา
ความแออัดและลดการกระจายเชื้อโรค อันเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันต่อสถานการณ์
ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างและเป็นความตกลงยินยอมของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มิใช่การบังคับ 

อย่างไรก็ดี หากรัฐมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการตกลงในลักษณะนี้ ควรมีมาตรการส่งเสริม เช่น 
มาตรการทางภาษี หรือมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ เพ่ือให้มีการ Work From Home มากขึ้น 

๕.๒ การท างานที่บ้านเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัว โดยการท างานที่บ้านจะท าให้สมาชิก 
ในครอบครัวสามารถท างานควบคู่กับการประกอบกิจกรรมในครอบครัวได้ ทั้งนี้ รัฐควรมีมาตรการ
ส่งเสริมในการใช้เวลาว่างจากการท างาน Work From Home ให้มีการประกอบกิจกรรมในครอบครัว
ได้อย่างมีความสุขและเกิดความรักในครอบครัวยิ่งขึ้น 
 

_____________________ 

  



 

๑๓ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

  
พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีท่ี ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 ๑สามารถสืบค้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www. krisdika.go.th)  



 

๑๔ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปน้ี 

  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๒๓  ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและ

เวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงานตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง แต่วันหน่ึงต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีท่ีเวลาท างานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้าง
และลูกจ้างจะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนท่ีเหลือน้ันไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอื่นก็ได้  
แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้ว สัปดาห์หน่ึงต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 
เว้นแต่งานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต้อง
มีเวลาท างานปกติวันหน่ึงไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หน่ึงต้องไม่เกิน 
สี่สิบสองชั่วโมง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ในกรณีท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนท่ีเหลือไปรวมกับเวลาท างาน 
ในวันท างานปกติอื่นตามวรรคหน่ึงเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 
หน่ึงเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท าเกินส าหรับลูกจ้างรายวันและ
ลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงาน 
ท่ีท าได้ในชั่วโมงท่ีท าเกินส าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงาน 

ในกรณีท่ีนายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันได้ 
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างานแต่ละวัน 
ไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หน่ึงต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

๑๖ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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- iim1L~~8:wri11:w'Vl~v:wvi~v 1~rum1G'fi!uG'fuu~-:ia1u18ri11:w'1~vi1fl LL rt~ Lri~v-:iilv 1 u • 

' ' q ~ CV 0 JI lc:fll Cl QQ.I 

- :Wfl11fl11U1Vl111ilVlfl11LLrt~l"l1Ul"l:Wfl11Vl1-:J1'U"lJ€l-:J~'UL€l-:J1'118~'UL€l-:J€l8'VlU1'UVl1€l'Vl'Vlfl . ~ 

1vi81~ii11"11~1:W:W11"11UA:W • 
Work From Home 1m~.:iTl.!lP11:UbU1'Vl:U1Vl!i 

'11i!fl-:J1'UWIPlJ'U1i51fl11:W'Vl1-:JBL~fl'Vl1vilfl'1 (G'!Ylov.) Vl~v ETDA (L~~~1) flW'Vl11-:J 
~- , 

' ' ., 
~~Vlr!LW€lLl311'1!}~fililLLrt~'1-:JA:W 1u~1'U~€l-:JAmViG'fi!UG'f'U'Ufl11i51fl11:W~1'U'Vl1-:J€l€l'U1rti.11~Li1'UcJ1fl11vl1-:J1'U 

GUI 1£11 , , 

~~-:J~rt~:Wfl'Vl~:W1flflrJ1~-:J L iJ'Ufl1~U1'Ufl11 vl1€l ~1-:J 111 ~LfiVl ~rt-:J1'Ulil~-:JLLrt~G'f ~VJ'CJ'Ufl11vl1-:J1'U 1 tJfi'-:i 
' ., 

A'U1uVi:w 1~ 1vi8iiulil~8'11A'1JVilil~v\'11m~-:i1"Um:wLu1vi:w1vlil1flm1 Work From Home !K-:iii ., 
(ii). FivnuV1mif1~.:ibu11\11i'~ • • 

fl11L~:w~u1 'UYJfl 1 L i1~18fl11~8nu1~vi11-:ia:w1~fl 1 uVi:w ~m U'Um1~-:i~'1J'1J1ru 
' ., 

Uvfl'VlflA'U 1 uVi:w111~ L1rt1 L~:w-:i1mL~1 m1ri 8tl'ULL~rt~rii'-:i'11:w11t.1 Eivivi'1fl~18 61 Av ~1-Uvotivi Llil'U 
' ' I 

1iL1rt1fl1~otlU LLrt~1iLA~CJ-:Ji'.JCJ~G'f~Vl1flLLrt~~'ULA8 L"lf'U Group Video I Voice Call 1vi8~1€l~1-:J ., 
~1-Uv 1'Ufl11A8n'U1 'WLL~rt~Ar-:i 1~LLrl • 

- f.11:W 1~'1"1Ji11Vl fl11118-:J1'UG'f f.11'U~G'f "1Ji11Vl"lltl-:JG'f:W1~fl 1 'UiJi:WliJ~Vi11 ~ Lfi Vlfl11L~~8:W'Vl~€l:W • • 
~,:i 1 'U~1'Ufl11A1Ul"l:Wfl11LL Vl~fl1~1il18"ll eM L ~81~VlrJ1-:JG'f :W1~fl 1 'UVi:W LLrt~fl1111-:J LL~'U-:J1'U 1 ~ L Vl:W1~G'f :W • 

- 118-:J1'U~rt fl11vl1~1'U L~:W ~-:i LL~118-:J1'Ufi-:J~rt fl11vl1-:J1'U 1vi 8* ~rt~:Wfl'Vl~ L U'U'11Aqj 

G'f t.11u~ri11:w fluvi.U11 'WLL~rt~i''U vi1 fl~" fl11v11-:i1u 1~ LU'U 1 t1 ~1:w LL~'U ri11 LL ~-:iu ruvi1vi~v vt1'111ri 
QI • 

~ Lfi Vl~'U Vl~tl:W LG'f 'Utl LL 'U1'Vl 1-:J LLm "lJVl~el~-:J~ ~el-:Jfl11G'IUUG'l'U'Ulil1 flVi:w Vl1 fl ii ri11:wlil1 L U'Uel11illil~ • ., ' ., 
l'\'1 L il'Ufl11t1i'u-D'U ~el'U fl11U~U~-:J1'U L Wv 1 ~ L Vl:W1~G'l:W nUG'li11Vlfl11vl1-:J1'U:W1 n:LJ'U 

"' ' --() • .J., :!!"1" Vl'i.n1'\Jlll 'l!t1Jl'l'i. 2563, n1'iVl1'11'\JVl\J1'\J (Work From Home), '1Ufl'IJ Vl'11n https://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/ 

commarts/UploadedFile/413311_Vl'i.m'IJl1inum'ivi1.:i1'1J~U1'1JWorkFromHome.pdf (~UA'IJ'liu:IJ'1 ru -l'IJ~ Ci) iJ~'IJ1EJ'IJ 
l!l~<f) 

"''11tl'n.:i1'1J~~'IJ1!i'in'i'ilJVl1'1£ib~nVl'iuUn~. Fii'.iei Work From Home ET.:il.:i 1~\ii'.:i1'1J ... !ll1:1rn'.h, ~UA'1Jl\ii''11n . ~ 

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/e-Standard/Work-From-Home-Solutions.aspx 

(~UA'IJ'lim,i'1 ru -l'IJ~ Ci) iJ~'IJ1EJ'IJ l!l~<r) 



-~-

.. 
f1unuqn11a1-<Wdl1tiiua 
1. O"HJ1riau.n1w au18ncunu5umoaurnw 

i.Js::d1:5~ lvju(HUlCifl1SLOSEJUWSCJ~ 
2. S1Qll1UNan1sri·h·nu 5UlClClFIJ1UfilJHUlvlU 

0nJH1HSt>t{LlassA uu:m1vumu AJ1uor;001s 
auuauu 

' 

3. d\'JlthiH'ua nvvv0 
fiUllci!:tlvvtLcia::AU 
....& 'Lo. t () 

VvAJsn1n1u Llon1 * 
td:vs0 m.hrhHua 
avflrhCuICi l WSl:: 
fiuv:HUOfi1§\)(v 

- ~.:JLU1Vl:l.J1EJ1vti~ ~.:i1'lJ~1'\..161.JITTt:J~"'Ym (output) LL~~1~·EJ~L1m~A1~11'0J~LLa1L'2f~'OJ 
LLa1l5.:it11 L U1Vl:l.J1 EJVi:i.J:i.J1 rl1Vl'lJ~ L U1Vl:l.J1 EJ61.J€1.:J n~:i.J ~€1 EJVl~€1 11 EJ'U AA~ L ~€1~.:J L'21~:1.J m 1vl1.:!1'W L U'lJVi:i.J 

' ' 
Vl~m u1V1:1.J1EJ61.J€1.:J'2!:1.J161in~i~ L "il'WL ~€11 vt'2!1:1.J11crr~t:J~ L U'lJ~1EJ'UAA~ 1~ m1ri'1V1'lJ~ L u1V1:1.J1EJA11Vi'1v11 El 

' 
vi11~1il~.:i €1~1n1V1'lJ~~.:i~vi11:i.J1~L V111~Vi:1.Jlil~V1:1.J~ri'1"'.:i 11il 

kl. 'Vi1 Lfl~e:J-1 ffal'ffi 'tf 
LA~B.:iifovtl "lllil~vi11 Vfm1vi1.:i1'lJ61.J€1.:J~.:JVi:1.JiiA11:1.J'2!61.J A~€l.:!~11 'lJm1vi1.:i1't.I hl~i1n11 

. ' 'U 

m11 iLA~€1.:iijm l!w111~ 1-tl.:i1'\..1~1v '21€l~Aa€1.:inu1~'lJ011:1.Jm1vi1.:i1't.I 1 'WVi" LL~~ l9mu h'Vl~i4.:in~'lJ 
.:11'1..11'11.:i 1 61.l€1.:JVIU1El.:!1'W 

1'Wm1vl1.:!1'lJ A.:JVl~n L~ EJ.:in11~~ l9i€ltl1~'2!1'lJ.:!1'lJrl'UVIU1 EJ.:J1'lJfl1 EJ'lJBn hJ1~ ~.:iJ'lJ 
L~€lL:1.Ji.vt.:i1'lJV1EJ~"!i~rmLl!'OJ~ Work From Home €1.:!Ah1lil1Lll'Wl'i'B.:iri'1V1'lJ~m~u1't.lm1V1~€11tlLL'U'U 

' 'U 

1 tJm1~€1'2111rl'UVIU1 EJ.:J1'lJfl1EJ'lJ€1 n 11:1.J 1 tlfi.:im1-ru LL~ ~~.:i LB n'2!11~-u~ L'OJ'lJ LL~~'211:1.J11tll9111'0J'2!€l'U 
~B'lJn"'u 1~'0J~.:i 

I ~ I • OJ I 

m. "lfe:J'1'V11'1l9l~~mLf;:l~n1'fi'tJfit'1Le:ina1) 

- A11i1~tlLL 'U'U~oU~ L"il'WrJ1~1'lJ"ll€1.:!'V11.:!€1~ L 1L~U1.:J €1~1.:JU€JEJA11i1L 'U€lfl 'V11Pl'V'lvl Lb~~ 
~ L:i.J~~ L U'lJ'Vl1.:im161.JB.:JB.:ir1n1V1~€1:1.J1~u"ll1.:i L 1'91~'2!1:1.J11f:1~~l9iB 1~ LL'1~A11..ij~ 1 VfiiL..ij1V1u1~tlwli\'1 ' . 
L~B1vtLL'lJL"ilrJ1~~~l9i€lfl1EJ'lJ€lntMAn1'2!1:1.J11t1~~1')€11~m:i.J1'WLL~~L1'11~Lll~vi1m1 

'U 

- m1i1m1~€1'2!11-U'B3J'11tJm1~~l9iBtl1~'2!1tJ.:i1tJ~1tJ"liB.:i'V11.:il9i1.:i 1 ~.:iLlltJ"liB.:i'V11.:iV1"'n 
61.JB.:JB.:JA m~VIU1EJ.:J1'lJfl1EJ'lJ€lm .U1fi.:i 1~ L "!i'lJ L 1u 16lll91VI"' n61.J€1.:J€1.:JA m (official website) ~€1&1.:JAl.1€1€1'1..11m1 
(social media) ~€1.:JAm~ LL'1 LL'1~'V11.:J~ L:1.J'161.J€1.:!'21:1.J161inV1~€1VIU1EJ.:J1'Wfl1EJ'W€lflm m 'lJn11~~l9it1 ( V11ni1) 

'U 



-~-

dal)n1'1fiada .... .. ' ua::n1ssua'11anms 
1. A:>su1uuuuffd'a1;,u uthvue>EJ 

A)si1tuasinsffwnua::5tUanLuun10rns 
UEhJt:lvAflS 

2. n:>sun,siaaisuaua Ldu t)u1~6 social 
" media Hanut:hJuvFins ua~m05tuaut>0 

3U1Uf1HS2JHUJ8v1Ufi18Uvfl 
3. cnHsun1sd~d~aisaunu1 

IIJEJv~lfl8JU()vlUvvFlflS 

4. n1sftu.f~mna1s • . ---
ri1Hucmu:m10vi:h0uv8 /. 
rYvsuuuutivvmv 
ntuun10n1sua: (Ji:\ 
dt:>0n10a1sv0nmv ~ 
'lmunsn:itS0ciJu 

.o 

- ci'1V1i'UflT~ci.:i~m11t1G'l'U'Vlt.n 1 tleT.:i~ LM mifl.:i 1 'Ufl.:lrl m m1i1 m1L~~t1:1.J1~uuci'1V1~u 
'lJ 

' ' ... 
L :iifll! 1t1.:1'11t11 tleT.:i t 'V!1?i'~~ilfl~fl"llflWil1V1iJ1Vi 'V!~flflT'ii~1?1~.:11~uuci'1V1i'u 1-til 'Um1tli'rnL~.:ir11~1.:i ~ 

~1lJA11lJ L'V!lJ1~G'llJ 

- m1i'uci.:i LflflG'f 11 ri11n1'V!'Ul?l LL 'U1'Vl1.:lfl~ 1-:iiJ flt1~.:i1tl LL uu"lleM'Vl1.:I~ bU'U'VJ1.:lfl11LL'1~ 
'lJ 

' ' "' 
"lifl.:1'Vl1.:lcl°11fl.:1Viml\l 1 m 'U fl1W L ~.:!~TU L ·~fo 1 ~~ l?l'V!~'UG'lfll?l A~fl.:I ~fl fl11vl1.:11'U tl'U~.:I 1 mLa ~'Ufl flfl.:lrl fl1 

' 
* "lifl.:!'Vl1.:I~ L U'UV11.:I fl1) L "ll'U m1i'uci.:i~1'Ua LlJ'1'V!~fl)~'U'U~ l?l LnUiflll'1~ L~ ~till 

'lJ 

* "lifl.:!'Vl1.:lcl°11fl.:I L "li'U m1i'uci.:i 1vM Lflfl'111~1'U t tl1LLfl1llU1~ L.fl'Vl messenger 

* ri11i1m1a.:l'U1ll 1 'ULflfl'111~1m'Ufl11i'uci.:i1 'U~ULL 'U'U~ L~ fl'Vl1flU fl~ 'V!~fl~ L~tlfll1 
44.c::i.c=: ~~ .d Q.IQ.1~ I Q.l!I./ .Q.c=: Q.~ 

fl11'1.:1'11tlllfl"llflfl La fl'V11fl'U flG'I (e - Signature) 'VI LLG'll?l.:IA11l!G'lll~'Uli1~'V!11.:I~ AA'1fl'U"llfll.J'1ma fl'Vl1fl'Ufl'1 

Ll?l t1i11~tltl1~'1.:1 rl L ~fl )~'LJ ~1'U Aria~ Lu 'UL~ 1"1J fl.:! '11 t1ilfl~fl~ LM t11ifl.:i nu.U flll'1~ L~ fl'VJ)flU mhr'U 
• • , 'U \I 

LL'1~ L ~fl LLG'll?l.:ll1'UA ria ~.:I fl~11tlflll1'UiflA11lJ1 'Uiflll'1~ L~ fl'VJ)flUmhr'U 
' 'lJ 

(fl11'1.:l'U1ll1tl LL 'U'U~ L~ fl'VJ)floLJ fl~ mlli flLG'l'Ufl LL 'U~ L~fl.:lfl111-if a1t1il fl~fl~ L~ fl'VJ)floLJ fl'1 
'lJ 

"llfl.:I ETDA 11'1LLU.:11tlLL'U'U"llfl.:lfl11'1.:IL1'LU'U m 1ULLU'U~fl a1t1ilfl~fl~L~fl'Vl1flUfl&1l'i'11tl a1t1ilfl~fl 
'lJ 'lJ 

B L~n'Vl'rnu fl'1vi Lzjflnfl 1tJI LL a~ mEJiJflzjflB L~n-v11flih1'1vi L~flnfl 1~~.:i1mu1'urn-:rviflflf1 L1?1CJ«l.-Mu~m1 
'lJ 

flflfl 1 ui'u1fl.:i L1?1t1m11-if .:11'Ul91fl.:1Vil\l11ru1 L~ flfl 1-tll ~ L 'V!ll1~'1lln u1 ~titl1~.'1.:iri'"llfl.:lf111'1~1.:1V1~flci.:i.U fll!a 
• 'lJ 

L vJfl"li1 tl~l?lf111A11lJ L~tl.:l'V!~fl~'1fl1~'Vl'U~ L U'U 1 tJ11'11\l1 flJl tlAflA1lJ'V!~fl L VI~ fl1'HU~'11 tlljfl~fll\l~ hJ L U'U ' . 
~tlfllli''U) 



r 
I 

- G>O -

n1sada1uuailallannsaiinli ~?~A. 
Ce-Signature) 

A:isunisa\lmuluwmnsffttl?un1ssuci\l 
tu~duuuatannsauna 
• UC!C'h>A:>lUHUWUS s:HjlvURflanuuuua , " 

- c;: - ~ mannsvuna 
• s::4c:i:>qA ~LIJrn?1v~oa18uc:>iforltfis)uc:>o 

nuuDtJa ns~onauu 

• uaa\l:i1'-!AAac:illru:h:>silusu ue:>FD1u 
cuuuua5taflnsDOnaJu 

v 

.;: ~II 

er. nTnn'ULLa:Lb'tii"lJt13Ja 
'U 

f11'~..ij~Lfiu m11-tl f111LU~L~CJoU8lJ" 11iifi.:i~'VIG~1.:i 1 ~mtJ'W~m~ei.:i~ei.:irimr111ij 
I I I I JI' 

f111n1Vl'U~f11~'1.JTU f111LL"~ijf111~CJG'l11'W LCJ'U1CJ1 Vf r:J Lnm-Uei.:i-ru ~ ~.:i b 'U'Viu1~11iifi.:i f111LL u.:iU'UVl~eJ 
'U 'U 

LL 6111-U'eiii" ~1"8 ~"il'W m1tlnthi-:i LL"~'111ei.:i-Ueiii""ll8.:iv.:i rlf11~1 CJ 
'U 'U 

.c::il .cil 3d.<dl O Q.I Q.l~J.I OQ./ iefl/ 

- i"111l.Jf111Ll'l1CJlJ'Vl'U'VIVl181~'1.J'U'11Vl1'1.Jf111"il~Lf1'1.J"ll8lJ"'111"1t:IJ 11lJtNl'JeJ.:i'11lJ11tl 
'U .... 

n1Vl'W ~~'VIGf111 L oLJ1 fi.:i.LJ ellJ ""ll ei.:i r:J L~ CJ1oLJeJ.:i 1~ei cl1.:i L Vll.J1 ~'1l.J zj,:i ei.:i A f11€l 1"ilL~8f1bolll'l1lJVI~ f1 f111 
'U 'U 

I I lol I 

"need to know" Vl~eJVllJ1CJfi.:i b VlL oLJ1fi.:i1~LO'Vl1~Vi LnCJ1oLJeJ.:i L vJ1iJ'U L Yleiuei.:in'Uf111L oLJ1fi.:i.LJeiii" 
'U 

t~ CJ 1ii 1~-rueitJru1 I'! LL" ~m"il'1.:i ~"' ~eim1tl1-Ueiii"'11~rueiein1 tl L~ mL vd1~ 
, QI l\J .., 

- Vl1f1ij f111b -tl.:i1'U1~'1.J'U~ L U'U'U~f111'1.J'W 1"1"11 i;) ( 1~'1.J'U~ L U'W~1f1"1.:i 111"11'1.J i")lJ 
' . 

System ~'U 1) i"111~"il11ru1cJl Vfu~m1~iji"111lJ'Vl~eJlJ eicl1.:iti'ei CJ~ei.:iijm1..ij~v11 LL"~~8'111'W fou1 CJ 

~ 1'W i"111l.J~'W 1"1.:itl"ei ~ .n CJ LL fl~~ 1'W m 1-r m~n i"111lJ L tJtJG'i1tJ IK1"Uei.:i-U eiii"G'i1tJu i"11"1" ~1lJ ~1 CJ 
'U • 

- m1..ij ~Ltl'UoLJeJl.JmL"~f111LL 6111-U 8lJ"m1ij-W,:i fi"il'W b 'Uf111L oLJ 11ir'1~'1.JoLJ ell.!" ~.:i~ ..ij ~ Ltl'U 
'U 'U 'U 

b 'W1~'1.J'U L ~eiuei.:in'Wf111U1L oLJ1fi.:imii1~-ruei'Uru1I'}LL"~tl1-U'eilJ"1 tJ'l-U.:i1'U~8 L~ LL"~f111L oLJ11ir'1~'1.JoLJ8lJfl 
, 11&1 l\J \I 

CV I I 4 I 

"il1f1f1111'1.J'1.:i~1'WLi"11eJ"lJ1CJ 

- '11Vl-ru-Ueiii"~~ei.:im1LL6111zj.:im"ilij'11'W~LU'WoLJellJ"G'i1'U'Ui"11"1'1 i"111~1LU'Wf111~1'W1~'1.J'U 
'U 'U ' 

~'11lJ11tl..ij~ LnuutJVinm1L-U'1fi.:ivi~ei1-U.:i1tJ1~ t~CJmh.:iti'eiCJ1"1111~ufi.:i r:JL-U'11 -tl.:i1tJ~iim1~ein~u 
' 'U 

LoLJ1G'i1~'1.J'l.JLL~1 IP Address ~L.LJ11-tl.:i1u 1'uL1m~LoLJ1fi.:i V1~8~"iJ11ru11VfLtJu1tl1'11lJ'ULCJ'U1CJf111~lJi"118.:i 
'U • 

V I t' 

"lleJl.Jfl'11'W'l.Ji"11"1""llei.:iei.:i1"1n1 
'U • 

- 1"111iju~n111 'Wn11'111ei.:i-ii'eil.1'1'11~ru~..ij~ Lnueicl1.:i'1tl1 L'1lJ8 L~ei"~1"111m~CJ.:i 
'U ... . ,, 

"il1f1f111L~CJVl1 CJVl~Cl~q.j L~CJoUellJflVim"il Lfl ~'li'W"il1f11"111lJ ~~'Vlfll~~h.:i 1 



- Gil Gil -

ct. n1';iU';i~'ti3.JeJ1u~t1atan'Vl';it1ilnfl Ce - Meeting) • 
m~U1'Uf11'~vt~.:i~oini;ihi1~1~vrhm11 Work From Home ri.:ivt-WhJ.w''Um1tlw6Ui1 . . 

1 I II' II 

~1'U~e:ifil L~ nVJ 1e:iun~vt~e:i n11tl 1~6Uiie:ie:i'U1~tl ~m U'Un11tl 1~6UiiVi1 -tln'Ue:i ~1.:i LL Vl ~vt~1 ti -X.:iil • • 
vt1nn11tl1~"1tlJ~ ~e:i.:in111 ~ij ~~V11.:in~vtii1ti vt~e:i n~vti11tir\'1vt'Ui;J 1 ~~e:i.:ii1n11tl1~"1tiJ '111111t1 

e11.:i~.:i~1ii'Vl1~116Ur\'1vt'Ui;i11~1tim1tl1~6Ui1~1'U~e:i~ L~nV11e:i-Un~ Vl. Pl. ®ctbm zj,:i1:11ii11t11-itl~~.:i • 

nislJs:: uthuia51annsauna ~9,.AL 
"'"'ETDA (e } 

1. icuassuusn1s u0u1:vtuu~0~tJnuu 
n?HUSfllSlVv KSa?lJWlHUSf11SfllEJUi)fl 

\I •• *"". ..... J "'"" """ 2. f!'1SuS::ZJuncnAn.J lj>JOC:hJfllSfnSSUSwv .. ' 
cnurnJHu1EJ A)SWD1sru1W?tiusn1sntdsu 
rn·ssusa0 tl0tuu~H"usn1srlun1sLJf)uo 
OlUUlOSglU t1 lH Ul::au ttaJ 

3. n1st.JS::tlUSU 
cnuu1os~1u 

s:uu e-Meeting 
dt:i0Cims8u6u6'.:lou 
WSJUUS:(jLJllUU 

lJ - ""'' Ha1EJOvv8 

- ..ij'i;i L~~fllJU~f11)zj.:J81~L U'U~.:Jitl LL uu~1 ~U~f111L8.:J vt~e:i 1 -tlrn~U~f111.fl1tl'U8f) 
~ ~ 

L ~B 1~LL'U1~11 Lde:ii1 f111vl1.:J1'U~ ~e:i.:itl1~&'11'Un'ULL uutllj~ll'W''WGL "11.:i~ n111nn11m1~11~vt~e:i 1 V11Pl'Vlvl~ fl 
L ~e:i 1 ~'1111Tm~1LU'Wf1111~i;iEJ 1lJ~i;i-Ui;i1~vt11.:im1tl1~6U11 • 

- n11tl1~"1tl1~'11A'cyzj,:i~e:i.:im1n11-ru1e:i.:i~1iin~vt111EJ ri11~~11ru1ql~u~m1~ 
1~-run11-ru1e:i,:izj,:i L U'Wrn ~U~f111~i1 f111tl nu~~1lJlJ1 ~)fj1'lJ.vl L VllJ1~G'llJ LL~1 zj,:iij~.:J)~UUfl1UfllJ 

'\I dJ d.3 dJ • 

n11tl1~6UlJvi't~-run11-ru1e:i.:1LL~~f111U1~LiJ'Ufl11lJG'f8i;}fl~8.:J~1fJ~'UL8.:J • 
- m1tl1~"1tll~um11ii1m~1'U1~uu e - Meeting ~e:i.:ii1m1~'UcJ'U~1~'U~~111tl1~"1tll 

LLUUVl~1tJU~..ij'EJ (Multi - factor Authentication) zj,:iG111i111t1vi'11~vtmEJ1fim1 L"li'U m11-tl Password 

fl1U~nu One - Time Password (OTP) vt1e:in11~e:in~'Wvl1fl Username I Password LL'1~1~ 

r:J L eLJ1 ~1lJtl )~"ljlJ~'U~.:18 ~L 'U~tl )~61jlJ-ru1e:i.:i fl1) LLG'I i;i.:i ;}1 ~'11 Vl1flLiJuf111tl )~61jlJ~U6lJ8.:JVIU1 fl.:11'lJ-rfj 
'\J , '\J • , d.I 

~~~e:i.:i-W~11ru1 L~e:i.:i m11-tl1~uuA1u A11m1tl1~6UlJ~~ i;i~.:i LL~~ 1 ~u ~m1 L 'U116Umru1..ijn1 , , 
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11.Nd ~I 
b. n11L"l.11'W'Ll'Vl"llil.:Jil.:Jfln1"lf'H Work From Home 

LLlYmJ1u-tl1.:i. Work From Home nB1"ili1ri111Jlii1LUUV!~m~t1.:ihl1~~"il~~eNLoU1:!J1 
'IJ 

~u~"ll B.:iB.:i r1n1b~mJi]u~n11n "il Lo'Vl1~V1~Blii1 L llu ~ B.:i 1-tl~u~ bLn~~tJ n1cl Lo'Vl1 ~"UB.:1'11-W n.:i1u 
II I V 1 II 

~.:ii!u bbu~t111Vi'i1m1b~'1t11Jbb'U'Utl1~U3ur1~mmm11Jb~t1.:i"UB.:i~~~~BnBub-U'11-tl-WuYi buuc111Vi''Vlnriu 
'IJ • 

tJnm!1~t1hli1-U'Bt1nb1'u bbn~~B.:ibuum11Vi'-U'B1Jn~11JA111Jbllu"il~.:i zj.:i.LJB1Jnlii'1bllu~B.:ir1n1m1~B~~ dJ '\J '\J "lJ 

., ' 

- oUB1Jn-Wmnu"lJB.:i~~~~B b-tlu ~El - ?Inn b'UBn'V11Pi''Vlv1 Bbl.In 
'\J d.I '\I , 

- oUfl1Jn~1U?l"lJ.fl1'Vl boziu i11.LJ 1B b~'Uflfl i1tl11Jn i'.ib?l1JV!~ V!1EJL"ilrl1u1n "il1JnhJ1~n~u 
"lJ 'I . 'U " ., ' 

~uhl-ru1?1 mbb~.:i ~u 
' ., 

- oUfl1Jntl1~-wl/ri111Jb~t1.:i b-tlu m1&r1J~?IV!~BLf1~~~~u1t1~~L~fl COVID - 19, m11tJ 
'IJ 'IJ 

?lmu~~i1A111JL~EJ.:J, f111b~U'V11.:J1tlmi''U"il1f1~1.:JUWb'Vlf'l V!~fl'Vl'UU~6l111~1.:!6l11~ 

u-J. ile:Jfl111~1.:i1'Lln11 Work From Home 

1 u n11v11.:i1u~u1u b~Bvh1 tl'lnu ~ bi1nB1"il"il~ bn~B1n11Li:..1B ~ 1mLn~n~ Ln EJ 

fl111J~1~V!i1n~lii1L U'UL 'UV!n1EJ ~ b~e'.M zj.:JeJ1"il"il:mmmuu-tleJ.:i LVl1~v111 Vi'0:Wt11~?1.:ir1m mBm?!ll 
' ., 

1 um1L i1fi.:iiB1Jn"llB.:JB.:ir1n1V1~BiB1Jn"llB.:im i.:i1u 1~ iii.:ii1iBfl111~1'.:iVi'11r1ru ~.:iu 
'1 '\J '\I IU 

.. '"'.J- . ..... 
1. as:>;,aaua:>au uc:h:iwnooouOJEJ 

• v 

88'1vStJUA2>U 

2. \JnDc:h'.>A:>iuliuFh'HJaaane lU1Sttauvua. 
- c: """" - -" UEJflf11SvGUlUUuUa, ClSX>BuUlla::EJUEJU 

cb4AAauuu MFA: HliuC'!SJ08uUUS::5a 
n1seii5tuaHsvt.JsdEifnstl1s::L\5u .. '\,.,. ~ 

3. as~aauA~1uonaa\)uv0ur:iuannRsv 
I I t -V 'U l "'~ 

nuUlHEJUWSClu f ~.,,. 
:::::Z ~'It .J..1' 4. ... aa\'.Sua::u, VPN lUtJWt:11JC12l 
nutAsr:iu1EJa1un01u 

s. ~l>as:tuin 
tSchJA:>1uuuAvuaaon8 
lLa::fllSAUASv\lUCJIJa. 
aJU4AFia LaUu " 

' 
- fl11~11"il?le:J'U~1~'U"llfl.:J~Yi~~l'IB~1Elfl~1.:!1e:J'Uflfl'U L"lfu nBULU~~oUe:J1Jnfl11V'UtJU 

'IJ 'IJ 'IJ 

nu~G'l.:iriBu111~G'i.:i1J1"il~.:J LLn~1~1.:iii"ilu1~Yl1-ffL'VlflUfl Social Enoineerino V!ne:Jflbfl1oUe:J1Jnuru~ 
'\I ::> :::. '\J Ill 

0 -tl.:i1mLn~-U'Bl;JnG'l1u~rifln zj.:i"il~tln"fl1JLL tln.:iuqim -tl.:i1u"lle:i.:i L 111tJ1iv11L~B.:i1:Wfil~ 
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- tlnue:i-:ifl11l.1l1tifl.:i'll~B~.fi'EJ 
* Li11'i1'1iBl.1~ L"lii.i flBl.1Vi1Lt'rni i'.in11Li11\1'1'11vt1'uLnuiBl.J~eiBi.ihn 

~ ~ 
' v 

(sensitive) oUtl lJ ~ fl11l.1 i;ru (Confidential) LL~~ oUtl lJ ~Vi1 m tJ ti.:! A fl~ L vl 1-Ui.i 
~ ~ 

(Internal use only) 

* LLEJflfl11"5'~ LFlUoUtll.1~'11tJ~1 LL~~oUtll.J~fl11vl1.:11tJhi1 ~tJtJntJ fa Elfl11"5'~ LFlU 
~ ~ 

it1l.J~L~EJ1nu.:i1i.i1i.it1tlmru6llt1.:it1.:iri'ff;)Lvhi1i.i 
~ ' 

* \9l1T'il'1€lULL~~~tJEJtJ~1Uflfl~LLUUvtmEJU"il"5'EJ (Multi - factor Authentication) 
' 

L"litJ Password A1ur1nu OTP, Certificate Token Vl~B Biometric .,~., 
~ 

* vtl1tJ(9l)'J"il'1t1Utl1~1~m11-li~Lii~vt~t!'ll1~1~m1"1111~L~tJ 
v 

- t9lB.:!\9l11"il'1t!Ufl11l.1tint9lt1.:i6llt1.:iiBl.1~'Vlnfl-r.:int1mc.JmL 'Vl~~B (Sure ·flBtJ 1 -ti/Check 
~ ~ ' 

II I I , 

- fl'J)~~~.:lbb~~1-u VPN Li1m~t1l.J~t1nUbfl~t1~1EJG11i!n.:11tJ 

- ~.:i \9l 1~vti!n b~B.:i fl11l.1l1ti fl.:!'ll~t1~.fi' El Lb~~ m1Al.1fl1€l.:!oU€ll.J~ci1i.iufl fl~ b'1l.1€l . ~ . 
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cw-a:-a.1"1futyty1i11fl1em1-at1nu~.:i1u'11n~U'1ueueNtl-a:t'VIA~at1tlua• 
(Telecommuting Act 2018) 

f1T~tliju~\11'Ulil1f1U1'Ufl11ilbU'U New Normal '11vr-rue:i.:irif1'w1~e:i~tllj~.:i1'UL'UV16'11tJ 'l 
tJ1~bV1\3l bb~~1vr-ruritJW~tlll'W'1bll'Ui5m1tliju1i.:i1'U~~n-ru1e:i.:i?1m'U~!))1l.ln~vrl.l1tJ bi1e:i\J vtl3l l!:>ctt>oo 

~.:iW~tlll'W'211flmmn~Vll.l1EJ Republic Act 11165 Vl~tl Telecommuting Act 2018 L'U~d"llm1tJn11 
w1~11"l!uqiqi1i11f11tJm1tliju1i.:i1'Ulil1f1~U1'U 1~E.Ji1?111~'11r1'cybll'Um1-ru1eNbb'1~~l.l\Pl1eN~V1Bbb'1~ 
'211'21~ m1"lleN~ rimn1.n1ri btlf1"ll'U~'2!1l.lTmtllj u~.:i1'U~1tJ m1~e:i?1111 V11\Pll.l'U1\Pll.l bb'1~/vr~e:i bVl\Pl 1'W1'1 ~ 
V11.:irie:il.l~1 b!))e:i{ ru ?lm'U~~'U~.:i 1l.l'1 "!i?1m'Utl1~ne:iu m1 ~.:i b tltJn11b ~l.JV11.:i b~e:i n 1 'Llm1tllju~.:i1'U 

u ' 

1oXbbrlUfl'11m"lle:i.:i.n1rimn"U'W uV1ri°'".l1l.lil iii.:i"llHW1b?l'UtJ'2!11~'11r1'rubb'1~bb'U1A~Vitl1?1'ULlil"lltJ\lf111tl1~ml311-&' 
• u 

o.I I 

f1~Vll.J1 tJ~.:if1'111 

a1-a:a1~ty"llei.:1 Telecommuting Act 2018 eue>.:itl1:L'VIA~atltlua 

L'U°111.:im1tl1~ml311-tl'w1~11"l!ucytY'~11~1tJm1tllj~.:i1'Ulil1n~u1tJ"lle:i.:itl1~bV1\3lW~tlll'W'1 
vr~e:i Telecommuting Act 2018 -r11u1'1il'U 1tJU1tJ 1-Xm1l.l'11r1'tynUbb1\l\11'Ub 'W!1'W~~b U'Un1'1'.:ivr'1'n 

1 'Uf111oLJUb\Pl~el'Ubl311~:0n Ii) bb'1~«.:iril.l ii m1l.Jl.l.:i~'U 1 'Wf111Fll.J\Pl1tl\l~V15 bb'1~~\I b?l~l.1'211'21~ f111"lltl\I bb 1\l\11'U "" . . 
1~mow1~m11.UtJ1~1tJ"llUlil1nm1~~'U1"1ltl\lbV1Fl1'W1'1~l.J1bU'U~1'U°111tJ1'Wm1b~l.lV11\lb~e:imb'1~m1l.l~~Vl~'U • 
1 tJm1tliju~.:i1'U bbri~ ri'11n1"11e:i.:i111A btJf1"ll'U 1 -XilV11.:i b~ e:in 1 'Ub~e:i.:i"Ue:i.:i?lm'W~ tll)u~.:i1tJ~iJ1 °11?1'11'U 

tl1~ne:ium1 tl1~ne:iunutl1~bY1!3lW~tlll'W?1L~tJbow1~n1.:il.l~u~1bll'Ubi'.ie:i.:i~iln111i1111i11~~-LJ'~l.l1nbll'U • 
eJ'U~U?ltl\llil1nn11'11111il croob bi'.ie:i.:i~1fan fatJlil1f111tJ\11'Uvl"Uil~1'Un111i1111i111'U\J w.131. l!:>ct:bl!:> 

n1.:il.J~u'11ih~~u ri11l.l bbtleJ ~"1ltl\lf1111il111il 1fi.:i~e:i tJ'1~ '1lloo ~\I b U 'U~.:i~Gi'1'U~\I t:-i ~ n WVlU ~ei riru.n 1w • • 
"lii!))"Ue:i.:ibb 1.:i.:i1'U~"i!1 b ll'Ul'1e:i.:i b~'UV11.:i 1tltliju1i.:i1'U1 'W-ri'11l.J.:i b ~.:i~1'U 

bMtJ1nun~vrl.l1 tJv1.:i mh1 l.111)111 i;n bb i-i.:iww116UuqitY'~11~1tJm1tll)u~.:i1tJ1i11n~u1'U 
Vl~tl Telecommuting Act 2018 n1V1'U~1-Xr1111 'Telecommuting" Vll.l1tJfi.:i m1tll)u~\11'U~'211l.l11'1 
v11bu'Um11v1'1i11n?1m'U~~'U~zj.:iiJL-tl?1m'Wtl1~ne:ium1 (Alternative Workplace) 1~tJm11.Um1~e:i?111 
1 V11\Pll.l'U1\Pll.l bb~~/VI~ e:i b V1Fl1'Wfa~V11\l\Pltll.l~1 b!))tJ{L 'U m1tllj u~ \11'U (Telecomrriunications and/or 

Computer Technologies) ~\llil~bi1'U1~11e:i.:iFitJ1~ne:iu"lJtJ\IUV1UE.11l.l'O bbU\ltltlf1bU'U 1!:> ~1'U~1tJfl'U Ael 

(oo) m1tlij~.:i1'U~?11l.l11'1~1bu'Um11~'11n?1m'U~~'U~zj.:iiJL"!i?1m'Wtl1~ne:ium1 LL~~ (1!:>) LU'U\11'U 

~ ?11l.l 11'11-tin11~ei ?1111VJ1ril.l'W1 ril.l bb~ ~/vr~e:i L Y1ri1'Wfa~VJ1.:i ri e:il.l ~1bl))e:i41'Wn1 -stl lj u~.:i 1'U 

1~ tJW1~116UUru ru~ ouu ~.:in~ 11 Fll.l ri1e:i.:i bOW1~ bb 1\l\11'UVl~tl~ n..ij'1\1"1Jtl\li11 ri btl f1"ll'U bb'1~ 1~uru ru~ 
ti GI 't \J V 1U 

vr'1'nm1rl1A'qi1 tJm11-ffu.:iA'un~vrl.l1tJ~.:in~1111 i;n th~m11~tJi1?111~rl1A'cy~-:id 

*iJE.J~'ll1qi '1!"~1.l, '-!f'l'11m-.ij'~vi1offci2,J'1n!J'V!"1E.J iJ1E.JmL~E.J'ULL'1~rh1m1~1.:itl':i~L'Vlf'! nci.:in!J'V!mE.1~1.:itl':i~L'Vlf'! 
~TU n.:111.Jf'lru ~fl'S':i"m~n'J'r:I~ m, ~uff 1.J 1~ \11n https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/Final Telecommuting% 

() 
,, odud -

20Act%202018%20PH 2 .pdf ('1lBiJ'1Lt:JE.ILLW':i'L"m1.J'Vl mo W'J'r:l.f11f'l" W.f'!. l!:>ctbm) 
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G>. n11\J~u~~bU'Ll5113J (Fair Treatment) 

'Vl1::11"1!u ruru~ouu ~.:i n~11"5'i;)vi1~'1JL ~el L U'!Jm 1-ru1el.:ii'1vi5"1Jmufl~1 n1"1Jel.:1.f11 fl Lel fl"ll'!J ., ., . 
~tlnu~.:J1'1J~U1'1J Li;) E.J 1 i fl11~el"111 L Vl1fllJ'IJ1fllJbb~::/vt~el b Vlfl Li.J L~filVl1.:JflellJ~1 b\9lfftt '!Jfl11't.fn U~.:11'\J 
b ~el 1VlUfl~1fl1fl~l.J~.:Jfl~111~-rui'1vi5LL~::G'f1G'f~ fl11~1.:J 61 '11fl'IJ1 E.1~1-:J hluel E.lfll1l.J1 (911101'\J~'IJ ~1 , • I d,!I 

\9l1l.Jfl!)VllJ1E.Jbb1.:1.:11'\J Li;) E.Jn1vt'!Ji;) 1 Vl'IJ1E.1~1.:Jiivtu1~tlnu~ ~m~fl~1fl1fl~l.J~.:Jfl~11 b Vl E.JU b vh nu 

~f1~1fl1~tl~u~.:11'1J ru G'fm'!Jtl1::flelUfl11 zj.:ivtl.J1E.111l.J(i.:i m11~-rur11~1.:i\9l11.1tlfl~ r11~1.:1'1Tilf-ru 
m1vi1.:i1'1J~1.:i b 1~1 (overtime) r11..J1.:i b '!Jl'IJVIE.Ji;) i'1V1Bb '!Jfl11~1~fl~el'IJ i'1vi51 '!J"ll1.:11'1JvtE.Ji;)tJfl~LL~:: • • 
l'IJVIE.J i;)foi31~ i'1VIBb '!Jfl11L-U'15.:iG'f m'!J~vl1.:11'1J bb~::-U'ell.J~"1Jel.:Jel.:Jrl fl111l.J(i.:im11~ -ru LeJfl1G'f b '!Jfl11L-U'15.:i 

• 'lJ 

m1tlflelU"Sl.Jm1~~'1J1Vi'fl~::\9l1l.JG'f1fM1'1J LL~::m1tlflelU1l.J~1mvifliii-m~::i'1vi5~1.:i 1 ~LViE.Jrnvhnu 
~ljfln1fl1~tln~.:i1'1J ru G'ft:n'!Jtl1::flelUfl11 

l!I. fl113JbU'Llt=i1'L!9l1"1.lv.:J-lJa3.1ft (Data Privacy) 
'II 

'Vl1::11"1!U qifQ'~11~1 E.J m1tlnu~.:J1'\J'11fl~U1'1J"1Jel.:Jtl1::bVI131Vj~tJtlmM1vt'IJ (;) 1 Vl'IJ1 E.1~1-:J 
i'.ivii!1~ "5' (;) vi1111\9l1n11~ L vtl.J1::G'f1.11'IJfl11fi'l.Jfl1el.:i fl11l.J L ll'!J~1'1J !P11"1J el.:irU' ell.J ~~u fl~1fl11\l:: 1 i 

• 'lJ • 

1'IJfl11tlf1u~.:11'1J~ u 1'\J 1VILu'IJ1 tl\9l1l.J1 \9lt"ltl1::'1.:ir1 "1lel.:Jel.:ir1 fl1 LL~:: LL ~.:i 1Vfuflmfl1~.:ifl~11vi11ufi.:i d.J • • 

fl!j1::Lu E.JU"1Jel.:JU~~VI bb~::fl!}Vll.J1E.I~ b~ E.ldrUel.:JnUfl11~l.Jfl1el.:J-U' m,i~· fa E.llj fl~1fl1~tln U~.:11'\J~U1'1J 
' ,, ,, 

iivi-U1Vi-rn~1rU'ellJ~"llel.:1el.:i ri'fl1ml.J1.11\9l1m1~.:ifl~11 Vi'.:i-U Li;) E.Jrhuflfi.:iuviuqiqJ~ LL vi.:i'Vl w11"1!uqJfQ'~ 

fl111JLU'!Jci1'1J!P11"1Jel.:J-U'ell,j~Vl~el Data Privacy Act of 2012 
I .., II I 

Ln mnu fl1ruU'IJ1 E.1~1.:1 Lb~::~ fl~1.:J t9i'el.:J \9l fl~.:! n1Vl'IJ i;)l.J1\9l1101'1JsLJ'IJ \9\'1 b '!Jfl11fll.J fl1el.:J.LJ ell.J~ 
\I di , \I 

' ,, 
ci1'1JUflfl~ 61i.:il.J1\9l1fl11LVl~1Uel1'111l.J(i.:im11.U.:i1'1Jeltlfl1W'Vlfl'Vl1vt~el Universal Serial Bus (USB) • • 
m1'11ni;)m11.U.:i1'1Jen1i;)LL11 LL~::m11 .U.:i1'1J~'IJ~"5'i;)LtlU-U'ell,J~ Li;)E.J 1-tl~'IJ~elel'IJ 1m1 vt~el Cloud Storage 

zj.:i'-lfl~1fl1~t1nu~.:i1'1J~u1'1J'1::t9i'el.:itlnu~\9l1l.J'IJ fou1 E.Jfl11l.J L u'!Jci1"1J!P11 (data privacy policy) ., ,, 
"1Jel.:JrUellJ~ b Vl~1U Lb~:: 1 otl.:11'\J mlJ-U'el n1vt'!Ji;)"1Jel.:J'IJ1 E.J..J1.:i L vhi!'!J 

'lJ 

. '!Jel n'11mr'IJ -U'eln1vt'!Ji;) LL~:: L~el'IJ1"1Jm1~elG'f11 L vi1fl1.1'1J1 fll.J 'IJ1 E.1~1.:1'1:: \9l el-:1"5' i;)vJ1 L u'IJ 

~1E.Jafl~werfl~1l.Jelu LL rill fl~1fl1~t1nu~.:11'1J~u1'1J 11l.J(i.:i LL%.:i 1 Vffl1::vi11.:i bb 1.:1.:11'\J bb~:: m1~1.:i.:i1'1J 
(Department of Labor and Employment - DOLE) vi11u(i.:im1E.Jell.J-rum1tl~u~.:11'1JL(;)E.JlG~.:Jfl~11 

1::vt11.:i'IJ1E.1~1.:i Lb~::~fl~1.:i Li;) E.J"5'i;)vl1 bb uuvlel{l.J11 E.J.:!1'1Jl'l1l.J~ DOLE n1vt'!Ji;) LL~::ci.:1'11 L 'IJ1vt~el 
'lJ 

"11L 'IJ1~~vr~ 1 tlei'.:i DOLE Vl~elG'11i1rn1'1J"5'.:Jvtli;) 

m. vtanfl113Jaa!fl1l;i (voluntary base) 
' ,, ' 

viafli1ri'qi~fltlwfl11vii1.:1"1Jel.:i'Vlw11"1!uqJqi~ouu-U fielfl11l.Jl'lfl~.:1L~el.:im1t1nu~.:11'1J 

~U1'1J Li;)E.Jfl11b oUL Vlfl L '!J fafilt9i'el.:JeltjU'IJ~'IJ~1'1Jfl11l.JG'flJfl11'1 (voluntary base) WVll1.:J'IJ1E.1~1.:!Lb~:: 
~ fl~1.:J 111Jfi.:i ~ti.:! b U'IJ 1 tJ mlJ-if tin1vt'Ui;) Lb~:: b~tl'IJ 1 "1l~'U1 E.1~1-:J bb~:::~ fl~1-:i 111l\9l fl~.:1~11Jtl'U 
'lJ . 'lJ 

II d 11 

Vl'Ll1'Vl"l.lv.:Jn1::'Vl11.:Jbb1H1'Llbbft::n11;i1.:i.:i1'LI (Department of Labor and 

Employment - DOLE) 

a.J1\9l11 ~ LL vi.:i'Vl1::11"1!u qJfQ'~ouu~.:ifl~111~n1vt'!Ji;) 1Vf fl1::vi11.:1LL 1.:i.:1T1JLL~::m1..J1.:i.:i1'U 

ilvi-U1~"5' i;)vi1 Lfl1.:ifl11tl1~ti.:1"1Jel.:1n~lJel!PlG'f1vtn111J~"'11.111t"l 1 .Uitit1f1u~.:i1'U'11fl"'()1'U~fil'IJ~.:i hi'1 -tl • • d.J 
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r.'lm'Uthitflv'l..lrn':i.n1t11'U':itt1tnm1ihfi'U'11:utJ 11?1t1~v-:iv\'1rn':i~mni..ijt1 r\'1V1'U1?1"llv'IJL"ll~ 'l.litL51'U~~ 

LL~t':i1tJ-:11'U\9l v-r~r.'l.n1u1 el Lr.'l~"\l~'U Lfl':i-:lf11':i t'l~1-:I 1 ':in~ fl'J1:Uotl\?1L"\l'ULM mn'l..l~ fl~f."\JtV!~v'l.l':it L.f1Vl"llt'J.:J.:J1'U 
~ . 

~'11:U1':i'11 irn':i'l.l~u~-:i1'U~1:uLL 'U1vi1.:i~-:ifl~11~-:im"\l~v.:i-sv 1 ~ DOLE 'l.l':itf11iatv~1.:iL U'Uvi1.:irn-s\9lv 1 'll 

LLlJV'l':it':i1"1Jururu~ou'l..Jd"\ltii~~ 1-Uu-:iArnL~1 L~vtl V'I. iai. ~ctb~ ., ., 
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