
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความใน (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
ขอ ๒  การคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บานนอกจากที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน เวนแตการคุมครองแรงงานตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 
๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๑๒๓ มาตรา 
๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา 
๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ ใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๓  เพ่ือประโยชนในการคุมครองแรงงานตามขอ ๒ งานท่ีรับไปทําที่บาน 

หมายความวา งานที่ลูกจางรับจากนายจางไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม หรือแปรรูปสิ่งของใน
บานของลูกจางหรือสถานที่อ่ืนที่มิใชสถานประกอบกิจการของนายจางตามที่ไดตกลงกันเพื่อรับ
คาจาง โดยใชวัตถุดิบหรืออุปกรณในการผลิตของนายจางทั้งหมดหรือบางสวน และโดยปกติการ
ทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
นายจาง 

 
ขอ ๔  ใหนายจางผูซึ่งสงมอบงานใหลูกจาง แจงใหพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนากอนวันสงมอบงานดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  ใหนายจางจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือที่มีขอความถูกตองตรงกันจํานวน

สองฉบับโดยมอบใหลูกจางและนายจางเก็บไวฝายละหนึ่งชุด พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได 

สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) วันและสถานที่ที่ทําสัญญาจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ช่ือตัว ช่ือสกุล อายุ และท่ีอยูของนายจางและลูกจาง 
(๓) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการของนายจางและสถานที่ทํางานของลูกจาง 
(๔) ประเภท ลักษณะ และสภาพของงานที่สงมอบใหแกลูกจาง 
(๕) วันและสถานที่ที่นายจางสงมอบงานใหแกลูกจาง 
(๖) อัตราคาจาง และการหักคาจาง 
(๗) วันและสถานที่ที่นายจางจายคาจาง 
(๘) วันและสถานที่ที่นายจางรับมอบงานจากลูกจาง 
 
ขอ ๖  ใหนายจางจายคาจางใหถูกตองตามอัตราคาจางตามขอ ๕ (๖) และตาม

วันและสถานที่ตามขอ ๕ (๗) ทั้งนี้ วันที่จายคาจางดังกลาวตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจาง
สงมอบงานใหแกนายจาง 

 
ขอ ๗  ในการจายคาจางใหแกลูกจาง หามมิใหนายจางหักคาจางไวเพ่ือการอืน่ใด 

เวนแตเปนการหักเพ่ือ 
(๑) ชําระเงินตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ

สหกรณออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียวโดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากลูกจาง 

(๓) ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกเครื่องจักร อุปกรณ หรือวัตถุดิบของนายจาง
อันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของลูกจางโดยไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากลูกจาง 

การหักตาม (๒) และ (๓) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ และจะหัก
รวมกันไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามขอ ๖ เวนแตนายจางไดจัดทําเปน
หนังสือ และลูกจางไดลงลายมือช่ือใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ 

 
ขอ ๘  หามมิใหนายจางสงมอบงานดังตอไปนี้ใหลูกจาง 
(๑) งานผลิต ประกอบ บรรจุ แปรรูปวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เชน งานทําพลุ 

งานทําดอกไมเพลิง 
(๒) งานผลิตหรือบรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายหรือวัตถุมีพิษ เชน สารไซยาไนด 

สารกอมะเร็ง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรืองานที่มีสารเคมีที่เปนอันตรายหรือวัตถุมีพิษ
เปนสวนประกอบ 

(๓) งานอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๙  ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน

และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และตอง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานที่นายจางจัดหรือกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๐๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
อุไรวรรณ  เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๓๕ ก/หนา ๑๓/๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการ
คุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บานใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
จีระ/สุนันทา/ ตรวจ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
A+B 

 


