
 
ฉบบักา

รตูน 

คูมือกฎกระทรวง 
สําหรับลูกจางทํางานบาน 

ลูกจางทาํงานบาน 
ก็เปนแรงงาน 

ลกูจางทาํงานบานก ็
มีสทิธติามกฎหมาย 

ลูกจาง 

Decent  งานทีม่
คีุณคาของ

 

ลูกจาง
ทาํงาน

บาน 

work 

ไมเอาเปรียบ             



บทนํา 
 คู่มือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างทํางานบ้านทราบถึงสิทธิท่ีได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน โดยกฎหมายที่คุ้มครอง
ลูกจ้างทํางานบ้าน คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 14 ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับท่ี 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสําหรับลูกจ้างทํางานบ้าน 

 คณะผู้จัดทําจึงหวังว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วย

ให้ลูกจ้างทํางานบ้านไม่ถูกละเมิดสิทธิท่ีตนพึงมีพึงได้ รู้เท่าทัน

นายจ้าง สามารถปกป้องสิทธิตนเองได้และสามารถต่อรองกับ

นายจ้าง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ท่ีสําคัญหวังว่า

คู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกจ้างทํางานบ้านรู้และเข้าใจ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 มากยิ่งขึ้น เพื่อให้กฎกระทรวงฉบับนี้

สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างทํางานบ้านได้อย่าง

สมบูรณ์ และเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าสําหรับลูกจ้างทํางานบ้าน

ต่อไป 
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ลูกจางทํางานบาน คอืใคร? 

สถานการณของลูกจางทํางานบาน 

 

     สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
ได้สํารวจ “ลูกจา้งในครัวเรอืน 

ส่วนบุคคล” พ.ศ. 2552 มีจํานวน 
ประมาณ 230,000 คน  

 

 

ลูกจ้างทํางานบ้าน คือ บุคคลชายหรือ 
หญิงที่ทํางานในบ้าน หรือทํางานอื่นๆ เกี่ยวกับ 
งานบ้านในบริเวณที่พักอาศัยเท่านั้น อันมิได้มี 
การประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย โดยได้รับค่าจ้าง 

เป็นการตอบแทน  
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ในปี พ.ศ. 2550 ลูกจา้งทํางาน
บ้านสร้างเม็ดเงินสะพัดสูงถึง 

27,000 ล้านบาท 

ณ เดือนมีนาคม 2556 
มีแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ 

(พม่า ลาว และกัมพูชา) ท่ีประกอบ
อาชพี “งานรับใชใ้นบ้าน” จํานวน 
48,600 คน (ข้อมลูสํานักบรหิาร 

แรงงานต่างด้าว) 

♦ ลูกจ้างทํางานบ้านมีทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ 

♦ ลูกจ้างทํางานบ้าน อาจพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง หรือเดินทางไปกลบัก็ได ้

♦ งานของลกูจ้างทํางานบ้านถกูมองว่าไม่มีมลูค่าทางเศรษฐกิจ ทําให้ลกูจ้างทาํงาน

บ้านได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควร 



สภาพการทํางานของลูกจางทํางานบาน 
มีชัว่โมงการทาํงานที่ยาวนาน ไม่มีเวลาทาํงานที่แน่นอน 

และไม่มวีันหยุดพกัผ่อน 
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มีปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อยๆ  
เช่น การสัมผัสสารเคมีซักล้าง การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องใช้ไฟฟา้  



ค่าจ้างของลูกจ้างทํางานบ้านขึ้นอยู่กับความพอใจของนายจ้าง  

นายจ้างใช้วาจาไมเ่หมาะสม ขม่ขู่ ทําร้ายร่างกาย ลว่งละเมิดทางเพศ  
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แรงงานขา้มชาตมิกัไมม่ีเสรภีาพในการเดินทาง การรวมกลุม่ 
และสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของตนเอง 



ลูกจางทํางานบานมกีฎหมายคุมครอง คอื... 

ออกตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

 

 กฎกระทรวงฉบบัที่ 14 (พ.ศ.2555) 

ถือเป็น ข่าวดี สําหรับลูกจ้าง 
ทํางานบ้านทุกคน เพราะกฎกระทรวงฉบับ

นี้ได้ขยายการคุ้มครองลูกจ้างทํางาน 
บ้านเพิ่มมากขึ้น 

ประเดน็การคุมครองของกฎกระทรวงฉบบัที่ 14 (พ.ศ.2555) 

⇒ วันหยุดประจําสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 1 วัน  
⇒ วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน 
⇒ เมื่อทํางานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผอ่นประจาํปีไม่เกิน 6 วันทํางาน 
⇒ สิทธิลาป่วยได้ตามท่ีป่วยจริง โดยได้รับค่าจา้งเท่ากับวันทํางาน      

แต่ปีหน่ึงไม่เกิน 30 วัน 
⇒ ได้รับคา่จ้างเทา่กบัค่าจ้างในวันทํางาน เมื่อทาํงานในวนัหยุดประจํา

สัปดาห์ ตามประเพณี และพักผอ่นประจําปี 
⇒ ห้ามจ้างเด็กอายุตํ่ากวา่ 15 ปี เข้าทํางาน 
 

      

รูหรอืไ
ม…? 



คํานยิามศัพท 

 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 14 (พ.ศ.2555) 
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กําหนดสิทธแิละหนาทีข่องนายจางและลูกจางทํางานบาน ดงันี.้.. 

 

 

“นายจ้าง” หมายความว่า   
ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางาน

โดยจ่ายค่าจ้างให้  

“ลูกจ้าง” หมายความว่า  

ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดย
รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อ

อย่างไร  
 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญา

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา 

ซึ่งลูกจ้างตกลงจะทํางานให้แก่

นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้

ค่าจ้างตลอดเวลาที่ 



นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน (ม.15) 

6 

การคุมครองแรงงาน 

นายจ้างห้ามล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้าง   
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือลูกจ้างเด็ก (ม.6) 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 14 กําหนดใหลูกจางมีวันหยุด 3 ประเภท คือ.... 

วนัหยดุประจําสัปดาห 
⇒ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน  
⇒ ระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน  

วนัหยดุตามประเพณี 
⇒ ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมทั้งวัน

แรงงานแห่งชาติ  

วนัหยดุพกัผอนประจําป 
⇒ ลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี          

มีสิทธิลาพักร้อนไม่เกินปีละ 6 วันทํางาน  

 ลาพกัรอน 

หรอื 

⇒ ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี  
เป็นลูกจ้าง (ม.44) 

⇒ ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อ
การใดๆ จากลูกจ้างเด็ก  ม.51 (1) 

⇒ ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเด็ก
ให้แก่คนอื่น ม.51 (2) 

วนัหยดุงาน 

แรงงานเดก็ 



 

8 

***นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน (ม.70) 

ถ้าเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างภายใน 3 วันนับต้ังแต่วันที่เลิกจ้าง 

สทิธกิารลาปวย 

คาตอบแทนในการทํางาน 

สําหรับวันที่ลูกจ้างลาป่วย นายจ้างต้อง

จ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา “เท่ากับ

ค่าจ้างในวันทํางานปกติ” แต่ไม่เกิน 

30 วันทํางานต่อปี ม.57 (1) 

♦ ลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง (ม.32) 

♦ ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทํางานขึ้นไป 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง 

ใบรับรองแพทย ์

 ค่าจ้างจะต้องเป็นเงิน
เท่านั้น ไม่ใช่อาหารหรือ

ส่ิงของ (ม.5) 

 นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจํา 

สัปดาห์ ตามประเพณี และพักผ่อนประจําปี  

“เท่ากับค่าจ้างในวันทํางาปกติ” (ม.56)  



♦ ให้นายจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ลูกจ้างปฏิบัติงานให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนด  (ม.104) 

♦ ให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ดังกล่าว และให้นายจ้างดําเนินการให้ถูกต้อง 
(ม.105) 

♦ ให้นายจ้างมีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการ
ตรวจให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน (ม.107) 

นายจ้างไม่จัดให้มีวันหยุด
หรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย 

 ปรับไมเ่กิน 20,000 บาท  

นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง  
หรือจ่ายน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 

 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือท้ังจําท้ังปรับ  

9 ความปลอดภยัในการทํางาน 

บทกําหนดโทษ 

 

กฎหมายกําหนดให้มี “พนักงานตรวจแรงงาน”  
เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างทํางานบ้าน มีหน้าท่ีดังนี้ 



 อนสุัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบบัที ่189 วาดวยงานที่มคีณุคาสําหรบัลูกจางทํางานบาน 

แตถาพจิารณาอยางละเอยีดจะพบวากฎกระทรวงฉบบันี ้
ยงัขาดการคุมครองทีส่อดคลองกบั.... 

⇒ ให้ลูกจา้งทํางานบ้านได้รับค่าแรงขั้นต่ําเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป 
⇒ คุ้มครองลูกจ้างทํางานบ้านหญิงให้ลาคลอดได้ และห้ามเลิกจ้าง

เพราะตัง้ครรภ ์
⇒ กําหนดชั่วโมงการทํางาน ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
⇒ การคุ้มครองด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทาํงาน 
⇒ การเข้าถึงสิทธปิระกันสังคมมาตรา 33 ของลูกจ้างทํางานบ้าน 
⇒ ส่งเสริมให้ลูกจา้งทํางานบ้านรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานได้ 

ซึ่งกฎกระทรวงฉบบัที ่14 ควรขยายการคุมครองในประเดน็สําคัญ
เพือ่ใหสอดคลองกบัอนุสญัญาฉบบันี ้ไดแก.... 

 สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้จะช่วย
ให้ลูกจ้างทํางานบ้านทั่วโลกได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆ  
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 และมีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องแรงงานที่
อายุน้อย หรือแรงงานข้ามชาติ หรือแรงงาน
ท่ีพักในบ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าอีกด้วย 

** ปัจจบุันประเทศไทยยังไมร่ับรองอนุสัญญาฉบับน้ี ** 



ลูกจ้างทํางานบ้านสามารถขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกเมื่อเจอปัญหาใดบ้าง 

⇒ ไม่มีเวลาพักผอ่น หรือนายจ้างไม่ใหอ้อกจากบ้าน 
⇒ ถูกไลอ่อกจากงานโดยไม่เป็นธรรม หรือนายจ้างไม่ยอมจา่ยคา่จา้ง 
⇒ ถูกทําร้ายร่างกาย หรือลวนลามทางเพศโดยนายจ้างหรือสมาชิกในบ้าน 
⇒ นายจ้างยึดเอกสารประจําตัวหรือเอกสารเกีย่วกับการทํางาน 
⇒ ถูกนายจา้งหรือคนของนายจ้าง บังคับให้ทํางานโดยเราไมส่มคัรใจ  

ลูกจา้งมสีิทธิยื่นคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ท่ีสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัหรือพื้นที่ท่ีลูกจา้งทํางานอยู่ 
*กรณีไม่ได้รับค่าจา้ง ลูกจ้างมีสิทธิยืน่คําร้อง (แบบ คร. 7)  

กฎหมายเกีย่วกบัลูกจางทํางานบาน 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2555) คุ้มครองใครบ้าง 
ลูกจา้งทาํงานบ้านทุกคนที่ทํางานในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย 

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 14 ลูกจ้างจะ
ทําอย่างไร 

ถาม-ตอบ 

ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
หรือไม่ 
ลูกจา้งไมว่่าสัญชาติใด สามารถเดินทางได้ทุกจังหวัดในประเทศ 
หากมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน 

? 
ถาม: 
ตอบ: 

ถาม: 

ตอบ: 

ถาม: 
ตอบ: 

ถาม: 
ตอบ: 
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ตองการขอความชวยเหลือหรือขอมูลเพิม่เติม โทร... 

ไมวาสถานะของคุณจะ 
“ถูกหรือผิดกฎหมาย” 

คุณจะไดรบัความชวยเหลอื 
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มูลนิธิเพือ่การพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
(Homenet Thailand) 

0-2513-9242 

มูลนิธิเพือ่การพัฒนาเดก็ (มพด.) 

0-2433-6292 

มูลนิธิเพือ่สุขภาพและการเรียนรูของแรงงาน 

กลุมชาตพัินธุ 
053-811-202 

มูลนิธิเครือขายสงเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน  

(LPN Foundation) 

034-434-267 

 

 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
 1694 

1300 

1669 

กรมการจดัหางาน: 

กระทรวงแรงงาน 

ศูนยประชาบดี: 

ขอความชวยเหลอืเรงดวน 

ศูนยนเรนทร: 

เจ็บปวยฉุกเฉิน 

สํานักงานตํารวจแหงชาต:ิ 

แจงเหตุดวนเหตุราย 

191 

1506 

หนวยงานรัฐ 



มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

677/6 ซอยลาดพร้าว 5/1 แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02-513-9242 โทรสาร 02-513-8959 
E-mail : center@homenetthailand.org 

เรียบเรียงโดย 

“ไมวาเราจะทํางานประเภทใด  
เรามสีิทธทิี่จะไดรบัการเคารพ 

และไดรบัการคุมครอง 
ตามหลักสิทธมินษุยชน” 

อรรัมภา บุญยงยศ และทรงพร โตรัตน์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 


