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 คู่มือเล่มนีจ้ัดท าขึน้เพื่อให้ลูกจ้างท างานบ้านทราบถงึสิทธิที่
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน  โดยกฎหมายที่คุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้าน คือ กฎกระทรวงฉบบัที่ 14 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีผลบงัคับใช้เมื่อวันที่  
9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  กฎกระทรวงฉบับนีใ้ห้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทัง้แรงงานไทย  และแรงงานข้ามชาติ    โดยมีเนือ้หา
สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน 

 คณะผู้จัดท าจงึหวังว่า  คู่มือเล่มนีจ้ะเป็นช่องทางหน่ึงที่ช่วยให้
ลูกจ้างท างานบ้านไม่ถูกละเมิดสิทธิที่ตนพงึมีพงึได้ รู้เท่าทนันายจ้าง 
สามารถปกป้องสิทธิตนเองได้    และสามารถต่อรองกับนายจ้าง     
อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย   ที่ส าคัญหวังว่าคู่มือเล่มนี ้
จะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านรู้ และเข้าใจกฎกระทรวง     
ฉบับที่ 14  มากยิ่งขึน้   เพื่อให้กฎกระทรวงฉบับนีส้ามารถคุ้มครอง
สิทธิขัน้พืน้ฐานของลูกจ้างท างานบ้านได้อย่างสมบรูณ์ และเพื่อให้
เกดิงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านต่อไป 
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ลูกจ้างท างานบ้าน คือใคร? 

สถานการณ์ของลูกจ้างท างานบ้าน 

 

     ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
ได้ส ารวจ “ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน

บุคคล” พ.ศ. 2552 มีจ านวน
ประมาณ 230,000 คน  

 

 

ลูกจ้างท างานบ้าน คือ บุคคลชายหรือหญิง
ที่ท างานในบ้าน หรือท างานอื่นๆ เกี่ยวกับ
งานบ้านในบริเวณที่พักอาศัยเท่านัน้ อัน
มิได้มีการประกอบธุรกจิรวมอยู่ด้วย โดย

ได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน  
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ในปี พ.ศ. 2550 ลูกจ้างท างาน
บ้านสร้างเม็ดเงนิสะพดัสูงถงึ 

27,000 ล้านบาท 

ณ เดือนมีนาคม 2556 มีแรงงาน 
ข้ามชาติ 3 สัญชาต ิ(พม่า ลาว และ
กัมพชูา) ที่ประกอบอาชีพ “งานรับใช้
ในบ้าน” จ านวน 48,600 คน (ข้อมูล

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว) 

 ลกูจ้างท างานบ้านมีทัง้สญัชาติไทยและตา่งชาติ 
 ลกูจ้างท างานบ้าน อาจพกัอาศยัอยูก่บันายจ้าง 
หรือเดินทางไปกลบัก็ได้ 

 งานของลกูจ้างท างานบ้านถกูมองวา่ไม่มีมลูคา่
ทางเศรษฐกิจ ท าให้ลกูจ้างท างานบ้านได้รับ
คา่จ้างน้อยกวา่ท่ีควร 



สภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน 
มีช่ัวโมงการท างานที่ยาวนาน ไม่มีเวลาท างานที่แน่นอน 

และไม่มีวันหยุดพักผ่อน 
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มีปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อยๆ  
เช่น การสัมผัสสารเคมีซักล้าง  การเกิดอุบัติเหตุจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  



ค่าจ้างของลูกจ้างท างานบ้านขึน้อยู่ กับความพอใจของนายจ้าง  

นายจ้างใช้วาจาไม่เหมาะสม ข่มขู่ ท าร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ  

3 

แรงงานข้ามชาติมักไม่มีเสรีภาพในการเดินทาง การรวมกลุ่ม 
และสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของตนเอง 



 รู้หรือ
ไม่? 

 
ลูกจ้างท างานบ้านมีกฎหมายคุ้มครอง คือ... 

ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) 

ถือเป็น ข่าวดี ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน
ทุกคน เพราะกฎกระทรวงฉบับนีไ้ด้ขยาย 
การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเพิ่มมากขึน้ 

ประเด็นการคุ้มครองของกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) 
ซึ่งเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ได้แก่.... 

 วันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน  
 วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน 
 เม่ือท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่เกิน 6 วัน

ท างาน 
 สิทธิลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันท างาน 

แต่ปีหน่ึงไม่เกิน 30 วัน 
 ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างาน เม่ือท างานในวันหยุด

ประจ าสัปดาห์ ตามประเพณี และพักผ่อนประจ าปี 
 ห้ามจ้างเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี เข้าท างาน 



 “สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญา
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา 
ซึ่งลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่
นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้
ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้  

 “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ผู้ซึ่ง
ตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับ
ค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร  

 “นายจ้าง”  หมายความว่า   
ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างาน
โดยจ่ายค่าจ้างให้  

ค านิยามศัพท์ 
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ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน ดังนี้... 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) 



การคุ้มครองแรงงาน 

นายจ้างต้องปฏบิตัต่ิอลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทยีมกัน (ม.15) 

นายจ้างห้ามล่วงเกนิทางเพศต่อลูกจ้าง   
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือลูกจ้างเดก็ (ม.16)  
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แรงงานเด็ก 

7 วันหยุดงาน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 ก าหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุด 3 ประเภท คือ.... 

วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
 สัปดาห์หน่ึงไม่น้อยกว่า 1 วัน  
 ระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน  

วันหยุดตามประเพณี 
 ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมทัง้วัน

แรงงานแห่งชาต ิ 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 ลูกจ้างที่ท างานตดิต่อกันครบ 1 ปี          

มีสิทธิลาพักร้อนไม่เกินปีละ 6 วันท างาน  

 
ลาพักร้อน 

หรือ 

 ห้ามนายจ้างจ้างเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี  
เป็นลูกจ้าง (ม.44) 

 ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อ
การใดๆ จากลูกจ้างเดก็  ม.51 (1) 

 ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเดก็
ให้แก่คนอื่น ม.51 (2) 



สิทธิการลาป่วย 

ค่าตอบแทนในการท างาน 

 ค่าจ้างจะต้องเป็นเงนิ
เท่านัน้ ไม่ใช่อาหารหรือ

สิ่งของ (ม.5) 

 นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจ า
สัปดาห์ ตามประเพณี และพักผ่อนประจ าปี  
“เท่ากับค่าจ้างในวันท างานปกติ” (ม.56) 

 ส าหรับวันที่ลูกจ้างลาป่วย นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา 
“เท่ากับค่าจ้างในวันท างานปกติ”  แต่
ไม่เกิน 30 วันท างานต่อปี ม.57 (1) 
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 ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง (ม.32) 

 ลาป่วยตัง้แต่ 3 วันท างานขึน้ไป 
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง
ใบรับรองแพทย์  

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า 1ครัง้ / เดือน (ม.70) 
ถ้าเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างภายใน 3 วันนับตัง้แต่วันที่เลิกจ้าง 

** 



ความปลอดภัยในการท างาน 

 

กฎหมายก าหนดให้มี “พนักงานตรวจแรงงาน” เพื่อ
ความปลอดภยัของลูกจ้างท างานบ้าน มีหน้าที่ดังนี ้

 ให้นายจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ลูกจ้างปฏบิตังิานให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  (ม.104) 

 ให้นายจ้างหยุดการใช้เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์
ดงักล่าว และให้นายจ้างด าเนินการให้ถูกต้อง 
(ม.105) 

 ให้นายจ้างมีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการ
ตรวจให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน (ม.107) 

บทก าหนดโทษ 

นายจ้างไม่จัดให้มีวันหยุด
หรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย 

 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง  
หรือจ่ายน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 

 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
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อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 

ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน 

แต่ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ 
ยังขาดการคุ้มครองที่สอดคล้องกับ.... 

 ให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าแรงขัน้ต ่าเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป 
 คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านหญิงให้ลาคลอดได้ และห้ามเลิกจ้าง

เพราะตัง้ครรภ์ 
 ก าหนดช่ัวโมงการท างาน ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
 การคุ้มครองด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการท างาน 
 การเข้าถงึสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ของลูกจ้างท างานบ้าน 
 ส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานได้ 

ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 ควรขยายการคุ้มครองในประเด็นส าคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่.... 

 สาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับนีจ้ะช่วย
ให้ลูกจ้างท างานบ้านทั่วโลกได้รับสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆ  
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 และมีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องแรงงานที่
อายุน้อย หรือแรงงานข้ามชาต ิหรือแรงงาน
ที่พกัในบ้าน ซึ่งมีความเส่ียงสูงกว่าอีกด้วย 

** ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมร่บัรองอนสุญัญาฉบบัน้ี ** 



ลูกจ้างท างานบ้านสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก
เมื่อเจอปัญหาใดบ้าง 

 ไม่มีเวลาพักผ่อน หรือนายจ้างไม่ให้ออกจากบ้าน 
 ถูกไล่ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม หรือนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง 
 ถูกท าร้ายร่างกาย หรือลวนลามทางเพศโดยนายจ้างหรือสมาชกิในบ้าน 
 นายจ้างริบเอกสารประจ าตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการท างาน 
 ถูกนายจ้างหรือคนของนายจ้าง บังคับให้ท างานโดยเราไม่สมัครใจ  

ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ที่ส านักงาน
สวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือพืน้ที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ 
*กรณีไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค าร้อง (แบบ คร. 7)  

กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน 

ถาม: 
ตอบ: 

กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) คุ้มครองใครบ้าง 
ลูกจ้างท างานบ้านทุกคนที่ท างานในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 
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ถาม: 
ตอบ: 

ถาม: หากนายจ้างไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงฉบบัที่ 14 ลูกจ้างจะ
ท าอย่างไร 

ตอบ: 

ถาม-ตอบ 

ถาม: ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาต ิสามารถเดนิทางไปไหนมาไหนได้
หรือไม่ 

ตอบ: ลูกจ้างไม่ว่าสัญชาตใิด สามารถเดนิทางได้ทุกจังหวัดในประเทศ 
หากมีหนังสือเดนิทางและใบอนุญาตท างาน 

? 



ต้องการขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม โทร... 

กรมการจัดหางาน: 
  

กระทรวงแรงงาน: 
 

ศูนย์ประชาบดี: 
 
ศูนย์นเรนทร: 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ:  

ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
1669 

มูลนิธิเพือ่การพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
(Homenet Thailand) 
 

มูลนิธิเพือ่การพัฒนาเดก็ (มพด.) 
 

มูลนิธิเพือ่สุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนัธุ์ 
 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN Foundation) 
 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 

ไม่ว่าสถานะของคุณจะ “ถูกหรือผิดกฎหมาย” 
คุณจะได้รับความช่วยเหลือ 

 

 

หน่วยงานรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน 
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191 

0-2433-6292 

0-2513-9242 

053-811-202 

034-434-267 

1694 
1506 
1300 



มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
677/6 ซอยลาดพร้าว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

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

อรรมัภา บญุยงยศ และทรงพร โตรตัน์ 
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เรียบเรียงโดย 

“ไม่ว่าเราจะท างานประเภทใด  
เรามีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ 

และได้รับการคุ้มครอง ตามหลักสิทธิมนุษยชน” 


