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คู่มือสำ�หรับลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น 

คูม่อืสำ�หรบัลกูจ�้งทำ�ง�นบ�้นฉบบันี ้จดัทำ�ข้ึนโดยมลูนธิเิพือ่ก�รพฒัน�

แรงง�นและอ�ชีพ และเครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย โดยได้รับก�ร

สนบัสนนุจ�ก เครอืข�่ยผูห้ญิงในเศรษฐกจินอกระบบ (Women in Informal Economy: 

Globalizing and Organizing-WIEGO) เนื้อห�ที่สำ�คัญของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 

ภ�พรวมของลกูจ�้งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย  ก�รขบัเคลือ่นจ�กอนสุญัญ�องคก์�ร

แรงง�นระหว�่งประเทศฉบบัที ่189 ถงึกฎกระทรวงแรงง�นฉบับที ่14 สทิธิและหน�้ที่

ของน�ยจ้�งและลูกจ้�งภ�ยใต้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น ก�รเขียน

ประวัติก�รทำ�ง�น ก�รทำ�สัญญ�จ้�งง�น รวมทั้งหม�ยเลขโทรศัพท์ของหน่วยง�น  

ที่เกี่ยวข้องต่�งๆ 

ท�งคณะผู้จัดพิมพ์ต้องขอขอบคุณ น�งส�วอรรัมภ� บุญยงยศ และ

น�งส�วทรงพร โตรัตน์ จ�กคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

และน�ยธีรเมธิศวร์ เหลืองอุบล อ�ส�สมัครจ�ก Youth Ambassador ขององค์ก�ร

แรงง�นระหว่�งประเทศ ที่ช่วยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อห�ของคู่มือฉบับนี้            

ท�งมูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�แรงง�นและอ�ชีพ และเครือข่�ยลูกจ้�ทำ�ง�นบ้�นใน

ประเทศไทย หวงัว�่เนือ้ห�ในคูมื่อฉบับนีจ้ะไดร้บัก�รเผยแพรไ่ปยงัลกูจ�้งทำ�ง�นบ�้น

ท้ังที่เป็นสม�ชิกของเครือข่�ยฯ ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นบ้�นทั่วไป น�ยจ้�ง รวมทั้งผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นอืน่ๆ และหวังเปน็อย�่งยิ่งว�่ คู่มือฉบับนี้จะเป็น

ส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทยต่อไป

     มูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�แรงง�นและอ�ชีพ

    เครือข่�ยลูกจ้�ทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย
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ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย       
            

 “ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น” ต�มนิย�มขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) 

หม�ยถงึ “หญงิหรอืช�ยท่ีทำ�ง�นในบ้�นหรอืรอบ ๆ  บ้�น ต�มทีไ่ดร้บัมอบหม�ยโดย

ได้รับค่�จ้�งเป็นก�รตอบแทน” 

 จ�กก�รสำ�รวจขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศพบว่� ขณะนี้มีจำ�นวน

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นทั่วโลกประม�ณ 53 ล้�นคน และเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเนื่องในหล�ย

ประเทศท่ัวโลก ท้ังนีเ้นือ่งม�จ�กสภ�พเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจ�กอดตี 

ทำ�ให้ผู้หญงิจำ�เปน็ตอ้งออกไปทำ�ง�นนอกบ้�นม�กขึน้ จึงข�ดคนทำ�ง�นบ�้น จำ�เปน็

ต้องจ้�งลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นเข้�ม�รับผิดชอบดูแลง�นบ้�นแทน 

 สำาหรับในประเทศไทย จ�กผลสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ               

ในปี 2555 มีจำ�นวนลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นทั่วประเทศกว่� 230,000 คน และข้อมูลจ�ก

สำ�นักบริห�รแรงง�นต่�งด้�ว กรมก�รจัดห�ง�น กระทรวงแรงง�น ร�ยง�นว่�ในปี 

2556 มแีรงง�นข้�มช�ต ิช�วพม�่ เขมร และล�ว จดทะเบยีนขออนญุ�ตทำ�ง�นอ�ชพี

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น จำ�นวนถึง 48,000 คน อย่�งไรก็ต�มมีลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่เป็น

แรงง�นข�้มช�ตอิกีจำ�นวนม�กทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนขออนญุ�ตทำ�ง�นอย�่งถกูตอ้งต�ม

กฎหม�ยอยู่ในประเทศไทย 

 เนื่องจ�กสังคมไทยนั้นมีทัศนคติว่�ผู้ช�ยมีหน้�ที่ทำ�ง�นห�เลี้ยงครอบครัว 

ส่วนผู้หญิงรับหน้�ที่ทำ�ง�นบ้�น ดูแลส�มี และลูก “ง�นบ้�น” จึงถูกมองว่�เป็นง�น

ที่มีคว�มสำ�คัญน้อย ไม่ต้องใช้ทักษะก�รทำ�ง�นสูง และไม่มีมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ       

ดว้ยเหตนุี ้“ลกูจ�้งทำ�ง�นบ�้น” จงึไมไ่ดร้บัก�รยอมรบัว�่เปน็ “แรงง�น” เชน่คนทำ�ง�น

ในประเภทอืน่ๆ  ลกูจ�้งทำ�ง�นบ้�นตอ้งอ�ศัยอยูกั่บน�ยจ�้ง โดยไมไ่ดร้บัก�รปฏบิตัิ

ที่ดี ทำ�ง�นหนักและได้รับค่�ตอบแทนต่ำ�
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ปัญหาของลูกจ้างทำางานบ้าน

 จ�กก�รที ่“ลกูจ�้งทำ�ง�นบ้�น” ไม่ไดร้บัก�รยอมรบัว�่เปน็แรงง�น เชน่เดยีว

กับคนทำ�ง�นในประเภท อืน่ๆ จงึมขีอ้ยกเว้นในก�รคุม้ครองสทิธแิรงง�นต�มกฎหม�ย

หล�ยประก�ร ทำ�ใหล้กูจ�้งทำ�ง�นบ้�นท้ังท่ีเป็นคนไทยและเปน็แรงง�นข�้มช�ตติอ้ง

ประสบปัญห�ที่สำ�คัญคือ

• ไม่ได้รับค่�จ้�งที่เป็นธรรม 

• ทำ�ง�นโดยไม่มีวันหยุดประจำ�สัปด�ห์

• ไม่ได้รับเงินค่�จ้�งเมื่อล�ป่วย 

• ไมม่กี�รกำ�หนดชัว่โมงก�รทำ�ง�นท่ีแนน่อน และไมม่คี�่ทำ�ง�นลว่งเวล�

• เสี่ยงต่อก�รถูกล่วงละเมิดท�งเพศ และถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยจ�กน�ยจ้�ง 

• ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงระบบประกันสังคมของคนง�นได้ 

จ�กอนุสัญญ� C189 สู่กฎกระทรวงฉบับที่ 14 
ก�รขับเคลื่อนกฎหม�ยเพื่อคุ้มครอง

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น

 จ�กสภ�พปญัห�ทีล่กูจ�้งทำ�ง�นบ�้นไมไ่ดร้บัก�รยอมรับว่�เป็น “แรงง�น”  

เชน่เดยีวกับแรงงง�นกลุม่อืน่ ๆ  ทำ�ใหล้กูจ�้งทำ�ง�นบ�้นทัว่โลกมสีภ�พก�รทำ�ง�นที่

ไมเ่ปน็ม�ตรฐ�น ไมไ่ดร้บัก�รคุม้ครองท�งกฎหม�ยและท�งสงัคม ลกูจ�้งทำ�ง�นบ�้น

จ�กหล�ยประเทศจึงได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นส�กล                 

International Domestic Workers Network-IDWN” ขึ้น เครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น

ส�กลได้รับก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) รวมทั้ง

สหภ�พแรงง�นทั้งระดับประเทศและระดับส�กลในก�รผลักดันให้เกิดม�ตรฐ�นก�ร

คุ้มครองลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นทั่วโลก และได้รับคว�มสำ�เร็จ เมื่อ 16 มิถุน�ยน 2554    

ที่ประชุมใหญ่องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศมีมติรับรอง อนุสัญญ�ฉบับที่ 189      

ว่�ด้วยง�นที่มีคุณค่�สำ�หรับลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น หรือ C189 ถ้�ประเทศสม�ชิกของ

องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ดังกล่�วลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น      

ท่ัวโลกก็จะมีสภ�พก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้นและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกับแรงง�น
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 วันที่ 16 มิถุน�ยน ของทุกปี นั้นต่อม�ได้กำ�หนดเป็น “วันลูกจ้�งทำ�ง�น

บ้�นส�กล” และในปี 2556 เครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นส�กล ได้มีก�รประชุม          

จัดตั้งเป็น “สหพันธ์แรงง�นลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นส�กล – International Domestic       

Workers Federation – IDWF”  

 สำ�หรับในประเทศไทย ก�รรณรงค์เพื่อให้เกิดก�รคุ้มครองสิทธิของลูกจ้�ง

ทำ�ง�นบ้�นเริ่มขึ้นอย่�งจริงจังในปี พ.ศ. 2552 โดยก�รผลักดันขององค์ก�รแรงง�น

ระหว�่งประเทศ กรงุเทพฯ  กอ่ใหเ้กดิ  “คณะทำ�ง�นเพือ่ง�นทีม่คีณุค�่สำ�หรับลกูจ้�ง

ทำ�ง�นบ�้น” อนัประกอบดว้ยตวัแทนจ�กสหภ�พแรงง�น และภ�คประช�สงัคม เชน่ 

มูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�เด็ก มูลนิธิเพ่ือก�รพัฒน�แรงง�นและอ�ชีพ เป็นต้น             

คณะทำ�ง�นฯไดส้นบัสนนุใหล้กูจ�้งทำ�ง�นบ�้นรวมตวักนัเปน็ “เครอืข�่ยลกูจ�้งทำ�ง�น

บ้�นในประเทศไทย - Network of Domestic Workers in Thailand” เครือข่�ยฯ          

ได้รณรงค์ให้กระทรวงแรงง�นออกกฎหม�ยที่สอดรับกับอนุสัญญ�องค์ก�รแรงง�น 

ฉบับท่ี 189 ซ่ึงในท่ีสดุกระทรวงแรงง�นไดป้ระก�ศกฎกระทรวงฉบับที ่14 พ.ศ. 2555 

ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 

พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ก�รคุ้มครองลกูจ�้งทำ�ง�นบ�้นอนัมไิดป้ระกอบธรุกจิ

รวมอยู่ด้วย

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างทำางานบ้านและ

นายจ้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2555

 กฎกระทรวงฉบับที ่14 พ.ศ.2555 ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญติัคุม้ครอง

แรงง�น พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2555 โดยให้คว�ม

คุ้มครองแก่ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น และไม่คุ้มครองลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับ

ธุรกิจของน�ยจ้�ง นอกจ�กนั้นยังคุ้มครองไปถึงลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่เป็นแรงง�น      

ข้�มช�ติด้วย โดยเนื้อห�ที่สำ�คัญของกฎกระทรวงส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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1. ลูกจ้�งต้องมีวันหยุดประจำ�สัปด�ห์ ไม่น้อยกว่�สัปด�ห์ละ 1 วัน

2. น�ยจ้�งต้องกำ�หนดวันหยุดต�มประเพณี ปีละไม่น้อยกว่� 13 วัน 

แตใ่นวนัหยดุน้ันตอ้งรวมวันแรงงานแห่งชาตดิว้ย หากวนัหยดุตามประเพณตีรง

กับวันหยุดประจำาสัปดาห์ ต้องให้ลูกจ้างหยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน

3. ลูกจ้�งที่ทำ�ง�นครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ปีละไม่เกิน 6 วันทำ�ง�น

4. ใหน้�ยจ�้งจ�่ยค่�จ�้งเท่�กับในวนัทำ�ง�น สำ�หรบัวนัหยุดประจำ�สปัด�ห ์วนัหยุด

ต�มประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี

5. ในกรณทีีน่�ยจ้�งใหล้กูจ�้งทำ�ง�นในวนัหยดุประจำ�สปัด�ห ์วนัหยดุต�มประเพณ ี

และวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ให้น�ยจ้�งจ่�ยค่�ทำ�ง�นในวันหยุดให้แก่ลูกจ้�ง 

ดังนี้ 

กรณีค่าจ้างรายเดือน นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มจากค่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของ

อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานปกติตามจำานวนชั่วโมงที่ทำางาน 

6. ลูกจ้�งมีสิทธิล�ป่วยต�มที่ป่วยจริงได้ 

โดยจะได้รับค่าจ้างในอัตราเท่ากับวันทำางาน แต่ต้องไม่เกิน 30 วันทำางานต่อปี 

นอกจากนั้นในกรณีที่ลาป่วยเกิน 3 วัน นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ได้ 

7. ห้�มจ้�งเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปี 

ในกรณีที่ลูกจ้างอายุมากกว่า 15 ปีแต่ต่ำากว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้

แกเ่ดก็โดยตรง และใหท้ำางานไดเ้ฉพาะงานเบา ๆ  เทา่นัน้ นายจ้างหา้มเรียกหรือ

รับเงินค้ำาประกันเพื่อการใดๆ จากลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

8. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสกุลไทย แต่ส�ม�รถจ่�ยเป็นสกุลเงินอ่ืนได้ 

ห�กลูกจ้�งยินยอม 

9. ตอ้งจ�่ยค่�จ�้งใหล้กูจ�้งในสถ�นทีท่ำ�ง�นเท�่นัน้ ห�กจะจ�่ยทีอ่ืน่ตอ้งใหล้กูจ�้ง

ยินยอมก่อน 

10. ไม่ว่�ลูกจ้�งจะเป็นเพศช�ยหรือเพศหญิง ห�กทำ�ง�นลักษณะเดียวกัน ปริม�ณ

เท่�กัน แม้ไม่ได้กำ�หนดว่�ต้องได้ค่�จ้�งเท่�ไหร่ แต่ต้องได้ค่าจ้างเท่ากัน

76



 แม้กฎกระทรวงดังกล่�วจะให้คว�มคุ้มครองสิทธิและสวัสดิก�รแก่ลูกจ้�ง

ทำ�ง�นบ้�นเพิ่มขึ้น แต่ยังมีสิทธิอีกหล�ยประก�รที่ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นยังไม่ได้รับ       

ก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยเช่นแรงง�นประเภทอื่น อ�ทิเช่น

• ก�รคุ้มครองลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น 

พทุธศกัร�ช 2541 หมวดที ่3 ก�รใชแ้รงง�นหญงิ โดยเฉพ�ะก�รล�คลอด

บุตรและห้�มมิให้เลิกจ้�งเหตุเพร�ะตั้งครรภ์ 

• ค่�จ้�งขั้นต่ำ� 300 บ�ท ยังไม่มีก�รบังคับใช้สำ�หรับลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น 

• ก�รกำ�หนดชั่วโมงในก�รทำ�ง�น ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 

• ค่�ชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้�งไม่เป็นธรรม 

• สวัสดิก�รประกันสังคม 

ก�รทำ�สัญญ�จ้�ง

 ส�เหตุหนึ่งท่ีลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นมักถูกเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กน�ยจ้�ง คือ      

ก�รไมไ่ดท้ำ�สญัญ�จ�้งจนกระท่ังเป็นเหตใุห้ไม่ส�ม�รถอ�้งเรยีกรอ้งสทิธแิละเงือ่นไข

ก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรมได้ ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นมีสิทธิร้องขอให้น�ยจ้�งทำ�สัญญ�จ้�งที่

เป็นล�ยลักษณ์อักษรเพ่ือร่วมกันกำ�หนดร�ยละเอียดในก�รทำ�ง�น เมื่อเกิดกรณี

พิพ�ทระหว่�งกันสัญญ�จ้�งยังส�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�นให้ผู้ตรวจแรงง�นและศ�ล     

นำ�ม�พิจ�รณ�ได้

ตัวอย่างสัญญาจ้างสำาหรับลูกจ้างทำางานบ้าน

เขียนที่.......................................................

 สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นเมื่อวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ...............

ระหว่�ง........................................................... (ระบุชื่อน�ยจ้�ง) อ�ยุ................ปี 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................. อ�ค�ร............................. หมู่ที่..............

ตรอก/ซอย................... ถนน.............................. ตำ�บล/แขวง..............................

อำ�เภอ/เขต............................ จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์...................

โทรศัพท์.......................... โทรศัพท์มือถือ.......................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญ�นี้

เรียกว่� “น�ยจ้�ง” ฝ่�ยหนึ่งกับ น�ย/น�ง/น�งส�ว.................................................
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(ชื่อลูกจ้�ง)..................................... หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน......................... 

เชื่อช�ติ............... สัญช�ติ............ อ�ยุ......... ปี ปัจจุบันอยู่บ้�นเลขที่..................

อ�ค�ร............... หมู่ที่............ ตรอก/ซอย..................... ถนน.............................. 

ตำ�บล/แขวง.......................... อำ�เภอ/เขต............................ จังหวัด......................

รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์........................ โทรศัพท์มือถือ......................

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญ�นี้เรียกว่� “ลูกจ้�ง” อีกฝ่�ยหนึ่ง โดยคู่สัญญ�ทั้งสองตกลงกัน 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ตำาแหน่ง หน้าที่และอัตราค่าจ้าง

 น�ยจ้�งตกลงว่�จ้�งให้ทำ�ง�นในตำ�แหน่ง………......……………………..

มีหน้�ที่ดังนี้.........................................................................................................

อัตร�ค่�จ้�งเป็นร�ยวัน/ร�ยสัปด�ห์/ร�ยเดือนละ......................................... บ�ท 

โดยตกลงจ่�ยค่�จ้�งให้ทุกวันที่.................. ของเดือน (ให้ระบุวันที่จ่�ย) 

จ่�ยให้โดย............................ (ระบุสถ�นที่และวิธีก�รจ่�ย)....................................

 ข้อ ๒ ระยะเวลาการจ้างและสถานที่ทำางาน

 ระยะเวล�ก�รจ้�งมีกำ�หนด........... วัน/เดือน/ปี โดยลูกจ้�งทำ�ง�นตั้งแต่

วันที่ ………………… ถึงวันที่............................................. (กรณีสัญญ�จ้�งมี

กำ�หนดระยะเวล� ให้ระบุวันสิ้นสุดสัญญ�ด้วย) ซึ่งมีสถ�นที่ทำ�ง�น 

ณ บ้�นเลขที่................. อ�ค�ร............... หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................... 

ถนน.............................. ตำ�บล/แขวง......................... อำ�เภอ/เขต........................ 

จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์........................ 

โทรศัพท์มือถือ......................

 ข้อ ๓ วันหยุด

 ๓.๑ วันหยุดประจำ�สัปด�ห์ น�ยจ้�งจัดให้ลูกจ้�งมีวันหยุดประจำ�สัปด�ห์ 

สัปด�ห์ละ....................วัน

 ๓.๒ วันหยุดต�มประเพณี น�ยจ้�งจัดวันหยุดต�มประเพณีแก่ลูกจ้�ง    

ปีละ...........................วัน โดยได้รับค่�จ้�ง...........................

(โปรดระบุวันหยุดต�มประเพณี).........................................................

 ๓.๓ วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี สำ�หรับลูกจ้�งที่ทำ�ง�นติดต่อกันม�แล้ว

ครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำ�ปี โดยได้รับค่�จ้�งปีละ...................วันทำ�ง�น

98



 ข้อ ๔ ค่าทำางานในวันหยุด 

 เมือ่น�ยจ�้งใหล้กูจ�้งทำ�ง�นในวนัหยดุ กรณทีีล่กูจ้�งมสีทิธไิดรั้บค�่จ้�งใน

วันหยุด น�ยจ้�งต้องจ่�ยค่�ทำ�ง�นในวันหยุดให้ลูกจ้�ง ในอัตร�ไม่น้อยกว่�หนึ่งเท่�

ของค่�จ�้งท่ีลกูจ�้งไดร้บั แตถ่�้ลกูจ�้งไมม่สีทิธไิดร้บัค�่จ้�งวันหยุด น�ยจ้�งต้องจ่�ย

ค่�ทำ�ง�นในวันหยุดให้ลูกจ้�งในอัตร�ไม่น้อยกว่�สองเท่�ของค่�จ้�งที่ลูกจ้�งได้รับ

 ข้อ ๕ การลา

 ลูกจ้�งมีสิทธิล�ป่วยได้เท่�ที่ป่วยจริง และได้รับค่�จ้�งในวันล�ป่วยเท่�กับ

ค่�จ้�งในวันทำ�ง�นตลอดระยะเวล�ที่ล� แต่ปีหนึ่งไม่เกิน...............วันทำ�ง�น

 ข้อ ๖ การหักค่าจ้าง

 ห�้มมใิห้น�ยจ�้งหกัค�่จ�้งของลกูจ�้ง เวน้แต่เปน้ก�รหกัเพือ่ชำ�ระภ�ษเีงนิ

ได้ต�มจำ�นวนที่ลูกจ้�งต้องจ่�ย หรือชำ�ระเงินอื่นต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้

 ข้อ ๗ เอกสารสิทธิ

 ห้�มมิให้น�ยจ้�งเรียกหรือเก็บเอกส�รสิทธิใดๆ ของลูกจ้�งไว้กับน�ยจ้�ง

โดยเด็ดข�ด

 ข้อ ๘ การบอกเลิกสัญญา

 ก�รบอกเลกิสญัญ� น�ยจ�้งหรอืลกูจ�้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญ�โดยบอกกล�่ว

ล่วงหน้�ให้อีกฝ่�ยหนึ่งทร�บเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำ�หนดจ่�ยค่�จ้�ง เพื่อให้เป็นผล

เลิกสัญญ�กันเมื่อถึงกำ�หนดจ่�ยค่�จ้�งคร�วถัดไป

 ก�รบอกกล�่วลว่งหน�้ต�มวรรคหนึง่ไม่ใชบั้งคบัแกก่�รบอกเลกิสญัญ�ต�ม

ม�ตร� ๑๑๙ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. ๒๕๕๑ และม�ตร� ๕๘๓ 

แหง่ประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณิชยร์วมถงึในกรณทีีน่�ยจ�้งเปน็ฝ�่ยผดิสญัญ�ขอ้

หนึ่งข้อใดต�มสัญญ�นี้

 สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อคว�มถูกต้องตรงกัน ซึ่งคู่สัญญ�ทั้ง

สองฝ่�ยไดอ่้�นและเข�้ใจขอ้คว�มของสญัญ�นีโ้ดยตลอดแลว้ จงึลงล�ยมอืชือ่ไวเ้ปน็

สำ�คญัตอ่หน�้พย�น ทัง้นีคู้ก่รณสีญัญ�เกบ็รกัษ�สญัญ�นีไ้ว้ฝ�่ยละหนึง่ฉบับซึง่ไดรั้บ

ในวันลงน�มในสัญญ�แล้ว

ลงชื่อ.......................................น�ยจ้�ง    ลงชื่อ.......................................ลูกจ้�ง
      (.......................................)        (.......................................)
ลงชื่อ.......................................พย�น       ลงชื่อ.......................................พย�น

      (.......................................)        (.......................................)
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ก�รเขียนประวัติก�รทำ�ง�น

 ก�รเขียนประวัติก�รทำ�ง�นเป็นก�รนำ�เสนอคุณสมบัติ ทักษะและ
ประสบก�รณ์ของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่ช่วยให้น�ยจ้�งพิจ�รณ�รับเข้�ทำ�ง�น ตกลง
กำ�หนดค่�จ้�งและสวัสดิก�รที่เหม�ะสมได้

ตัวอย่างการเขียนประวัติการทำางานสำาหรับลูกจ้างทำางานบ้าน

ข้อมูลทั่วไป
 ชื่อ...................................... อ�ยุ..............ปี ที่อยู่ บ้�นเลขที่.................
ถนน........................... แขวง/ตำ�บล.......................... เขต/อำ�เภอ.......................... 
จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์..................... เบอร์โทรศัพท์......................... 
 
คุณสมบัติ

• มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นบ้�นติดต่อกัน 5 ปี
• ส�ม�รถใช้อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นทั้งแบบใช้มือ และอัตโนมัติ
• ทร�บร�ค�สินค้�ในตล�ดและห้�งสรรพสินค้�
• มีใบรับรองก�รทำ�ง�นจ�กน�ยจ้�งคนก่อน
• มีใบอนุญ�ตทำ�ง�นในประเทศไทย (กรณีลูกจ้�งต่�งช�ติ)
• มีคว�มซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

ทักษะ
• ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ (กรณีน�ยจ้�งเป็นช�วต่�งช�ติ)
• ส�ม�รถทำ�อ�ห�รได้ทั้งไทย, ฝรั่ง, จีน
• ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงได้ดี

ประสบการณ์การทำางาน
• เคยทำ�ง�นกับครอบครัวช�วอังกฤษ เป็นเวล� 2 ปี
• ทำ�อ�ห�รได้ทั้งมื้อเช้�-มื้อเย็น
• ทำ�คว�มสะอ�ดทุกอย่�งในบ้�น เช่น กว�ดบ้�น ถูบ้�น ล้�งห้องน้ำ�  

ซักผ้� ฯลฯ
• จ่�ยตล�ดและซื้อของใช้ในบ้�น
• ก�รศึกษ�
• จบมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 จ�กโรงเรียนกรุงเทพฯวิทย�คม
• เคยเข้�ร่วมอบรมทำ�อ�ห�รจีน
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ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นต่�งª�ติ

 เป็นที่ทร�บกันดีว่� “กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2555” ให้คว�มคุ้มครอง
ลูกจ้�งทำ�ง�นต่�งช�ติด้วย เพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีคว�มเป็น
มนษุย ์โดยไมว่�่บคุคลนัน้จะเปน็ช�ตใิด แตอ่ย�่งไรกต็�มขอบเขตในก�รคุม้ครองนัน้ 
ครอบคลุมเพียงลูกจ้�งที่เป็นแรงง�นข้�มช�ติเข้�เมืองโดยถูกกฎหม�ยเท่�นั้น

** ข้อควรรู้**  ใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�น คือ เอกส�รสำ�คัญ 

 เมื่อเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทย สิ่งสำ�คัญที่ควรจะต้องมี คือ ใบอนุญ�ต
ในก�รทำ�ง�น เนือ่งจ�กเป็นเอกส�รสำ�คัญท่ีจะส�ม�รถชว่ยคุม้ครองสทิธใิหก้บัเร�ได ้
ดังนั้น ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่มีใบอนุญ�ตแล้วควรปฏิบัติ ดังนี้

1. พกใบอนุญ�ตติดตัวไว้ เพื่อแสดงต่อเจ้�หน้�ที่ได้ตลอดเวล�
2. ต้องทำ�ง�นต�มที่ได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น ห�กต้องก�รทำ�ง�นอื่นหรือ

เปลี่ยนสถ�นที่ทำ�ง�น ต้องได้รับอนุญ�ตก่อน
3. ห�กไดร้บัก�รขย�ยระยะเวล�ในก�รทำ�ง�น ต้องแจ้งเจ้�หน�้ทีภ่�ยใน 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับก�รขย�ยเวล�ก�รทำ�ง�นก่อนใบอนุญ�ต       
สิ้นสุด ห�กต้องก�รจะทำ�ง�นต่อต้องยื่นคำ�ขอต่ออนุญ�ตก่อนจึงจะ
ส�ม�รถทำ�ง�นได้

4. กรณีใบอนุญ�ตชำ�รุดหรือสูญห�ย ต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญ�ต 
ภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่ทร�บ

5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล สัญช�ติ ที่อยู่อ�ศัย หรือสถ�นที่ทำ�ง�น ต้องยื่น
คำ�รอ้งขอโดยเรว็ และเม่ือเลกิทำ�ง�นตอ้งคนืใบอนญุ�ตทำ�ง�น ภ�ยใน 
7 วัน นับแต่วันเลิกทำ�ง�น

สิทธิด้านสุขภาพ
 
 ลูกจ้�งต่�งช�ติ ได้แก่ พม่� ล�วและกัมพูช� ที่ประสงค์จะทำ�ง�นใน
ประเทศไทย หรือผู้ติดต�ม ที่ผ่�นก�รตรวจสุขภ�พ และเสียเงินค่�ประกันสุขภ�พ 
จำ�นวน 2,200 บ�ท โดย แบ่งเป็น 

1. ค่�ตรวจสุขภ�พ 600 บ�ท
2. ค่�ประกันสุขภ�พ 1 ปี 1,600 บ�ท 
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 ซึง่จะส�ม�รถไดร้บัสทิธปิระโยชน ์ไดแ้ก ่ก�รตรวจรักษ�โรคและฟนฟูสภ�พ
ท่ัวไป ก�รรักษ�พย�บ�ลที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน แต่แรงง�นข้�มช�ติ     
ที่ไม่มีบัตรประกันสุขภ�พต้องเสียค่�ใช้จ่�ยต�มคว�มเป็นจริง

เครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย

 ปัญห�ของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นที่ถูกสังคมไม่ยอมรับว่�เป็น “แรงง�น” ทำ�ให้

ไม่ได้รับก�รคุ้มครองสิทธิจ�กกฎหม�ยแรงง�น เช่นเดียวกับคนทำ�ง�นประเภทอื่นๆ 

นั้นเป็นปัญห�สำ�คัญของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย ก�รแก้ไขปัญห�นี้มิอ�จ

จะกระทำ�ไดโ้ดยลกูจ�้งทำ�ง�นบ้�นเพียงคนเดยีว แตต่อ้งอ�ศยัพลงัของลกูจ้�งทำ�ง�น

บ้�นจำ�นวนม�กที่จะออกม� รณรงค์ และให้ก�รศึกษ�แก่สังคม ก�รรวมตัวกันของ

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย ทั้งที่เป็นลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นคนไทย และที่เป็น

แรงง�นข้�มช�ต ิจงึมีคว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ทีจ่ะพฒัน�กฎหม�ยและนโยบ�ยอนัจะนำ�

ไปสู่คุณภ�พชีวิตที่ดีของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น “เครือข่�ยลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นใน

ประเทศไทย” จึงถือกำ�เนิดขึ้นในปี 2553 เพ่ือเป็นองค์กรหลักในก�รผลักดันให้เกิด

ก�รคุม้ครองสทิธดิ�้นแรงง�นของลกูจ�้งทำ�ง�นบ้�น รวมทัง้สง่เสริมใหเ้กดิก�รพฒัน�

คุณภ�พชีวิตด้�นอื่น ของลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น เช่นก�รพัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�น ก�รให้

คว�มรู้เรื่องสุขภ�พคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและ

ก�รจัดสวัสดิก�รอื่นๆ เป็นต้น 
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 นอกเหนอืจ�กก�รผลกัดนัเรือ่งสทิธแิละสวสัดกิ�รแลว้ สม�ชกิของเครอืข�่ย

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นในประเทศไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น

• ได้พบปะแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ระหว่�งเพ่ือนๆ ร่วม

อ�ชีพ

• ได้รับข้อมูลข่�วส�รและคว�มรู้ที่เป็นประโยชน์อย่�งต่อเนื่อง

• ได้พัฒน�ตนเองผ่�นก�รอบรมต่�งๆ ที่เครือข่�ยจัดให้

• ได้เงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต

ติดต่อเครือข่ายลูกจ้างทำางานบ้านในประเทศไทย

677/ 6  ซ.ล�ดพร้�ว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02-5139242 / 089-4413349 
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หม�ยเลขโทรศัพท์หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

องค์กร โทรศัพท์

มูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�เด็ก (FCD) 0-2435-5281, 0-2433-6292

มลูนธิิเพือ่ก�รพฒัน�แรงง�นและอ�ชพี (Homenet) 0-2513-9242

มูลนิธิเพื่อสุขภ�พและก�รเรียนรู้ของแรงง�น

กลุ่มช�ติพันธุ์ (Map Foundation)

0-5381-1202

0-5327-1551

มูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น (LPN) 0-3443-4267

มูลนิธิผู้หญิง 0-2433-5149, 0-2433-1246

คณะกรรมก�รสม�นฉันท์แรงง�นไทย (TLSC) 0-2251-3173

หน่วยงานราชการ โทรศัพท์

กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น 0-2245-4310-4

ส�ยด่วนกระทรวงแรงง�น 1506

ส�นด่วนแรงง�น 1546

สม�พันธ์แรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์ (สรส.) 0-2537-2116-7

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น 0-2245-1707

กรมก�รจัดห�ง�น 0-2247-9423, 0-2248-4743

สำ�นักบริห�รแรงง�นต่�งด้�ว 0-2354-1730, 0-2354-1724

ศูนย์ Hot Line (เรื่องคนต่�งด้�ว) 1694, 1695
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