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ลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานที่พบเห็นได้ทั่วไป  เป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพหนึ่งในสังคม  

โดยทั่วไปแล้วแรงงานที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “คนรับใช้” หรือ“คนใช้” ก็จะเป็นที่
เข้าใจกันว่าเป็นคนที่มีหน้าที่คอยรับใช้  ท างานบ้านโดยท าหน้าที่อย่างแม่บ้าน  เช่น  ท าความสะอาด  
ท าอาหาร  ซักผ้ารีดผ้า  ดูแลรับใช้คนในบ้าน  กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเรียกลูกจ้างเหล่านี้ว่า  
ลูกจ้างท างานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  แต่ก็มิได้ให้ค าจ ากัดความหรือ
ค านิยามไว้อย่างชัดแจ้ง  แต่โดยการตีความของศาลฎีกา  ศาลได้ถือเอาลักษณะในการท างานว่ามีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยหรือไม่เป็นเหตุส าคัญ  หากลูกจ้างท างานที่มีลักษณะเป็นงานบ้าน  แต่ว่า
งานที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหรือแสวงก าไรของนายจ้าง  ก็ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงาน
บ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

ในปัจจุบัน  ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่เพียงบาง
เรื่องเท่านั้น  เนื่องจากการที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ได้ออกมาเพ่ือขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเพ่ิมขึ้นจาก
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีข้อยกเว้น
ในการใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่
ด้วยในหลายประการส าคัญ เช่น ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า   การก าหนดชั่วโมงการ
ท างาน  และสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง  อีกทั้งลูกจ้างท างานบ้านก็ไม่ถือเป็น “ลูกจ้าง” ตาม
กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม  จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวอีกด้วย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความเหมาะสมและผลกระทบทาง
กฎหมาย  ในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189    
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เพ่ือน ามาพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย  ในส่วนของการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านไว้
อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  และไม่เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืนในหลายประการ



(4) 
 

ส าคัญ  อีกท้ังการให้ความคุ้มครองในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่
มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน อันเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้านโดยเฉพาะ 

ผู้ศึกษาเห็นว่า  เนื่องจากสภาพการท างานที่มีลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน  หากน า
บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั่วไปมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม  จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ  อนึ่ง ประเทศไทยควรให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯฉบับที่ 
189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  และควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานแรงงานสากลส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  อันจะท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงาน
ประเภทอ่ืน   

 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis The ILO Convention No. 189 Decent Work for Domestic 

Workers: A Study of Feasibility and Legal Impacts on 
Thailand’s Ratification 

Author Mr. Rusht  Buraton 
Degree Master of Laws 
Year 2013 

 
 
The domestic employee, generally we met in many houses, is one of the 

ancient occupations in several societies. These employees are so-called “laborers” 
or “servants” and recognized as the ones who are paid to do personal services for 
someone or for families, such as cleaning, cooking, laundering or serving the people 
in particular houses. According to Thai Labor Law, these workers are called 
“Employee who is employed for domestic work which does not involve in business” 
and not any definitions given at all; but by making use of the Supreme Court’s 
rulings the nature of work that whether includes a business or not is a very important 
factor: if employees do houseworks in the employer’s business or in his profit 
seeking task, they are not domestic workers excluding the business according to the 
Thai Labor Law above-mentioned. 
 Nowadays, domestic workers are protected by labor law inequitably because 
of the Ministerial Regulation No.14 (BE 2555) issued under the Labor Protection Act 
BE2541 excluded domestic workers from obtaining the minimum wage, limiting 
working-hours and having right to get compensation whenever they are dismissed. In 
addition, domestic workers cannot get any advantage from Indemnity Act and Social 
Insurance Act because both Acts do not count domestic workers in the “employee” 
of their definitions 
 This thesis studies and analyses a set of new international standards– 
Convention No.189 and Recommendation No.201 concerning decent work for 
domestic workers to consider feasibilities and worthiness and looks for legal 
consequences that will come into existence when Thailand ratifies Convention 
No.189 
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 With the study and analysis, Thai laws do not treat domestic workers equally 
to other kind of workers, unsuitable for today society and moreover the domestic 
workers protections at present are not consistent with Convention No.189 concerning 
decent work for domestic workers, which is the labor standard for domestic workers 
particularly. 
 Domestic workers perform work that has working and living conditions 
different from other categories of workers, and the provision of the existing law 
cannot protect domestic workers properly and successfully. In researcher’s opinion, 
there should be provisions to look after domestic workers separately. Thailand ought 
to ratify Convention No.189 concerning decent work for domestic workers and 
should amend laws and regulations to comply with Convention No.189 which is the 
international standard for domestic workers to improve living and working conditions 
of domestic workers on par with other categories of workers 
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ค าเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
มาโดยตลอดจนวิทยานิพนธ์นี เสร็จสมบูรณ์  ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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และอาจารย์ ดร. พรทิพย์  กอบกิจเจริญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการมา
เป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้ศึกษา พร้อมทั งให้ค า
เสนอแนะ และแนวคิดต่างๆ ที่ท าให้วิทยานิพนธ์นี มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ศึกษา และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอด 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณพ่อและคุณแม่ที่ได้ให้การสนับสนุน และชี แนะแนวทางในการ
ท าวิทยานิพนธ์นี  และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน  ที่ให้ความช่วยเหลือในการหา
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

หากวิทยานิพนธ์นี สามารถก่อประโยชน์ใดๆ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านได้  ผู้ศึกษาขอมอบความดีให้แก่ผู้มีพระคุณทั งหลายที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี มีความบกพร่องประการใดแล้ว  ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปกระทั่งในบ้านของเราเอง อาจจะ

เรียกได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด คนจ านวนมากเรียกลูกจ้าง
ท างานบ้านว่าคนรับใช้  ท าให้ภาพของอาชีพลูกจ้างท างานบ้านถูกมองว่าต่ าต้อยไร้ศักดิ์ศรี  ทั้งที่
ลูกจ้างท างานบ้านก็เป็นแรงงานประเภทหนึ่งที่ใช้ก าลังกาย และความสามารถในการท างานดังเช่น
แรงงานประเภทอ่ืน  ลูกจ้างท างานบ้านมีส่วนส าคัญในการช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในบ้าน  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่สมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานนอก
บ้าน  ท าให้ไม่สามารถดูแลงานในบ้านด้วยตนเองได้อย่างเพียงพอ  ลูกจ้างท างานบ้านจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยราบรื่น 

ในส่วนของการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้นได้ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกประเภท  แต่ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่เพียงบางส่วนเพราะได้มีกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระบขุ้อยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับ
แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย1  จึงท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านแทบไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสภาพการท างานที่เลวร้าย  ท าให้เกิดการเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างท างาน
บ้านขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ือขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างท างานบ้าน  เนื่องจาก
กฎกระทรวงฉบับเก่าให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป2 เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าว  และเพ่ือให้แรงงานที่ท างานบ้านได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานเหมือนกับแรงงานประเภทอ่ืนๆ ไม่ถูก

                                                           
1กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2) 
2หมายเหตุท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ละเมิดสิทธิมนุษยชน3 และจะส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมขึ้นจากเดิม  แต่
กฎกระทรวงดังกล่าวก็ยังคงมีข้อยกเว้นอยู่หลายประการ ซึ่งไม่ให้ใช้บทบัญญัติบางข้อบังคับแก่
นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มกีารประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  โดยมีข้อยกเว้น
ส าคัญ เช่น ไม่มีการคุ้มครองให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการท างาน
ที่แน่นอน  ไม่มีสิทธิในการลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ  ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เมื่อถูกเลิกจ้าง  ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ไม่มีสิทธิลาคลอด  ไม่มีการคุ้มครองลูกจ้างหญิงที่จะไม่ถูกเลิกจ้าง
ด้วยเหตุมีครรภ์4 เป็นต้น 

งานบ้านเป็นงานที่มีลักษณะแตกต่างจากงานทั่วไป  เพราะลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่กับนายจ้าง  ข้อตกลงถึงสภาพการท างาน  ลักษณะของงานและประเภทของงานมักจะเป็น
การตกลงด้วยวาจามากกว่าการท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ในส่วนที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรลักษณะ
ของข้อตกลงจะเป็นแบบยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของสภาพการท างาน  ซึ่งลูกจ้างท างานบ้านไม่
สามารถต่อรองถึงข้อตกลงของสภาพการท างานและค่าจ้าง เพราะอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าและไม่มี
ความรู้  สวัสดิการหรือประโยชน์อ่ืนที่ได้รับก็เป็นเพียงลักษณะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เนื่องมาจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท างานบ้านไม่มีความชัดเจน  สภาพการจ้างและการ
ท างานของลูกจ้างท างานบ้านยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความ
คุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได ้

จากผลการส ารวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีลูกจ้าง
ท างานบ้านทั้งชายและหญิงที่อายุมากกว่า 15 ปีอย่างน้อย 52.6 ล้านคนทั่วโลก  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 3.6 ของการจ้างงานทั่วโลก  และเป็นแรงงานหญิงถึง 43.6 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 83 
ของลูกจ้างท างานบ้านทั่วโลก  ซึ่งหากคิดเฉพาะแรงงานหญิงแล้ว อาชีพท างานบ้านเป็นอาชีพที่ส าคัญ
ในการจ้างแรงงานหญิงโดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 7.5 ของการจ้างแรงงานหญิงทั่วโลก  จากสถิติยัง
พบว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของลูกจ้างท างานบ้านนั้นมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย5 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้มีการก าหนด
มาตรฐานแรงงานในการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านขึ้น คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(อนุสัญญาฯ) ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  มีเจตนารมณ์ที่จะให้
ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้จะต้องท าการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

                                                           
3คมชัดลึก, เผดิมชัยเผยกฎกระทรวงแรงงำน ฉบับที่ 14, ค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 

จาก http://www.komchadluek.net/detail/20121114/144725/เผดิมชัยเผยกฎกระทรวง
แรงงานฉบับที่14.html#.UNrwT-Rg9R0 

4กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 (2) 

5International Labour Office (ILO), “Global and Regional Estimates on 
Domestic Workers,” Domestic Work Policy.  4, 2011: 7-8, Retrieved July 8, 2013 from 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_155951.pdf 
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ฉบับดังกล่าว และนอกจากอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน
แล้ว  องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้ให้การรับรองข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ข้อแนะฯ) ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  อันเป็นการให้ข้อแนะน าและ
แนวทางตัวอย่างในการปฏิบัติส าหรับประเทศต่างๆ ในการน าไปปรับใช้  โดยข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านไม่มีสภาพที่ต้องให้สัตยาบัน  อนุสัญญาและข้อแนะของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงเปรียบเสมือนกฎหมายแม่แบบในการน าไปปรับปรุงกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศที่ให้สัตยาบัน 
 มาตรฐานแรงงานทั้งสองเป็นการวางพ้ืนฐานในการปรับปรุงสภาพการท างาน และคุณภาพ
ชีวิตของลูกจ้างท างานบ้านหลายสิบล้านคน  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิง ผู้อพยพ และผู้ที่ด้อยโอกาส
ทางสังคม  แรงงานเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ มาตรฐานแรงงานดังกล่าวจึงเป็น
เสมือนสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านว่า  พวกเขามีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกับผู้ใช้
แรงงานอ่ืน และได้รับการยอมรับในระบบเศรษฐกิจ  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงเป็นเสมือนการให้หลักประกันมาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านให้มีความเท่าเทียมกับแรงงานประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน
เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานสากลเป็นการพัฒนาที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายงานที่มีคุณค่า
ส าหรับผู้ใช้แรงงานทุกคน  โดยท าให้อาชีพท างานบ้านเป็นงานที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพอ่ืน6 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ซึ่งหากประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว  ย่อมต้องเกิดผลกระทบ
กับกฎหมายภายในประเทศ  โดยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯดังกล่าว 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จะท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ทราบถึงความเหมาะสมและ
ผลกระทบทางกฎหมาย  ในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย  ในส่วนของการให้
ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านของประเทศไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมา  สถานการณ์ปัจจุบัน  และแนวทางเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 

                                                           
6ILO, Decent Work for Domestic Workers Convention 189 & 

Recommendation 201 (Geneva: International Labour Office, 2011), Preface. 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหากฎหมายของไทยที่ เกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการก าหนดรูปแบบ และกฎหมาย  ในการคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านให้เหมาะสมกับประเทศไทย  เพ่ือการพัฒนาไปสู่มาตรฐานแรงงานสากล 

1.2.4 เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสม และผลกระทบทางกฎหมายในการที่ประเทศไทยจะให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  

1.2.5 เพ่ือศึกษาและค้นหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านของไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งท าการศึกษาถึงมาตรการและหลักการขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศในเรื่องการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  โดยถืออนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้านเป็นหลัก  ท าการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์และภาระติดพันที่ต้องปฏิบัติ  แล้วน ามาเทียบเคียงกับ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยในส่วนของการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย  
ในส่วนที่เก่ียวกับลูกจ้างท างานบ้านของประเทศไทยต่อไป 

 
1.4 สมมติฐำนในกำรศึกษำ 

 
ลูกจ้างท างานบ้านนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป  ผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายเท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้จากข่าวคราวและการออกมาเรียกร้องของกลุ่มแรงงานประเภท
ดังกล่าว  ลูกจ้างท างานบ้านมีกฎหมายส าคัญที่ให้ความคุ้มครอง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านมีข้อยกเว้นหลายประการ  จึงท าให้แรงงานท างาน
บ้านไม่ได้รับการคุ้มครองในประเด็นที่ส าคัญ เช่น ไม่มีการคุ้มครองให้ได้รับค่าแรงตามอัตราค่าแรงขั้นต่ า 
ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการท างานที่แน่นอน ไม่มีสิทธิในการลากิจหรือการลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ไม่มีสิทธิลาคลอด ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ไม่
มีการคุ้มครองลูกจ้างหญิงที่จะไม่ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุมีครรภ์ เป็นต้น การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
ประเทศไทยในปัจจุบันจึงยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 201 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานแรงงานสากลส าหรับลูกจ้าง
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ท างานบ้าน ถ้าประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน จะท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายแรงงานหลายฉบับ ซึ่งจะท าให้
ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครองมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งในด้านค่าจ้าง สภาพการท างาน
และอ่ืนๆ รวมถึงจะเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเท่าเทียมกับ
แรงงานประเภทอ่ืน  
 
1.5 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการศึกษา

ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้านและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.6.1 ท าให้ทราบถึงความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางเกี่ยวกับการให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
1.6.2 ท าให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหากฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับ

อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201  
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

1.6.3 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดรูปแบบและกฎหมาย ในการคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือการพัฒนาไปสู่มาตรฐานแรงงานสากล 

1.6.4 ท าให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบทางกฎหมายในการที่ประเทศไทยจะให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

1.6.5 ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้านและข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 



บทท่ี 2 
   

การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
 

 การรับจ้างท างานบ้านเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุด และส าคัญที่สุดส าหรับผู้หญิงจ านวน
มากในหลายประเทศ  อาชีพท างานบ้านมีความเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับการเป็นทาส 
การล่าอาณานิคม และการตกอยู่ใต้อาณัติในรูปแบบต่างๆ  อีกทั้งมีหลักฐานร่วมสมัยแสดงให้เห็นว่า
งานบ้านถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในโลกที่ท าให้เกิดการปกครองแบบล าดับชั้นอย่างถาวรมาตั้งแต่ต้น  
โดยมีความแตกต่างกันไปตามแต่เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วรรณะ สถานะดั้งเดิม และสัญชาติ   

การดูแลเอาใจใส่กิจกรรมในครัวเรือน ไม่ว่าจะโดยการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  หรือให้สมาชิก
ในครัวเรือนท าโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อครอบครัว  เพ่ือเป็นการประหยัดเงินไว้ใช้
ในการใช้จ่ายนอกครัวเรือนต่อไป  เป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในสังคม  แต่เนื่องจากการขยายตัวของ
การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบงานและการท างานที่หนักขึ้น  
รวมทั้งการขาดนโยบายที่จะท าให้งานและชีวิตครอบครัวไปด้วยกันได้  การไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ให้บริการดูแลก็ดี  การอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศของผู้หญิงก็ดี  การที่สังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้นก็ดี  
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ความต้องการคนมาช่วยในการดูเอาใจใส่ในครัวเรือนมีเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มองว่างานบ้านนั้นมีคุณค่าต่ า และในการประกอบอาชีพไม่ต้องใช้
ทักษะฝีมือแต่อย่างใด เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่างานบ้านเป็นงานที่ผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถท า
กันได้ ทั้งจากการปลูกฝังกันตามประเพณี และการได้รับทักษะต่อกันมาตั้งแต่ก าเนิด ดังนั้น การ
ท างานบ้านจึงเป็นงานที่ได้รับค่าจ้างต่ าและมีระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับค่าจ้างไม่ชัดเจน7 

 
2.1  ความหมายของลูกจ้างท างานบ้าน 
 

กฎหมายแรงงานของไทยยังมิได้ให้ค านิยามของค าว่า “งานบ้าน” ว่าเป็นงานประเภทใด  มี
ลักษณะการท างานอย่างไร  โดยทั่วไปแล้วแรงงานที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “คนรับใช้” 
หรือ“คนใช้” ก็จะเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นคนที่มีหน้าที่คอยรับใช้  ลูกจ้างที่รับใช้ท างานบ้าน8 ท างาน

                                                           
7Adelle Blackett, “The Decent Work for Domestic Workers Convention and 

Recommendation, 2011,” The American Journal of International Law.  106, 4 
(October 2012): 780. 

8ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 523. 
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บ้านโดยท าหน้าที่อย่างแม่บ้าน  เช่น  ท าความสะอาด  ท าอาหาร  ซักผ้ารีดผ้า  ดูแลรับใช้คนในบ้าน  
เป็นต้น  แต่เดิมหน้าที่เหล่านี้มักถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงในบ้าน  แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจได้มี
การพัฒนาและเกิดการขยายตัว  ความต้องการแรงงานจึงมีเพ่ิมมากขึ้น  ผู้หญิงจ านวนมากออกไป
ท างานนอกบ้านเพ่ือหารายได้เข้าสู่ครอบครัว  ครอบครัวจึงต้องการหาคนมาท าหน้าที่เหล่านี้แทน คน
ทั่วไปเห็นงานบ้านเป็นอาชีพที่ได้ค่าจ้างน้อยและไม่ต้องอาศัยความช านาญใดเป็นพิเศษ  ท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านเป็นอาชีพที่ถูกมองว่าไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมไทย9 

กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเรียกลูกจ้างเหล่านี้ว่า “ลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอัน
มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย”  แต่ก็มิได้ให้ค าจ ากัดความหรือค านิยามไว้แต่อย่างใด  จึงต้อง
อาศัยการตีความของศาลเป็นรายกรณีไป  ผู้ศึกษาพบว่าในการตีความของศาลฎีกา  ศาลจะถือเอา
ลักษณะในการท างานว่ามีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยหรือไม่เป็นเหตุส าคัญในการพิจารณา  เช่น 
ลูกจ้างมีหน้าที่หลักในการท าความสะอาดบ้าน  แต่บางครั้งนายจ้างก็สั่งให้ไปช่วยขายของด้วย  แม้
งานที่ลูกจ้างท าจะมีลักษณะเป็นงานบ้าน  แต่ลูกจ้างได้ท าหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับธุรกิจของนายจ้าง
รวมอยู่ด้วย  ดังนั้น จึงไม่ใช่ลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  
หรือกรณทีีเ่ป็นลูกจ้างของบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการท าความสะอาด  ซึ่งส่งพนักงานของบริษัทไป
ท างานยังสถานที่ต่างๆ  โดยที่เจ้าของสถานที่นั้นเป็นผู้ช าระค่าบริการให้แก่บริษัท   เช่นนี้ถึงแม้งานที่
ลูกจ้างท าจะมีลักษณะเป็นงานบ้าน  แต่ว่าเป็นการท างานอันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนายจ้าง   
จึงถือว่าเป็นลูกจ้างท่ัวไปที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกประการ10 
 
2.2  ความเป็นมาของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
 

การท างานของผู้ท างานบ้านในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาแต่อดีตอันยาวนาน ในลักษณะ
ของผู้ร่วมชีวิตการด าเนินกิจกรรมภายในครอบครัวตามวัฒนธรรมครอบครัวของคนไทย ซึ่งมักจะมีผู้
เข้ามาร่วมท างานต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมอันจ าเป็นต่อการด าเนินงานตามแบบวิถีชีวิตของคนไทย  
เอกลักษณ์ดังกล่าวของครอบครัวคนไทยจึงมีลักษณะครอบครัวแบบพ่ึงพาอาศัย ร่วมทุกข์ร่วมสุข  
และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ในยุคปัจจุบัน ผู้ร่วมกิจกรรมในครอบครัวเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพ่ึงพาอาศัย
ไปเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ลักษณะการท างานของลูกจ้างท างานบ้านเปลี่ยนเป็นการท างานแบบนายจ้างและลูกจ้าง  มี
ข้อตกลงถึงสภาพการท างานและค่าจ้าง  เป็นแบบข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการและมักจะเป็น
ทางวาจามากกว่าทางลายลักษณ์อักษร  เป็นลักษณะข้อตกลงแบบยืดหยุ่นตามความเหมาะสมคล้อย
ตามสภาพของสถานที่ท างานหรือครอบครัวที่ลูกจ้างต้องท างาน การท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะกินอยู่หลับนอนภายในครัวเรือนของนายจ้าง จึงมักจะไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเวลา

                                                           
9Vachararutai (Jan) Boontinand, Domestic Workers in Thailand: Their 

Situation, Challenges and the Way Forward (Bangkok: ILO, 2010), p. 3. 
10พงษร์ัตน์ เครือกลิ่น, ค าอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์

ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 81-85. 
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การท างานที่แน่นอน  สวัสดิการที่ได้รับก็มักจะเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แม้
ปัจจุบันเริ่มมีการท างานบ้านชนิดเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบไปเช้ากลับเย็นมากข้ึนก็ตาม  แต่ลักษณะ
การท างานก็ยังคล้ายคลึงของเดิมอยู่เป็นส่วนมาก  ดังนั้น  ลักษณะข้อตกลง  ค่าจ้าง และเงื่อนไขการ
ท างานจึงจัดว่ามีลักษณะพิเศษ  ไม่มีข้อบังคับกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน  นอกจากนี้  ยังพบว่าในปัจจุบันผู้ใช้
แรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านมีจ านวนน้อยลงไปมาก  นายจ้างหาผู้ใช้แรงงานไป
ท างานบ้านยากมากขึ้น  และในอนาคตก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาไปถึงสภาพการท างานในเรื่องอ่ืนๆของ
ลูกจ้างท างานบ้าน11 

  
2.3  สภาพของการท างานบ้านในประเทศไทย 
 
 ในส่วนนี้เป็นการท าการศึกษาว่า  การประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านในประเทศมีการเข้าสู่
การประกอบอาชีพในรูปแบบ  และมีแรงงานกลุ่มใดบ้างที่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านใน
ประเทศไทย 
 
 2.3.1  ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 

การท างานบ้านเป็นงานที่มีผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้หญิงมากถึงร้อยละ 83 ของลูกจ้างท างาน
บ้านทั่วโลก  และลูกจ้างท างานบ้านหญิงมีจ านวนมากกว่าลูกจ้างท างานบ้านชายในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก12  อีกท้ังลักษณะของการท างานบ้านเป็นงานที่เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน  
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้หญิงจึงมีความเหมาะสมมากกว่าผู้ชาย  ส่วนในงานที่ต้องใช้ก าลังมากหรือ
ใช้ความช านาญในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น ขับรถยนต์หรือดูแลสวน  โดยส่วนใหญ่แล้ว
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้ชายจะเป็นผู้ท างานดังกล่าว  ในการศึกษา  ผู้ศึกษาได้จ าแนกกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านในประเทศไทยดังนี้ 

2.3.1.1  ลูกจ้างท างานบ้านสัญชาติไทย 
  แรงงานไทยที่ประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้าน  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็กอายุ
ระหว่าง 15-35 ปี ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการท างานที่
แน่นอน และจากการที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในหลายประการส่งผล
ให้ลูกจ้างท างานบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง  แต่เนื่องจากความต้องการลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นคนไทยมีเพ่ิมข้ึน  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านคนไทยมีอ านาจในการต่อรองกับนายจ้างเพ่ิมขึ้น  ทั้งใน

                                                           
11กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กองวิชาการและแผนงาน, การศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ

การท างานและปัญหาการท างานของผู้ท างานรับใช้ในบ้าน (กรุงเทพมหานคร: กองวิชาการและ
แผนงาน, 2543), หน้า 7. 

12ILO, Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics 
and the Extent of Legal Protection (Geneva: International Labour Office, 2013),  
p. 19. 
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เรื่องของข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการท างานและเรื่องค่าจ้าง13  อีกท้ังนายจ้างบางคนให้สวัสดิการต่างๆ
แก่ลูกจ้างท างานบ้านนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  เนื่องมาจากนายจ้างต้องการสร้างความผูกพัน  
ความจงรักภักดี และเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่ลูกจ้างผู้ต้องท างานอยู่
ใกล้ชิดภายในบ้านของตน14   

ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไทยนั้น  ในประเทศไทยการจ้างงานเด็กอายุไม่
เกิน 18 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 15 ปี สามารถกระท าได้  แต่มีกฎระเบียบที่ห้ามมิให้เด็กท างานมีอันตรายต่อ
สุขภาพและควบคุมสถานที่ในการท างานของเด็ก  และในงานบางประเภทกฎหมายได้มีการก าหนด
อายุขั้นต่ าในการท างานเอาไว้อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  ภาวะเศรษฐกิจท าให้การจ้างแรงงานเด็กที่
เป็นไปอย่างผิดกฎหมายมีเพ่ิมมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานเด็กในด้านการเกษตร  การขายของ
ข้างถนน และเด็กรับใช้ในบ้าน15  โดยเด็กผู้หญิงมักจะถูกให้ไปท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้าน  เมื่อค่า
เล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ บีบบังคับให้เด็กเหล่านี้ออกจากการเรียน  หรือเมื่อครอบครัวต้องให้เด็ก
เหล่านี้ออกจากโรงเรียนเพ่ือไปท างานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว  ในบางครั้ง  นายจ้างบางรายต้องการ
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  เนื่องจากนายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างได้ในอัตราที่ต่ ากว่าลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นผู้ใหญ่  ควบคุมสั่งการได้ง่ายกว่า และมีโอกาสน้อยกว่าที่จะหนีออกจากครัวเรือนอันเป็น
สถานที่ท างาน16 

 อย่างไรก็ตาม  การจ้างลูกจ้างท างานบ้านเด็กนั้นไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นรูปแบบที่
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กตามแผนการในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็กในประเทศไทย  ในปัจจุบันนี้ลูกจ้างท างานบ้านเด็กไทยมีจ านวนน้อยลงมากเมื่อเทียบกับในอดีต  
เนื่องมาจากความส าเร็จของนโยบายการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล  และการเข้ามาแทนที่ของ
ลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าวที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน17 

                                                           
13นฤมล นิราทร, รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก

ระบบ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 53.  
14ตะวัน วรรณรัตน์, “ระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ,” ใน สังคมในวิจัย วิจัยในสังคม 

วันที่ 25 กันยายน 2551, ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 7 อ้างถึงใน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, 
สถานการณ์ลูกจ้างท างานบ้าน: ปัญหา อุปสรรคและการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม, หน้า 10, 
ค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2556  จาก http://www.iamchild.org/site/index.php?option 
=com_phocadownload&view=category&download=6&id=4&Itemid  

15ILO, Decent work for all: targeting full employment in Thailand 
(Bangkok: International Labour Office, 2000), p. 21. 

16Human Rights Watch, Decent Work for Domestic Workers: The Case for 
Global Labor Standards,  p. 15, Retrieved July 28, 2013  from http://www.hrw. 
org/sites/default/files/related_material/HRW_ILO_brochure_lores.pdf 

17Ayaka Matsuno and Jonathan Blagbrough, Child domestic labour in South-
East and East Asia: emerging good practices to combat it (Bangkok: ILO, 2006),  
p. 40. 
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 2.3.1.2  ลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าว 
 ผู้หญิงและเด็กหญิงจ านวนมากได้อพยพข้ามพรมแดนเพ่ือมาท างานเป็นลูกจ้าง
ท างานบ้านในประเทศไทย  ท าให้เป็นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกทางหนึ่ง  
และการส่งเงินกลับประเทศของลูกจ้างท างานบ้านอพยพยังเป็นการส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง18  งานบ้านเป็นงานที่กฎหมายอนุญาตให้คนต่างด้าวท าได้ ตามพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 โดยข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว เดือนมีนาคม พ.ศ.
2556 พบว่ามีคนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นประมาณ 1,126,000 คน 
โดยมีจ านวน 988,956 คน ที่เป็นคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา และในจ านวนนี้
มีจ านวน 48,600 คน ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย19 
 ลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าวมีสภาพการท างานที่ไม่ดีนัก  โดยทั่วไปแล้วไม่มีหนังสือ
สัญญาจ้างงาน  ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการท างานในแต่ละวันและหน้าที่ที่จะต้องท าในการท างาน  
ส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าวอาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  ท าให้ไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างระหว่างเวลาในการท างานและไม่ใช่เวลาในการท างาน20  ส่งผลให้ลูกจ้างท างาน
บ้านต่างด้าวต้องท างานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีวันหยุดพักผ่อน   ลูกจ้างท างานบ้านต่าง
ด้าวที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี มีแนวโน้มที่จะถูกให้ท างานเป็นเวลานานโดยไม่มีการหยุดพัก และ
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมักจะไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลย21  ทั้งที่นายจ้างของลูกจ้าง
ท างานบ้านต่างด้าวส่วนใหญ่ทราบว่าลูกจ้างท างานบ้านเองก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน  
และมีความคิดว่าลูกจ้างท างานบ้านเองก็ควรที่จะได้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์22  ลูกจ้างท างานบ้านต่าง
ด้าวส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่ต่ ามาก และไม่ได้รับค่าท างานล่วงเวลา  นายจ้างบางรายเอารัดเอา
เปรียบในการจ่ายค่าตอบแทนโดยการผัดผ่อนหรือหักค่าตอบแทนตามอ าเภอใจ  ลูกจ้างท างานบ้าน
ต่างด้าวเหล่านี้ขาดอ านาจในการต่อรองกับนายจ้าง  อีกท้ังยังไม่มีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ได้
เพียงแต่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานที่จัดตั้งโดยคนไทยเท่านั้นเนื่องมาจาก

                                                           
18Human Rights Watch, op. cit., p. 16. 
19กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน, สถานการณ์แรงงาน ฉบับประจ าเดือนมีนาคม 

2556, ค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จาก http://wp.doe.go.th/eu/statistic/labor/56/ 
se03-56.pdf 

20ILO, Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics 
and the Extent of Legal Protection, pp. 56-58. 

21Vachararutai (Jan) Boontinand, op. cit., pp. 18-20. 
22Elaine Pearson et al., The Mekong Challenge - Underpaid, Overworked 

and Overlooked: The Reality of Young Migrant Workers in Thailand  
(Volume Two) (Bangkok: ILO, 2006), p. 83. 
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กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยไม่อนุญาต23  นอกจากนั้น  ลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าวที่เข้าเมือง
และท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต  ย่อมไม่กล้าเรียกร้องสิทธิต่างๆตามกฎหมายแรงงาน เพราะกลัวถูก
ด าเนินคดีและถูกเนรเทศท าให้หมดโอกาสในการหารายได้  จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการค้า
มนุษย์ข้ามประเทศโดยเฉพาะหญิงและเด็ก24 
 
 2.3.2  การเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
 การเข้าสู่การประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านนั้นแตกต่างจากการประกอบอาชีพอ่ืน  
เนื่องจากการท างานบ้านนั้นสถานที่ท างานก็คือบ้านหรือครัวเรือนของนายจ้าง  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ชีวิตความเป็นส่วนตัวของทั้งตัวนายจ้างเองและครอบครัว  ดังนั้น การเข้าสู่การประกอบอาชีพท างาน
บ้านจึงแตกต่างกับอาชีพอ่ืนที่สามารถพบประกาศรับสมัครคนเข้าท างานได้ตามสถานที่ต่างๆ หรือทาง
หนังสือพิมพ์  อินเทอร์เน็ต  จากการศึกษาพบรูปแบบในการเข้าสู่การประกอบอาชีพหลายช่องทาง
ด้วยกัน 

2.3.2.1  ลูกจ้างท างานบ้านสัญชาติไทย 
  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นคนไทยนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและมาจากครอบครัวที่
ยากจนในชนบท  โดยท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว  
เนื่องจากอายุน้อยเกินกว่าจะท างานอย่างอ่ืนได้  โดยมักหางานผ่านเครือข่ายของครอบครัวหรือเพ่ือน
ฝูง25  จากการศึกษาของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก และสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าการจ้างลูกจ้างท างานบ้านเด็กไทยมีแนวโน้มที่
ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเขตเมืองในประเทศ  ท าให้ครอบครัวต่าง
ต้องการคนมาช่วยงานในครัวเรือน  ความต้องการลูกจ้างท างานบ้านเด็กไทยถูกแทนที่ด้วยลูกจ้าง
ท างานบา้นต่างด้าว  แต่ในส่วนของความต้องการคนมาดูแลเด็กและคนชราในครัวเรือนนั้นมีเพ่ิมมาก
ขึ้น  นายจ้างที่มีก าลังทรัพย์เลือกที่จะจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และมีวุฒิภาวะ
มากกว่าลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในการดูแลเด็กและคนชรา  ลูกจ้างท างานบ้านไทยส่วนใหญ่ได้
งานเป็นลูกจ้างท างานบ้านผ่านทางนายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน  โดยมาจากการแนะน าของเพ่ือน

                                                           
23มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั้ง

สหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภท
เดียวกันโดยไม่ค านึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย” 

24สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, “มาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก,” 
ใน การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะท่ี 2) 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 6. 

25มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, การสร้างกลไกการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน รายงานฉบับ
สมบูรณ์, หน้า 10 อ้างถึงใน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, สถานการณ์ลูกจ้างท างานบ้าน: ปัญหา 
อุปสรรคและการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม, หน้า 7, ค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 จาก 
http://www.iamchild.org/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&download=6&id=4&Itemid 



12 
 

และครอบครัวในการให้ข้อมูลว่าบริษัทใดให้ค่าจ้างและสวัสดิการสูงกว่าเพ่ือหากเกิดการที่ ลูกจ้าง
ท างานบ้านไทยที่ได้งานผ่านทางบริษัทจัดหางานไม่พอใจนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน  ลูกจ้างท างาน
บ้านจะมีโอกาสในการหางานใหม่ที่ดีกว่า  ลูกจ้างท างานบ้านไทยที่ไม่ค่อยรู้จักใครหรือเพ่ิงอพยพย้าย
มาจากชนบทอาจได้งานบ้านทางประกาศรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ26 

2.3.2.2  ลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าว 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดส าหรับแรงงานต่างด้าวและ

ครอบครัวจากเมียนมาร์  ลาว  และกัมพูชา  แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเข้า
มาอย่างผิดกฎหมาย  และแรงงานที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศเมียนมาร์27  การจ้างแรงงานไร้ฝีมือดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างมากใน
เรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวเพ่ือเข้ามา
ท างานในประเทศไทย  จึงได้มีการจัดการแรงงานผิดกฎหมายโดยการท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับทั้ง 3 ประเทศ  เพ่ือให้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 3 
ประเทศท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้รับการผ่อนผันให้พ านักอาศัยชั่วคราวและท างานในประเทศไทย
ได้ในงาน 2 ประเภท คือ งานรับใช้ในบ้าน และงานกรรมกร28 

 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย  ส่วนใหญ่จะได้งาน
โดยผ่านทางบุคคลที่รู้จักกันหรือจากนายหน้าจัดหางาน  และต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเพ่ือจ่ายค่า
เดินทางล่วงหน้า หรือกลายเป็นหนี้กับนายหน้า  โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้งานประเภทใดและอยู่ที่ใด  
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย  ต่างมีความต้องการที่จะเก็บสะสม
รายได้เพ่ือส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศของตน  หลายคนมีความหวังว่าจะสามารถท างานใน
ประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งก่อนกลับประเทศพร้อมเงินจ านวนมากพอที่จะให้พ่อแม่ของตนครองชีพ
ได้ตามอัตภาพ  และส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่สมรสแล้ว หวังที่จะมีเงินจ านวนที่มากพอแก่การ

                                                           
26มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก และสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสังเคราะห

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รูปแบบและสภาพการให้บริการของหน่วยงานให้บริการลูกจ้าง
ท างานบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร, หน้า 25-26 อ้างถึงใน Vachararutai (Jan) Boontinand, 
Domestic workers in Thailand: their situation, challenges and the way forward 
(Bangkok: ILO, 2010), p. 11. 

27Montakarn Chimmamee, Perception of a ‘Better Life’ of Burmese Migrant 
Workers in Thailand, Retrieved August 10, 2013 from https://www.gcoe-
intimacy.jp/images/library/File/3rd_next-generation_ws/Paper/07%20Quality%20of% 
20Life%20in%20Search/Perception%20of%20a%20'Better%20Life'%20of%20Burmese
%20Migrant%20Workers%20in%20Thailand%20(Montakaran%20Chimmamee).pdf 

28ชาติชาย เชษฐสุมน, ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community): ผลกระทบต่อ
กฎหมายไทย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 58-59. 
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ครองชีพของครอบครัวของตน29  แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมักถูก
หลอกลวงโดยกลุ่มนายหน้าจัดหางานจากประเทศของตนก่อนจะส่งแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาใน
ประเทศไทย30 

2.3.2.3  ข้อมูลทางสถิติของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการส ารวจจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น

ระบบ  ข้อมูลที่อาจเรียกได้ว่าใกล้เคียงที่สุด คือ การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งได้ท าการส ารวจ “ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลที่เข้ามา
รับจ้างท างานทุกประเภทในครัวเรือนส่วนบุคคล เช่น หญิงรับใช้ ผู้ประกอบอาหาร บริกร คนรับใช้
ส่วนตัว หัวหน้าผู้รับใช้ คนซักรีดเสื้อผ้า คนท าสวน คนเฝ้าประตู คนขับรถ ผู้ดูแลรักษาบ้านเรือน คน
เลี้ยงเด็ก  ครูสอนพิเศษ และเลขานุการ   แต่อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคนกลุ่มใดบ้างที่จัด
ว่าเป็น “ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล”31  ในการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร (เดือน
เมษายน  พ.ศ.2556) ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า “ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล” มีจ านวน
ประมาณ 224,000 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.6 ของผู้มีงานท าทั้งหมด32 

 
2.4  การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในปัจจุบัน 
 

ลูกจ้างท างานบ้าน  เป็นลูกจ้างที่ท างานให้แก่นายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผล
ก าไรในทางเศรษฐกิจ  การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจึงแตกต่างไปจากลูกจ้างที่ท างานให้แก่
นายจ้างที่แสวงผลก าไรในทางเศรษฐกิจ  โดยจะได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าแรงงานประเภทอ่ืน การที่
กฎหมายแรงงานมีข้อยกเว้นไม่ควบคุมหรือใช้บังคับกับแรงงานบางประเภท  เนื่องมาจากแรงงาน
เหล่านี้ไม่มีภาวะสัมพันธ์ในทางการว่าจ้าง และยังไม่มีผลผลิตในทางเศรษฐกิจ  การมีข้อยกเว้น
ดังกล่าวนี้มิได้หมายความว่าผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการยกเว้นจะไม่มีความส าคัญ  แต่การให้ความ
คุ้มครองขึ้นอยู่กับภาวะความจ าเป็น  สภาพสังคม  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล33  ในปัจจุบัน

                                                           
29สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ, คนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย (นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548), หน้า XI –XVI. 
30มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, สถานการณ์ลูกจ้างท างานบ้าน: ปัญหา อุปสรรคและการ

ขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม, หน้า 12, ค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 จาก 
http://www.iamchild.org/site/index.php?option=com_phocadownload&view 
=category&download=6&id=4&Itemid= 

31เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-6. 
32ส านักงานสถิติแห่งชาติ, การส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ.

2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2556 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/ 
lfs56/reportApril.pdf 

33นิคม จันทรวิทุร, แรงงานและกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 
หน้า 7-8. 
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กฎหมายแรงงานของไทยมีแนวโน้มให้การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในวงการอุตสาหกรรมเป็นหลัก
มากกว่าผู้ใช้แรงงานนอกวงการอุตสาหกรรม  การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ  ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)   
อันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่มีกฎหมายรองรับ  ไม่มีระบบภาษีหรือระบบ
เงินเดือนค่าจ้างและการจ้างงานที่แน่นอน  เป็นกิจกรรมที่มีขนาดเล็ก  เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
ความไม่แน่นอนสูง  และไม่มีการแจงนับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติ 34  ในปัจจุบันลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ละฉบับมากน้อยเพียงใด  ศึกษาและวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้ 
  

2.4.1  การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มีบทบัญญัติหลายมาตราในการให้ความ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการท างาน และในการวางแนวทางนโบบายด้านต่างๆของรัฐซึ่ง
มีความเกี่ยวข้อง  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความ
เสมอภาคของบุคคล  การคุ มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน  การส่งเสริม
สัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และหลักเกณฑ์รองรับ
สิทธิของผู้ใช้แรงงานที่เป็นเด็กและผู้หญิงไว้โดยเฉพาะ  ดังนี้ 

1) การได้รับหลักประกันและสวัสดิภาพในการท างาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน
รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวการณ์ท างานทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ35 โดยสิทธิในการได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างานนี้เป็น
สิทธิที่เพ่ิมข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้36 

2) การคุมครองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ  
สหพันธ์  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  องค์การเอกชน  องค์การพัฒนาเอกชน  หรือหมู่คณะอ่ืน โดยการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะกระท าไมได เวนแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญติแหงกฎหมายเฉพาะ  

                                                           
34ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเศรษฐกิจนอกระบบ,” ใน เศรษฐกิจนอกระบบกับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ, 24 
มิถุนายน 2547 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, หน้า 5-7. 

35มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
36คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, สภาร่างรัฐธรรมนูญ, สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), หน้า 25. 
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เพ่ือคมุครอง ประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน  และ
เพ่ือป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ37 

3) การส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดระบบแรงงานสัมพันธ์  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า 
คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทน
ของตน  จัดระบบประกันสังคม  รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน  
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ38 บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณเพ่ือ
ก าหนดใหเป็นนโยบายที่ตองน าไปใช้ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ39 

4) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลัก
ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค  ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคี  รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระท าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ40  
บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณเพ่ือก าหนดใหรัฐบาลตองส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับ
นานาประเทศด้วยหลักแห่งความเสมอภาค  เพ่ือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ  โดยถือตาม
พันธกรณีที่ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญากับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  โดยรัฐบาล
ต้องตรากฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมาย หรือตีความกฎหมายให้สอดคล้องและอนุวัตตามสนธิสัญญา
ดังกล่าวด้วย41  ซึ่งรวมถึงธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันด้วย 
 

2.4.2  การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
การใช้แรงงานมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยสังคมโบราณ  ซึ่งแต่เดิมนั้นการใช้แรงงานคงจะมี

ขึ้นระหว่างบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน  ต่อมาจึงมีการใช้แรงงานของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการ
เกณฑ์แรงงาน  การใช้แรงงานทาส หรือการแลกเปลี่ยนแรงงานในระหว่างกันเอง  ดังจะเห็นได้บ่อยๆ
ในภาคเกษตรกรรม  แต่เมื่อมีการยกเลิกระบบทาสไป และการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกันก็มี
วงจ ากัด  ความต้องการใช้แรงงานของคนก็ยังมีอยู่และยิ่งทวีความต้องการมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรม  ซึ่งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวมุ่งที่จะผลิต

                                                           
37มาตรา 64 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
38มาตรา 84(7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
39คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม, 

สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), หน้า 82. 

40มาตรา 82 วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
41คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม, 

เรื่องเดิม, หน้า 77. 
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สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ดังนั้น  จึงต้องมีการว่าจ้างบุคคลอ่ืนให้
ท างานให้โดยมีสินจ้างหรือค่าจ้างเป็นการตอบแทน  สัญญาจ้างแรงงานจึงเกิดขึ้น 

เมื่อได้เกิดสัญญาจ้างแรงงาน  ความจ าเป็นในอันที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายเข้ามา
บังคับใช้แก่นิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างก็มีขึ้น  กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ
บทบัญญัติในทางแพ่งเพ่ือก าหนดถึงสิทธิ  หน้าที่  ตลอดจนความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย  แต่
จากความเป็นจริงในสังคมที่ว่าสถานะของลูกจ้างและนายจ้างในการต่อรองท าสัญญานั้นอยู่ในสภาพที่
ไม่เท่าเทียมกัน  โดยนายจ้างอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าในด้านการต่อรองและการก าหนดเงื่อนไข
ต่างๆในการท างาน  ซึ่งนายจ้างอาจเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างเป็นอย่างมาก  ดังนั้น  ในต่างประเทศจึง
ได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนขึ้น  เพ่ือน าไปใช้คุ้มครอง
ลูกจ้าง  ตลอดจนก าหนดกฎเกณฑ์วิธีการและองค์กรต่างๆ  เพ่ือระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างไว้เป็นการเฉพาะด้วย42 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  เป็นกฎหมายที่
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum Standard) เกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างเพ่ือให้ลูกจ้างท างานด้วยความปลอดภัย  ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนและมีหลักประกันการ
ท างานที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ระดับหนึ่ง  กฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
วัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง  เป็นบทคุ้มครองและอ านวยประโยชน์แก่ลูกจ้าง
เนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่านายจ้าง43 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย  นายจ้างและลูกจ้างจึง
ตกลงเกี่ยวกับการจ้างแรงงานให้ต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้มิได้44  กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานฉบับส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้ง
แตวันที่ 19 สิงหาคม 2541เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการใช้แรงงานของลูกจ้างเพ่ือมิให้มีการ
ใช้แรงงานเกินสมควร กฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปแล้วจะกล่าวถึงมาตรฐานขั้นต่ า  โดยให้มี
การก าหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาท างาน  ชั่วโมงท างาน  เวลาพัก  วันหยุด  ค่าจ้าง  สวัสดิการ และ
บทบัญญัติพิเศษส าหรับคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงและเด็กและโทษทางอาญา45  แต่ส่วนของการให้
ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านนั้น ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ได้ประกาศใช้พร้อมกันนั้น ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้
รับการคุ้มครองในข้อส าคัญหลายประการ แต่ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14  (พ.ศ. 
2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งก าหนดมิให้น าบทบัญญัติบางส่วนใน

                                                           
42ไผทชิต เอกจริยกร, ค าอธิบายจ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไข

เพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 13-14. 
43พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 15-16. 
44ค าพิพากษาฎีกาที่ 1225-1235/2530. 
45นิคม จันทรวิทุร, กฎหมายแรงงาน: แนวคิดและปัญหา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), หน้า 68-69. 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงาน
บ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ยังให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับงานบ้านอัน
มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างที่ท างานบ้านดังกล่าว ให้ได้รับความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 46 

2.4.2.1  การคุ้มครองทั่วไป 
 ในบทบัญญัติการคุ้มครองทั่วไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎกระทรวงฉบับที่ 

14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิให้ใช้บทบัญญัติตั้งแต่
มาตรา 11/1 มาตรา 12  มาตรา 21 และมาตรา 22  ของหมวด 1 บททั่วไป  บังคับแก่นายจ้างซึ่ง
จ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับความคุ้มครองตามหมวด 1 บททั่วไป  เพ่ิมขึ้นจากกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)   ในเรื่องการหาม
มิใหนายจ้างลวงเกินคุกคาม หรือกอความเดือดรอนร าคาญทางเพศต่อลูกจาง  ลูกจ้างท างานบ้านจึง
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมวด 1 บททั่วไป ดังนี้ 

1) การไม่ตัดสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น  การที่ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองการได้สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านพึงจะได้รับตามกฎหมายจะไม่ถูกตัดสิทธิหรือประโยชน์หรือได้สิทธิหรือประโยชน์น้อยลง  
หากได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไปแล้ว47 

2) อ านาจฟ้องคดีหรือการแก้ต่างให้แก่ลูกจ้าง  โดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดี
แรงงานในฐานะเป็นโจทก์หรือในการต่อสู้คดีแรงงานในฐานะเป็นจ าเลยนั้น  ลู กจ้างท างานบ้านอาจ
ฟ้องหรือต่อสู้คดีด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความหรือมีทนายความช่วยเหลือ  แต่ในคดีที่มี
ข้อเท็จจริงซับซ้อนหรือข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นแห่งคดีหลายข้อ  หากมีผู้ช่วยเหลือ ในท านอง
เดียวกับทนายความก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน และมีข้อกฎหมายชัดแจ้ง
ประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่มีทรัพย์
พอที่จะจ้างทนายความได้  จึงต้องจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ดังเช่นทนายความไว้ช่วยเหลือลูกจ้างในการ
ฟ้องหรือแก้ต่างคดี  ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างท างานบ้านอาจขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งท าหน้าที่ดังเช่นทนายความ 48  แม้
กฎหมายจะมิได้ก าหนดให้เป็นทนายความ ในคดีที่ลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง
ท างานบ้านฟ้องหรือถูกฟ้องได้  ไม่ว่าคดีเรื่องนั้นจะเป็นคดีที่พิพาทกันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

                                                           
46หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
47มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
48มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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หรือกฎหมายอ่ืน  แต่ต้องเป็นคดีแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
เท่านั้น49 

3) การเสียดอกเบี้ยและเงินเพ่ิมของนายจ้าง  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างซึ่งมีหลายประเภท  และเงินบางประเภทมีความส าคัญอย่าง
มากต่อการด ารงชีวิตของลูกจ้างท างานงานบ้านและครอบครัว เช่น  ค่าจ้าง  เป็นต้น  หากนายจ้าง
จ่ายช้ากว่าก าหนดหรือไม่ยอมจ่ายให้โดยดี  ต้องให้ลูกจ้างท างานบ้านฟ้องร้องเรียกเอา  ย่อมท าให้
ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก  จึงต้องมีมาตรการก าหนดให้นายจ้างต้องรับผิดเพ่ิมขึ้นใน
กรณีที่จ่ายเงินดังกล่าวผิดก าหนดเวลา  และให้รับผิดเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษในกรณีที่จงใจไม่จ่ายเงินนั้น  
เพ่ือป้องปรามมิให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างผิดก าหนดเวลา50 

4) เงินประกันการท างาน ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการ
ท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้างท างานบ้าน  ไม่ว่าหลักประกันนั้นจะ
เป็นเงินสด  เป็นทรัพย์สินอื่นหรือเป็นการค้ าประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง  เว้นแต่เป็นลูกจ้างที่ท างาน
ในลักษณะหรือสภาพต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นายจ้างได้  ซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานประเภทใดที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน
จากลูกจ้างท างานบ้านได้  ประเภทของหลักประกัน  จ านวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีเก็บรักษา  
จะก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน51 

5) การมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้าง  กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดให้หนี้อันเกิดจากการที่ฝ่ายนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน  ที่ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของนายจ้างในการที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้
อ่ืน  ในล าดับดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์52 

6) ในการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างเนื่องจากการโอน  รับมรดกหรือด้วย
ประการอื่นใด  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างท างานบ้านมีอยู่ต่อนายจ้างเดิม
เช่นใดก็ให้คงอยู่ดังเดิม  และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้านนั้น
ทุกประการ53 นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่นายจ้างใหม่ได้  ก็ต่อเมื่อลูกจ้างท างานบ้านยินยอม
พร้อมใจด้วย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 577  หากลูกจ้างท างานบ้านปฏิเสธ
ไม่ยิมยอมไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ และนายจ้างเดิมไม่ให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานกับตนต่อไป  
รวมทั้งไม่จ่ายค่าจ้าง  ย่อมถือว่าลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้างแล้ว  ลูกจ้างมีสิทธิเรียกเงินและสิทธิ
ประโยชน์อันเกิดจากการเลิกจ้างได้54 

                                                           
49เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2554), หน้า 38-39. 
50มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
51มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
52มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
53มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
54พงษ์รัตน ์เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 135-136. 
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7) กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างท างาน
บ้านให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์55 ในเรื่องที่นายจ้างว่าจ้าง
ลูกจ้างท างานบ้านโดยเอามาจากต่างถ่ินและออกค่าเดินทางขามาให้  เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงไม่ใช่เกิด
จากความผิดหรือการกระท าของลูกจ้างท างานบ้าน และลูกจ้างท างานบ้านเดินทางกลับถิ่นที่ได้จ้างมา
ในเวลาอันสมควร  นายจ้างมีหน้าที่ออกค่าเดินทางกลับให้แก่ลูกจ้าง56  และในเรื่องการออกใบส าคัญ
แสดงการท างาน หรือใบผ่านงานเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง57 

8) สัญญาไม่เป็นธรรม  สัญญาจ้างแรงงาน  ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
ระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้าง  มักจะมีข้อความที่เป็นปัญหาหรือกล่าวหากันว่าเป็นการเอารัดเอา
เปรียบกัน  ซึ่งหากการเอารัดเอาเปรียบนั้นถึงขนาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  ก็จะท าให้สัญญาจ้างแรงงาน  ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้าง
นั้นตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้  แต่ถ้าไม่ถึงขนาดก็ไม่ตกเป็นโมฆะ  ศาลมีอ านาจสั่ งให้สัญญาจ้าง
แรงงาน  ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน  ระเบียบ หรือค าสั่งเฉพาะส่วนที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้าง
เกินสมควรมีผลใช้บังคับได้เท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนั้น58 

9) ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างท างาน
บ้านชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้59  
นายจ้างทุกรายต้องพิจารณาว่า  ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  ระเบียบ  ค าสั่ง หรือการปฏิบัติใดๆ
ที่กระท าต่อลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นชายและหญิง  หากมีข้อแตกต่างกันก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพ่ือมิ
ให้ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าว60 

10) การหามมิใหนายจางลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนร าคาญ
ทางเพศ ตอลูกจางท างานบ้าน  นอกจากค านึกถึงสภาพการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของลูกจ้างท างาน
บ้านชายและหญิงแล้ว  กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังบัญญัติให้ความคุ้มครองการกดขี่ทางเพศไว้ด้วย  

                                                           
55มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
56มาตรา 586 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ซึ่งนายจ้าง

ได้จ้างเอามาแต่ต่างถิ่น โดยนายจ้างออกเงินค่าเดินทางให้ไซร้ เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลง และถ้า
มิได้ก าหนดกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาแล้ว ท่านว่านายจ้าง จ าต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้ แต่
จะต้องเป็นดั่งต่อไปนี้ คือ 

(1) สัญญามิได้เลิกหรือระงับ เพราะการกระท าหรือความผิดของ ลูกจ้างและ 
(2) ลูกจ้างกลับไปยังถิ่นที่ได้จ้างเอามาภายในเวลาอันสมควร” 
57มาตรา 585 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานสุด

สิ้นลงแล้ว ลูกจ้างชอบท่ีจะ ได้รับใบส าคัญ แสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ท างานมานานเท่าไรและงานที่ ท านั้น
เป็นงานอย่างไร” 

58มาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
59มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
60เกษมสันต์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 57-58. 



20 
 

โดยก าหนดห้ามนายจ้างหรือหัวหน้างาน  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า  กระท าการล่วงเกินทาง
เพศต่อลูกจ้างท างานบ้าน61 

11) การบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือเลิกสัญญาจ้าง  สัญญาจ้างแรงงานเป็น
เอกเทศสัญญาในทางแพ่ง  การระงับของสัญญาจ้างแรงงานอาจเกิดโดยการบอกเลิกสัญญาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  นายจ้างหรือลูกจ้างท างานบ้าน
อาจบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือนายจ้างอาจจะจ่ายค่าจ้างที่จะต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างท างานบ้านแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ และให้ลูกจ้างท างานบ้านออกจากงานไ ด้
ทันที62 

12) การค านวณระยะเวลาการท างาน และการนับระยะเวลาการท างาน  
เพ่ือการได้สิทธิของลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องต่างๆ เช่น  การมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี  เป็นต้น  
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้วันหยุด  วันลา  วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์
ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของนายจ้างรวมเข้าเป็นระยะเวลาการ
ท างานของลูกจ้างท างานบ้านด้วย63 และการที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้ท างานติดต่อกัน  โดยนายจ้างมี
เจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดๆ  ไม่ว่านายจ้างจะให้ท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่จะ
ช่วงเวลาห่างกันเท่าใดก็ตาม  กฎหมายก าหนดให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน  เพ่ือ
ประโยชน์ในการได้สิทธิต่างๆของลูกจ้างท างานบ้าน64 

2.4.2.2   การใช้แรงงานทั่วไป 
การคุ้มครองการใช้แรงงานทั่วไป คือ การก าหนดหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานของผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างให้ได้มีเวลาท างานที่เหมาะสมในแต่ละวัน  ได้มี
เวลาพักในการท างานแต่ละวัน  ได้มีวันหยุดในแต่ละสัปดาห์  ได้รับเงินตอบแทนการท างานในอัตราที่
เป็นธรรม  ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน  เป็นต้น  การ
คุ้มครองแรงงานเป็นวิธีการหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องยังให้เกิดความสุขความเจริญ  เป็น
หลักประกันการด ารงชีวิตของแรงงาน  ป้องกันมิให้นายจ้างกดขี่ข่มเหงหรือเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
ซึ่งเป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน65 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิให้ใช้บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 23 ถึงมาตรา 27  มาตรา 31 และมาตรา 
33 ถึงมาตรา 37  ของหมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป  บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ท าให้ลูกจ้างท างานได้ความคุ้มครองตามหมวด 2 
การใช้แรงงานทั่วไป  เพ่ิมข้ึนจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องวันหยุดผักผ่อน

                                                           
61มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
62มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
63มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
64มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
65สุดาศิริ วศวงศ์, ค าบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 

2543), หน้า 90. 
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ประจ าปีแต่เพียงประการเดียว  ลูกจ้างท างานบ้านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน หมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป ดังนี้ 

1) การจัดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท างาน
บ้านมีวันหยุดประจ าสัปดาห์  โดยมีหลักการว่านายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน  โดยจะก าหนดเป็นวันใดของสัปดาห์ก็ได้  ถ้าวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นวันหนึ่งวันใดที่แน่นอน  วันหยุดประจ าสัปดาห์ที่นายจ้างก าหนดให้
ลูกจ้างหยุดแต่ละวันต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วันด้วย66 

2) การจัดให้มวีันหยุดตามประเพณี  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท างานบ้าน
มีวันหยุดตามประเพณี  ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน  โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย  ส่วนอีก 12 วันที่
เหลือนายจ้างอาจเลือกก าหนดได้จากวันหยุดราชการประจ าปี  วันหยุดทางศาสนา หรือ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น67  นายจ้างมีอ านาจก าหนดวันหยุดตามประเพณีได้เองโดยไม่
จ าเป็นต้องท าความตกลงกับลูกจ้างท างานบ้าน  การก าหนดวันหยุดตามประเพณีนั้นกฎหมายไม่ได้
ก าหนดรูปแบบไว้  นายจ้างจะประกาศไว้เป็นการแน่นอนครั้งเดียวในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
หรือประกาศในแต่ละปีก็ได้68 

3) การจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี   ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างาน
ติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันท างาน  โดยนายจ้างเป็นผู้
ก าหนดวันหยุดไว้ล่วงหน้า หรือก าหนดให้ตามที่ตกลงกัน และในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีให้มากกว่า 6 วันท างานก็ได้  ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ยังท างานไม่ครบ 1 ปี  
นายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้โดยค านวณไปตามส่วน  ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิ
สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปก็ได้  โดยการตกลง
กับนายจ้างไว้ล่วงหน้า69 

4) วันลาป่วย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านที่เจ็บป่วย  ไม่สามารถมาท างานได้จะได้หยุดงานโดยไม่ถูกนายจ้างลงโทษทางวินัยฐานขาดงาน
หรือละทิ้งหน้าที่  และในขณะเดียวกันก็คุ้มครองรายได้ของลูกจ้างในระหว่างที่หยุดงานนั้นด้วย  
ลูกจ้างท างานบ้านเองก็มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  ซึ่งหมายถึงลาป่วยได้จนกว่าจะหายป่วยหรือ
เสียชีวิต  นายจ้างมีสิทธิเรียกให้ลูกจ้างแสดงในรับรองแพทย์เพ่ือเป็นหลักฐานการลาป่วยส าหรับ
ลูกจ้างที่ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท างานติดต่อกันข้ึนไป70 

 บทบัญญัติในหมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป มีข้อส าคัญที่ถูกยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่
นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ท าให้ลูกจ้าง

                                                           
66มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
67มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
68พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 173-175. 
69มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
70มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ท างานบ้านได้รับการคุ้มครองแตกต่างจากผู้ใช้แรงงานทั่วไป  ซึ่งมีข้อที่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญอัน
ควรให้การคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ได้แก่ 

1) การก าหนดเวลาท างานปกติ  นายจ้างมีหน้าที่จะต้องก าหนดเวลา
ท างานปกติให้แก่ลูกจ้างได้ทราบว่าในแต่ละวันท างานจะมีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท างาน
เมื่อใด  โดยการก าหนดเวลาเริ่มต้นเมื่อใด  สิ้นสุดเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง  แต่การก าหนดเวลานั้นเมื่อนับเป็นชั่วโมงของการท างานปกติในแต่ละวันแล้ว  จะเกินไป
กว่าเวลาท างานปกติของงานแต่ละประเภทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้  โดยในปัจจุบัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ได้ก าหนดไว้ว่าให้งานทุกประเภทมีเวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่
เกิน 8 ชั่วโมง71  และนายจ้างจะก าหนดให้ลูกจ้างท างานเกินไปกว่าวันละ 8 ชั่วโมงไม่ได้และเมื่อนับ
รวมเวลาท างานปกติในแต่ละวันท างานเข้าด้วยกันแล้ว  ในสัปดาห์หนึ่งของการท างานจะต้องมีเวลา
ท างานปกติรวมกันไม่เกิน 48 ชั่วโมงด้วย72 

2) การก าหนดเวลาพัก  หมายถึง  นายจ้างจะต้องก าหนดเวลาให้ลูกจ้าง
ได้หยุดพักผ่อนเพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด และเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างการท างานในแต่ละวัน  ซึ่งความหมายว่าก าหนดเวลาพักต้องเป็นเวลาที่ให้พักในระหว่างเวลา
ปกติ  โดยไม่ใช่ก่อนหรือหลังก าหนดเวลาท างานปกติ73 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้การก าหนดเวลาพักเป็นหน้าที่ที่
นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักในระหว่างชั่วโมงท างานในแต่ละวัน  วันละไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง  โดยจะพักกันคราวเดียวหนึ่งชั่วโมง 
หรือนายจ้างและลูกจ้างอาจะจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าที่จะไม่พักในคราวเดียว  แต่แบ่งเวลาพักกันเป็น
หลายครั้ง  โดยในการพักแต่ละครั้งนั้นอาจจะน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วในหนึ่งวันท างาน
ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง74 

3) การลาเพื่อฝึกอบรม  ลูกจ้างสามารถลาเพ่ือไปเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกจ้างนั้นเอง  หรือเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
ด้วยถ้าการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่ลูกจ้างกระท าอยู่  
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง75  ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) 

การที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้บัญญัติให้สิทธิลูกจ้างท างานบ้านใน
การลาเพ่ือไปฝึกอบรม  ลูกจ้างท างานบ้านจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะไปฝึกอบรมพัฒนา

                                                           
71กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 บัญญัติว่า (1) ให้งานทุกประเภทมีเวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง 
72มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
73สุดาศิริ วศวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 95-96. 
74มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
75มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านขาดโอกาสในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตของตัวลูกจ้างท างานบ้านเอง   

 2.4.2.3  การใช้แรงงานหญิง 
 บทบัญญัติในหมวด 3 การใช้แรงงานหญิง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็น
หญิง  ด้วยเหตุที่ลูกจ้างที่เป็นหญิงนั้น  มีลักษณะทางร่างกายหรือโครงสร้างทางสรีระแตกต่างกับ
ลูกจ้างชาย  งานบางประเภทอาจจะไม่เหมาะส าหรับหญิง และลักษณะทางเพศซึ่งหญิงต้องเป็นฝ่ายที่
ต้องอุ้มครรภ์ให้ก าเนิดมนุษย์ซึ่งจะเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป  ซึ่งในระหว่างที่มีครรภ์นั้นเป็น
ระยะเวลาที่จะต้องได้รับความดูแลเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องก าหนดการคุ้มครองแรงงานหญิงไว้
เป็นพิเศษ76 ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะได้ก าหนดให้ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันก็ตาม  แต่ในส่วนของลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นหญิง  กลับไม่ได้รับการคุ้มครองตามหมวด 3 การใช้แรงงานหญิงเลยแม้แต่ประการ
เดียว  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มิให้ใช้บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 38 ถึงมาตรา 43  ของหมวด 3 การใช้แรงงานหญิง  บังคับ
แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จึงท าให้
ลูกจ้างท างานบ้านหญิงได้รับความความคุ้มครองแตกต่างจากหญิงผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืนอย่างมาก  
ผู้ศึกษาเห็นว่าควรน าบทบัญญัติในหมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาบังคับใช้แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้าง
หญิงทีท่ างานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่
ขัดกับสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านด้วย 

 2.4.2.4  การใช้แรงงานเด็ก 
การใช้แรงงานเด็ก (Use of Child Labour) เกิดขึ้นมาจากความยากจนของครอบครัวที่

เด็กจะต้องช่วยท างานเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว  นายจ้างเองก็ชอบจ้างแรงงานเด็กเพราะ
บังคับบัญชาง่าย  ไม่สร้างปัญหา  เชื่อฟังค าสั่งและบางครั้งจ่ายค่าตอบแทนแรงงานให้ต่ ากว่าผู้ใหญ่ได้
โดยที่เด็กไม่โต้แย้ง77  หากแบ่งลูกจ้างโดยถือเอาเกณฑ์อายุ  อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกจ้าง
เด็ก (Child Employees) ลูกจ้างหนุ่มสาว (Young Employees) และลูกจ้างทั่วไป (Employees) 
ตามแนวความคิดที่เป็นสากลนั้นไม่ต้องการให้นายจ้างใช้แรงงานเด็ก  ทั้งนี้  เนื่องจากเด็กยังมีสรีระ
ร่างกายไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะท างานได้เต็มที่  ยังขาดความรู้และประสบการณ์  สมควรที่จะได้รับ
การศึกษาอบรมตามสมควรแก่วัยเสียก่อนที่จะท างาน  ไม่ควรที่จะเข้าสู่วงการแรงงานเร็วเกินไป  อัน
จะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวเด็กเอง  การใช้แรงงานเด็กจึงถือเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ก าหนดมาตรฐานในเรื่องอายุขั้นต่ าของการจ้างงานไว้ตามอนุสัญญา ฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นต่ าที่ให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 

 แรงงานหนุ่มสาวที่เป็นแรงงานในช่วงวัยรุ่นแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่  ลูกจ้างกลุ่มนี้สามารถ
จ้างเป็นลูกจ้างได้  แต่กฎหมายจะให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มแรงงานทั่วไป  โดยจะไม่ให้
ท างานเสี่ยงภัยหรือท างานในท่ีเสื่อมต่อศีลธรรม  ส่วนแรงงานทั่วไปถือว่าเป็นบุคคลที่มีสภาพร่างกาย
และวุฒิภาวะเหมาะสมสามารถท างานได้แล้ว  กฎหมายจะจัดให้มีการคุ้มครองการใช้แรงงานโดยใช้

                                                           
76เกษมสันต์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 90. 
77สุดาศิริ วศวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 117. 
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กฎเกณฑ์ท่ัวไป  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยนั้นค าว่าการใช้แรงงานเด็กน่าจะหมายถึงการ
ใช้แรงงานหนุ่มสาวในทางสากลมากกว่า  เพราะแรงงานเด็กนั้นจะใช้เป็นแรงงานไม่ได้78  กฎกระทรวง
ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิให้ใช้บทบัญญัติ
ตั้งแต่มาตรา 45 ถึงมาตรา 50 และมาตรา 52 ของหมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก  บังคับแก่นายจ้างซึ่ง
จ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับความคุ้มครองตามหมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก เพ่ิมขึ้นจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ที่ไม่ได้ให้
ความคุ้มครองในหมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก  ลูกจ้างท างานบ้านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก ดังนี ้

1) การห้ามจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  นายจ้างจะจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี79 เข้าท างานไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่ให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 มาตรา 2(3) ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ ซึ่งก าหนดให้อายุขั้นต่ าของการจ้างแรงงานต้องไม่ต่ ากว่าอายุส าหรับ
การศึกษาภาคบังคับและไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ต้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี 

2) การหามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางท างานบ้านซึ่งเปนเด็กแก
บุคคลอ่ืน  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กนั้น  จะจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนแทน
ไม่ได้  และนายจ้างจะเรียกหรือรับเงินประกันความเสียหายจากการท างานหรือเงินอ่ืนใดจากฝ่าย
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่ได้  ในกรณีที่นายจ้างได้จ่ายเงินหรือผลประโยชน์ล่วงหน้าก่อนการจ้าง
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างแต่ละคราว หรือลูกจ้าง  
บิดามารดาผู้ปกครองของลูกจ้างได้รับเงินหรือผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าก่อนการจ้าง  ขณะแรกจ้างหรือ
ก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้าง  นายจ้างจะน าเงินหรือผลประโยชน์เช่นว่านี้มาหักจากค่าจ้างที่จะต้องจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กไม่ได้80 

 บทบัญญัติในหมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก มีข้อส าคัญที่ถูกยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่
นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นเด็กได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าผู้ใช้แรงงานเด็กประเภทอ่ืน ทั้งที่บทบัญญัติในหมวดนี้
มีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครองเด็กซึ่งยังเป็นผู้เยาว์และก าลังจะเติบโตเป็นแรงงานที่สมบูรณ์  และ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อชาติในวันข้างหน้า  การให้ลูกจ้างเด็กท างานมีทั้งส่วนดีและ
ส่วนเสีย  ส่วนดีก็คือท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการท างานและอาชีพ  แต่ส่วนเสียก็คือท าให้เด็ก
ต้องออกจากโรงเรียนซึ่งจะท าให้เสียโอกาสพัฒนาสติปัญญาของเด็กนั้น และในขณะเดียวกันเด็ก
มักจะมีความระมัดระวังในการท างานน้อยเนื่องจากเยาว์ด้วยอายุ  โอกาสที่จะได้รับอันตรายจากการ
ท างานจึงมีมาก81  ผู้ศึกษาเห็นว่าการคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องส าคัญไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น  
ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญในเรื่องการใช้แรงงานเด็กเป็นอย่างมาก  ซึ่งหากประเทศไทยเพิกเฉยในส่วน

                                                           
78พงษ์รัตน ์เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 151-152. 
79มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
80มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
81เกษมสันต์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 96-97. 
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นี้อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นได้  ข้อยกเว้นส าคัญตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้
ศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญควรที่จะคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ได้แก่ 

1) การรับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าท างานเป็นลูกจ้าง  นายจ้างสามารถ
จ้างลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าท างานเป็นลูกจ้างได้  โดยไม่ต้องแจ้งการจ้าง
ลูกจ้างนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน  จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ
ได้ในเวลาท าการ และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน82   

2) การลาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของลูกจ้าง
เด็ก  ลูกจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี มีสิทธิเข้าประชุม  สัมมนารับการฝึกอบรมหรือลาเพ่ือการอ่ืนใดได้
โดยลูกจ้างเด็กจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งล่วงหน้าพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่
เกี่ยวข้องด้วย  โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอด
ระยะเวลาที่ลาไปเพื่อเข้าประชุม  สัมมนาหรือฝึกอบรม หรือลาเพ่ือการอ่ืน  ซึ่งจะต้องเป็นการจัดโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ83 

2.4.2.5  การจ่ายค่าตอบแทนการท างาน 
 การที่ผู้ ใช้แรงงานท างานให้นายจ้างก็เ พ่ือจะได้รับค่าตอบแทนแรงงานหรือ
ผลตอบแทนแรงงานที่ได้กระท าไป  โดยมีความหวังว่าค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นก็
ควรจะต้องมีคุณค่าที่เหมาะสมกับผลงานหรือแรงงานที่ได้กระท าไปด้วย  รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเข้ามา
ควบคุมดูแลและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนแรงงาน  โดยรัฐจะต้องก าหนดมาตรการ
เพ่ือที่จะให้ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่าตอบแทนแรงงาน  อันหมายถึง
ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด84  ตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 
14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท าให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้ความคุ้มครองตามหมวด 5 ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดเพ่ิมขึ้นจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ที่ให้ความคุ้มครองเพียงประการเดียวในเรื่องค่าจ้าง85  
ลูกจ้างท างานบ้านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมวด 5 ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  
ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ดังนี้ 

                                                           
82มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
83มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
84สุดาศิริ วศวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 127. 
85มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติว่า "ค่าจ้าง" หมายความ

ว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่าย เป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้างส าหรับ
ระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะ เวลาอ่ืน หรือจ่าย
ให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้หมายความรวมถึง
เงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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1) การไม่เลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้าง  นายจ้างจะต้องก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุดไว้โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างท างานบ้านนั้นจะเป็นหญิงหรือชาย  
ถ้าได้ท างานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอย่างเดียวกัน86 

2) การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราไทย  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง และค่าท างาน
ในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยจ่ายเป็นเงินตราไทย  หากนายจ้างจะจ่ายเป็นตั๋วเงินหรือ
เงินตราต่างประเทศ  จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างท างานบ้านเสียก่อนจึงจะจ่ายได้87 

3) การจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท างาน  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 
และค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  หากจะ
จ่าย ณ สถานที่อ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืนจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างท างานบ้าน88 

4) การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด  กฎหมายบัญญัติคุ้มครองให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้หยุดงานตามกฎหมายไม่ต้องสูญเสียรายได้ในวันหยุดนั้นไปแม้จะไม่มีการท างานก็ตาม  ยกเว้น
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน  รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย89 

5) การจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย  นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างท างานบ้านลา  แต่ต้องไม่เกิน 30 วันท างานต่อปี90 

6) ค่าท างานในวันหยุด  ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานในวันหยุด  
ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจ าปี  นายจ้างต้อง
จ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน91 

7) คาท างานในวันหยุดในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน  ถ้า
นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างท างานบ้านหยุดงานหรือจัดให้หยุดงานแต่ให้หยุดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด
ไว้  นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ให้โดยถือเสมือนว่านายจ้างได้ให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุด92 

8) คาจางส าหรับวันหยุดพักผอนประจ าปตามสวน  ลูกจ้างท างานบ้านที่มี
สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีตามกฎหมาย93 หรือมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานของนายจ้างและนายจ้างยังมิได้ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านหยุดหรือลูกจ้างท างานบ้านยังมิได้

                                                           
86มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนเฉพาะที่เก่ียวกับการ

จ่ายค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุด 
87มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนเฉพาะที่เก่ียวกับการ

จ่ายค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุด 
88มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนเฉพาะที่เก่ียวกับการ

จ่ายค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุด 
89มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
90มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
91มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
92มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
93มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ครบตามจ านวนที่มีสิทธิ  หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างท างานบ้านโดย
มิใช่กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หรือลูกจ้างท างานบ้านบอกเลิกสัญญาจ้าง  ซึ่งท าให้ลูกจ้างไม่มีโอกาสที่จะหยุด
พักผ่อนประจ าปีได้ต่อไป  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านตามส่วนของวันหยุด
พักผ่อนประจ าปี  รวมทั้งวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมที่ลูกจ้างท างานบ้านพึงมีสิทธิได้รับ94 ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

9) การจายคาจาง และคาท างานในวันหยุด  นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน  รายวัน  รายชั่วโมงหรือเป็น
ระยะเวลาอย่างอ่ืนที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานที่ค านวณเป็นหน่วย  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละ
หนึ่งครั้ง  จะเป็นวันใดที่แน่นอนในรอบเดือนก็ได้โดยนายจ้างต้องก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านทราบ
ในข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน  ส่วนค่าท างานในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  กรณีที่
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุด  ตามสิทธิที่
ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง95 

2.4.2.6  การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย 
ในหมวด 11 ค่าชดเชย กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

เลิกจ้างเอาไว้ว่า  การที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนั้น  จะต้องเป็นการที่นายจ้างให้
ลูกจ้างซึ่งท างานมาครบ 120 วัน ออกจากงานไปในทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกจ้างถูกนายจ้างให้
ออกจากงานหรือโดยการกระท าด้วยวิธีการใดก็ตามต่อลูกจ้างที่เป็นการแสดงว่านายจ้างมีเจตนาไม่ให้
ลูกจ้างท างานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง  ซึ่งท าให้สภาพความเป็นนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง  
ยกเว้นการเลิกจ้างโดยที่เป็นความผิดของตัวลูกจ้างเอง96  การที่กฎหมายก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่
จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ก็เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีเงินค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพระหว่างที่ตกงานยังไม่สามารถหางานใหม่ท าได้  แต่ลูกจ้างท างานบ้านนั้นกลับไม่ได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องการเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชยเลยแม้แต่น้อย  เพราะกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.
2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิให้ใช้บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 
118 ถึงมาตรา 122  ของหมวด 11 ค่าชดเชย  บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงาน
บ้านอันมไิด้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  กล่าวคือไม่ให้ความคุ้มครองถึงลูกจ้างท างานบ้าน 

การเลิกจ้างโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า และการตกงานโดยไม่มีเบี้ยเลี้ยงชีพหรือ
เงินค่าใช้จ่ายในระหว่างนั้น  เป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อชีวิตและจิตใจของทั้งลูกจ้างและครอบครัวของลูกจ้าง
ท างานบ้านเป็นอย่างมาก  ผู้ศึกษาเห็นว่า  กฎหมายควรให้ความคุ้มครองการเลิกจ้างและการจ่ าย
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างท างานบ้านด้วย  

 
 

                                                           
94มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
95มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
96เกษมสันต์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 140-142. 
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2.4.2.7  การยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง 
เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ไม่จ่ายค่าจ้าง  ค่ า

ท างานในวันหยุด หรือเงินอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  และลูกจ้างท างานบ้าน
นั้นไม่อยากที่จะไปฟ้องร้องโดยตรงยังศาลแรงงาน  ลูกจ้างท างานบ้านสามารถที่จะยื่นค าร้องต่อ
พนักงานตรวจแรงงานเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานด าเนินการให้ได้  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.
2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครอง
ตามหมวด 12 การยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง  เท่าเทียมกันกับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ใน
หมวด 12 การยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง  แต่มีการเพ่ิมเติมเล็กน้อยในส่วนของสิทธิที่จะ
เรียกร้องเงินค่าท างานในวันหยุด  ซึ่งเป็นส่วนที่เพ่ิมข้ึนตามสิทธิที่จะได้รับเงินค่าท างานในวันหยุดตาม
มาตรา 62 ลูกจ้างท างานบ้านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมวด 12 การยื่น
ค าร้องและการพิจารณาค าร้อง  ดังนี้ 

1) การยื่นค าร้อง  ลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง
ท างานบ้าน (ในกรณีที่ลูกจ้างท างานบ้านถึงแก่ความตาย) ที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการให้นายจ้างผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกจ้าง  
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  มีสิทธิที่จะยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่
ลูกจ้างท างานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีก าหนดได้ 

2) การพิจารณาค าร้อง  เมื่อลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างท างานบ้านได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอใช้สิทธิตามมาตรา 123 แล้ว  พนักงานตรวจแรงงานจะต้อง
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีค าสั่งภายในก าหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  
แต่ถ้ามีความจ าเป็นที่ไม่อาจจะท าค าสั่งได้ภายในระยะเวลา 60 วัน พนักงานตรวจแรงงานสามารถที่
จะขอขยายเวลาต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือพิจารณา
อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด 60 วัน 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้สอบสวนเสร็จแล้ว  พบว่าลูกจ้างท างานบ้านมี
สิทธิที่จะได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น 
ค่าจ้าง  ค่าท างานในวันหยุด  เป็นต้น  พนักงานตรวจแรงงานจะต้องมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินที่
ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิจะได้รับให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้าน
ซึ่งถึงแก่ความตายตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้รับค าสั่ง  โดย
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวได้ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ในกรณีที่ลูกจ้างท างาน
บ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายร้องขอให้จ่ายที่อ่ืนนอกจากสถานที่
ท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจที่จะสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว ณ 
ส านักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายตกลงกันก็ได้ 

หากลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตาย
ไม่มารับเงินดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่ง  พนักงานตรวจแรงงาน
จะต้องน าส่งเงินนั้นเก็บรักษาไว้ในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยฝากไว้กับธนาคาร  ซึ่งถ้ามีดอกเบี้ย
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หรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน  ให้ดอกเบี้ยหรือดอกผลนั้นๆตกเป็นสิทธิของลูกจ้าง
ท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตาย 

แต่ถ้าเมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนเสร็จแล้ว  มีความเห็นว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิได้รับเงินต่างๆ
ดังกล่าวมาแล้ว  พนักงานตรวจแรงงานจะต้องมีค าสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
ท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายทราบ97 

3) การน าคดีไปสู่ศาล  แม้ว่าลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายจะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน  ให้
พิจารณามีค าสั่งให้นายจ้างผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
กฎหมายก าหนดไว้แล้วก็ตาม  ลูกจ้างท างานบ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่
ความตายก็ยังมีสิทธิที่จะน าคดีไปสู่ศาลเพ่ือให้ศาลได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ถ้านายจ้าง ลูกจ้างท างาน
บ้านหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างท างานบ้านซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจค าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน  จะต้องน าคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง  ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายใน
ก าหนดก็ต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  ไม่สามารถที่จะด าเนินการฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้อีก  แต่ถ้า
นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล  นายจ้างจะต้องวางเงินต่อศาลตามจ านวนที่ถึงก าหนดจ่ายตามค าสั่ง
นั้นจึงจะฟ้องคดีได้98 

2.4.2.8  พนักงานตรวจแรงงาน 
ในการด าเนินการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ าเป็นที่จะต้องมี

ผู้รับผิดชอบดูแลบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง  กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอ านาจด าเนินการแต่งตั้งพนักงาน
ตรวจแรงงาน  เพื่อด าเนินการตรวจตราดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ออกกฎกระทรวง
ระเบียบปฏิบัติต่างๆเพ่ือบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง99  ซึ่งการแต่งตั้งพนักงาน
ตรวจแรงงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  จะต้องก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ด้วย  พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจ
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านและสภาพการจ้าง  สอบถาม
ข้อเท็จจริง  ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจ้าง และกระท าการอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใน
อันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยพนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะเข้าไปในสถานที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้าน100 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ตรวจแรงงานนี้  นายจ้างและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องจะต้องอ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน101 และในการตรวจสถานที่ท างานของลูกจ้างท างาน

                                                           
97มาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
98มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
99มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
100มาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
101มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 



30 
 

บ้าน  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดให้แพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งเข้าไปในสถานที่ท างานดังกล่าว  เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือช่วยเหลือแก่พนักงานตรวจ
แรงงานในการปฏิบัติหน้าที่  โดยที่นายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องอ านวยความสะดวกและไม่
ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญ102  ในกรณีที่
พนักงานตรวจแรงงานตรวจพบว่า  นายจ้างหรือลูกจ้างท างานบ้านได้กระท าความผิดตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงานได้มีค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดปฏิบัติตามค าสั่ง  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้ว  การด าเนินคดีอาญาต่อ
นายจ้างหรือลูกจ้างท างานบ้านก็เป็นอันระงับไป103 
 

2.4.3  การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ. 2528 
 บริษัทจัดหางานมีบทบาทส าคัญในการจ้างงานและการฝึกอบรมลูกจ้างท างานบ้าน  มีจ านวน
มากที่มักจะให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แก่ลูกจ้างท างานบ้าน ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาพการท างาน  และ
บริษัทมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป  เมื่อลูกจ้างท างานบ้านไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
หางานได้  ลูกจ้างท างานบ้านจึงจ าต้องน าค่าจ้างในช่วงหลายเดือนแรกมาจ่ายช าระหนี้ค่าธรรมเนียม
ให้แก่บริษัทจัดหางาน  บริษัทจัดหางานผิดกฎหมายบางแห่งอาจขู่กรรโชกเงินจากค่าจ้างลูกจ้าง
ท างานบ้านนอกจากธรรมเนียมในการจัดหางานอีกด้วย104 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.2528 ได้ถูกตราขึ้นเนื่องจากได้มีผู้
ประกอบธุรกิจจัดหางานโดยส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศเป็นจ านวนมากขึ้น  ท าให้เกิด
ปัญหานานาประการ เช่น มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานให้ไปสมัครงานโดยไม่มีงานให้ท า  เรียก
ค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายเกินสมควร คนหางานที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่ได้งานตามที่ตกลงกัน
ไว้  นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง  คนงานหญิง  ถูกนายจ้าง  หรือญาติของนายจ้างลวนลามข่มขืน  
ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ  ได้รับความทุกข์ยากนานาประการ  คนหางานที่มีปัญหาเหล่านี้มักจะ
หลบหนี  ไปอยู่ที่ส านักงานแรงงานไทยหรือสถานทูตไทย  ท าให้เกิดปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร 
และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย  ผู้จัดหางานส่วนมากก็อ้างว่าไม่มีเงินช่วยเหลือคนหางาน
ดังกล่าว และจะเรียกเงินจากผู้ซึ่งค้ าประกันคนหางานในการขอหนังสือเดินทางก็กระท าได้ยาก เพราะ
ติดตามหาตัวผู้ค้ าประกันไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีคนหางานบางรายซึ่งไปกระท าความผิดอาญาใน
ต่างประเทศอีก ท าให้ทางราชการต้องเข้าไปช่วยเหลือ และตกเป็นภาระหนักแก่งบประมาณของ
ประเทศ  เพราะมาตรการต่างๆที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2511 ไม่สามารถให้ความคุ้มครองคนหางานในต่างประเทศได้ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
โดยรีบด่วน  โดยก าหนดมาตรการควบคุมการจัดหางานให้รัดกุมยิ่งขึ้น  แยกการควบคุมการจัดหา
งานให้คนหางานไปท างานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก  จัดให้มีกองทุนส าหรับช่วยเหลือ  
คนงานไทยในต่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะ  รวมทั้งปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับภาวะ

                                                           
102มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
103มาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
104Human Rights Watch, op. cit., p. 17. 
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เศรษฐกิจด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้105 และตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 นี้ให้ค านิยามไว้ว่า “คนหางาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประสงค์
จะท างานโดยเรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน  ดังนั้น บุคคลที่ใช้บริการของบริษัท
จัดหางานในการหางานเป็นลูกจ้างท างานบ้าน  จึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 เช่นเดียวกับคนหางานทั่วไป 
 

2.4.4  การคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
 กฎหมายประกันสังคม  เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม
ขึ้น  โดยให้ลูกจ้างผู้ประกันตน  นายจ้าง และรัฐ ร่วมออกเงินสมทบ  เพ่ือให้กองทุนดังกล่าวเป็น
หลักประกันให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน  โดยลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับการสงเคราะห์เมื่อประสบ
อันตราย  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการท างาน  คลอดบุตร  ชราภาพ และ
ว่างงาน รวมถึงการสงเคราะห์บุตร  ซึ่งจะท าให้ชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตนมีความม่ันคงขึ้น   เป็นการ
สร้างหลักประกันความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขในยามเจ็บ ป่วยหรือ
ยามว่างงานหรือเกษียณอายุ  โดยก าหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐบาล  นายจ้างและลูกจ้าง  ทั้งนี้เพ่ือ
ความสงบสุขของสังคมอันเป็นเป้าหมายสุดท้าย106 กฎหมายประกันสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยใช้บังคับกับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทุกกิจการ  
แต่ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ค านิยามไว้ว่า "ลูกจ้าง" หมายความ
ว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อ อย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ดังนั้น ลูกจ้างท างานบ้านไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างตาม
กฎหมายนี้  จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 

2.4.5  การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันทั้งทางบวกและลบระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้างฝ่ายหนึ่ง กับฝ่ายลูกจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่การก าหนดนโยบายบุคคล  
การว่าจ้างหรือรับจ้างไปจนถึงการเลิกจ้างหรือลาออก  รวมทั้งการใช้มาตรการต่างๆในการบังคั บให้
ฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง107  กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์  จึงเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเพ่ือให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน  สามารถท าข้อตกลงในเรื่องสิทธิ  หน้าที่  
และผลประโยชน์ในการท างานร่วมกันได้  รวมทั้งก าหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน

                                                           
105หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
106สมคิด บางโม, แรงงานสัมพันธ์ และรวมกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร: เอส เค บุ๊คส์, 2551), หน้า 207. 
107เกษมสันต์ วิลาวรรณ, แรงงานสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2553), หน้า 10. 
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ที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยรวดเร็วและด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด 108 มาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 ให้ค านิยามไว้ว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่าผู้ซึ่งตกลง
ท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง  ดังนั้นลูกจ้างที่อยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  จึง
หมายความถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้าง  โดยมีความประสงค์ที่จะรับค่าจ้างหรือ
สินจ้างเป็นผลตอบแทนการท างาน  ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านนั้นก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ด้วย  กล่าวคือ มีสิทธิหน้าที่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทุก
ประการ109  สิทธิที่ถือได้ว่ามีความส าคัญที่สุดที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์รับรองให้แก่ลูกจ้างท างาน
บ้าน คือ สิทธิในการจัดตั้งองค์กรทางแรงงาน   นั่นคือลูกจ้างสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหภาพ
แรงาน”ได้  สหภาพแรงงานเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในระบบแรงงานสัมพันธ์ของบรรดา
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย  มีบทบาทส าคัญในฐานะตัวแทนผลประโยชน์
ของลูกจ้างในการควบคุมความสัมพันธ์ภายในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์กับนายจ้าง และ
ความสัมพันธ์ต่อรัฐ110 

ผู้ศึกษามุ่งศึกษาหลักการส าคัญของสหภาพแรงงาน  เนื่องจากเป็นองค์กรทางด้านแรงงาน
ของลูกจ้างในระดับแรก  มีจ านวนสมาชิกในการจัดตั้งน้อยและมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ
จริง  โดยมีหลักการส าคัญดังนี้ 

2.4.5.1  บทบาทหน้าทีข่องสหภาพแรงงาน 
การรวมตัวกันของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดพลังขึ้นโดยธรรมชาติ  การรวมตัวกันของ

ลูกจ้างอย่างมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์แน่ชัดย่อมก่อให้เกิดอ านาจต่อรองสูงขึ้น  โดยธรรมชาติลูกจ้างมัก
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเสมอมา  ดังนั้นการรวมตัวกันก่อตั้งองค์การทางแรงงานจึงเป็นทาง
หนึ่งที่ลูกจ้างจะต่อรองกับนายจ้างได้  เป็นปากเป็นเสียงให้แก่ลูกจ้างในทุกๆ ด้าน  การเจรจาต่อรอง
กับนายจ้างโดยล าพังหรือกลุ่มเล็กๆ ย่อมไม่มีความหมายในสายตาของนายจ้าง  ลูกจ้างจึงเรียนรู้ที่จะ
ร่วมตัวกันจัดตั้งองค์การแรงงานขึ้น111  โดยสหภาพแรงงานอาจแสดงบทบาทดังนี ้

1) บทบาทของสหภาพแรงงานที่มีต่อสมาชิกและลูกจ้าง  เป็นบทบาทที่
สหภาพแรงงานจะต้องกระท าอยู่เสมอ  ทั้งในด้านการจัดประชุม  การประชาสัมพันธ์  การติดตามผล
ของการปฏิบัติตามข้อตกลง  การให้ค าปรึกษาหารือ  การรับฟังและขจัดข้อร้องทุกข์ของสมาชิก  การ
ให้บริการและจัดสวัสดิการอื่นให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากที่นายจ้างจัดไว้ให้  เป็นต้น 

2) บทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะเป็นตัวแทนของลูกจ้างในการ
ต่อรองกับนายจ้าง  เพ่ือให้ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

                                                           
108เกษมสันต์ วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานส าหรับนักบริหาร, พิมพ์ครัง้ที่ 13 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553), หน้า 97. 
109สุดาศิริ วศวงศ์, ค าอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: 

นิติบรรณการ, 2553), หน้า 13. 
110สังศิต พิริยะรังสรรค์, แรงงานสัมพันธ์: ทฤษฎีและการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: ร่วมด้วยช่วยกัน, 2546), หน้า 167-168. 
111สมคิด บางโม, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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เช่น  การเจรจาเกี่ยวกับความคุ้มครองการมีงานท า  การปรับเพิ่มค่าจ้าง  สวัสดิการ และผลประโยชน์  
การปรับปรุงสภาพการท างาน และข้อก าหนดเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการท างาน  เป็นต้น 

3) บทบาทของสหภาพแรงงานที่มีต่อสถาบันทางสังคมอ่ืน  สหภาพ
แรงงานจะต้องพยายามรวบรวมและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อกิจกรรมของสถาบันทาง
สังคมต่างๆ  เพ่ือให้สถาบันทางสังคมดังกล่าวได้กระท าการช่วยเหลือลูกจ้าง หรือพัฒนาชีวิตของ
ลูกจ้างหรือปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างอันเป็นส่วนรวมตามอ านาจหน้าที่ของสถาบันสังคมนั้ น 
เช่น การที่สหภาพแรงงานชักจูงหรือกดดันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
ลูกจ้าง  เป็นต้น 

4) บทบาทของสหภาพแรงงานทางการเมือง  บทบาทของสหภาพแรงงาน
ด้านการเมืองสามารถท าได้กว้างขวางไม่น้อยกว่าบทบาทที่มีต่อสถาบันทางสังคม  เช่น  สนับสนุน
หรือกดดันให้สภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายคุ้มครองลูกจ้าง  เรียกร้องให้รัฐบาลคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ  ต่อต้านสินค้าจากต่างประเทศที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ  
สหภาพแรงงานบางแห่งอาจเข้าร่วมกับพรรคการเมือง หรือสนับสนุนการด าเนินการทางการเมืองของ
พรรคการเมือง เช่น สหภาพแรงงานในประเทศอังกฤษ (Trades Union Congress) ให้การสนับสนุน
พรรคแรงงาน (Labour Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ส าคัญในประเทศอังกฤษ112 เป็นต้น 

2.4.5.2  การจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย 
ผู้ที่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็น

ลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่ค านึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน บรรลุนิติภาวะและมี
สัญชาติไทย113 จ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน114  ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้  ต้องเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน  หรือลูกจ้างประเภทเดียวกันกับผู้
ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป115 ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก าหนดให้มี
การจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ 2 ประเภท คือ 

1) สหภาพแรงงานที่ผู้จัดตั้งและสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน
เดียวกัน  สหภาพประเภทนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของลูกจ้างซึ่งท างานอยู่ในสถานประกอบการใด
สถานประกอบการหนึ่ง  หรือท างานกับนายจ้างคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  สมาชิกสหภาพแรงงานประเภท
นี้จึงมักจะรู้จักซึ่งกันและกันดีเพราะท างานอยู่ด้วยกัน  ได้ร่วมชีวิตการท างานในสถานประกอบการ
เดียวกัน  สภาพการจ้างอย่างเดียวกัน  นายจ้างมักจะพอใจสหภาพแรงงานประเภทนี้เพราะสมาชิก
และผู้น าสหภาพแรงงานเป็นบุคคลที่นายจ้างคุ้นเคย  รู้จักประวัติ  ฝีมือ  และความรู้ดีอยู่แล้ว  และ
มักจะมีความนับถือกันอยู่เป็นส่วนตัวด้วย  ท าให้การเจรจาต่อรองในเวลาที่เกิดข้อพิพาทเป็นไปโดย
ราบรื่นกว่า 

                                                           
112เกษมสันต์ วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานส าหรับนักบริหาร, หน้า 147-150. 
113มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
114มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
115มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
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สหภาพแรงงานประเภทนี้มีข้อเสียที่มีจ านวนสมาชิกจ ากัด  อย่างมากที่สุด
ก็เท่ากับจ านวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการนั้นเท่านั้น  ดังนั้น  ถ้าสถานประกอบการนั้นมี
ขนาดเล็ก  มีคนงานไม่มาก  สหภาพแรงงานนั้นก็จะมีสมาชิกน้อยตามไปด้วย  เมื่อสมาชิกน้อยก็ขาด
ความแข็งแกร่งเพราะได้ค่าบ ารุงน้อยไม่มีทรัพย์สินที่จะด าเนินการสหภาพแรงงานให้เข้มแข็งได้เต็มที่
เหมือนสหภาพแรงงานประเภทอ่ืน116 

การจัดตั้งสหภาพแรงงานประเภทนี้ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านนั้นแทบไม่มี
ความเป็นไปได้เลยในทางปฏิบัติ  เพราะส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีครอบครัวใดเลยที่จ้างลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นจ านวนถึง 10 คน117 

2) สหภาพแรงงานที่ผู้จัดตั้งและสมาชิกเป็นลูกจ้างที่ท างานประเภท
เดียวกัน  สหภาพประเภทนี้เกิดจากการรวมตัวของลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการประเภทใด
ประเภทหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมสร้างอ านาจต่อรองระหว่างผู้ที่ท างานในสถานประกอบการ
ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันขึ้น  ซึ่งหากสามารถร่วมกันได้อย่างเต็มที่แล้ว  ย่อมจะมีอ านาจ
ต่อรองสูงและสมาชิกลูกจ้างจะได้ค่าจ้างและผลประโยชน์ในการท างานเท่าเทียมกัน  คุณสมบัติของ
สมาชิกสหภาพแรงงานประเภทนี้จะก าหนดโดยลักษณะเฉพาะของกิจการนั้น  สหภาพแรงงาน
ประเภทนี้จึงมีนายจ้างของสมาชิกหลายรายที่จะต้องเจรจาหรือเกี่ยวข้องด้วย  ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะ
เป็นลูกจ้างที่มาจากนายจ้างต่างๆกัน  ซึ่งถ้านายจ้างเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นสมาคมนายจ้าง  การ
เจรจาต่อรองเพ่ือท าข้อตกลงก็สามารถกระท าได้พร้อมกันครั้งเดียว 

เนื่องจากคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานประเภทนี้จะก าหนด
เฉพาะประเภทของกิจการ  ไม่ก าหนดงานหรือหน้าที่ที่สมาชิกกระท า  ดังนั้น  ลูกจ้างทุกหน้าที่ใน
สถานประกอบการก็อาจเป็นสมาชิกสหภาพได้  สหภาพแรงงานประเภทนี้จึงมักจะมีสมาชิกมากกว่า
สหภาพแรงงานประเภทอ่ืน  เมื่อมีสมาชิกมากก็ย่อมมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารงานขนาดใหญ่  
และได้ค่าบ ารุงจ านวนมาก  ท าให้มีความแข็งแกร่งและมีอ านาจในการเจรจาต่อรองสูงไปด้วย  ใน
กรณีท่ีสหภาพแรงงานนั้นสามารถรวบรวมลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการประเภทเดียวกันเป็น
สมาชิกได้เกือบทั้งหมดและทั้งเมือง หรือทั้งประเทศ  สหภาพแรงงานนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อนายจ้างและ
ต่อการเมืองสูง  และหากมีการนัดหยุดงานก็จะเป็นการนัดหยุดงานใหญ่ (General Strike) ก่อให้เกิด
ความเสียหายได้เป็นอย่างมาก118 

การจัดตั้งสหภาพแรงงานลูกจ้างท างานบ้านประเภทนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ในทางปฏิบัติ  โดยการรวมตัวกันของลูกจ้างท างานบ้านจากหลายครัวเรือนจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ประเภทนี้ขึ้น  แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานประเภทนี้ขึ้ นแต่อย่างใด  
อาจมีสาเหตุมาจากเรื่องเวลาในการท างานที่ท าให้อาจไม่มีเวลาในการรวมตัว และลูกจ้างท างานบ้าน
เกรงกลัวว่านายจ้างจะรู้  อาจจะท าให้นายจ้างมีความรู้สึกไม่พอใจได้    

                                                           
116สุดาศิริ วศวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 215. 
117กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กองวิชาการและแผนงาน, เรื่องเดิม, หน้า 62. 
118เกษมสันต์ วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานส าหรับนักบริหาร, หน้า 152–153. 
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การจัดตั้งสหภาพแรงงานนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  การรวมตัวกันเป็นสหภาพเป็นการช่วยสร้างอ านาจการต่อรองกับนายจ้าง
หรือรัฐบาล  ในการให้ความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างท างานบ้าน   การจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อาชีพท างานบ้าน  การเรียกร้องในเรื่องค่าจ้าง  รวมถึงการผลักดันให้มี
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกด้วย119 
 

2.4.6  การคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีแรงงาน 
 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน  เป็นกฎหมายที่จัดตั้งศาลแรงงานขึ้นเพ่ือให้เป็นศาลช านัญ
พิเศษ  มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานทั้งปวง  อันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง  โดยผู้พิพากษาผู้มีความรู้ความช านาญในปัญหาแรงงาน  ร่วมกับผู้พิพากษาสมทบทั้งฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง  กับทั้งก าหนดวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานให้เป็นไปโดยสะดวก  ประหยัด  
รวดเร็ว  เสมอภาคและเป็นธรรม  เพ่ือให้คู่ความมีโอกาสประนีประนอมยอมความกัน  และสามารถ
กลับไปท างานร่วมกันได้120 ลูกจ้างท างานบ้านนั้นก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานด้วย  กล่าวคือ มีสิทธิหน้าที่และได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานทุกประการ  โดยศึกษาจากหลักการส าคัญดังนี้ 

2.4.6.1  การฟ้องคด ี
 เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านขึ้น แล้วข้อพิพาทนั้นเป็นข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้  นายจ้างหรือลูกจ้างท างานบ้านจะต้องยื่นฟ้องคดีแรงงานนั้นต่อศาล
แรงงานเท่านั้น  คดีพิพาทท่ีถือว่าเป็นคดีแรงงานตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ได้แก่ 

1) คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน  หมายถึง 
คดีฟ้องร้องกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน  และ
เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้าง
แรงงาน  ส่วนคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  หมายถึง คดี
ฟ้องร้องกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  เกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

2) คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

3) กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

4) คดีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

                                                           
119ILO, “Decent Work for Domestic Workers,” Labour Education 2007/3-4, 

148-149, pp. 36-38, Retrieved July 8, 2013 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_111439.pdf 

120สมคิด บางโม, เรื่องเดิม, หน้า 187. 
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5) คดีที่เกิดจากมูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อ
พิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการท างานตามสัญญาจ้างแรงงาน 

6) ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 

หากเกิดคดีพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นคดีแรงงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ขึ้นแล้ว  นายจ้างหรือลูกจ้างท างานบ้านจะต้องยื่นฟ้องคดีแรงงานนั้นต่อศาลแรงงาน  ในการพิจารณา
คดีแรงงานนั้นมีลักษณะที่ต่างจากวิธีพิจารณาความอ่ืน ปรากฏอยู่ในมาตรา 29 และหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ตาม
หลักการพิจารณา ดังนี้ 

1) การด าเนินคดีเป็นไปโดยประหยัด  การฟ้องคดีในศาลแรงงาน  คู่ความ
ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในศาล121  คู่ความสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้122 ท า
ให้คู่ความไม่จ าเป็นต้องมีทนายความ  และศาลแรงงานมีนิติกรที่ช่วยแนะน าให้สามารถด าเนินคดีใน
ศาลได้อย่างถูกต้อง  เห็นได้ชัดว่าการด าเนินคดีในศาลแรงงานนั้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
คู่ความ 

2) การด าเนินคดีเป็นไปโดยสะดวก  กฎหมายได้ก าหนดให้การด าเนินคดี
ในศาลแรงงานกระท าได้โดยเรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดี
แพ่งทั่วไป  โดยได้ยกเว้นขั้นตอนต่างๆที่ท าให้เกิดความสับสนและยุ่งยาก  การฟ้อง  การให้การ  การ
แถลงด้วยวาจา  แม้แต่การสืบพยาน กฎหมายก็ให้อ านาจศาลในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบ และ
ซักถามพยานได้เอง123  ซึ่งแสดงว่าการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้นเป็นไปโดยสะดวก  ไม่มีปัญหา
หรือขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่อย่างใด 

3) การด าเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว  กฎหมายได้ก าหนดให้การด าเนินคดี
ในศาลแรงงานเป็นไปโดยรวดเร็วที่สุด  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของคดีแรงงาน  ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจ้าง
ฟ้องนายจ้างเรียกเงินต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ชีวิต ดังนั้น  การด าเนินคดีโดยรวดเร็วจะเป็นประโยชน์แก่
คู่ความทุกฝ่ายมิใช่เฉพาะฝ่ายลูกจ้างเท่านั้น  โดยเมื่อโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  ศาลแรงงานจะต้อง
ก าหนดวันเวลาในการพิจารณาคดีโดยเร็ว124 และเพ่ือให้คดีเสร็จโดยรวดเร็ว  กฎหมายก าหนดให้ศาล
แรงงานนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเลื่อน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ส าคัญก็ให้เลื่อนครั้งหนึ่งได้
ไม่เกิน 7 วัน125 เป็นการแสดงให้เห็นว่า การด าเนินคดีในศาลแรงงานตั้งแต่เริ่มฟ้องจนถึงการพิพากษา
คดนีั้นจะเป็นไปโดยรวดเร็ว 

                                                           
121มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
122มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
123มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
124มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
125มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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4) การด าเนินคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรม  ผู้ พิพากษาที่จะมาท าหน้าที่
พิจารณาคดีแรงงาน  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาแรงงานด้วย126 และในการพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลแรงงานทุกคดี  ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้พิพากษาของส านักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งเป็นผู้พิพากษาคนกลาง  ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของนายจ้าง และผู้
พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆ  กันร่วมกันพิจารณา
พิพากษา127  ซึ่งท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยยุติธรรมยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับลักษณะของคดี
แรงงาน ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  และในการพิจารณาคดีแรงงานให้ศาลแรงงาน
ค านึงถึงสภาพการท างาน ภาวะค่าครองชีพ ความเดือดร้อนของลูกจ้าง  ระดับของค่าจ้าง หรือสิทธิ
และประโยชน์อ่ืนใดของลูกจ้างที่ท างานในกิจการประเภทเดียวกัน รวมทั้งฐานะแห่งกิจการของ
นายจ้าง  ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย128  แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงานนั้น
เป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย 

นอกจากนี้กฎหมายได้ให้ศาลแรงงานมีอ านาจพิเศษที่ไม่มีในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอ่ืน  ในการที่จะก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  ผูกพันหรือบังคับไปยังบุคคลภายนอกอ่ืนที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีด้วยก็ได้129  เนื่องจากคดีแรงงานเป็นเรื่องระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง  ผู้ที่มีประโยชน์ร่วมกันในมูลคดีบางครั้งก็มีเป็นจ านวนมาก  เพ่ือประโยชน์ในการที่จะยังให้
เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่เกิดข้อพิพาทแรงงานที่ยุ่งยากและรุนแรงตามมา  กฎหมายจึง
ก าหนดให้ศาลแรงงานมีอ านาจก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นผูกพันผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันใน
มูลความแห่งคดีได้  เช่น นายจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้าน 3 คนท างานในวันหยุดเป็นประจ าและไม่เคย
จ่ายค่าท างานวันหยุดให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด  มีลูกจ้างท างานบ้านเพียงคนเดียว
ที่กล้ามาฟ้องศาลแรงงานเรียกค่าท างานในวันหยุดจากนายจ้าง  ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้างให้
ลูกจ้างท างานบ้านท างานในวันหยุดจริงซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุด  เมื่อศาลมีค า
พิพากษาให้นายจ้างซึ่งเป็นจ าเลยจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่โจทก์  ศาลแรงงานมีอ านาจที่จะสั่งใน
ค าพิพากษานั้นด้วยว่าให้นายจ้างซึ่งเป็นจ าเลยจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านที่เหลือ
ในบ้านที่ไม่ได้ฟ้องมาด้วยเช่นนี้ก็ได้  แต่โดยปกติแล้ว  ศาลแรงงานไม่ได้ใช้อ านาจนี้  เพราะจะต้องมี
ข้อเท็จจริงอย่างอ่ืนประกอบคดีด้วย130 

2.4.6.2  การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตการท างานของลูกจ้างท างานบ้านก็คือการมีรายได้จากค่าจ้าง

ไว้ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  ลูกจ้างท างานบ้านทุกคนต่างต้องการมีความมั่นคง
ทางรายได้  ซึ่งก็ย่อมมาจากความมั่นคงในการมีงานท านั่นเอง  การเลิกจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างท างาน

                                                           
126มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
127มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
128หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
129มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
130เกษมสันต์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 423-424. 
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บ้านขาดรายได้ในทันที  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก  ซึ่งถ้าการเลิกจ้างนั้นได้กระท าไปโดยมีเหตุอันสมควร  แม้จะสร้างความล าบากให้แก่ลูกจ้าง
ท างานบ้าน  แต่ก็น่าจะเป็นธรรมแก่นายจ้าง  แต่ถ้าการเลิกจ้างนั้นได้กระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือแม้มีเหตุอยู่บ้าง  แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่จ าเป็นหรือร้ายแรงจนถึงกับต้องเลิกจ้างกัน   ลูกจ้างท างานบ้าน
ก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุดังกล่าวก็คงถือได้ว่าไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  แต่
เดิมกฎหมายให้ความคุ้มครองในเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง 131 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ต่อมา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน 
มาตรา 49 จึงได้บัญญัติคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม  โดยให้สิทธิลูกจ้างฟ้องคดี
ขอให้ศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ 

การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายมิได้ให้ค านิยามไว้ว่า การเลิกจ้างด้วยเหตุอย่างใด  
เมื่อใด หรือด้วยวิธีใด  จึงจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  คงให้เป็นดุลพินิจของศาลแรงงาน
และศาลฎีกาท่ีจะวินิจฉัยในแต่ละคดีว่ากรณีใดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  นายจ้างจะทราบ
ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อมีการเลิกจ้าง  มีการฟ้องคดีและศาลพิพากษาว่านายจ้างเลิก
จากโดยไม่เป็นธรรมแล้วเท่านั้น132  ดังนั้นถ้าลูกจากท างานบ้านคิดว่าตนเองถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็น
ธรรมก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ 

จากการศึกษาในบทนี้พบว่า  แม้การประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) 
ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมข้ึนจากกฎกระทรวงฉบับเดิม  แต่ก็ยังมีหลายประการ
ที่ลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ได้รับความคุ้มครอง  และเนื่องมาจากธรรมชาติของสภาพการท างานของ
ลูกจ้างท างานบ้านนั้นแตกต่างจากการท างานอ่ืน  จึงควรที่จะต้องมีมาตรการในการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนท างานบ้าน  
เป็นมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก  
จึงควรท าการศึกษาและวิเคราะห์อนุสัญญาดังกล่าวเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านของไทยให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

                                                           
131มาตรา 582 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนด

ลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร  ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้า ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง   เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากัน
เมื่อถงึก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจท าได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือน 

อนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวดั่งว่านี้  นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจ านวนที่จะต้อง
จ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียวแล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็
อาจท าได้” 

132เกษมสันต์ วิลาวรรณ, การเลิกจ้างและการลาออก, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2553), หน้า 216-217. 



บทท่ี 3 
 

การให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

  
“งาน” ถือเป็นสิ่งส าคัญในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน  เพราะนอกจากเป็นแหล่ง

รายได้เพ่ือการเลี้ยงชีพแล้ว  งานยังสามารถน าพาชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
เสริมสร้างความมั่นคงทั้งแก่ชีวิตของคนงานท างาน  ครอบครัว และสังคม  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่กล่าว
มาทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับว่างานที่ท านั้นมีคุณค่าหรือไม่ 133  การส่งเสริมให้เกิด
โอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่า  เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
แนวคิดเรื่อง “งานที่มีคุณค่า” ได้ถูกน าเสนอต่อประเทศสมาชิกเป็นครั้งแรกในการประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference) ครั้งที่ 87 เมื่อ พ.ศ. 2547 
โดยมีความเชื่อมั่นว่า งานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มี
การพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน 

งานที่มีคุณค่า (Decent Work) คือ งานที่ท าให้ความปรารถนาของผู้ท างานเป็นจริง  หมายถึง
งานที่ท าแล้วได้ผลส าเร็จ  ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม  มีความปลอดภัยในการท างาน  มีความ
คุ้มครองทางสังคมให้แก่ครอบครัว  ให้โอกาสพัฒนาตนเองและสถานะทางสังคม  ให้เสรีภาพในการ
แสดงความห่วงใย  การเคลื่อนไหว และการมีส่วนร่วมตัดสินเรื่องต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของ
คนงานท างาน  ให้โอกาสและการปฏิบัติที่เสมอภาคแก่หญิงและชายทุกคน  องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศเห็นว่างานที่มีคุณค่าควรเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และถือ
เป็นปัจจัยของความพยายามแก้ปัญหาความยากจนและเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่มีการให้
โอกาสแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค  การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าจึงถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ134 ลูกจ้างที่
ประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องการการจ้างงานที่มีคุณค่าไม่ต่างจากแรงงาน
ประเภทอ่ืน  แต่ในสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นแทบทั้งหมดไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังในเรื่องนี้  ลูกจ้างท างานบ้านนั้นถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ขาดสภาพการท างานที่ดีเป็นอย่างมาก

                                                           
133ILO, The ILO at a Glance (Geneva: International Labour Office, Department 

of Communication and Public Information, 2007), p. 4. 
134ILO, ILO คืออะไร ILO ท าอะไร (Geneva: International Labour Office 

Department of Communication, 2003), p. 12, Retrieved September 6, 2013 from 
http://www.ilo.org/ wcmsp5/ groups/public/---asia/--robangkok/documents/ 
publication/wcms_098257.pdf 

http://www.ilo.org/
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อาชีพหนึ่ง และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นในบางแห่งยังพบสภาวการณ์ที่คล้ายกับการค้าทาสอีกด้วย135  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของสภาพการท างานของลูกจ้างท างาน
บ้านที่แตกต่างจากแรงงานประเภทอ่ืน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงเป็นมาตรฐานการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นการเฉพาะ 
 
3.1  ความเป็นมาของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) เป็นองค์กรเดียว
ภายใต้องค์การสหประชาชาติที่มีโครงสร้างไตรภาคี  ซึ่งประกอบไปด้วยนายจ้าง  ลูกจ้าง และตัวแทน
รัฐบาลจากทุกประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  หนึ่งในบทบาทส าคัญของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ การก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศเป็นเสมือนเครื่องมือทางกฎหมายที่ก าหนดหลักการและสิทธิขั้นต่ าในการ
ท างาน  ซึ่งอาจก าหนดขึ้นอยู่ในรูปแบบของอนุสัญญาที่มีผลผูกพันกับประเทศที่ให้สัตยาบัน หรือใน
รูปแบบของข้อแนะที่ไม่มีการเปิดให้สัตยาบัน และไม่มีผลผูกพัน136  โดยอนุสัญญาฯหรือข้อแนะฯ
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองโดยที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมประจ าปี ซึ่งคณะ
ประศาสน์การจะเป็นผู้ลงความเห็นในการที่จะบรรจุประเด็นเข้าในวาระการประชุมแรงงานระหว่าง
ประเทศซึ่งมีก าหนดจะจัดขึ้นในอนาคต  โดยส านักงานแรงงานระหว่างประเทศจัดท ารายงาน
วิเคราะห์กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับประเด็นที่จะอภิปราย  จากนั้นจึงจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปให้แก่ประเทศสมาชิก  องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง  เพ่ือให้แสดงความเห็นกลับ
มาแล้วน ามาอภิปรายในการประชุมแรงงานระหว่างประเทศ จากนั้นส านักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศจึงจัดท ารายงานฉบับที่สองพร้อมแนบร่างอนุบัญญัติ  เพ่ือขอข้อคิดเห็นจากสมาชิก และเสนอ
ต่อที่ประชุมครั้งต่อไปเพ่ือการอภิปราย  โดยในการอภิปรายนั้นจะมีการแก้ไขร่างอนุบัญญัติตามที่
จ าเป็นและเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือท าการรับรอง  การจัดให้มีการอภิปรายสองรอบนี้ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในร่างอนุบัญญัติที่อาจเป็นตราสารขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศต่อไป137 แต่ในบางกรณีคณะประศาสน์การอาจก าหนดให้ที่ประชุมมีการ
อภิปรายเพียงรอบเดียวก็ได้ 
 
 
 

                                                           
135Asha D’Souza, Moving Towards Decent Work for Domestic Workers: an 

Overview of the ILO's Work (Geneva: International Labour Office, 2010), p. 19. 
136มาตรา 19(1) แห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
137ILO, Rules of the Game: a Brief Introduction to International Labour 

Standards, Rev.ed. (Geneva: International Labour Office, 2009), p. 16. 
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3.2  ความเป็นมาของอนุสัญญาฯฉบับที ่189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน  
      ท างานบ้าน และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน 
      บ้าน 
 

ในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 100 ณ นครเจนีวา  เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน  พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่ได้ให้การรับรองทั้งอนุสัญญาฯและข้อแนะฯของคนงานท างาน
บ้านในคราวเดียวกัน  เนื่องจากตราสารทั้งสองฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกัน  โดยอนุสัญญาเป็น
เครื่องมือในการก าหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต่ า  ส่วนข้อแนะก็เป็นการให้แนวทาง  รายละเอียด และ
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการน าอนุสัญญาไปใช้ให้เกิดผล138 โดยในการรับรองอนุสัญญาหรือข้อแนะต้อง
อาศัยเสียงส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ139  
ปรากฏว่าอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้รับการรับรอง
ด้วยคะแนนเสียง  369 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 63 เสียง และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้รับการรับรองโดยได้รับคะแนนเสียง 434 ต่อ 8 เสียง งดออก
เสียง 42 เสียง 
 

3.2.1  อนุสัญญาฯฉบับท่ี 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ถือเป็นมาตรฐานแรงงานขั้นต่ าในระดับสากล
ที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การยอมรับ รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกที่
ยอมรับในหลักการขององค์การสหประชาชาติด้วย เนื่องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็น
องค์กรช านัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติที่มีความรับผิดชอบและมีอ านาจโดยเด็ดขาดใน
ประเด็นแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายส าคัญในการก าหนดมาตรฐานแรงงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ คือ เป็นเครื่องมือให้ประเทศสมาชิกมีวิธีปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความยุติธรรม
ทางสังคม และเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานของคนงานท างานบ้าน140 
 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้านเป็นตราสารที่มีสภาพบังคับโดยได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานและมาตรการในการส่งเสริม
งานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านอนุสัญญาจะมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกต่อเมื่อประ เทศ
สมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว  ภายหลังจากการให้สัตยาบันแล้วประเทศสมาชิก
ดังกล่าวต้องออกกฎหมาย  ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
อนุสัญญาและต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนว
                                                           

138ILO, Achieving Decent Work for Domestic Workers: an Organizer’s 
Manual to Promote ILO Convention No. 189 and Build Domestic Workers’ Power 
(Geneva: ILO, 2012), p. 36. 

139มาตรา 19(2) แห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
140อังคณา เตชะโกเมนท์, บริบทของมาตรฐานแรงงาน, ค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 จาก 

http://ils.labour.go.th/attachments/094_Labour%20Standard.pdf 
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ปฏิบัติภายในประเทศที่ขัดกับอนุสัญญา141  หากประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันไม่ปฏิบัติตามหรือมีการ
ปฏิบัติผิดไปจากบทบัญญัติของอนุสัญญานั้น  องค์การแรงงานระหว่างประเทศอาจใช้มาตรการต่างๆ
เพ่ือบังคับให้บังเกิดผลตามอนุสัญญาได้  อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศสมาชิกไม่ได้ให้สัตยาบันใน
อนุสัญญาฉบับนี้  ประเทศสมาชิกก็สามารถน าบทบัญญัติของอนุสัญญาฯไปเป็นแนวทางในการออก
กฎหมายของประเทศตนได้  การให้สัตยาบันอนุสัญญาจึงเป็นการแสดงเจตนาผูกพันตนเองอย่างเป็น
ทางการในบทบัญญัติของอนุสัญญานี้142 
 ในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 100 ณ นครเจนีวา  เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน  พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่ได้ใส่ใจถึงภารกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการ
ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าแก่คนทั้งปวง  โดยตระหนักว่าลูกจ้างท างานบ้านมีส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
โลก  โดยการแบ่งเบาภาระในครอบครัวทั้งในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  เด็กและผู้พิการ และช่วยเพ่ิม
โอกาสในการท างานได้ค่าตอบแทนของคนงานชายและหญิง  ถึงกระนั้นงานบ้านก็ยังถูกมองข้ามและ
ถูกประเมินค่าต่ า  เสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานและเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย  ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศที่โอกาสส าหรับการจ้างงานในระบบ
มีน้อย  ลูกจ้างท างานบ้านนั้นได้เป็นการจ้างอันเป็นสัดส่วนที่ส าคัญของประเทศ  ที่ประชุมได้ตระหนัก
ถึงลักษณะเฉพาะของการท างานบ้าน  ซึ่งท าให้ต้องมีมาตรฐานเฉพาะส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน
เพ่ิมเติมจากมาตรฐานทั่วไป  จึงได้ตกลงกันก าหนดข้อเสนอบางประการในเรื่องงานที่มีคุณค่าส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ 4 ของวาระการประชุม  โดยได้ก าหนดว่าข้อเสนอนี้จะต้องอยู่ใน
รูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ และที่ประชุมได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 ซึ่ง
เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยคนงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011 (Domestic Workers Convention, 2011)143 
 

3.2.2  ข้อแนะฯ ฉบับท่ี 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  
ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เป็นตราสารที่ไม่มีผล

ผูกพันและไม่ต้องให้สัตยาบัน  ตรงกันข้ามกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ที่มีผลผูกพันกับประเทศ
สมาชิกท่ีให้สัตยาบัน  ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  มีเนื้อหา
ในการเสนอแนะและให้แนวทางในการปฏิบัติ ส าหรับการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ
ลูกจ้างท างานบ้าน   โดยมีพ้ืนฐานมาจากบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้านนั้นเอง  จึงจ าเป็นที่จะต้องน ามาพิจารณาควบคู่กัน  นอกจากนั้น  ข้อแนะฯ
ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ยังประกอบไปด้วยค าแนะน าอีกหลาย
ประเด็นที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  

                                                           
141อังคณา เตชะโกเมนท์, “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ,”  

วารสารแรงงานสัมพันธ์ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 51 (เมษายน-พฤษภาคม, 2551): 20. 
142มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ และส านักวิชาการบริษัท ศูนย์กฎหมาย

ธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด, แนวทางด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), หน้า 164. 

143C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Preamble 

http://copper.msu.ac.th/jindex/searching.php?MAUTHOR=%20%CD%D1%A7%A4%B3%D2%20%E0%B5%AA%D0%E2%A1%E0%C1%B9%B7%EC
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ยกตัวอย่างเช่น  นโยบายหรือแผนงานในการพัฒนาวิชาชีพของลูกจ้างท างานบ้าน  บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางสถิติ และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค  รวมถึงการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับการว่าจ้างจากบุคลากรทางการทูต144 เป็นต้นด้วย 
 ในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 100 ณ นครเจนีวา  เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน  พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่ได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยคนงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011 และ
ได้ตกลงกันเรื่องการก าหนดข้อเสนอบางประการในเรื่องงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ซึ่งเป็น
หัวข้อที่ 4 ของวาระการประชุมของสมัยการประชุมนี้  ได้ก าหนดว่าข้อเสนอนี้จะต้องอยู่ในรูปของข้อ
แนะประกอบอนุสัญญาว่าด้วยคนงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011  และได้รับรองเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 ซึ่งเรียกว่าข้อแนะว่าด้วยคนงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011 (Domestic Workers Recommendation, 
2011)145 
 
3.3  การให้สัตยาบันและการบอกเลิกการให้สัตยาบัน 
 
 เมื่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ลงมติเห็นชอบอนุสัญญาฉบับใดแล้วประเทศ
สมาชิกมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องเสนออนุสัญญานั้นต่อรัฐบาลประเทศของตน  เพ่ือ
พิจารณาว่าจะให้สัตยาบันในอนุสัญญานั้นหรือไม่  ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิด
สมัยประชุมที่ได้รับรองอนุสัญญานั้น  หรืออย่างช้าที่สุดภายใน 18 เดือน  เมื่อประเทศสมาชิก
พิจารณาแล้วลงมติว่าต้องการจะให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว  ประเทศสมาชิกโดยผู้มีอ านาจของรัฐ
ต้องแจ้งอย่างเป็นทางการต่อผู้อ านวยการส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 146  และหากประเทศ
สมาชิกได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอนุสัญญาฉบับนั้นก็มีผลบังคับต่อประเทศสมาชิกนั้นอย่างเป็น
ทางการ   
 

3.3.1  การให้สัตยาบัน 
 ประเทศสมาชิกเมื่อได้รับการจดทะเบียนการให้สัตยาบันแล้ว  อนุสัญญาฉบับนั้นก็จะมีผล
บังคับต่อประเทศสมาชิกนั้นอย่างเป็นทางการ  โดยอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ก าหนดไว้ว่าประเทศ
สมาชิกที่ประสงค์ที่จะให้สัตยาบัน  จะต้องเสนอต่อผู้อ านวยการใหญ่ของส านักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการเพ่ือการจดทะเบียน147  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  มีผลผูกพันเฉพาะกับประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ซึ่งได้ให้สัตยาบันที่มีการจดทะเบียนกับผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศแล้ว
เท่านั้น และจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากเวลา 12 เดือน  นับจากวันที่ประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 

                                                           
144ILO, Decent Work for Domestic Workers: Convention 189 and 

Recommendation 201 at a Glance, p. 7. 
145R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Preamble 
146มาตรา 19(5) แห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
147C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 20 
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ประเทศได้ให้สัตยาบันที่มีการจดทะเบียนกับผู้อ านวยการใหญ่แห่งส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ
แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกใด ภายหลังจากเวลา 12 เดือน นับจากวันที่การให้สัตยาบัน
ของประเทศสมาชิกนั้นมีการจดทะเบียนแล้ว148 

 
3.3.2  การบอกเลิกการให้สัตยาบัน 
ประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189  ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน

ท างานบ้าน  อาจบอกเลิกการให้สัตยาบันได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่อนุสัญญา
มีผลบังคับใช้  โดยแจ้งต่อผู้อ านวยการใหญ่ ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือการจดทะเบียน
บอกเลิก  การจดทะเบียนบอกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีการจด
ทะเบียน  และถ้าหากประเทศสมาชิกซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  ไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกการ
ให้สัตยาบันตามระยะเวลาข้างต้นแล้ว  ภายในปีที่ถัดจากการสิ้นสุดลงของระยะเวลา 10 ปี  ประเทศ
สมาชิกจะมีพันธะผูกพันกับอนุสัญญาฉบับนี้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี และหลังจากนั้นอาจบอก
เลิกการให้สัตยาบันภายใน 1 ปีของช่วงเวลา 10 ปีหลัง149  ซึ่งเมื่อมีการให้สัตยาบันและการบอกเลิก
การให้สัตยาบัน  ผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ  ต้องแจ้งต่อประเทศสมาชิกของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกประเทศ  และเมื่ออนุสัญญาเริ่มต้นมีผลบังคับใช้  ผู้อ านวยการใหญ่
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ จะต้องระบุวันที่อนุสัญญาจะเริ่มมีผลบังคับใช้150  และต้องแจ้งไป
ยังเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ  ถึงเรื่องการให้สัตยาบันและการบอกเลิกการให้สัตยาบันทั้งหมด
ที่จดทะเบียนแล้วด้วย ตามมาตรา 102 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ151 

 
3.3.3  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอนุสัญญาฯและข้อแนะฯเป็นวิธีการส าคัญหนึ่งในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของอนุสัญญาฯและข้อแนะฯ  เมื่ออนุสัญญาฯและข้อแนะฯได้ผ่านการลงมติ
รับรองจากที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้ว  ในเวลาต่อมาเมื่อข้อก าหนดบางข้อหรือ
ทั้งหมดอาจไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม  อนุสัญญาดังกล่าวก็
สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้โดยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการรับรอง
อนุสัญญาฯ หรือข้อแนะฯ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม152 
 
 

                                                           
148C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 21 
149C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 22 
150C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 23 
151C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 24 
152International Labour Standards Department and International Training 

Centre of the ILO, Guide to international labour standards (Turin: International 
Training Centre of the ILO, 2008), p. 258. 
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3.3.3.1  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอนุสัญญาฯ 
โดยปกติแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอนุสัญญาฯมักจะน าไปสู่การรับรองอนุสัญญาฯ

ฉบับใหม่  และที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศอาจใช้กระบวนการนี้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของอนุสัญญา  หรือในการก าหนดกระบวนการปฏิบัติเป็นการเฉพาะเจาะจง
เพ่ิมเติมจากเดิมอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  บัญญัติว่า 
เมื่อใดก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น คณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ต้องเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามอนุสัญญาฉบับนี้ต่อที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุเรื่องการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของ
อนุสัญญาเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุม153  โดยให้ที่ประชุมรับรองอนุสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งมาจาก
การแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของอนุสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่อนุสัญญาฉบับใหม่มีข้อก าหนดให้การให้
สัตยาบันของประเทศสมาชิกในอนุสัญญาฉบับใหม่  ถือเป็นการบอกเลิกอนุสัญญาฉบับเก่าในทันที 
โดยไม่ต้องค านึงถึงบทบัญญัติในมาตรา 22154 แห่งอนุสัญญานี้ และเมื่ออนุสัญญาฉบับใหม่มีผลบังคับ
ใช้ ให้ถือว่าการเปิดรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับเก่านี้ เป็นอันสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม อนุสัญญา
ฉบับเก่านี้มีผลบังคับใช้ตามรูปแบบและบทบัญญัติเดิมไม่ว่าในกรณีใดๆกับประเทศสมาชิกที่ได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ แต่ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่แก้ไขแล้ว155 

3.3.3.2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อแนะฯ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของข้อแนะฯมักจะน าไปสู่การรับรอง

ข้อแนะฯฉบับใหม่  ซึ่งมีกระบวนการเช่นเดียวกันกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอนุสัญญาฯ แต่ข้อแนะฯ
นั้นเป็นเพียงการให้แนวทาง  รายละเอียด และข้อมูลเพ่ิมเติม  ข้อแนะฯไม่มีผลผูกพันประเทศสมาชิก
ซึ่งต่างจากอนุสัญญาฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อแนะฯ จึงมีผลกระทบที่ส าคัญน้อยกว่าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอนุสัญญาฯ เมื่อที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อแนะฯฉบับแก้ไขหรือฉบับใหม่แทนที่ฉบับ
เดิมเม่ือใด  ตั้งแต่เมื่อนั้นข้อแนะฯฉบับใหม่เท่านั้นที่ควรจะถูกน ามาใช้หรืออ้างถึง156 

                                                           
153C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 25 
154อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  มาตรา 22 

บัญญัติว่า “(1) ประเทศสมาชิกซึ่งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  อาจบอกเลิกการให้สัตยาบันได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันแรกท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใช้ โดยแจ้งต่อผู้อ านวยการใหญ่ส านักงาน
แรงงานระหว่างประเทศเพ่ือการจดทะเบียน  การบอกเลิกการให้สัตยาบันดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่า
จะพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนบอกเลิก  

(2) ประเทศสมาชิกซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้และไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกการให้
สัตยาบันตามสิทธิในมาตรานี้  ภายในปีที่ถัดจากการสิ้นสุดลงของระยะเวลา 10 ปี ตามที่อ้างถึงใน
วรรคก่อน  จะยังมีพันธะผูกพันกับอนุสัญญาฉบับนี้ต่อไปอีกเป็นระยะ 10 ปี และหลังจากนั้นอาจบอก
เลิกการให้สัตยาบันภายใน 1 ปีของช่วงเวลา 10 ปีตามข้อก าหนดในมาตรานี้” 

155C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 26 
156International Labour Standards Department and International Training 

Centre of the ILO, op. cit, p. 259. 
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3.3.3.3  การยกเลิกและการเพิกถอนอนุสัญญาฯหรือข้อแนะฯ 
การที่อนุสัญญาฯหรือข้อแนะฯได้สูญเสียวัตถุประสงค์ในตัวเอง หรือไม่สามารถ

กระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้อีกต่อไป  ถือได้ว่าอนุสัญญาฯ
หรือข้อแนะนั้นมีความล้าสมัย  ที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศอาจยกเลิกหรือเพิกถอน
อนุสัญญาฯ หรือข้อแนะฯนั้นได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การยกเลิกจะเป็นกระบวนการที่ใช้กับ
อนุสัญญาฯ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ และการเพิกถอนจะใช้กับอนุสัญญาฯและข้อแนะฯที่ไม่มีผลใช้บังคับ
และมีความล้าสมัย157  การยกเลิกอนุสัญญาฯเป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันทั้งหมดตามอนุสัญญาฯ
ของประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯดังกล่าว  ส่วนการเพิกถอนอนุสัญญาฯนั้นเปรียบเสมือน
การปิดการให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯดังกล่าว 
  
3.4  การก ากับดูแลในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 
 

ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว  ประเทศสมาชิกก็มีภาระผูกพัน
ในการปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น  หากประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว  
การให้สัตยาบันดังกล่าวก็ย่อมไร้ผลในทางปฏิบัติ  องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้ก าหนดให้มี
กระบวนการในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามอนุสัญญา  เพ่ือท าให้แน่ใจว่าประเทศสมาชิกที่ได้ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาใดๆจะสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันไว้  องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจะตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างสม่ าเสมอและชี้แนะในการน าเอาอนุสัญญาไปใช้  
และหากประเทศสมาชิกประสบปัญหาในการน าอนุสัญญาไปใช้  องค์การแรงงานระหว่างประเทศก็จะ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกผ่านทางการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) และความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค158 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก าหนดวิธีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามอนุสัญญาขึ้น  ซึ่ง
แบ่งได้เป็นสองรูปแบบด้วยกัน คือ การก ากับดูแลตามปกติ และการก ากับดูแลโดยขั้นตอนพิเศษ 
 

3.4.1  การก ากับดูแลตามปกติ 
 การก ากับดูแลตามปกติเป็นการตรวจสอบพิจารณารายงานตามที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งส่งมาจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกและข้อคิดเห็นที่มาจาก
องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง เป็นกระบวนการในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ
ตามปกติ  ได้แก่  รายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว  รายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ไม่ได้ให้
สัตยาบัน  รายงานเกี่ยวกับข้อแนะ  และรายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันและอนุสัญญาและ

                                                           
157ILO, Instrument for the Amendment of the Constitution of the 

International Labour Organization, 1997, pp. 4-5, Retrieved June 16, 2013  from 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/amendmenten.pdf 

158ILO, op. cit., p. 79. 



47 

 

ข้อแนะที่ไม่ได้ให้สัตยาบัน159 โดยในการก ากับดูแลตามปกตินั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสองคณะ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 
และข้อแนะฯ และคณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติใช้มาตรฐาน ในการพิจารณารายงาน
ดังกล่าว รวมถึงข้อสังเกตที่องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างให้ความเห็นไว้ 

3.4.1.1 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ 
(The Committee of Experts on the Application of Conventions 
and Recommendations) 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ  ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายและแรงงาน จ านวน 20 คน จากหลากหลายระบบกฎหมาย และหลากหลาย
วัฒนธรรม  บทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการ คือ การประเมินสถานการณ์น ามาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันแล้วไปใช้ปฏิบัติ 160  โดยในการประเมินดังกล่าว
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ จะให้ความคิดเห็นในสอง
รูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน าไปใช้ในการปฏิบัติตามอนุสัญญา คือ ข้อสังเกตและค า
ขอโดยตรง 

1) ข้อสังเกต (Observations) ข้อสังเกตมักใช้ในกรณีที่เป็นปัญหารุนแรง
และเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้ หรืออาจใช้เพ่ือตั้งข้อสังเกตใน
ประเด็นปัญหาที่ได้มีการแก้ไขให้คืบหน้าแล้ว ข้อสังเกตเหล่านี้จะตีพิมพ์ในรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะซึ่งส่งต่อที่ประชุมแรงงาน
ระหว่างประเทศและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

2) ค าขอโดยตรง (Direct Requests) ค าขอโดยตรงส่งให้แก่รัฐบาลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือขอข้อมูลหรือค าอธิบายในประเด็นเฉพาะต่างๆ ค าขอโดยตรงจะไม่
ตีพิมพ์ในรายงานประจ าปีของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ
แต่จะเผยแพร่ทางเว็บไซท์สาธารณะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ161 

3.4.1.2 คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติ ใช้มาตรฐาน (The 
Conference Committee on the Application of Standards)162  

คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติใช้มาตรฐานประกอบด้วยสมาชิก
มากกว่า 150 คน เป็นผู้แทนของรัฐบาล  นายจ้าง และลูกจ้าง จากประเทศสมาชิกต่างๆ  คณะกรรมการ
ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติใช้มาตรฐานจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย

                                                           
159มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง หน่วยที่ 1-8, 

(นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หน้า 5-6. 
160ILO, op. cit., p. 80. 
161องคการแรงงานระหวางประเทศ, มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศวาดวยสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานแรงงานระหวางประเทศ, 2550), หน้า 55. 
162ILO, Rules of the Game: a Brief Introduction to International Labour 

Standards, p. 81. 
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การปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ  โดยคัดเลือกข้อสังเกตจากรายงานดังกล่าวเพ่ือน ามาอภิปราย  
รัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวถึงจะได้รับเชิญเพ่ือมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติใช้มาตรฐานในหลายกรณี  คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่
ว่าด้วยการปฏิบัติใช้มาตรฐานจะให้ข้อสรุปในการแนะน าขั้นตอนเฉพาะให้แก่รัฐบาลประเทศสมาชิก
เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
 3.4.2  การก ากับดูแลโดยขั้นตอนพิเศษ 
 การก ากับดูแลโดยขั้นตอนพิเศษมีกระบวนการอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบใน
การเสนอการแจ้งเรื่องหรือการร้องเรียนนั้นอันแตกต่างจากการก ากับดูแลตามปกติ  ได้แก่   

3.4.2.1  การแจ้งเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับอนุสัญญาฯที่ได้ให้สัตยาบันแล้ว  
           (Representations) 
องค์กรนายจ้างหรือองค์กรลูกจ้างที่เป็นองค์กรระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  

อาจส่งค าคัดค้านรัฐบาลซึ่งองค์กรนายจ้างหรือองค์กรแรงงานนั้นเห็นว่าไม่ได้น าอนุสัญญาที่ประเทศได้
ให้สัตยาบันไว้มาปฏิบัติอย่างเหมาะสม  โดยคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะ
พิจารณาว่าสามารถรับการแจ้งเรื่องนั้นได้หรือไม่  หากสามารถรับแจ้งเรื่องนั้นได้ คณะประศาสน์การ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสาม
ฝ่ายพิจารณาการแจ้งเรื่องนั้น  คณะกรรมการไตรภาคีอาจร้องขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ถูก
กล่าวหาหรือองค์กรที่ท าการแจ้งเรื่องส่งข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องนั้นได้   

ในการพิจารณานั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมและถือเป็นความลับในทุกขั้นตอน  
เมื่อคณะประศาสน์การพิจารณาแล้วเห็นว่าค าชี้แจงของรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวหานั้น
สามารถรับฟังได้  คณะประศาสน์การก็จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมค าแนะน าแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องให้องค์กรผู้ท าการแจ้งเรื่องและประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้ทราบ หาก
คณะประศาสน์การพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้
สัตยาบันแล้วจริงตามการแจ้งเรื่อง  คณะประศาสน์การสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะรับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนภายใต้ระบบก ากับดูแลให้
ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว แต่ถ้าหากคณะประศาสน์การพิจารณาแล้ว
เห็นว่า  ประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้วจริงตามการแจ้งเรื่อง  
และค าชี้แจงของประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวหานั้นไม่สามารถรับฟังได้คณะประศาสน์การสามารถ
พิจารณาเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้วของประเทศสมาชิก
ดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกอ่ืนๆขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รับทราบ อันเป็นการเปิด
โอกาสให้ประเทศสมาชิกอ่ืนที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับเดียวกันสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 26 แห่ง
ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  เพ่ือท าการร้องเรียนประเทศสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม
อนุสัญญาได้ภายใต้ระบบก ากับดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้วต่อไป163 

                                                           
163อังคณา เตชะโกเมนท์, วิธีปฏิบัติในการแจ้งเรื่องกรณีรัฐสมาชิก ILO ไม่ปฏิบัติตาม

อนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว, ค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จาก http://ils.labour.go.th/ 
attachments/143_Notifications.pdf 
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3.4.2.2 การร้องเรียนการปฏิบัติเกี่ยวกับอนุสัญญาฯที่ได้ให้สัตยาบันแล้ว  
            (Complaints) 
ประเทศสมาชิกอาจยื่นร้องเรียนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าประเทศ

สมาชิกไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯที่ประเทศสมาชิกทั้งสองได้ให้สัตยาบันแล้ว หรือผู้แทนในการประชุม
แรงงานระหว่างประเทศร้องเรียนในกรณีที่ประเทศของตนไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันไว้  
หรือคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นผู้ร้องเรียนเองก็ได้ 

เมื่อมีการร้องเรียน  คณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศอาจเชิญให้
ประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนมาเพื่อให้ค าชี้แจงในประเด็นดังกล่าว  หากคณะประศาสน์การเห็นว่าไม่
มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนมาเพ่ือให้ค าชี้แจง หรือประเทศสมาชิกที่ถูก
ร้องเรียนให้ค าชี้แจงล่าช้าเกินสมควร  คณะประศาสน์การอาจตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวน  
(Commission of Inquiry) การร้องเรียนดังกล่าวขึ้น  โดยแต่งตั้งมาจากบุคคลอิสระด้วยการสรรหา
ของผู้อ านวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  คณะกรรมาธิการไต่สวนจะด าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งปวงโดยละเอียด  และจะจัดท ารายงานโดยก าหนดค าแนะน าให้ประเทศ
สมาชิกที่ถูกร้องเรียนปฏิบัติตาม  ประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนมีเวลา 3 เดือนในการตัดสินใจว่าจะ
ยอมรับค าแนะน าดังกล่าวหรือไม่  หากประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนยอมรับค าแนะน าดังกล่าว  การ
ร้องเรียนก็จบสิ้นลง และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะก็จะ
เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป  แต่หากประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนไม่ยอมรับ
ค าแนะน าดังกล่าว  ก็สามารถอุทธรณ์การพิจาณาของคณะกรรมาธิการไต่สวนต่อศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Court of Justice) ได้  และให้ถือว่าการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเป็นที่สุด  หากประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของ
คณะกรรมาธิการไต่ส่วนหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้  คณะประศาสน์การอาจน าเรื่องการไม่
ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวของประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนเข้าอภิปรายต่อที่ประชุมใหญ่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศเพ่ือพิจารณาหามาตรการในการด าเนินการต่อไป164 

3.4.2.3 การร้องเรียนเรื่องการละเมิดเสรีภาพในการสมาคม (Complaints Against 
Violations of Freedom of Association) 

การร้องเรียนเรื่องการละเมิดเสรีภาพในการสมาคม เป็นการร้องเรียนประเทศที่ไม่
ปฏิบัติตามพันธกรณีในธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ว่าด้วยสิทธิของแรงงานในการ
รวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง  โดยไม่ว่าประเทศสมาชิกนั้ นจะได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาที่
เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาฯฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 
ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฯฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949 
หรือไม่ก็ตาม   เนื่องจากประเทศสมาชิกมีพันธกรณีว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมตามธรรมนูญของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  การร้องเรียนเรื่องการละเมิดเสรีภาพในการสมาคมสามารถกระท า

                                                           
164International Labour Standards Department and International Training 

Centre of the ILO, op. cit., p. 268. 
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ได้โดยองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง หรือประเทศสมาชิกอ่ืน165  โดยคณะประศาสน์การจะท าการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะเพ่ือท าการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว  ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติ คือ คณะกรรมการวาดวย
เสรีภาพในการสมาคม และคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคม 

1) คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม (The Committee on 
Freedom of Association) 

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดย
คณะประศาสน์การ  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิในการรวมตัว  การจัดตั้ง และการด าเนินงานขององค์กรด้านแรงงาน  โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล  ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 3 คน  ท าหน้าที่พิจารณา 
ค าร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนเสรีภาพในการสมาคม  ไม่ว่าประเทศที่ถูกร้องเรียนในเรื่อง
เสรีภาพในการสมาคมนั้นจะได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาที่เก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม  เพราะถือว่าหลักการ
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งในปฏิญญาแห่งฟิลาเดลเฟีย  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์
ของการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศท่ีประเทศสมาชิกจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม166   

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมยังมีหน้าที่จัดท าข้อสรุปและ
ค าแนะน าโดยพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารที่มีและเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียน
นั้นปฏิบัติตามค าแนะน า  และน าข้อสรุปและค าแนะน าดังกล่าวเสนอต่อคณะประศาสน์การ  หาก
ประเทศสมาชิกที่ถูกร้องเรียนได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการสมาคมแล้ว ก็อาจ
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะเพ่ือการ
ติดตามผลต่อไป167 

2) คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคม(The Fact-Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association)168 

คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมเป็นคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นโดยคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ประกอบด้วยกรรมาธิการจ านวน 9 คน  มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิด
หลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม  ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหา
ข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมมักไม่ถูกใช้บ่อยนัก  ขั้นตอนการปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ
ไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม  สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

                                                           
165ILO, Rules of the Game: a Brief Introduction to International Labour 

Standards, p. 88. 
166มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เรื่องเดิม, หน้า 11-12. 
167David Tajgman and Karen Curtis, Freedom of Association: A User’s Guide 

(Geneva: International Labour Office, 2000), p. 58. 
168Ibid., p. 57. 
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(1) กรณีที่ประเทศที่ถูกร้องเรียนเป็นสมาชิกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 

เมื่อมีข้อร้องเรียนกล่าวหาประเทศสมาชิกว่าละเมิดหลักการเสรีภาพใน
การสมาคม  โดยในทางเทคนิคแล้วจะตรวจสอบโดยคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม  เพ่ือ
ขอค าแนะน าว่าจะส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมท าการตรวจสอบต่อไปหรือไม่  ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วคณะกรรมการว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมมักจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหา  จึงมักไม่ค่อยมีการออก
ค าแนะน าให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคม 

(2) กรณีที่ประเทศที่ถูกร้องเรียนไม่ใช่สมาชิกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศแต่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

เมื่อมีข้อร้องเรียนกล่าวหาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่
ไม่ใช่สมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าละเมิดหลักการเสรีภาพในการสมาคม และมีข้อตกลง
ให้องค์การสหประชาชาติใช้หน่วยงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ไกล่เกลี่ยและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมด้วย  เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ข้อกล่าวหา  อย่างไรก็ตาม  ข้อตกลงดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความเห็นชอบของประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย  
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะได้รับความเห็นชอบดังกล่าว 
 
3.5  การให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ

คนงานท างานบ้าน 
 
 อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน  เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านเพ่ิมเติมจาก
มาตรฐานทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ช่วยเพ่ิม
โอกาสในการท างานรับค่าตอบแทนของลูกจ้างท างานบ้าน  ลดความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติด้าน
การจ้างงานและลดความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 และ
ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ได้ก าหนดการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้านไว้โดยละเอียด  จึงควรท าการศึกษามาตรฐานในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านตามอนุสัญญาฯและข้อแนะฯดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

3.5.1  ค านิยามตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 อนุสัญญาได้ก าหนดนิยามต่างๆที่เก่ียวข้องกับลูกจ้างท างานบ้านไว้  เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้
เข้าใจตรงกันในความหมาย  เพ่ือการน าไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา  โดยได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 
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 “งานบ้าน” (domestic work) หมายถึง งานที่ท าในหรือเพ่ือครัวเรือนหนึ่ง หรือหลาย
ครัวเรือน169  จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  อนุสัญญาไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นงาน
ประเภทใดบ้าง  งานบ้าน (domestic work) อาจเกี่ยวข้องกับงานได้มากมายหลายอย่าง  เช่น การ
ท าอาหาร  การท าความสะอาดบ้าน  การซักผ้ารีดผ้า ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ  รวมถึงการดูแล
สวน  เฝ้าบ้าน และขับรถให้แก่ครอบครัว170เป็นต้น  มีข้อสังเกตว่าอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  มาตรา 1(a) ใช้ค าว่า “ในหรือเพ่ือ (in or for)171” เพ่ือเป็นการ
ค านึงถึงสภาพการท างานที่แท้จริงของลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่งบางครั้งมีการท างานนอกสถานที่
ครัวเรือน เช่น พาเด็กในครอบครัวไปส่งที่โรงเรียนหรือขับรถให้ และในส่วนที่ว่า “ครัวเรือนหนึ่งหรือ
หลายครัวเรือน (a household or households)” เนื่องมาจากว่าบางครั้งลูกจ้างท างานบ้านอาจ
ท างานให้แก่นายจ้างหลายคน หรือถูกจ้างโดยครัวเรือนมากกว่าหนึ่งครัวเรือนก็ได้  

“คนงานท างานบ้าน” (domestic worker) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้างให้
ท างานบ้าน  ตามที่มีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน172  นิยามดังกล่าวนี้รวมถึงคนงานท างานบ้านที่
ได้รับการว่าจ้างแบบเป็นช่วงเวลา (part-time) หรือท างานให้แก่นายจ้างหลายคนไปพร้อมกัน  ไม่ว่า
คนงานท างานบ้านจะมีสัญชาติใดก็ได้ และคนงานท างานบ้านจะอาศัยหรือไม่อาศัยอยู่กับนายจ้างก็ได้  
แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้รับเหมาอิสระไม่ถือว่าเป็นคนงานท างานบ้าน (domestic worker) 
ตามอนุสัญญานี้173  บุคคลที่ท างานบ้านบางโอกาสเป็นครั้งคราวหรือนานๆจะท าครั้งหนึ่ง และไม่ได้
เป็นไปเพ่ือการประกอบอาชีพ  ก็ไม่ถือว่าเป็นคนงานท างานบ้าน174  การที่อนุสัญญาระบุว่า “ไม่ได้
เป็นไปเพ่ือการประกอบอาชีพ” นั้นก็เพ่ือเป็นการท าให้มั่นใจว่า  ลูกจ้างท างานบ้านที่รับจ้างเป็น
รายวันหรือในลักษณะใกล้เคียงกันนี้ที่เป็นการประกอบอาชีพ  จะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองใน
ฐานะ “คนงานท างานบ้าน”175 

 
 
 

                                                           
169C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 1(a) 
170ILO, Decent Work for Domestic Workers: Convention 189 and 

Recommendation 201 at a Glance, pp. 7-8. 
171C189 Article 1(a) For the purpose of this Convention: (a)  the term 

“domestic work” means work performed in or for a household or households. 
172C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 1(b) 
173ILO, Decent Work for Domestic Workers: Convention 189 and 

Recommendation 201 at a Glance, p. 8. 
174C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 1(c) 
175ILO, Decent work for domestic workers Report V(1), In International Labour 

Conference, 100th Session, (Geneva: International Labour Office, 2011), p. 5. 



53 

 

3.5.2  ขอบเขตการให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน 

 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ก าหนดให้อนุสัญญา
นี้ต้องบังคับใช้ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้านทุกคน  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  มุ่งในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานในระบบหรือนอกระบบก็ตาม  แต่ประเทศสมาชิกสามารถ
ยกเว้นการบังคับใช้อนุสัญญาโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่ลูกจ้างท างานบ้านบางประเภทได้   
ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้แทนฝ่ายข้างมากขององค์กรผู้แทนของนายจ้าง  และองค์กรผู้แทน
ของลูกจ้างท างานบ้าน  โดยประเทศสมาชิกต้องระบุถึงประเภทเฉพาะของลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับ
การยกเว้น และเหตุผลในการยกเว้นการบังคับใช้ดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับแรกเรื่องการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา ภายใต้มาตรา 22 แห่งธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและจะต้องอธิบายถึง
มาตรการที่น ามาใช้ในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับการยกเว้นนั้นไว้ในรายงาน
ฉบับต่อมา176 
 

3.5.3  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่ลูกจ้างท างานบ้านทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก  ซึ่ง
เห็นได้จากการเปิดเผยผ่านทางสื่อหรือรายงานของ Human Rights Watch หลายต่อหลายครั้ง  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก าหนดให้  บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีสภาพการท างานที่เหมาะสม
และน่าพอใจ  รวมถึงการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรี  มีสิทธิได้รับการพักผ่อนและเวลาว่าง  รวมทั้งการก าหนดระยะเวลาท างานที่เหมาะสม  การมี
วันหยุดเป็นครั้งคราวโดยที่ยังได้รับค่าตอบแทน177  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว อนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 189 ได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านทุกคนจะได้รับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้
อย่างมีประสิทธิผล178 เพ่ือเป็นข้อบ่งชี้ว่าการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีความมั่นใจว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสภาพการท างานที่มีเหมาะสม เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันในการที่จะท าให้อนุสัญญานี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
3.6  การส่งเสริมและการตระหนักถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 
 
 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้บัญญัติว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลใส่ใจ และการให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ ในเรื่อง
หลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ

                                                           
176C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 2 
177มาตรา 23-25 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน 
178C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(1) 
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คนงานท างานบ้าน  ระบุให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันต้องด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือส่งเสริมและ
ตระหนักในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน 179 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.6.1  การมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล 
 ในค าปรารภแห่งธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กล่าวไว้ว่า  หลักการมี
เสรีภาพในการสมาคมเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงสภาพการท างานของผู้ใช้แรงงานและสร้าง
ความสงบสุขให้แก่สังคม  เมื่อประเทศใดเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศนั้น
ย่อมต้องมีพันธกรณีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการแห่งธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและค าประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย180  ไม่ว่าประเทศสมาชิกนั้นจะได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาที่
เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 
ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 
หรือไม่ก็ตาม  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือท าให้มั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล181  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง
ท างานบ้านและนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านในการก่อตั้งองค์กรและเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร 
สหพันธ์และสมาพันธ์ต่างๆตามที่คนงานและนายจ้างต้องการ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง182 

ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้แนะน าแนวทางไว้
ว่า ในการด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านมีเสรีภาพในการสมาคมและมี
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง  ประเทศสมาชิกควรยกเลิกข้อห้ามหรือกฎเกณฑ์อ่ืนๆที่ขัดขวางสิทธิของ
ลูกจ้างท างานบ้านในการจัดตั้งองค์กรของตนเอง  หรือสิทธิขององค์กรของลูกจ้างท างานบ้านในการ
เข้าร่วมสหพันธ์หรือสมาพันธ์แรงงาน  และพิจารณาด าเนินมาตรการหรือสนับสนุนมาตรการเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรผู้แทนของลูกจ้างท างานบ้าน และองค์กรของนายจ้างของลูกจ้าง
ท างานบ้าน183 
 

3.6.2  การก าจัดของแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ 
 แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์  หมายถึง แรงงานที่จ าต้องท างานโดยบังคับให้ท าหรือท า
โดยที่ไม่ได้สมัครใจท า  ซึ่งแรงงานเหล่านี้อาจถูกบังคับใช้แรงงานด้วยการขู่เข็ญหรือท าร้ายร่างกาย ซึ่ง

                                                           
179C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(2) 
180ILO, Fundamental Rights at Work and International Labour Standards 

(Geneva: International Labour Office, 2003), p. 5. 
181C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(2a) 
182C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(3) 
183R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 2 
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มีหลายรูปแบบด้วยกัน184 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  
ได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการในการก าจัดของแรงงานบังคับและการเกณฑ์
แรงงานทุกรูปแบบ185 เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะถูกบังคับใช้แรงงาน  
เพราะสภาพการท างานที่ขาดการคุ้มครองของการท างานบ้าน  และการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  อีกทั้งการท างานบ้านยังถูกใช้เป็นข้ออ้างในการล่อลวง
แรงงานหญิงให้ไปท างานในต่างประเทศอีกด้วย186 
 

3.6.3  การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล 
 กฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติว่าแรงงานเด็กหมายถึงเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี  การใช้
แรงงานเด็กในการท างานบ้านเป็นที่แพร่หลายอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเด็กผู้หญิง
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงได้ก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกต้องด าเนินมาตรการในการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล 187 โดยต้องก าหนด
อายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างานบ้านได้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นต่ า ค.ศ.1973 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็ก ค.ศ.1999 และไม่ควรต่ ากว่าที่กฎหมาย  กฎ และระเบียบภายในประเทศได้ก าหนดไว้ส าหรับผู้ใช้
แรงงานทั่วไป188 และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ได้ก าหนด
ว่าประเทศสมาชิกควรพิจารณาแยกประเภทงานบ้านซึ่งโดยสภาพการท างานแล้วอาจมีโอกาสที่จะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และจริยธรรมของเด็ก และก าจัดการใช้แรงงานลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นเด็กให้หมดไป  โดยควรน าบทบัญญัติของอนุสัญญาฯฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.1999 และข้อแนะฯ ฉบับที่ 190 ไปใช้ประกอบการพิจารณา189  จาก
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯและข้อแนะฯจะเห็นได้ว่าการจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่ได้เป็นสิ่งที่
ขัดต่อตัวอนุสัญญาฯ  แต่หากประเทศสมาชิกอนุญาตให้มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กอายุ

                                                           
184ILO, ILO Global Estmate of Forced Labour: Results and Methodology 

(Geveva: International Labour Office, 2012), p. 19. 
185C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 2(b) 
186ILO, A Global Alliance Against Forced Labour Global Report under the 

Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
Report I(B), In International Labour Conference, 93rd Session, Geneva: 
International Labour Office, 2005, p. 50, Retrieved December 8, 2013 from 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/ 
publication/wcms_081882.pdf 

187C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(2c) 
188C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 4 
189R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 5(1) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/
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ไม่เกิน 18 ปี แต่มากกว่าอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างานได้ ก็ควรมีมาตรการในการปกป้องเด็กอย่าง
เหมาะสมในเรื่องดังกล่าวด้วย190 
 

3.6.4  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ 
 โดยทั่วไปแล้วผู้คนส่วนใหญ่คิดว่างานบ้านเป็นงานที่ด้อยมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีสถานะ
ทางสังคมต่ า  งานบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นท าโดยผู้หญิง  จึงเป็นเหมือนสิ่งตอกย้ าทางวัฒนธรรมในเรื่อง
บทบาททางเพศ  ท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการท างานบ้านโดยผู้หญิงในครัวเรือนนั้นเป็นเสมือนงานของ
ผู้หญิงที่ไม่จ าเป็นต้องให้ค่าตอบแทน  เมื่องานบ้านถูกประเมินค่าต่ า  ลูกจ้างท างานบ้านที่เข้าม า
แทนที่ในการท างานในครัวเรือนจึงได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ า  อีกทั้งการแบ่งแยกตลาดแรงงาน
ท าให้ผู้หญิงและผู้ชายอยู่คนละกลุ่มแรงงานและกลุ่มเศรษฐกิจ  เนื่องจากความแตกต่างกันทางด้าน
ร่างกายและความแข็งแรง  ท าให้ผู้หญิงมักจะได้รับค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าผู้ชาย  นอกจากนั้ นลูกจ้าง
ท างานบ้านหญิงนั้นแทบไม่มีการปรับเพ่ิมค่าจ้างเลย191  ด้วยเหตุนี้อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆในการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ192  เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับ
ค่าจ้างข้ันต่ าตามเกณฑ์  หากได้มีการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ และค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นนั้นต้องไม่
มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ193  โดยข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน  ได้วางตัวอย่างไว้ว่า  ในการด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือท าให้มั่นใจได้ถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพนั้น  ประเทศสมาชิกควรด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศโดยท าให้มั่นใจว่าการเตรียมการเพ่ือการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างานได้
ค านึงถึงหลักการเรื่องการรักษาความลับด้านข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างท างาน
บ้าน  และสอดคล้องกับประมวลระเบียบปฏิบัติ  “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนงาน” ค.ศ.
1997 และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลระหว่างประเทศอ่ืนๆ และประเทศสมาชิกควรป้องกันการ
เลือกปฏิบัติใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพดังกล่าว เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะ
ไม่ถูกก าหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือตรวจการตั้งครรภ์ หรือเปิดเผยสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี 
หรือการตั้งครรภ์194 
 

3.6.5  การคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรง 
 ลูกจ้างท างานบ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและแรงงานอพยพ  ท าให้มีความเสี่ยงที่จะถูกล่วง
ละเมิด ถูกคุกคาม และถูกใช้ความรุนแรง  ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านเพศ และทางด้านจิตใจ  
เนื่องจากสถานที่ท างานนั้นอยู่ในบ้านของนายจ้างซึ่งเป็นที่ส่วนตัว และโดยทั่วไปแล้วลูกจ้างท า งาน
                                                           

190ILO, Effective Protection for Domestic Workers: a Guide to Designing 
Labour Laws (Geneva: International Labour Office, 2012), p. 31. 

191Asha D’Souza, op. cit., pp. 26-27. 
192C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 3(2D) 
193C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 11 
194R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 3 
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บ้านไม่มีเพ่ือนร่วมงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง 195 อนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนิน
มาตรการต่างๆ  เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลให้พ้น
จากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรงในทุกรูปแบบ196 

ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า
ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันควรพิจารณาจัดท ากลไกเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการล่วง
ละเมิด การคุกคาม และความรุนแรง เช่น การจัดท ากลไกการร้องทุกข์ที่สามารถเข้าถึงได้ส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือแจ้งกรณีที่ถูกล่วงละเมิด การถูกคุกคาม และความรุนแรง  โดยท าให้มั่นใจว่า
ค าร้องทุกข์ทุกเรื่องเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิด การถูกคุกคาม และความรุนแรง  จะได้รับการ
ตรวจสอบและการด าเนินคดีตามสมควร  ประเทศสมาชิกควรจัดท าแผนงานเพ่ือเปลี่ยนสถานที่พัก
จากครัวเรือนนั้น และการฟ้ืนฟูลูกจ้างท างานบ้านอันเนื่องมาจากการถูกล่วงละเมิด  การถูกคุกคาม 
และความรุนแรง  รวมถึงการจัดท าบทบัญญัติเกี่ยวกับที่พักพิงชั่วคราวและการดูแลสุขภาพด้วย 
 
3.7  การคุ้มครองการจ้างงานที่เป็นธรรม  การมีความเป็นอยู่และการท างานที่มีคุณค่า 
 
 การให้ความคุ้มครองถึงสภาพการท างานที่มีศักดิ์ศรีและปราศจากการล่วงละเมิดต่างๆ  เป็น
สิ่งที่ผู้ใช้แรงงานทุกคนต้องการ  แต่ในหลายประเทศมีการยกเว้นการให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย
แก่ลูกจ้างท างานบ้านในหลักการส าคัญ  และในหลายประเทศลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนขั้นต่ า  ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา  ค่าชดเชย  การประกันสังคม 
และในเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่เท่า
เทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  การยกเว้นการคุ้มครองดังกล่าวท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติแก่ผู้หญิง
และเด็ก  ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานหลักของลูกจ้างท างานบ้าน197  ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศตระหนักดีว่า ลูกจ้างท างานบ้านควรมีสิทธิในการท าข้อตกลงกับนายจ้างหรือก าลังจะเป็น
นายจ้างได้อย่างอิสระ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการท างานหรือเงื่อนไขในการท างาน  ตลอดจน
สภาพการด ารงชีวิตหากต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนของนายจ้าง198  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือท าให้
มั่นใจได้ว่า  ลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมเช่นเดียวกับผู้ท างานรับค่าจ้าง
ประเภทอ่ืนๆ  ตลอดจนมีสภาพการท างานที่ดี  มีสภาพการความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และต้องค านึงถึง

                                                           
195ILO, ILO คืออะไร ILO ท าอะไร, p. 16. 
196C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 5 
197Human Rights Watch, op. cit., p. 4. 
198Global forum on Migrant & Development, Protecting Migrant Domestic 

Workers – Enhancing their Development Potential Background paper, Global Forum 
on Migrant & Development, 19-22 November 2012, Port Louis, Mauritius, p. 7. 
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สิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างท างานบ้าน  หากลูกจ้างท างานบ้านต้องอยู่อาศัยในครัวเรือนของ
นายจ้าง199 
 

3.7.1  การคุ้มครองการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน 
 การขาดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการท างานที่แน่นอน และความคาดหวังของนายจ้างที่
ต้องการให้ลูกจ้างพร้อมปฏิบัติตามค าสั่งอยู่ตลอดเวลา  เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในการท างานของ
ลูกจ้างท างานบ้าน  จากปัญหาดังกล่าว อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้าง
ท างานบ้าน  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ลูกจ้างท างาน
บ้านได้รับแจ้งให้ทราบถึงเง่ือนไขและสภาพการจ้างงาน  โดยอนุสัญญาได้ก าหนดให้มีการแจ้งเงื่อนไข
และสภาพการจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้านทราบ  มีรายละเอียดระบุถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้างและของ
ลูกจ้าง   ที่ตั้งของสถานที่ท างานเป็นการประจ าหรือสถานที่ท างานอ่ืนๆ  วันเริ่มท างานและระยะเวลา
ของสัญญาจ้างหากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาตามช่วงเวลา ประเภทของงานที่ต้องท า อัตรา
ค่าตอบแทน วิธีการค านวณค่าตอบแทน และรอบระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทน  ชั่วโมงท างานปกติ  
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี เวลาพักระหว่างวัน และวันหยุดประจ าสัปดาห์  การจัดหาอาหารและที่พัก
ให้ช่วงเวลาทดลองงาน  เงื่อนไขในการส่งตัวกลับ และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเลิกจ้างงาน รวมถึง
ช่วงการบอกกล่าวล่วงหน้าทั้งจากลูกจ้างหรือนายจ้าง 

การแจ้งข้อมูลดังกล่าวต้องกระท าด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตรวจสอบได้และสามารถเข้าใจ ได้
ง่าย หากเป็นที่ต้องการและเป็นไปได้อาจท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบแห่งชาติ หรือข้อตกลงร่วม200  และในกรณีของการจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพ  ต้อง
มีการเสนองานเป็นหนังสือหรือสัญญาเป็นหนังสือ  ซึ่งสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่ต้องไปท างาน
โดยระบุสภาพและเงื่อนไขการจ้างงานก่อนการข้ามเขตแดน 

ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน ได้แนะน าแนวทางตัวอย่าง
ไว้ว่าประเทศสมาชิกควรจัดให้มีความช่วยเหลือตามสมควร  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านมี
ความเข้าใจในเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานดังกล่าว  เงื่อนไขและสภาพการจ้างงานควรมีหัวข้อต่างๆ 
เพ่ิมเติมจากที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน เช่น รายละเอียดในการท างาน  การลาป่วย การลากิจ  การจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็น
เงินสดตามที่ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับ  อัตราการจ่ายค่าท างานล่วงเวลา และการรอเวลารับค า
สั่งงานโดยให้สอดคล้องกับมาตรา 10(3) ของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งของ  รายละเอียดของที่พักอาศัยที่ได้จัดไว้ให้ การหัก
ค่าจ้างที่นายจ้างมีอ านาจกระท าได้ เป็นต้น 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท าแบบตัวอย่างสัญญาส าหรับการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  
โดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทนข้างมากขององค์กรนายจ้างและขององค์กรลูกจ้าง  และองค์กรผู้แทน

                                                           
199C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 6. 
200C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 7. 



59 

 

ของลูกจ้างท างานบ้านและของนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านเหล่านั้นหากมีอยู่  และแบบสัญญา
มาตรฐานนั้นต้องมีจัดเตรียมให้แก่ลูกจ้างนายจ้าง ผู้แทนองค์กร และสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย201 
 

3.7.2  การคุ้มครองก าหนดเวลาในการท างาน 
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นอาชีพที่มีเวลาในการท างานที่ยาวนานที่สุดและไม่แน่นอนมากที่สุด

อาชีพหนึ่งในโลก  ข้อก าหนดในเรื่องเวลาในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกัน
ในการประชุมทางวิชาการเรื่อยมา  และถึงแม้ว่าข้อก าหนดในการท างานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง  จะ
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจนเปรียบเสมือนมาตรฐานทางกฎหมาย  แต่บ่อยครั้งในหลายประเทศที่
ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากมาตรฐานดังกล่าว  เหตุผลหลักที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้
รับการคุ้มครองตามมาตรฐานดังกล่าว  ก็เนื่องมาจากสภาพการท างานนั้นแตกต่างจากงานอ่ืนที่ท าใน
ส านักงานหรือโรงงานทั่วไป  เพราะอาจถูกเรียกใช้งานจากสมาชิกของครัวเรือนได้ทุกเวลา หรืออาจ
เรียกได้ว่าทั้งวันทั้งคืน202  โดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง
ด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือท าให้มั่นใจว่า  ลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้
ท างานรับค่าจ้างอ่ืนๆในเรื่องชั่วโมงการท างานปกติ  ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา  ระยะเวลาการ
หยุดพักประจ าวัน  ระยะเวลาการหยุดพักประจ าสัปดาห์ และการหยุดพักผ่อนประจ าปี  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแห่งชาติโดยค านึงถึงคุณลักษณะพิเศษของงานบ้าน203 และการหยุด
พักประจ าสัปดาห์ต้องมีอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน 
 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  ยอมรับว่ามีลูกจ้าง
ท างานบ้านจ านวนมากมีเวลาท างานไม่แน่นอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างานต้องพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ซึ่งเป็นไปได้ว่าเวลาพักเป็นการรอ
เวลาเรียกใช้งาน204  กล่าวคือ เป็นช่วงระยะเวลาที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่มีอิสระที่จะใช้เวลาตามความ
ต้องการของตน และต้องอยู่ประจ าในครัวเรือนของนายจ้างเพ่ือรอรับค าสั่งงาน205  อนุสัญญาฯฉบับที่ 
189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  ให้ถือเป็นชั่วโมงการท างานตามกรอบของกฎหมาย
หรือกฎระเบียบภายในประเทศ ข้อตกลงร่วมกัน หรือวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ภายในประเทศ 
 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  ได้แนะน าว่า ประเทศ
สมาชิกควรมีการลงบันทึกชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการท างานล่วงเวลา  รวมถึงช่วงการรอรับค า

                                                           
201R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 6 
202ILO, “Working Hours in Domestic Work,” Domestic Work Policy Brief   

2 (2011): 1,  Retrieved June 29, 2013 from http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/ 
public/---ed_protect/---protrav/-travail/documents/publication/wcms_ 156070.pdf 

203C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 10 
204ILO, ILO คืออะไร ILO ท าอะไร, p. 16 
205C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 10(3) 

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_156070/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/
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สั่งงาน ตามมาตรา 10(3) ไว้โดยละเอียด และลูกจ้างท างานบ้านสามารถขอดูข้อมูลนี้ได้โดยไม่มี
เงื่อนไข และประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในเรื่องนี้  โดยปรึกษาหารือร่วมกับ
ผู้แทนข้างมากขององค์กรนายจ้างและขององค์กรลูกจ้าง  และองค์กรผู้แทนของลูกจ้างท างานบ้าน
และของนายจ้างของคนงานเหล่านั้น หากมีอยู่206  ประเทศสมาชิกควรค านึงถึงช่วงเวลาที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านไม่มีอิสระที่จะใช้เวลาตามที่ตนเองต้องการ และต้องอยู่ในครัวเรือนเพ่ือรอรับค าสั่งงาน 
(ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าช่วงเตรียมพร้อมรองาน หรือช่วงอยู่รอค าสั่งงาน) ให้มีการก าหนดไว้ในกฎหมาย
และกฎระเบียบภายในประเทศ หรือข้อตกลงร่วม โดยควรมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงสูงสุดต่อสัปดาห์ 
ต่อเดือนหรือต่อปีที่สามารถให้ลูกจ้างท างานบ้านอยู่เตรียมพร้อมรอรับค าสั่งงานได้ รวมถึงวิธีการใน
การค านวณระยะเวลาดังกล่าว  ช่วงหยุดพักชดเชยที่ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับ  หากต้องอยู่
เตรียมพร้อมรองานในช่วงหยุดพักตามปกติ และอัตราค่าตอบแทนที่ควรได้รับส าหรับช่วงอยู่
เตรียมพร้อมรอรับค าสั่งงาน 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาใช้มาตรการเฉพาะต่างๆ  ที่คล้ายคลึงกันกับในวรรคก่อนส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานตามหน้าที่ในเวลากลางคืน โดยให้น าเรื่องความเครียดและผลต่อเนื่องจาก
การท างานกลางคืนมาพิจารณาร่วมด้วย207  อีกทั้งควรด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า
ลูกจ้างท างานบ้านจะมีสิทธิหยุดพักระหว่างวันท างานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือที่จะรับประทาน
อาหารและพักการท างาน208 และการก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ควรเป็นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่องกัน  โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์ที่ก าหนดแน่นอนควรพิจารณาจากข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 
โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อตกลงร่วม  โดยให้น าเรื่องความเร่งด่วนของงาน  
วัฒนธรรม ศาสนา และความต้องการทางสังคมของลูกจ้างท างานบ้านมาพิจารณาร่วมด้วย  ในกรณีที่
กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมก าหนดให้วันหยุดประจ าสัปดาห์สามารถสะสมได้มากกว่าหนึ่ง
สัปดาห์ส าหรับคนงานอ่ืนโดยทั่วไป ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรเกินกว่า 14 วันส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้าน209 และควรก าหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่อาจได้รับค าสั่งให้ท างาน
ระหว่างการหยุดพักประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ได้ และควรจัดให้มีการหยุดพักชดเชยที่พอเพียง  
โดยไม่ต้องค านึงถึงการจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น210 และควรถือว่าเวลาที่ลูกจ้างท างานบ้านได้ไปอยู่
ร่วมด้วยในการไปพักผ่อนกับสมาชิกของครอบครัว  ไม่ควรถือเป็นการลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้าง
ท างานบ้าน211 

 
 
 

                                                           
206R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 8 
207R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 9 
208R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 10 
209R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 11 
210R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 12 
211R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 13 
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3.7.3  การคุ้มครองเรื่องค่าตอบแทน 
 การได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ า และการเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ่ายค่าตอบแทน  เป็น
สิ่งที่พบได้บ่อยในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่งมีการเลือกปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับชาติก าเนิดหรือสัญชาติของลูกจ้างท างานบ้านหรือขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น อุปสรรคทางด้านภาษา  อาจท าให้การมีส่วนร่วมและการเจรจา
ต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่ เป็นผู้อพยพ 
หรือมาจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ  ไม่สามารถกระท าได้  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีความเสี่ยงที่จะถูก
ล่วงละเมิดสิทธิต่าง  หรือได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม212 เป็นต้น  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้มีบทบัญญัติในเรื่องของการ
จ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ าและการไม่เลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนไว้ 

3.7.3.1  การจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ าโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 การก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า  เป็นเรื่องที่
มีทั้งความซับซ้อนและความจ าเป็น  ในส่วนที่มีความซับซ้อนนั้นก็เนื่องมาจากการจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างท างานบ้านขึ้นอยู่กับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนว่ามีความสามารถและยินดีที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านเป็นจ านวนเท่าใด  ซึ่งเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของแต่ละครัวเรือน  ในส่วนที่มีความ
จ าเป็นนั้นก็เนื่องมาจากลูกจ้างท างานบ้านนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่มีการรวมตัวกันหรือจัดตั้งสหภาพ
ตามกฎหมาย  ส่งผลให้อ านาจในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างมีน้อย213  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงก าหนดว่า  ในกรณีที่มีการก าหนดเกณฑ์อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าไว้  ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับ
ค่าจ้างขั้นต่ าตามเกณฑ์นั้น และค่าจ้างที่ก าหนดขึ้นต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ 214  ข้อก าหนด
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะก าจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ  ที่ส่งผลท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการ
ประเมินค่าการท างาน และค่าจ้างท่ีต่ า 

3.7.3.2  ข้อก าหนดและวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน 
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ก าหนด

วิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านนั้นต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยตรงเป็นเงินสด และให้
จ่ายให้เป็นรอบเวลาที่สม่ าเสมอ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง  กฎหมาย กฎ  ระเบียบ
ภายในประเทศ   หรือข้อตกลงร่วม  อาจก าหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างโดยผ่านทางธนาคาร เช็คธนาคาร  
เช็คธนาณัติ  การสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ หรือรูปแบบการจ่ายเงินอ่ืนๆที่ถูกต้องตามกฎหมายได้  หาก
มิได้มีการก าหนดรูปแบบในการจ่ายค่าจ้างไว้ในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบภายในประเทศ  หรือข้อตกลง

                                                           
212ILO, “Remuneration in Domestic Work,” Domestic Work Policy Brief         

1 (2011): 2-3, Retrieved June 25, 2013 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_155654.pdf 

213Adelle Blackett,  op. cit., p. 20. 
214C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 11 

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_155654/index.htm
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ร่วม  การจ่ายค่าจ้างในรูปแบบที่กล่าวมาแล้วจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของลูกจ้างหรือ
ผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับลูกจ้างก่อน215 และในบทบัญญัติในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน  ประเทศสมาชิก
ต้องท าให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมของหน่วยงานจัดหางานจะไม่ถูกน าไปหักจากค่าตอบแทนของลูกจ้าง
ท างานบ้าน 

3.7.3.3  การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงิน 
การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งของ  อาหาร หรือที่พักอาศัยให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็น

สิ่งที่มีมาตั้งแต่ในอดีต  ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้าน  ซึ่งถ้ามีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวควรเป็นไปภายใต้ข้อก าหนดที่เข้มงวด  เพราะว่าการ
สูญเสียรายได้ที่เป็นเงินอันเนื่องมาจากการที่นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินนั้น  อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ลูกจ้างท างานบ้านและครอบครัวเป็นอย่างมาก216  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงได้ก าหนดว่ากฎหมาย  กฎระเบียบภายในประเทศ 
ข้อตกลงร่วม  และค าตัดสินชี้ขาดของศาล  อาจก าหนดให้สามารถแบ่งค่าตอบแทนบางส่วนในจ านวน
ที่จ ากัด  เพื่อน ามาจ่ายเป็นสิ่งอ่ืนแก่ลูกจ้างท างานบ้านได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติกับคนงานท างาน
รับค่าจ้างประเภทอ่ืนๆ และสิ่งของที่จ่ายให้ซึ่งคนงานได้ตกลงรับนั้นเป็นไปเพ่ือการใช้ส่วนตัวและมี
ประโยชน์ต่อลูกจ้าง โดยมูลค่าของสิ่งของนั้นเป็นธรรมและมีความเหมาะสม217 

ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน า
ไว้ว่า หากมีการก าหนดให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนในจ านวนที่จ ากัดไว้เป็นสิ่งของได้  
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้มีการก าหนดการจ ากัดสัดส่วนของค่าตอบแทนที่สามารถน ามาจ่าย
เป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินไว้  เพ่ือมิให้เป็นการลดค่าตอบแทนที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีพของตนเองและ
ครอบครัวของลูกจ้างท างานบ้านมากจนเกินไป ค านวณมูลค่าที่เป็นเงินของสิ่งของที่จ่ายให้แทนเงิน
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เที่ยงตรง เช่น มูลค่าตามราคาตลาด ราคาต้นทุน หรือราคากลางที่ก าหนด
โดยหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม จ ากัดค่าตอบแทนที่น ามาจ่ายแทนเงิน
ว่า ต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นส่วนตัว และมีประโยชน์ต่อลูกจ้างท างานบ้าน เช่น 
อาหาร และท่ีพักอาศัย  ท าให้มั่นใจว่าหากลูกจ้างท างานบ้านต้องอยู่อาศัยในครัวเรือนที่นายจ้างจัดให้ 
ค่าที่พักอาศัยนั้นจะต้องไม่น ามาหักจากค่าตอบแทน  เว้นแต่ว่าได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน และท าให้
มั่นใจว่าเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น เครื่องแบบ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ป้องกันภัย  เป็นต้น รวมถึงการท าความสะอาดและการรักษาให้คงสภาพของสิ่งนั้นๆ และ
มูลค่าของของนั้นต้องไม่น ามาหักจากค่าตอบแทนของลูกจ้างท างานบ้าน218 

ในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง ลูกจ้างท างานบ้านควรได้รับบัญชีสถานะการเงินที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งแสดงรายการรายรับต่างๆ ของตนและจ านวนเงินที่ได้รับ และจ านวนเงินที่ถูกหักและ

                                                           
215C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 12(1) 
216ILO, Effective Protection for Domestic Workers: a Guide to Designing 

Labour Laws, p. 78. 
217C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 12(2) 
218R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 14 
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สาเหตุที่ถูกหักเงินหากมีการหักเงินดังกล่าว  และควรจ่ายเงินค้างช าระใดๆที่มีเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการ
จ้างงาน219  อย่างไรก็ตาม  แม้อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ไม่ได้มีข้อก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงในการจ่ายค่าตอบเป็นสิ่งอ่ืน
แทนเงินก็ตาม  คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ (The 
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations) ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า  ก่อนที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะก าหนดถึงจ านวนสัดส่วนในการจ่ายสิ่งตอบ
แทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินนั้น  ควรมีการประเมินอย่างระมัดระวังว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมีความ
เหมาะสม  โดยค านึงความเป็นไปได้ในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  สภาพการณ์
ของสังคม  และผลประโยชน์ของลูกจ้างท างานบ้าน220 
 

3.7.4  การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน 
 การขาดสวัสดิการในการท างานเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในลูกจ้างท างานบ้านของหลาย
ประเทศ  นายจ้างมักจะหลีกเลี่ยงการให้สวัสดิการทางการแพทย์หรือค่าชดเชยในกรณีการเจ็บป่วย
จากการท างาน โดยปฏิเสธการมีนิติสัมพันธ์ในรูปแบบของนายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมาย  อีกทั้ง
นายจ้างบางคนอาจเลิกจ้างลูกจ้างท างานบ้านทันทีเมื่อพบว่าลูกจ้างท างานบ้านเจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกจ้างท างานบ้านอพยพ221 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ตระหนักว่าลูกจ้างท างานบ้านแต่ละคนมีสิทธิในความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการท างาน222 จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธิผล  
เพ่ือท าให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  โดย
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ได้ก าหนดไว้ค่อนข้างยืดหยุ่นว่า  ในการด าเนินมาตรการนั้นก าหนดให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและการปฎิบัติแห่งชาติ  และค านึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของงานบ้าน  โดย
การด าเนินมาตรการต่างๆนั้นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องด้วย 
 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน าว่า  ใน
กรณีที่ประเทศสมาชิกได้ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท างานบ้าน ควรพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสาธารณสุขแก่สมาชิกในครัวเรือนรวมถึงลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องโรคและสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น  เพื่อให้เกิดความต้องการในการตรวจสุขภาพตามบริบทภายในประเทศ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
สมาชิกในครัวเรือนรวมถึงลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องการตรวจสุขภาพโดยสมัครใจ การรักษาพยาบาล 
การปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี โดยให้สอดคล้องกับการริเริ่มทางด้านสาธารณสุขส าหรับ

                                                           
219R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 15 
220ILO, Protection of wages.Standards and safeguards relating to the payment 

of labour remuneration Report III(B), In International Labour Conference, 91th 
Session  (Geneva: International Labour Conference, 2003), p. 63. 

221José Maria Ramirez-Machado, Domestic work, conditions of work and 
employment: A legal perspective (Geneva: International Labour Office, 2003), p. 2. 

222C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 13 
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ชุมชนโดยทั่วไป และให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการปฏิบัติที่ดีส าหรับการตรวจ สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน  โดยมีการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกจ้างท างานบ้าน223 และประเทศสมาชิก
โดยการปรึกษาหารือกับผู้แทนข้างมากขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างควรด าเนินมาตรการ
ต่างๆ เช่น คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านโดยการขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
เท่าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือป้องกันการประสบอันตราย  การเกิดโรคต่างๆและการตาย 
รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่เป็นครัวเรือน  โดยจัดให้มีระบบการ
ตรวจที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องตามมาตรา 17 ของอนุสัญญา และมีบทลงโทษการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ  ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดเก็บ
และตีพิมพ์เผยแพร่สถิติด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานที่เกี่ยวกับงานบ้านและ
สถิติอ่ืนๆซึ่งพิจารณาว่ามีส่วนในการป้องกันความเสี่ยงและการประสบอันตรายและที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ให้ค าแนะน าเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงเรื่อง
การยศาสตร์และอุปกรณ์ป้องกันภัย  จัดท าแผนการฝึกอบรม และเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานเฉพาะส าหรับงานบ้าน224 
 

3.7.5  การคุ้มครองด้วยการประกันสังคม 
 การคุ้มครองด้วยการประกันสังคมมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพ  มาตรการในการดูแลสุขภาพ  การมีรายได้ท่ีมั่นคง  การให้การดูแลเด็กและคนชรา 
รวมถึงผู้พิการ  เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าใน
สังคม225 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันสังคม  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการอย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะมีสิทธิต่างๆที่ไม่ด้อยกว่าผู้ท างานรับค่าจ้างอ่ืนๆในด้านกา ร
คุ้มครองด้วยการประกันสังคม  และรวมถึงเรื่องหน้าที่ความเป็นมารดา226  โดยอนุสัญญาฯก าหนดให้
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบแห่งชาติ โดยค านึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของงานบ้าน 
 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้แนะน าแนวทาง
ตัวอย่างไว้ว่า  ประเทศสมาชิกควรพิจารณาวิธีการอ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบการ
ประกันสังคม อาทิเช่น การใช้ระบบการจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยาก  โดยให้ค านึงถึงลูกจ้างท างานบ้านที่
ท างานให้แก่นายจ้างหลายคน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ และระเบียบแห่งชาติ   ประเทศ
สมาชิกควรร่วมมือกันในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือจัดให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียม
                                                           

223R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 4 
224R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 19 
225ILO Regional Office for Asia and the Pacific, The ILO in Asia and the 

Pacific: Promoting Decent Work for All, Retrieved August 7, 2013 from 
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226C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 14(1) 
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กันในประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันสังคม  เช่นเดียวกับการเข้าถึงสิทธิในเรื่องประกันสังคม การสงวน
ไว้ซึ่งสิทธิในการประกันสังคมและการโยกย้ายสิทธิการประกันสังคม  และมูลค่าของการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นสิ่งของควรได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค์ในเรื่องการ
ประกันสังคม รวมทั้งการค านึงถึงการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างและสิทธิของลูกจ้างท างานบ้าน 227 
และประเทศสมาชิกควรร่วมมือในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
เสริมสร้างการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในการเข้าถึงการประกันสังคม228 
 

3.7.6  การคุ้มครองในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน 
 หน่วยงานจัดหางานมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการจัดหาลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือส่งไปท างาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงานจัดหางานเหล่านี้มีส่วนช่วยในการหาลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน  ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลูกจ้างท างานบ้าน
หางานที่ตนต้องการอีกด้วย  แต่ในทางกลับกัน  หน่วยงานจัดหางานอาจจ้างลูกจ้างท างานบ้านไว้เพ่ือ
ส่งต่อไปยังครัวเรือนที่ต้องการอีกทอดหนึ่ง   อนุสัญญามีบทบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานจัดหา
งานทั้งสองประเภท  โดยมุ่งไปที่การป้องกันการปฏิบัติที่ล่วงละเมิดต่อลูกจ้างท างานบ้าน229  ประเทศ
สมาชิกมีพันธกรณีตามอนุสัญญาที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน
จัดหางานทั้งหลายที่รับสมัครงานหรือจัดหางานให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบและการปฏิบัติแห่งชาติ  ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจถึงกระบวนการและเครื่องมือที่มี
อยู่ว่าเพียงพอส าหรับการสอบสวนค าร้องทุกข์ ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระท าการล่วงละเมิดและ
หลอกลวง  จากการกระท าของหน่วยงานจัดหางานต่อลูกจ้างท างานบ้าน  

ประเทศสมาชิกต้องรับรองมาตรฐานต่างๆตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในกรอบ
อ านาจทางกฎหมาย และโดยความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  เพ่ือจัดให้มีการคุ้มครองและ
ป้องกันการล่วงละเมิดลูกจ้างท างานบ้านที่ได้มีการรับสมัครงานหรือจัดหางานในอาณาเขตของตนโดย
หน่วยงานจัดหางานทั้งหลาย  ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งก าหนดข้อผูกมัดของหน่วยงาน
จัดหางานและครัวเรือนต่อลูกจ้างท างานบ้าน  ก าหนดบทลงโทษและข้อห้ามหน่วยงานจัดหางานที่ได้
กระท าการหลอกลวงและล่วงละเมิด พิจารณากรณีที่ลูกจ้างท างานบ้ านได้รับการสมัครงานจาก
ประเทศหนึ่งเพ่ือไปท างานยังอีกประเทศหนึ่ง  ซึ่งรวมไปถึงกรณีข้อตกลงตามกรอบพหุภาคี ทวิภาคี 
ภูมิภาค เพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดและการหลอกลวงต้มตุ๋นในการรับสมัครงาน 
การจัดหางานและการจ้างงาน  โดยท าให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมของหน่วยงานจัดหางาน จะไม่ถูก
น าไปหักจากค่าตอบแทนของลูกจ้างท างานบ้าน และขจัดการเอาเปรียบด้วยวิธีต่างๆ ด้วย 
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228R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 26(2) 
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 เพ่ือให้เกิดผลตามบทบัญญัติในเรื่องนี้ ประเทศสมาชิกต้องมีการปรึกษากับผู้แทนข้างมาก
ขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง  และองค์กรตัวแทนของลูกจ้างท างานบ้านและผู้ แทนของ
นายจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน หากมี230 
 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า
ประเทศสมาชิกควรส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานจัดหางานที่เกี่ยวกับลูกจ้าง
ท างานบ้าน รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้ อพยพ ทั้งนี้โดยค านึงถึงหลักการและวิธีการใน
อนุสัญญาฯฉบับที่ 181 ว่าด้วยหน่วยงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997  และข้อแนะฯ ฉบับที่ 188 ว่า
ด้วยหน่วยงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997231 และประเทศสมาชิกควรร่วมมือในระดับทวิภาคี  
ภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์  การเข้าถึงการ
ประกันสังคม  และศึกษาติดตามการด าเนินการของหน่วยงานจัดหางานซึ่งจัดหางานให้แก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านในประเทศอ่ืนด้วย232 
 
3.8  การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านบางประเภทเป็นการเฉพาะ 
 

อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในให้การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านในบางกลุ่มเป็นกรณี
พิเศษ  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านบางกลุ่ม มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการท างานมากกว่า
ลูกจ้างท างานบ้านทั่วไป อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 และข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน จึงได้มีการก าหนดบทบัญญัติบางประการขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านกลุ่มต่างๆ 
 

3.8.1  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก 
 ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ท างานบ้านให้แก่ครัวเรือนอื่นที่ไม่ใช่ครัวเรือนของตนเอง233  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่มีความยากจน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีการคุ้มครองทางสังคมในระดับต่ า  
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กถูกครอบครัวส่งให้ไปท างาน เพ่ือน ารายได้มาจุนเจือหรือแบ่งเบาภาระ
ทางเศรษฐกิจในครอบครัว นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ผลักดันให้เด็กเข้าสู่การท างานบ้าน 
เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศและเผ่าพันธุ์  การขาดโอกาสทางสังคม  การขาดโอกาสทางการศึกษา  

                                                           
230C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 15(2) 
231R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 23 
232R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 26(2) 
233Ayaka Matsuno and Jonathan Blagbrough, op. cit., p. 6. 
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ความรุนแรงในครอบครัว  การอพยพย้ายถิ่นฐาน234 เป็นต้น  ด้วยความตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องยกเลิกการใช้แรงงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่า งานบ้านจะไม่เป็น
เหตุให้ลูกจ้างท างานบ้านที่มีอายุมากกว่าอายุขั้นต่ าของการจ้างงาน แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องเสียโอกาส
หรือถูกรบกวนในเรื่องการศึกษาและการฝึกอาชีพ235 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงได้ให้แนวทางไว้ว่า  หากประเทศสมาชิกมีการออกข้อบังคับเรื่อง สภาพ
ความเป็นอยู่และการท างานของลูกจ้างท างานบ้านแล้ว  ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับความ
ต้องการของลูกจ้างท างานบ้านที่มีอายุมากกว่าอายุขั้นต่ าของการจ้างงาน แต่ไม่เกิน 18 ปี ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศที่ได้ให้ค าจ ากัดความไว้  และด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือ
คุ้มครองลูกจ้างนั้น รวมถึงการจ ากัดชั่วโมงการท างานอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าลูกจ้างจะ
มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม มีกิจกรรมยามว่างและมีการติดต่ อกับ
ครอบครัวได้ การห้ามการท างานกลางคืน การวางข้อจ ากัดเรื่องงานที่ได้รับการร้องขอมากเกินก าลัง
ต่อสภาพร่างกายและจิตใจ  การสร้างเสริมสร้างกลไกเพ่ือติดตามสภาพการท างานและการด ารงชีพ236 
เป็นต้น 
 

3.8.2 ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน 
 ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  และมีจ านวน
มากที่เป็นลูกจ้างท างานบ้านอพยพ  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการที่ลูกจ้างท าบ้านอาศัยอยู่ในครัวเรือนอัน
เป็นสถานที่ท างาน  จึงได้ก าหนดบทบัญญัติขึ้นหลายมาตราในการป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้แก่ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านมีอิสระในการต่อรองกับนายจ้าง  
หรือผู้ที่ก าลังจะเป็นนายจ้างว่าจะพักอาศัยในครัวเรือนของนายจ้างหรือไม่237 และจะได้รับเงื่อนไขการ
จ้างงานที่เป็นธรรม  ตลอดจนมีสภาพการท างานที่มีคุณค่า เช่นเดียวกับผู้ท างานรับค่าจ้างทั้งปวง   
และมีการด ารงชีพอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลหากต้องอยู่อาศัยในครัวเรือนของ
นายจ้าง238 โดยผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในครัวเรือนของนายจ้าง จะต้องไม่ถูกบังคับให้ต้องอยู่ในครัวเรือนของ
นายจ้างหรืออยู่กับสมาชิกครอบครัวของนายจ้าง ระหว่างช่วงการหยุดพักประจ าวัน การหยุดพัก

                                                           
234ILO, Ending Child Labour in Domestic Work and Protecting Young 

Workers from Abusive Working Conditions (Geneva: International Labour Office, 
2013), pp. 9-10. 

235C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 4(2) 
236R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 5(2) 
237C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 9(a) 
238C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 6 
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ประจ าสัปดาห์ หรือการหยุดพักผ่อนประจ าปี239 และมีสิทธิที่จะเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางและ
บัตรประจ าตัวไว้กับตนเอง240 

ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้แนะน าแนวทางไว้
ว่าในการจัดหาที่พักอาศัยและอาหารให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านนั้น  ควรรวมถึงห้องพักแยกส่วนตัวที่มี
เครื่องเรือนตามสมควร มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และมีกุญแจปิด  ซึ่งต้องจัดหาลูกกุญแจ
ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  การได้ใช้เครื่องสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่วมกับผู้อ่ืนหรือ
ใช้เป็นส่วนตัว  การมีแสงสว่างที่พอเพียง และเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความร้อนตามความ
เหมาะสม ให้มีสภาพเดียวกับภายในครัวเรือน   มีอาหารคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอ โดยปรับให้
เข้ากับข้อก าหนดทางศาสนาและวัฒนธรรม  ของลูกจ้างท างานบ้านที่เกี่ยวข้อง หากมี 241  โดย
ค านึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายภายในประเทศ 

หากเกิดกรณีของการเลิกจ้างด้วยเหตุผลอ่ืนที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการกระท าผิดร้ายแรง ลูกจ้าง
ท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างควรได้รับบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาเหมาะสม  และมีเวลาหยุด
ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือหางานและที่พักใหม่242 

 
3.8.3  ลูกจ้างท างานบ้านอพยพ 

 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  นั้นให้ความ
คุ้มครองกับลูกจ้างท างานบ้านทุกคน  รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพด้วย  อย่างไรก็ตาม  
เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพอาจต้องประสบปัญหาบางอย่างมากกว่าลูกจ้างท างานบ้าน
ทั่วไป  อนุสัญญาจึงได้มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพหรือ
เกี่ยวกับในเรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องเผชิญ  โดยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศควรร่วมมือกัน
เพ่ือท าให้มั่นใจว่าจะมีการน าบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ไปใช้กับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพอย่าง
มีประสิทธิผล243 โดยประเทศสมาชิกต้องออกกฎหมายและกฎข้อบังคับว่า  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้
อพยพต้องมีการเสนองานเป็นหนังสือหรือสัญญาเป็นหนังสือ  ซึ่งสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่ต้อง
ไปท างานก่อนการข้ามเขตแดน244 โดยหนังสือสัญญาหรือหนังสือเสนองานควรระบุสภาพและเงื่อนไข
การจ้าง  ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 ของอนุสัญญานี้  ข้อก าหนดดังกล่าวนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านอพยพที่ได้เข้ามายังประเทศที่ต้องท างานแล้ว และเป็นคนงานที่มีสิทธิย้ายถิ่นที่อยู่ได้โดย
เสรีตามข้อตกลงระดับพหุภาคี ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค กฎต่างๆ ตามกรอบการบูรณาการเชิง

                                                           
239C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 9(b) 
240C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 9(c) 
241R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 17 
242R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 18 
243C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 8(3) 
244C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 8(1) 
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เศรษฐกิจระดับภูมิภาค245  และประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องก าหนดไว้โดยกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือมาตรการใดๆ ถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างท างานบ้านในการได้รับการส่งตัวกลับภูมิล าเนา
ที่ได้มีการจ้างงานมา  เมื่อสัญญาจ้างงานได้สิ้นสุดลง  
 ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า  
ประเทศสมาชิกควรร่วมมือกันในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือจัดให้ลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นผู้อพยพได้รับความคุ้มครองในประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันสังคม  เช่นเดียวกับการเข้าถึง
สิทธิในเรื่องประกันสังคม  การสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการประกันสังคมและการโยกย้ายสิทธิการ
ประกันสังคม246 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อท าให้มั่นใจได้ถึงการคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านโดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้านอพยพได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น  การจัดให้มีสายด่วนพร้อม
บริการการแปลภาษาส าหรับลูกจ้างท างานบ้านอพยพที่ต้องการความช่วยเหลือ  การจัดให้มีระบบ
การเยี่ยมครัวเรือนที่จะจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านผู้อพยพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 17 ของ
อนุสัญญา  การพัฒนาเครือข่ายบ้านพักฉุกเฉิน  การสร้างความตระหนักแก่นายจ้างในเรื่องภาระ
ผูกพันโดยให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  การจ้าง
งานและภาระผูกพันตามกฎหมายการอพยพเข้าเมืองโดยค านึงถึงลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงาน
อพยพ  การเตรียมการและการลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนและการลงโทษที่อาจน ามา
ปรับใช้   การบริการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้าง  การท าให้มั่นใจว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์และสามารถติดตามการเยียวยารักษาทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาทั้งในระหว่างการจ้างงานและภายหลังสิ้นสุดการจ้างงานไปแล้ว ทั้งภายในประเทศและนอก
ประเทศ  การจัดให้มีบริการสาธารณะที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่เคยได้รับเป็นภาษาที่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าใจได้   ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิภายใต้กฎหมาย  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงกลไก
การร้องทุกข์และการเยียวยาตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการอพยพเข้าเมือง รวมถึงการ
คุ้มครองโดยกฎหมายต่ออาชญากรรม อาทิเช่น  ความรุนแรง  การค้ามนุษย์  การริดรอนเสรีภาพ  
และการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องแก่ลูกจ้างท างานบ้านอพยพ 
 ประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศต้นทางของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพควรช่วยเหลือใน
การคุ้มครองสิทธิของคนงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล  โดยการแจ้งให้คนงานเหล่านั้นทราบถึงสิทธิ
ต่าง ๆ ของตนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ การจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การ
บริการทางสังคม และบริการด้านกงสุลในเรื่องเฉพาะ  และมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ247 
 ประเทศสมาชิกควรพิจารณาก าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการอ่ืนๆ ถึงเงื่อนไข
ซึ่งลูกจ้างท างานบ้านอพยพได้รับสิทธิในการส่งตัวลูกจ้างกลับโดยลูกจ้างไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุด
สัญญาจ้างงานหรือเมื่อยุติสัญญาจ้างตามที่ได้ตกลงรับเข้าท างาน  ภายหลังจากได้มีการปรึกษาหารือ
กับองค์กรผู้แทนข้างมากของนายจ้างและลูกจ้าง และองค์กรผู้แทนของลูกจ้างท างานบ้านและผู้แทน

                                                           
245C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 8(2) 
246R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 20(2) 
247R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 21 
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ของนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน248 และประเทศสมาชิกควรส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ของหน่วยงานจัดหางานที่เกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านอพยพ ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงหลักการและวิธีการในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 181 ว่าด้วยหน่วยงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997
และข้อแนะฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยหน่วยงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997249 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาการร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือการน าอนุสัญญาว่าด้วยคนงาน
ท างานบ้าน ค.ศ. 2011 และข้อแนะ มาบังคับใช้กับลูกจ้างท างานบ้านอพยพ  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
เสริมสร้างการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการป้องกันการ
บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์  การเข้าถึงการประกันสังคม  การติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานจัดหางานซึ่งจัดหางานให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอ่ืน  การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน และควรด าเนินขั้นตอนอย่าง
เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท าให้บทบัญญัติของอนุสัญญาบังเกิดผลโดยการขยาย
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศ หรือทั้งสองประการ รวมทั้งการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนงานขจัดความยากจนและการศึกษาที่เป็นสากล  

ในส่วนบริบทของความคุ้มกันทางการทูต  ประเทศสมาชิกควรด าเนินการ รับรองนโยบาย
และประมวลแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการทูตในการป้องกันการฝ่าฝืนสิทธิของลูกจ้างท างาน
บ้าน และร่วมมือซึ่งกันและกันในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับพหุภาคีเพ่ือจัดการและป้องกันการ
ปฏิบัติที่ล่วงละเมิดต่อลูกจ้างท างานบ้าน250 
 
3.9  ข้อก าหนดการน าไปปฏิบัติและการบังคับใช้ 
 

การเข้าถึงศาลและวิธีการระงับข้อพิพาทอ่ืนๆ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในการ
แสวงหาความยุติธรรมและการชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ   ซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
อย่างบริบูรณ์ในการที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย โดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้
อคติ  อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน251 การด าเนินมาตรการต่างๆ ต้องมุ่งเน้นไปที่การท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านมั่นใจได้ว่า กฎหมาย และกฎระเบียบแห่งชาติ  มีการก าหนดกลไกยุติข้อพิพาทที่เป็นธรรม 
และการชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ  ตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา และเพ่ือการน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  อนุสัญญาก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการเพ่ือท าให้มั่นใจ
ได้ว่าลูกจ้างท างานบ้านทั้งปวง ทั้งโดยตนเองและโดยผู้แทนของลูกจ้างเหล่านั้น จะสามารถเข้าถึง
กระบวนการในการด าเนินการทางศาลหรือกลไกในการยุติข้อพิพาทอ่ืนอย่างมีประสิทธิผลภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าคนงานทั่วไป252 

                                                           
248R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 22 
249R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 23 
250R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 26 
251มาตรา 10 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
252C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 16 



71 

 

 ประเทศสมาชิกต้องก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  และต้องพัฒนามาตรการในการตรวจแรงงาน และ
น าไปปฏิบัติการบังคับใช้  โดยค านึงถึงคุณลักษณะพิเศษของงานบ้านให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบแห่งชาติ  และมาตรการในการตรวจแรงงานนั้น  อนุสัญญาวางเงื่อนไขไว้ว่าสามารถเข้าไป
ในครัวเรือนได้  ทั้งนี้โดยค านึงถึงความเป็นส่วนบุคคล  และเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
แห่งชาติ253  บทบัญญัติข้างต้นนั้นเป็นการถ่วงดุลกันอย่างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง
ท างานบ้านกับความเป็นส่วนตัวของครัวเรือนที่ลูกจ้างท างานบ้านท างานให้  ส่งผลให้ประเทศสมาชิก
ต้องใช้มาตรการที่สอดคล้องกับบริบทแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศด้วย 

ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า  
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท ากลไกเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการถูกล่วงละเมิด และ
การคุกคาม เช่น การจัดท ากลไกการร้องทุกข์ที่สามารถเข้าถึงได้ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือแจ้ง
กรณีการถูกล่วงละเมิด และการคุกคามต่างๆ  การด าเนินมาตรการที่ท าให้มั่นใจว่าค าร้องทุกข์ทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิด และการคุกคามต่างๆจะได้รับการตรวจสอบ และด าเนินการตามสมควร 
นอกจากนั้นควรมีการจัดท าแผนงานเพ่ือเปลี่ยนสถานที่พักจากครัวเรือนนั้น และการฟ้ืนฟูลูกจ้าง
ท างานบ้านอันเนื่องมาจากการถูกล่วงละเมิดและการคุกคาม  รวมถึงการจัดท าบทบัญญัติเ กี่ยวกับที่
พักพิงชั่วคราวและการดูแลสุขภาพด้วย254 

ประเทศสมาชิกโดยการปรึกษาหารือกับผู้แทนขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างควรจัด
ให้มีระบบการตรวจตราที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรา 17 ของอนุสัญญา และมี
บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย255 

ประเทศสมาชิกอาจพิจารณาเงื่อนไขซึ่งพนักงานตรวจแรงงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆได้รับ
มอบอ านาจให้บังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้กับลูกจ้างท างานบ้านในกรณีการอนุญาตให้เข้าไป
ในสถานที่ซึ่งเป็นที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้านได้  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิบัติใน
ชาติเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนบุคคล256 
 

3.9.1  การก าหนดวิธีการในการน าไปปฏิบัติ 
 กฎหมาย  กฎ และระเบียบเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 
189 ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  ในขณะเดียวกันข้อตกลงร่วมกันหรือมาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนก็มี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องน าบทบัญญัติของอนุสัญญาไปปฏิบัติโดยการปรึกษาหารือกับผู้แทนข้าง
มากขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง  ผ่านทางการใช้กฎหมาย  กฎ และระเบียบ  เช่นเดียวกับ

                                                           
253C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 17 
254R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 7 
255R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 19(b) 
256R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 24 
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ข้อตกลงร่วมกันหรือมาตรการเพ่ิมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในประเทศ  โดยการขยาย
ขอบเขตหรือการปรับมาตรการที่มีอยู่ให้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างานบ้าน  หรือโดยการพัฒนา
มาตรการเฉพาะต่างๆส าหรับลูกจ้างท างานบ้านได้ตามความเหมาะสม257 
 

3.9.2 การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความหมายว่า การเจรจาทางสังคม คือ การเจรจา  การ

ปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกรูปแบบระหว่างหรือในหมู่ผู้แทนของรัฐบาล  นายจ้าง 
และลูกจ้างในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม 258 ใน
กระบวนการออกแบบวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา และมาตรการในการ
ปกป้องลูกจ้างท างานบ้าน  การปรึกษาหารือผู้แทนขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง  รวมถึง
องค์กรของลูกจ้างท างานบ้านเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก259  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงก าหนดว่าในการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของอนุสัญญา  ประเทศสมาชิกต้องท าการปรึกษาหารือกับผู้แทนข้างมากขององค์กรนายจ้างและ
องค์กรลูกจ้างถ้าหากมี  ในการก าหนดประเภทของลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับยกเว้นการบังคับใช้
อนุสัญญาโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน260 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกจ้าง
ท างานบ้าน261 มาตรการเกี่ยวกับการประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้าน262 และมาตรการในการ
ปกป้องลูกจ้างท างานบ้านจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมโดยหน่วยงานจัดหางาน263 
 

3.9.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  
 การขาดกฎเกณฑ์ในเรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างงาน  ท าให้เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้
แม้แต่การประมาณการคร่าวๆถึงจ านวนลูกจ้างท างานบ้านทั่วโลก หรือการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ได้แนะน าให้ประเทศสมาชิกควรมีการร่วมมือกันในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและ
ระดับโลก  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน264 และควรพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม
และระบบการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือสร้างเสริมความสามารถของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นอย่างมีประสิทธิผล  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับลูกจ้าง
                                                           

257C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 18. 
258ILO, ค าศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Retrieved 20 

July, 2013 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/ 
documents/publication/wcms_098259.pdf 

259Global forum on Migrant&Development, op. cit., p. 10 
260C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 2(2). 
261C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 13(2). 
262C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 14(2). 
263C189 - Domestic Workers Convention, 2011. Article 15(2). 
264R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 26(2). 
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ท างานบ้าน265  องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการจัดประเภทมาตรฐานตามอาชีพของลูกจ้าง
ท างานบ้าน  โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่ และก าหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพสากล International Standard Classification of Occupations (ISCO-88)  เพ่ือการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านแรงงาน ในการอ้างอิงและ
เปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศต่างๆได้เป็นสากล  เมื่อพิจารณาจากสภาพในการท างานบ้านแล้ว 
อาชีพท างานบ้านอาจจะถูกจัดอยู่ ในหลายรหัสด้วยกัน คือ “แม่บ้านและคนงานที่ เกี่ยวข้อง 
Housekeepers and related workers (ISCO-88, code 5121)” “ผู้ดูแลส่วนบุคคลในบ้าน  
Home-based personal care workers (ISCO-88, code 5133)” และ “ผู้ช่วยและคนท าความ
สะอาดในครัวเรือน Domestic helpers and cleaners (ISCO-88, code 9131)”266 อย่างไรก็ตาม 
ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากไม่จดทะเบียนแรงงานเนื่องจากไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินสบทบเข้า
ประกันสังคม  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กมักมีอายุต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด และลูกจ้างท างานบ้าน
อพยพจ านวนมากไม่มีเอกสารและไม่ได้จดทะเบียน  จึงท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นไปได้ยาก267 
 

3.9.4  การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-life balance) 
 สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วน
เหมาะสมส าหรับงาน  ครอบครัว  สังคม และตนเอง268  การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานจะ
ช่วยให้แรงงานมีสุขภาวะในชีวิต  ซึ่งจะส่งผลและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จ และ
ความก้าวหน้าของทั้งตัวแรงงานเองและสังคม  ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกก าหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของลูกจ้างท างานบ้าน  เพื่อเสริมสร้างโอกาสด้านการจ้างงานและอาชีพ  ก่อให้เกิดการ
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  โดยค านึงถึงความส าคัญของการท าให้
ชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวด าเนินไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น269 
 
3.10  ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบบัที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า  
        ส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 
 ภายหลังจากการรับรองอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศในหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก  ท าการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศของตนที่เก่ียวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
                                                           

265R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 25(2). 
266ILO, International Labour Conference, 100th Session, p. 30. 
267Asha D’Souza, op. cit., pp. 12-13. 
268ศิรภัสสร วงศ์ทองดี, การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life 

balance/Work-life Effectiveness), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2552). 
269R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011. Paragraph 25(1). 



74 

 

ท างานบ้าน270  เช่น ประเทศสิงคโปร์  ประเทศเวียตนาม  ประเทศอินเดีย  ประเทศบราซิล  ประเทศ
ชิลี  เป็นต้น  ในประเทศไทยเองก็ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ือให้สอดรับกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 มีประเทศสมาชิกจ านวน 11 ประเทศ271 ที่ได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และยังมีอีกหลายประเทศที่ก าลังด าเนินการในการให้สัตยาบัน272

อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  โดยประเทศที่ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  หลายประเทศมีการปรับปรุง
กฎหมายภายในประเทศของตน  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  รวมถึงการตรากฎระเบียบใหม่หรือปรับปรุงนโยบายเดิมที่มี
อยู่ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์273 ได้มีการตรารัฐบัญญัติฉบับใหม่เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านเป็นการเฉพาะ  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านกว่า 1.9 ล้านคนในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับ
ค่าจ้างขั้นต่ าเพ่ิมขึ้น  มีระบบการคุ้มครองทางประกันสังคมและประกันสุขภาพ  มีการคุ้มครอง
ทางด้านหน่วยงานจัดหางานเอกชน เป็นต้น ประเทศอิตาลี274 ได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์กรลูกจ้างท างานบ้าน และองค์กรนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านฉบับใหม่  ส่งผลให้
ลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าจ้างขั้นต่ าเพ่ิมขึ้นในอัตราก้าวหน้า  อีกทั้งยังปรับปรุงช่องว่างของข้อตกลง
เดิม และสิทธิในการลาเพ่ือศึกษาอบรมของลูกจ้างท างานบ้านด้วย   

                                                           
270Matthew Rullo and Nisha Varia, Claiming Rights: Domestic Workers' 

Movements and Global Advances for Labor Reform (New York: Human Rights 
Watch, 2013), pp. 8-9. 

271ILO, Ratification of C189 – Domestic Workers Convention, 2011 (No. 
189), Retrieved January 28, 2014 from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 
f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460:NO 

272ILO, Follow-up to the resolution concerning efforts to make decent work a 
reality for domestic workers worldwide: Progress report, In Governing Body 319th 
Session, Geneva, 16–31 October 2013, Retrieved December 19, 2013 from http:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ 
meetingdocument/wcms_222102.pdf 

273ILO, Philippines Enact New Law Protecting Domestic Workers, Retrieved 
January 28, 2014 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_211052.pdf 

274Verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro nel settore domestic, Retrieved January 28, 2014 from http://www. 
stranieriini-talia.it/images/testoaccordo10apr2013.pdf 

http://www/
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ส าหรับประเทศที่ก าลังด าเนินการในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  โดยก่อนที่จะให้สัตยาบันบางประเทศได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
เช่น ประเทศอาร์เจนติน่า275  ได้มีการออกกฎหมายใหม่เพ่ือการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการ
เฉพาะ  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา  มีวันหยุดประจ าสัปดาห์  มีสิทธิในการลา
ป่วยและการลาคลอด และมีการก าหนดอายุข้ันต่ าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน และประเทศสเปน276  ได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่  เพ่ือปรับปรุงการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
ท างานบ้าน เช่น ให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ า  มีวันหยุดประจ าสัปดาห์  มี
สิทธิลาคลอด และให้มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับช่วงเวลาการรอรับค าสั่งงาน  เป็นต้น 

 จากการศึกษาในบทนี้พบว่า  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เปรียบเสมือน
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีตราขึ้นจากความตกลงและการยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศทั่วโลก  เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันในกฎหมายดังกล่าว และน าไป
เป็นแม่แบบในการตรากฎหมายที่เก่ียวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศของตน 
 ในปัจจุบัน  แม้ว่าในประเทศไทยจะได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) 
เพ่ือขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยไปแล้ว  แต่จากการศึกษาอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  พบว่าการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านในประเทศไทย  ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน เท่าใดนัก  ฉะนั้น  การศึกษาผลกระทบทางกฎหมายหากประเทศไทยต้องการที่จะให้
สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว หรือน าอนุสัญญาดังกล่าวมาเป็นแม่แบบในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
แรงงานของไทยเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็นอย่างมาก 

                                                           
275Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 

Particulares, Ley 26.844, 2013, Retrieved January 28, 2014 from http:/ /www. 
trabajo.gov.ar/downloads/domestico/ley_26844.pdf 

276Boletin Oficial del Estado, Real Decreto 1620/2011, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, 
Retrieved January 28, 2014 from http:/ /www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-
A-2011-17975.pdf 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบทางกฎหมายในการที่ประเทศไทย 

จะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 
ส าหรับคนงานท างานบ้าน 

 
จากการศึกษา แม้การประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น
จากเดิม  แต่ผู้ศึกษาพบว่า  การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในหลายประการตามกฎหมายของ
ประเทศไทย ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน  ซึ่งเป็นเสมือนกฎหมายระหว่างประเทศท่ีก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การยอมรับ และน ามาเป็น
แม่แบบในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในประเทศ ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามกฎหมายของประเทศไทยกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมและผลกระทบทางกฎหมายหาก
ประเทศไทยจะให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 
4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ 

ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 
 ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยถูกยกเว้นไม่ให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานขั้นต่ าของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในหลายประการที่ส าคัญ  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็มิได้ให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านอย่างเหมาะสม  ดังนั้น หากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อกฎหมายภายในประเทศผู้ศึกษาจึง
ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  กับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามกฎหมาย
ของประเทศไทย  เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้าน 
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ตารางที ่4.1 การเปรียบเทียบสาระส าคัญในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  กับการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้านตามกฎหมายของประเทศไทย 

 
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี

คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายของ 

ประเทศไทย 
1. นิยามของงานบ้าน 

งานบ้าน หมายถึง งานที่ท าในหรือเพ่ือ
ครัวเรือนหนึ่ง หรือหลายครัวเรือน  โดย
คนงานท างานบ้าน หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่
ได้รับการว่าจ้างให้ท างานบ้าน  ตามที่มี
ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน 

1. นิยามของงานบ้าน 
กฎหมายภายในของประเทศไทยยังไม่มีก าหนด

ความหมายของงานบ้านไว้  เพียงแต่ก าหนดไว้ว่า
เป็นงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ด้วย โดยมิได้มีรายละเอียดอ่ืนในการ
ขยายความ 

2. การส่งเสริมและการตระหนักถึงหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 

ก าหนดให้มีการส่งเสริมหลักการและสิทธิ
ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  
การมีเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับ
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง  การยกเลิกการ
ใช้แรงงานเด็ก  การก าจัดแรงงานบังคับและ
การเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ  

2. การส่งเสริมและการตระหนักถึงหลักการและ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 

กฎหมายภายในของประเทศไทยมีการรับรอง
ในเรื่องดังกล่าว  แต่ยังไม่มีมาตรการใดที่เห็นผล
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างท างาน
บ้าน 

3. การก าหนดอายุขั้นต่ า 
ก าหนดอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างานบ้าน

ได้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่ให้จ้างงานได้  
ค.ศ.1973 และอนุสัญญาฯฉบับที่ 182 ว่า
ด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็ก ค.ศ.1999 และไม่ควรต่ ากว่าที่กฎหมาย  
กฎ และระเบียบภายในประเทศได้ก าหนดไว้
ส าหรับผู้ใช้แรงงานทั่วไป 

3. การก าหนดอายุขั้นต่ า 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้าง

ท างานบ้านต้องมีอายุขั้นต่ า 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่ให้จ้างงานได้ ค.ศ.1973 ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 

4. การศึกษาฝึกอบรมของลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เป็นเด็ก 

ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก
จะต้องไม่เสียโอกาสหรือถูกรบกวนในเรื่อง
การศึกษาและการฝึกอาชีพ 

4. การศึกษาฝึกอบรมของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
เด็ก 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานยกเว้นการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในเรื่องสิทธิใน
การลาเพ่ือเข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและการ
ท างาน 
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ตาราง 4.1  (ต่อ) 
 

 

อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายของ 
ประเทศไทย 

5. การคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิด 
ก าหนดให้ต้องมีมาตรการต่างๆ  เพ่ือให้

ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครองจากการ
ล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรงใน
ทุกรูปแบบ 

5.  การคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิด 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ความ

คุ้มครองในเรื่องการล่วงละเมิด  คุกคาม หรือก่อ
ความเดือดรอนร าคาญในเรื่องเกี่ยวกับเพศเท่านั้น 

6. การคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เหมาะสม 
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านจะต้องได้รับ

เงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมเช่นเดียวกับผู้
ท างานรับค่าจ้างอ่ืนๆ  ตลอดจนมีสภาพการ
ท างานที่มีคุณค่า  มีสภาพการด ารงชีวิตที่
เหมาะสม และต้องค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
ของลูกจ้างท างานบ้าน  หากลูกจ้างท างาน
บ้านต้องอยู่อาศัยในครัวเรือนของนายจ้าง 

6. การคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
กฎหมายภายในของประเทศไทยยั ง ไม่มี

ข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว 

7. การแจ้งเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน 
ก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งเงื่อนไขและ

สภาพการจ้างงานโดยวิธีการที่เหมาะสม และ
ได้ก าหนดรายละเอียดที่จะต้องมีอยู่ในการ
แจ้งเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานของลูกจ้าง
ท างานบ้าน  

7. การแจ้งเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่มีการก าหนดให้

นายจ้างต้องแจ้งเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานแก่
ลูกจ้างท างานบ้าน 

8. การให้ความคุ้มครองเรื่องสภาพการจ้าง
งาน 

   ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านจะต้องมี
สภาพการจ้างงานไม่ด้อยไปกว่าผู้ใช้แรงงาน
อ่ืน  ตามกฎหมายและข้อก าหนด 

 

8. การให้ความคุ้มครองเรื่องสภาพการจ้างงาน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้าง

ท างานบ้านมีสภาพการจ้างงานที่ไม่ด้อยไปกว่าผู้ใช้
แรงงานอ่ืน เช่น ในเรื่องการท างานล่วงเวลา  การ
หยุดพักระหว่างการท างาน  เป็นต้น 

9. การลาคลอดบุตร   
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านต้องได้รับ

ความคุ้มครองไม่ด้อยกว่าผู้ใช้แรงงานอ่ืนใน
เรื่องหน้าที่ความเป็นมารดาและการลาคลอด
บุตร 

9. การลาคลอดบุตร   
กฎหมายคุ้มครองแรงงานยกเว้นความคุ้มครอง

แก่ลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องการลาคลอดบุตร 
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ตาราง 4.1  (ต่อ) 
 

 

อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายของ 
ประเทศไทย 

10. การได้รับค่าจ้างขั้นต่ า 
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านต้องได้รับ

ความคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า 

10. การได้รับค่าจ้างขั้นต่ า 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานยกเว้นความคุ้มครอง

แก่ลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องค่าจ้างข้ันต่ า 
11. การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงิน 

ก าหนดให้ ส ามารถน าค่ าตอบแทน
บางส่วนมาจ่ายเป็นสิ่งของให้แก่ลูกจ้างท างาน
บ้านได้  แต่ต้องไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบัติกับผู้ใช้
แรงงานอ่ืน 

11. การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงิน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่อนุญาตให้

นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน
เป็นสิ่งอ่ืนที่มิใช่เงิน 

12. การคุ้มครองในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน 
ก าหนดให้มีมาตรการในการให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการกระท า
ล่วงละเมิดต่างๆของหน่วยงานจัดหางาน
เอกชน 

12. การคุ้มครองในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน 
กฎหมายภายในของประเทศไทยไม่มีการให้

ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการกระท า
ล่วงละเมิดต่างๆของหน่วยงานจัดหางานเอกชน  มี
แต่ในเรื่องการให้ความคุ้มครองการป้องกันการ
ฉ้อโกง  การถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น 

 
จากตารางที่ 4.1 เห็นได้ว่า การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 

ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  กับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานตามกฎหมาย
ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน  หากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ท าให้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายในการที่
ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  
และกฎหมายในส่วนของการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านของประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน
ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านในปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศ
โบลิเวีย  ประเทศเอกวาดอร์  ประเทศกายอานา  ประเทศอิตาลี ประเทศมอริเชียส  ประเทศ
นิการากัว  ประเทศปารากวัย  ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอุรุกวัย  เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางตัวอย่างในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  โดยแยกวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามการให้ความ
คุ้มครองในแต่ละประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

4.1.1  การก าหนดนิยามและขอบเขตการบังคับใช้ 
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ก าหนดว่า “งานบ้าน” 

หมายถึง งานที่ท าในหรือเพ่ือครัวเรือนหนึ่ง หรือหลายครัวเรือน  และ“ลูกจ้างท างานบ้าน” หมายถึง 
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บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้างให้ท างานบ้าน  ตามที่มีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานและเป็นไป
เพ่ือการประกอบอาชีพ  โดยมิได้มีค าจ ากัดความใดอีก  ท าให้ประเทศสมาชิกต้องตีความว่างานใดบ้าง
ในประเทศของตน  ที่มีลักษณะเป็นงานบ้านตามอนุสัญญาฯฉบับดังกล่าว  ซึ่งตามมาตรา 2 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องน าบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ไปใช้บังคับแก่ลูกจ้างท างานบ้านทุกคนและ
ทุกกลุ่มประเภท  แต่เนื่องจากสภาพการให้ความคุ้มครอง และสภาพการท างานของลูกจ้ างท างาน
บ้านในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน  ท าให้การบังคับใช้อนุสัญญาแก่ลูกจ้างท างานบ้านบาง
ประเภทอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อลักษณะเฉพาะของลูกจ้างท างานบ้านนั้นได้  อนุสัญญาจึงบัญญัติให้
ประเทศสมาชิกสามารถยกเว้นไม่น าอนุสัญญานี้ไปบังคับใช้แก่ลูกจ้างท างานบ้านบางประเภทไ ด้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้   

ในปัจจุบัน  กฎหมายแรงงานของประเทศไทยยังมิได้ก าหนดความหมายของ “งานบ้าน” ไว้
อย่างชัดเจน  เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าเป็นงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  
ดังนั้น ในการพิจารณาจึงต้องอาศัยการตีความของศาลเป็นรายกรณีไปว่างานใดถือว่าเป็นงานบ้าน
หรือไม่  ดังนั้นในการก าหนดความหมายของ “งานบ้าน” ต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจนและรัดกุมเป็น
อย่างมาก  เนื่องจากงานบ้านมีรูปแบบที่หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะต่างจากงานประเภทอ่ืน  
หากมิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วอาจเกิดปัญหาได้ว่างานบางประเภทถือเป็นงานบ้านหรือไม่  
และอาจท าให้ลูกจ้างที่ได้ประกอบอาชีพท างานนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแตกต่างไปได้  
จากการศึกษาพบว่าประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ทุกประเทศมีการก าหนดความหมายของ “งานบ้าน” หรือ “ลูกจ้าง
ท างานบ้านบ้าน” เช่น ประเทศฟิลิปปินส์277  ก าหนดว่า “งานบ้าน” หมายถึง งานที่ท าในหรือเพ่ือ
ครัวเรือนหนึ่ง หรือหลายครัวเรือน และ“ลูกจ้างท างานบ้านบ้าน” หมายถึง บุคคลใดๆที่ประกอบ
อาชีพท างานบ้าน เช่น พ่ีเลี้ยง แม่ครัว คนสวน เป็นต้น แต่บุคคลที่ท างานบ้านบางโอกาสเป็นครั้ง
คราวหรือนานๆจะท าครั้งหนึ่ง และไม่ได้เป็นไปเพ่ือการประกอบอาชีพไม่ถือว่าเป็นคนงานท างานบ้าน  
และไม่รวมถึงเด็กที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ ประเทศโบลิเวีย 278  ก าหนดว่า “ลูกจ้าง
ท างานบ้านบ้าน” หมายถึง คนงานที่ท างาน เช่น ท าความสะอาดบ้านเรือน  ท าอาหาร  ดูแลเด็ก และ
ช่วยเหลือกิจกรรมภายในบ้านทั่วไป โดยได้รับค่าจ้าง ประเทศกายอานา279 ก าหนดว่า “ลูกจ้างท างาน
บ้านบ้าน” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ถูกว่าจ้างให้ท างานในครัวเรือนอันเป็นที่ส่วนตัว และรวมถึงพ่ี
เลี้ยงเด็กด้วย  ประเทศนิการากัว280 ก าหนดว่า “ลูกจ้างท างานบ้านบ้าน” หมายถึง ผู้ที่ให้บริการใน
แก่ครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือนในลักษณะที่ต่อเนื่องและเป็นประจ า  โดยต้องไม่มีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหรือการแสวงก าไรของนายจ้าง และประเทศมอรีเชียส281 ก าหนดว่า “ลูกจ้างท างานบ้านบ้าน” 

                                                           
277Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 2(c) 
278Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 1 
279Household Service Workers (Hours of Work) Act, มาตรา 2 
280Ley núm. 185 por la que se dicta el Código del Trabajo, มาตรา 145 
281Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 2 
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หมายถึง ผู้ที่ท างาน เช่น ท าความสะอาด  ท าอาหาร  ขับรถ  ท าสวน หรือดูแลคนปววย  ให้แก่
ครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือน  โดยมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างท างานบ้านแต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน เป็นต้น เห็นได้ว่าการก าหนดนิยามของ “งานบ้าน” หรือ “ลูกจ้างท างานบ้าน” 
ของประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและสภาพสังคมของแต่ละประเทศ 

ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ  
แต่ได้มีการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านแตกต่างไปจากผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  กฎหมายของ
ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดนิยามของค าว่า “งานบ้าน” ไว้ให้ชัดเจน  เนื่องจากนิยามดังกล่าวมี
ผลต่อตัวลูกจ้างว่าจะได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้างท างานบ้านหรือไม่  และในการตราข้อก าหนด
และบทบัญญัติในการก าหนดนิยามดังกล่าวนั้น  ผู้ศึกษาเห็นว่าควรค านึงถึงองค์ประกอบในหลายๆ
ด้าน เช่น  สถานที่ในการท างานและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท างานบ้าน  สภาพและลักษณะของ
งานที่ท า  การท างานที่ไม่ใช่เป็นไปในทางแสวงหาผลก าไร และประเภทของนายจ้างที่จ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้านควรเป็นอย่างไร  เป็นต้น 
 

4.1.2  การส่งเสริมและการตระหนักถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 
บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานควรให้ความส าคัญในเรื่องของหลักการและสิทธิในปฏิญญา

ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน  ซึ่งประกอบไปด้วยการมีเสรีภาพในการสมาคมและ
การยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง  การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก  การก าจัดแรงงานบังคับและ
การเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  ซึ่งหลักการและ
สิทธิทั้ง 4 ข้อนี้ถูกรวบรวมไว้อยู่ใน 8 อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  โดย
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก็ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน 

แม้กฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ให้การรับรองในเรื่องหลักการและ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด  แต่หากจะกล่าวว่าสอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ก็คงจะไม่ถูกต้องทั้งหมด  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังไม่มีมาตรการใดที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและตระหนักในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ยกตัวอย่างเช่น  มาตรฐานแรงงานไทย  ความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย มรท.8001–2553 ซึ่งมีข้อก าหนดครอบคลุมทั้งในเรื่องของการก าจัดการใช้
แรงงานบังคับ  การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคมของลูกจ้าง  แต่ก็มุ่งเน้นไป
เพ่ือการพัฒนาสถานประกอบกิจการ  และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในภาคการผลิต  โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลูกจ้างท างานบ้านแต่อย่างใด    

4.1.2.1  การมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธิผล 

 การมีสภาพการท างานที่แยกจากสังคมภายนอกและการขาดเพ่ือนร่วมงาน  เป็นสิ่งที่
ท าให้การด าเนินการในเรื่องเสรีภาพในการสมาคมนั้นเป็นไปได้ยาก อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายยัง
อาจเป็นอุปสรรคในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย  สิทธิเสรีภาพในการสมาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิ
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เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง กล่าวคือ เมื่อลูกจ้าง  นายจ้าง  และผู้แทนของทั้งสองฝวายมาประชุม
ร่วมกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องค่าจ้าง และสภาพการท างาน  เป็นต้น    
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในก่อตั้งองค์กรและเข้าร่วมองค์กรต่างๆ  รวมถึง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองด้วย  
 ในประเทศท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  หลายประเทศได้ให้มีการร่วมเจรจาต่อรองขององค์กรลูกจ้างท างานบ้าน  ในการ
เรียกร้องสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างท างานบ้าน เช่น ประเทศอุรุกวัย282 ได้มีการร่วมเจรจา
ต่อรองกันระหว่างรัฐบาล  องค์กรลูกจ้างท างานบ้านและองค์กรนายจ้าง  ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างท างาน
บ้านในประเทศอุรุกวัยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงขึ้น  และมีสิทธิในการลาเพ่ือตรวจสุขภาพโดยได้รับ
ค่าจ้าง  ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 ประเทศอิตาลี283 ได้มีการเจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างองค์กร
ลูกจ้างท างานบ้าน และองค์กรนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน  ในการท าข้อตกลงร่วมกันฉบับใหม่
แทนฉบับเดิมที่หมดอายุไปในปี ค.ศ. 2011  โดยสิทธิประโยชน์ในข้อตกลงดังกล่าวมีผลไปถึงลูกจ้าง
ท างานบ้านทุกคน  ไม่ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะเป็นสมาชิกของสหภาพหรือองค์กรของลูกจ้างท างาน
บ้านหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 

 การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายว่าลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างจะมีสิทธิเสรีภาพ
ในการจัดตั้งสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองโดยปราศจากอุปสรรคหรือการขัดขวางใดๆ  เป็นสิ่งที่
มีความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างท างานบ้าน ผู้ศึกษาพบว่า  ในประเทศไทย ปัญหาในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในการสมาคมของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยนั้น  มิได้เกิดจากการที่กฎหมายไม่
สามารถให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านได้  แต่ปัญหาเกิดจากสภาพของการท างานบ้านนั้น
แตกต่างจากงานประเภทอ่ืน  การที่ลูกจ้างท างานบ้านท างานอยู่ในบ้านของนายจ้างเป็นการท างานที่
แยกออกจากสังคมภายนอก  จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ลูกจ้างท างานบ้านมีการรวมตัวกันได้  อีกทั้ง
ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรของตน  และเกรง
กลัวว่าการที่ตนเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆจะท าให้นายจ้างเกิดความไม่พอใจ  ดังนั้น  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาครัฐควรจัดท ามาตรการในการให้ความรู้และชี้แจงให้ลูกจ้างท างานบ้านได้เข้าใจถึง
ความส าคัญและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการรวมตัวกันก่อตั้งและเข้าร่วมองค์กรลูกจ้างท างานบ้าน 

4.1.2.2  การก าจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงาน 
 การที่สภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่ในสถานที่ส่วนตัวซึ่งแยกออกจาก
สังคมภายนอก และการถูกล่อลวงจากหน่วยงานจัดหางาน  อาจท าให้ลูกจ้างท างานบ้านถูกบังคับใช้
แรงงานได้  หรือในกรณีที่ลูกจ้างท างานบ้านสมัครใจเข้าท างานนั้นเอง  การจ้างงานดังกล่าวก็อาจเป็น

                                                           
282Convenio colectivo, Consejo de Salarios Grupo n. 21 (Servicio Doméstico), 

Retrieved May 20, 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/ wcms_212214.pdf 

283Verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro nel settore domestic, op. cit. 
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การบังคับใช้แรงงานได้  เมื่อลูกจ้างท างานบ้านถูกบังคับให้ท างานต่อโดยไม่อาจออกหรือถอนตัวจาก
การจ้างงานได้  อาจเป็นโดยการบังคับขู่เข็ญ  การยึดเอกสารประจ าตัว และการหักเงินค่าจ้างเก็บไว้ที่
นายจ้าง  เป็นต้น  บทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองการเกณฑ์แรงงานและแรงงานบังคับ  ต้อง
ครอบคลุมลูกจ้างท างานบ้านเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานอื่นด้วย 
 ผู้ศึกษาพบว่า  ประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน ทุกประเทศมีบทบัญญัติในเรื่องการบังคับใช้แรงงานไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ซึ่งในประเทศไทย284 ก็มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน  
แต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องการใช้แรงงานบังคับยังสามารถพบเห็ยได้มากในการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าว  รูปแบบที่พบได้เสมอคือการที่นายจ้า งยึดหนังสือ
เดินทางของลูกจ้างไว้ระหว่างที่ท างานให้แก่ตน  สาเหตุที่นายจ้างต้องยึดหนังสือเดินทางของลูกจ้าง
ท างานบ้านไว้  ก็เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้หนี้ของลูกจ้างท างานบ้าน  กันไม่ให้ลูกจ้างหนีไปพร้อม
หนี้ที่นายจ้างต้องส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพ่ือการเข้าท างานของลูกจ้างท างานบ้าน   การที่นายจ้าง
ยึดหนังสือเดินทางของลูกจ้างท างานบ้านไว้  ยังส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านขาดโอกาสในการใช้หนังสือ
เดินทางในการไปสมัครงานอ่ืน  เมื่อลูกจ้างไม่พอใจหรือไม่มีความสุขในการท างานเดิม  จากปัญหา
ดังกล่าว  ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีโครงการให้ความรู้ แก่นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านถึงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ และบัญญัติข้อก าหนดเรื่องการห้ามยึดถือเอกสารประจ าตัวของลูกจ้างท างานบ้านไว้กับ
ตัวนายจ้าง  เป็นต้น 

4.1.2.3  การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล 
 การก าหนดอายุขั้นต่ าท่ีอนุญาตให้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างท างานบ้านได้  เป็นหัวใจ
ส าคัญในการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องก าหนดอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างาน
บ้านได้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ า ค.ศ. 1973 ซึ่งก าหนด
ว่าอายุขั้นต่ าของการจ้างแรงงานต้องไม่ต่ ากว่าอายุส าหรับการศึกษาภาคบังคับและไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็
ต้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
 ประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน ทุกประเทศมีบทบัญญัติในเรื่องอายุขั้นต่ าที่สามารถจ้างงานเป็นลูกจ้างท างานบ้านได้ เช่น 
ประเทศฟิลิปปินส์285  ก าหนดว่าลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กต้องมีอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี  
ส่วนประเทศแอฟริกาใต้286  ก าหนดให้อายุขั้นต่ าส าหรับลูกท างานบ้านเด็กนั้นเท่ากับแรงงานเด็ก
ทั่วไป และต้องสอดคล้องกับการศึกษาภาคบังคับด้วย  ส าหรับประเทศอุรุกวัย287  ก าหนดอายุขั้นต่ า

                                                           
284มาตรา 38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
285Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 4(h) 
286Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 23(1) 
287Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 11 
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ของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้ที่ 18 ปี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้จ้างลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นเด็กอายุกว่า 15 ปีได ้
 ในประเทศไทย  ก าหนดให้อายุขั้นต่ าของการจ้างงานอยู่ที่ 15 ปี รวมถึงการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กด้วย  ผู้ศึกษาเห็นว่า  การก าหนดอายุขั้นต่ าในการท างานนั้นก็เป็นวิธีการ
ส าคัญในการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก  เนื่องจากงานบางอย่างนั้นก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ร่างกายของเด็กได้  แต่ขณะเดียวกันการท างานของเด็กนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป  งานที่
เหมาะสมกับเด็กนั้นสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  งานบางประเภท
เป็นงานที่เด็กสามารถท าได้โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และยังช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ในชีวิตการ
ท างานอีกด้วย  อีกทั้งสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยนั้นเป็นการอยู่ร่วมกัน
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ถ้อยทีถ้อยอาศัย  มากกว่าการอยู่ร่วมกันอย่างนายจ้างและลูกจ้างเหมือนใน
ต่างประเทศ  ดังนั้น หากประเทศไทยอนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ประกอบอาชีพท างานบ้านได้  
ก็ควรมีการก าหนดประเภทงานที่เด็กสามารถท าได้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและ
พัฒนาการของเด็ก  ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่อายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นการเฉพาะ 

4.1.2.4  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ 
 โดยทั่วไปแล้ว  ลูกจ้างท างานบ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและแรงงานต่างด้าว  
ลูกจ้างท างานบ้านจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและสภาพการท างาน  กล่าว
อย่างง่ายๆก็คือ เป็นเพราะเพศ  เชื้อชาติ  และพ้ืนฐานทางสังคม  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านถูกปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  จึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆในการขจัดการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานและอาชีพ  โดยบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการเลือกปฏิบัติอย่าง
เข้มงวดและมีประสิทธิผล   
 จากการศึกษาพบว่า  ประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ทุกประเทศต่างมีบทบัญญัติในเรื่องการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพอยู่ในกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มิได้มีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้านแต่อย่างใด  เช่นเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  ผู้ศึกษา
เห็นว่า  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพนั้น  เป็นการส่งเสริมและให้โอกาสแก่
แรงงานทุกคน  โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ  เชื้อชาติ หรือพ้ืนฐานทางสังคม  ให้ได้มีสภาพการท างานที่
เท่าเทียมกัน  แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน กล่าวคือ ไม่มีการการห้ามมิให้นายจ้าง
เลิกจ้างหญิงมีครรภ์288 และไม่มีการห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างท างานบ้านน้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า  โดยทั้งสองกรณีกฎหมายยกเว้นการคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่งเป็นการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพอย่างชัดแจ้ง  เพ่ือความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงาน
ประเภทอ่ืนควรให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องดังกล่าวด้วย 

                                                           
288มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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 อนึ่ง  ในการประกอบอาชีพของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยนั้น  ผู้ศึกษาเห็นว่า  
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้น้อย  แต่บางครั้งในการคัดเลือกลูกจ้างเข้ามา
ท างานก็ค านึงถึงเรื่องเพศเป็นสิ่งส าคัญด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับงาน  ถ้าเป็นงานที่มีลักษณะที่
ต้องใช้แรงงานหรือความแข็งแรงของร่างกาย เช่น  งานท าสวน  งานขับรถ ก็จะเป็นงานที่ใช้ลูกจ้าง
ท างานบ้านผู้ชายเป็นส่วนใหญ่  ส่วนงานที่ใช้ความละเอียดอ่อนและทักษะฝีมือ เช่น  การท าอาหาร  
การรีดผ้าซักผ้า  ก็จะเป็นหน้าที่ของลูกจ้างท างานบ้านผู้หญิง  เป็นต้น 
   

4.1.3  การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน  
การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการตาม

ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน และไม่มีการระบุสภาพการจ้างงานที่แน่นอน  ลูกจ้างท างานบ้านจึง
ไม่อาจทราบได้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน ได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเง่ือนไขและสภาพการจ้างงาน  โดยวิธีการที่เหมาะสม ตรวจสอบ
ได้และสามารถเข้าใจได้ง่าย และหากเป็นไปได้อาจต้องท าเป็นหนังสือสัญญา  แต่ส าหรับการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยนั้น  โดยทั่วไปแล้วเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการและไม่มีการก าหนด
เงือ่นไขและสภาพการจ้างงานที่แน่นอน อีกท้ังกฎหมายก็มิได้ก าหนดให้สัญญาจ้างแรงงานต้องท าเป็น
หนังสือแต่อย่างใด   

ส าหรับประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน ได้มีการก าหนดรูปแบบในเรื่องดังกล่าวได้หลายแนวทางด้วยกัน  ยกตัวอย่างเช่น  ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการก าหนดให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านนั้นต้องท าสัญญาเป็นหนังสือ  โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานระบุไว้ในสัญญาด้วย 289   ส่วนในประเทศ
แอฟริกาใต้มิได้ก าหนดให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านต้องท าสัญญาเป็นหนังสือ  แต่ก าหนดให้
นายจ้างต้องแจ้งเงื่อนไขและสภาพการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านทราบ  
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข และสภาพการจ้างงานระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วย290 

ผู้ศึกษาเห็นว่า  เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยมิได้ก าหนดให้สัญญาจ้างแรงงานต้องท า
เป็นหนังสือ  จึงควรมีการก าหนดให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านทราบ  นายจ้างต้องแจ้งเงื่อนไข
และสภาพการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและสภาพการจ้างงานมอบให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านหนึ่งฉบับและเก็บไว้ที่นายจ้างอีกหนึ่งฉบับ  
การก าหนดให้มีการท าหนังสือสัญญาจ้างงานมีส่วนส าคัญในการท าให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน
เข้ามาอยู่ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการตามความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน  อีกทั้งการก าหนดให้มี
การท าสัญญาจ้างงานเป็นหนังสือจะเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ในเรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างงานเมื่อ
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เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน และยังช่วยให้ทั้งสองฝวายทราบสิทธิและหน้าที่ที่
พึงมีต่อกันอีกด้วย 
 อนึ่ง ข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  ได้แนะน าให้ประเทศ
สมาชิกควรมีการก าหนดแบบตัวอย่างสัญญาส าหรับการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน และแบบสัญญา
ตัวอย่างนั้นต้องจัดเตรียมให้แก่ลูกจ้างนายจ้าง ผู้แทนองค์กร และสาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
การสร้างแบบตัวอย่างสัญญาส าหรับการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านนี้จะมีส่วนช่วยให้การจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นไปในรูปแบบที่เป็นทางการตามความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน  สัญญา
ตัวอย่างเป็นเสมือนแม่แบบในการท าสัญญาจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน  โดยเป็นการก าหนดเงื่อนไข
และสภาพการจ้างงานในส่วนหลักที่เป็นไปตามมาตรฐานในการจ้างแรงงาน  เพ่ือให้ลูกจ้างท างาน
บ้านและนายจ้างน าไปเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือปรับใช้ตามข้อตกลงของทั้งสองฝวาย   ซึ่งประเทศที่ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน บางประเทศมี
ข้อก าหนดในเรื่องการสร้างแบบตัวอย่างสัญญาการจ้างงานส าหรับลูกจ้างท างานบ้านไว้เป็นการเฉพาะ 
เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์291  กฎหมายได้มีการก าหนดให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พัฒนาและออกแบบ
ตัวอย่างสัญญาในการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านและ
นายจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน  และในประเทศแอฟริกาใต้292  ก าหนดให้นายจ้างต้องมีการแจ้ง
เงื่อนไขและสภาพการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  และได้มีการก าหนดแบบ
ตัวอย่างสัญญาไว้ในภาคผนวกท้ายกฎหมาย  เป็นต้น 

ผู้ศึกษาเห็นว่า  สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายของประเทศไทยอาจเกิดจากการตกลงด้วย
วาจา หรือการท าเป็นหนังสือก็ได้  โดยเนื้อหาและรายละเอียดของสัญญาจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย  และถ้าหากสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานนั้นขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ก็จะท าให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานนั้นตกเป็นโมฆะ  หรือถ้าสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน มีเนื้อหาบางส่วน
ที่เอาเปรียบลูกจ้างเกินสมควร  ศาลอาจสั่งให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานมีผล
ใช้บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  การสร้างแบบสัญญาตัวอย่างนี้จะช่วยให้นายจ้าง
ก าหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
และป้องกันนายจ้างอาศัยช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างท างานบ้านในการท าข้อตกลง
เกี่ยวกับการจ้างงาน  ในขณะเดียวกันก็ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของ
ตน  ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการก าหนดให้กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับ
องค์กรผู้แทนของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน ก าหนดแบบสัญญาตัวอย่างขึ้นเพ่ือช่วยให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านและนายจ้างก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับเวลาในการท างาน  การจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการ
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และผลประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายได้โดยง่าย  และแบบสัญญาตัวอย่างนั้นต้องมีจัดเตรียมให้ แก่
นายจ้าง และลูกจ้างท างานบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 

4.1.4  การคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม 
 ลูกจ้างท างานบ้านควรมีอิสระในการต่อรองกับนายจ้าง  หรือผู้ที่ก าลังจะเป็นนายจ้างว่าจะ
พักอาศัยในครัวเรือนของนายจ้างหรือไม่  หากลูกจ้างท างานบ้านอาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นที่
สถานที่ท างาน  บทบัญญัติของกฎหมายควรคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านว่าพวกเขาจะมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสม  ซึ่งอาจรวมถึงการก าหนดให้นายจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย  ในเรื่องของที่พัก
อาศัย  ความเป็นส่วนตัวของลูกจ้างท างานบ้าน  เรื่องอาหารการกิน  รวมถึงเรื่องการเข้าถึงการ
ติดต่อสื่อสารกับภายนอก โดยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
ก าหนดว่าลูกจ้างท างานบ้านจะต้องได้รับเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมเช่นเดียวกับผู้ท างานรับ
ค่าจ้างอ่ืนๆ  ตลอดจนมีสภาพการท างานที่มีคุณค่า  มีสภาพการด ารงชีวิตที่เหมาะสม และต้อง
ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างท างานบ้าน  หากลูกจ้างท างานบ้านต้องอยู่อาศัยในครัวเรือนของ
นายจ้าง 
 ประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้าน  บางประเทศมีการให้ความคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของลูกจ้างท างานบ้าน
เป็นการเฉพาะ เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์293  ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้านรวมถึงอาหารวันละ 3 มื้อ และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างท างานบ้านได้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ  เมื่อมีการเจ็บปววยหรือบาดเจ็บขณะท างานโดยไม่
เสียประโยชน์ในการท างาน  อีกทั้งนายจ้างต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้างท างานบ้าน 
รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงการสื่อสารกับภายนอกในระหว่างเวลาว่างงานของลูกจ้างท างานบ้าน  
ประเทศมอริเชียส294  ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
หากลูกจ้างท างานบ้านไม่มีอาหารส าหรับรับประทาน  และประเทศโบลิเวีย295  ก าหนดให้นายจ้างมี
หน้าที่ต้องจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างานได้มีที่พักอาศัยและ
ห้องน้ าถูกสุขอนามัย และได้รับอาหารเช่นเดียวกันกับนายจ้าง  เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ประเทศไทยควรมีบทญัติในเรื่องการให้ความคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  เนื่องจากมีลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คืออาศัยอยู่ในบ้านนายจ้างนั่นเอง  ดังนั้นการใช้
ชีวิตและความเป็นอยู่ก็ข้ึนอยู่กับว่านายจ้างจะจัดให้แบบไหน  ทั้งในเรื่องที่พักอาศัยและอาหารการกิน  
การให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
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ท างานบ้าน  เมื่อนายจ้างจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม  ลูกจ้างเองก็พร้อมที่
จะท างานให้แก่นายจ้างอย่างน่าพอใจด้วย  ถือเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเอง 

4.1.4.1  การป้องการล่วงละเมิด  การคุกคาม และความรุนแรง 
 ในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดในรูปแบบ
ต่างๆมากมาย  เนื่องมาจากการมีสภาพการท างานที่ต้องใกล้ชิดกับนายจ้าง และมีสถานที่ท างานที่
ห่างไกลจากการรับรู้ของบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านอพยพที่เป็นผู้หญิงและ
เด็กนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดมากเป็นพิเศษ  ทั้งในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
ความรุนแรง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ในเรื่องการขาดการรับรู้สิทธิของตนเอง และ
การที่ต้องผูกพันกับนายจ้างเนื่องจากเงื่อนไขของกฎหมายในการเข้าเมือง  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จึงได้บัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินมาตรการ
ต่างๆ  เพื่อให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรงใน
ทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นการป้องกัน  และเป็นส่วนหนึ่งในการก าจัดการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ต่อลูกจ้างท างานบ้านให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

 ส าหรับประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน ที่ได้ก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าว เช่น ประเทศโบลิเวีย 296 ได้ก าหนดให้
นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างท างานบ้านอย่างให้เกียรติ  ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และละเว้น
จากการล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและทางวาจา  และประเทศฟิลิปปินส์297  ก าหนดให้ลูกจ้างท างาน
บ้านที่ถูกท าร้ายหรือล่วงละเมิดจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยทันทีจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย เป็นต้น 

 ในประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติหามมิใหนายจางลวงเกิน คุกคาม 
หรือก่อความเดือดรอนร าคาญทางเพศตอลูกจาง  เพ่ือให้ความคุ้มครองในเรื่องการถูกกดขี่ทางเพศ ผู้
ศึกษาเห็นว่า  กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยให้ความคุ้มครองในเรื่องการล่วงละเมิด  
คุกคาม หรือก่อความเดือดรอนร าคาญในเรื่องเกี่ยวกับเพศเท่านั้น  อาจเนื่องมาจากว่าการล่วงละเมิด
ในรูปแบบต่างๆ ที่ลูกจ้างท างานบ้านอาจได้รับ เช่น  การล่วงละเมิดทางเพศ  การหน่วงเหนี่ยวกักขัง  
การท าร้ายร่างกาย  ล้วนแต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  จึงไม่ต้องน ามาบัญญัติไว้ใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานอีก  แต่อย่างไรก็ตาม  การล่วงละเมิดและการคุกคามที่ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับ  อาจไม่ใช่การกระท าที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  แต่อาจละเมิดถึงศักดิ์ศรี หรือ
ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ดีต่อลูกจ้างท างานบ้าน  ดังนั้น กฎหมายของประเทศไทย
จึงควรมีการบัญญัติข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว  เพ่ือการป้องกันการถูกล่วงละเมิด  การคุกคาม  และ
การใช้ความรุนแรงต่อลูกจ้างท างานบ้าน  โดยควรมีบทบัญญัติในการห้ามมีให้มีการล่วงละเมิด  การ
คุกคาม และพฤติกรรมความรุนแรง  การก าหนดบทลงโทษ  การก าหนดมาตรการในการป้องกัน  
การก าหนดกลไกในการตรวจสอบและการบังคับใช้ เป็นต้น 

                                                           
296Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 21 
297Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 31 
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4.1.4.2  การคุ้มครองทางการประกันสังคม 
 การประกันสังคมเป็นระบบสวัสดิการหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกจ้างที่มีรายได้ประจ าให้มี
หลักประกันในการด ารงชีวิตยามเดือดร้อนหรือเจ็บปววย  โดยมีหลักการให้รัฐ  นายจ้าง และลูกจ้าง 
ร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพ่ือน าเงินในกองทุกดังกล่าวมาช่วยเหลือสมาชิกใน
กลุ่มอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านจะต้องมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมผู้ใช้แรงงาน
ประเภทอ่ืนๆ  ในด้านการคุ้มครองทางการประกันสังคม  
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ส่วนใหญ่จะมีข้อก าหนดในเรื่องการคุ้มครองทางประกันสังคมใช้บังคับแก่แรงงาน
ทุกประเภทรวมถึงลูกจ้างท างานบ้านด้วย  แต่มีบางประเทศที่มีข้อก าหนดในเรื่องการคุ้มครองทาง
ประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้านไว้โดยเฉพาะ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์298  ก าหนดให้ลูกจ้างท างาน
บ้านที่ท างานอย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางประกันสังคมและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  โดยกฎหมายให้การรับรองว่าลูกจ้างท างานบ้านจะมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการที่มีอยู่ทุกประการตามกฎหมาย ส่วนประเทศแอฟริกาใต้299 ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง
ท างานบ้านร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน Unemployment Insurance Fund ซึ่งจะท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 
 ในประเทศไทย  ลูกจ้างท างานบ้านมิได้เป็น “ลูกจ้าง” ตามกฎหมายประกันสังคม  
จึงท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  แต่กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนสามารถกระท าได้300  โดยจ่ายเงินสมทบแต่เพียงฝวายเดียวโดย
นายจ้างและรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินสมทบด้วย  ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ ทุพพลภาพ  
เสียชีวิต และการคลอดบุตร แต่หากประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพ(เงินบ าเหน็จ) ก็
สามารถกระท าได้โดยการจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติม 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 นั้นยังมีข้อก าจัดในด้านสิทธิประโยชน์  ท าให้ผู้สมัครเข้าประกันตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามภาคบังคับ  
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงและขยายความคุ้มครองทางประกันสังคม  เพ่ือเป็นการให้หลักประกันแก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านอย่างเท่าเทียมกับลูกจ้างประเภทอ่ืน   

4.1.4.3  การคุ้มครองในเรื่องการเลิกจ้างและค่าชดเชย 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย  ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างโดยที่มิได้เป็นความผิดของตัวลูกจ้างเอง  ก็เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีเงิน
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างที่ต้องว่างงานและยังไม่สามารถหางานใหม่ท าได้  แต่บทบัญญัติใน

                                                           
298Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 30 
299No. 63 of 2001: Unemployment Insurance Act (แก้ไขโดย Unemployment 

Insurance Act, No. 32 of 2003), มาตรา 3 
300มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
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เรื่องการเลิกจ้างและค่าชดเชยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ลูกจ้างท างานบ้านจึงไม่มี
สิทธิได้รับค่าชดเชย 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ส่วนใหญ่มีข้อก าหนดในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยใช้บังคับกับแรงงานทุกประเภท
รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านด้วย  แต่มีบางประเทศที่มีข้อก าหนดในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านไว้โดยเฉพาะ  เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์301  ก าหนดว่าหากลูกจ้างท างานบ้านถูกเลิกจ้าง
โดยไม่เป็นธรรม  ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพ่ิมขึ้นจากที่ควรได้รับอีกเทียบเท่ากับ 15 
วันท างาน  หากลูกจ้างท างานบ้านออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร  นายจ้างมีสิทธิริบเงินค่าจ้างที่
ยังไม่ได้ช าระให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเทียบเท่ากับ 15 วัน  ส่วนประเทศแอฟริกาใต้302  ก าหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่งมิได้เป็นเพราะความผิดของ
ลูกจ้างท างานบ้าน  ส าหรับประเทศอิตาลี303  ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างท างาน
บ้าน  หากการเลิกจ้างนั้นมิได้เป็นเหตุมาจากความผิดของลูกจ้างท างานบ้าน  และหากลูกจ้างท างาน
บ้านถึงแก่ความตาย  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยเท่าที่ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิได้รับในวันที่ถึงแก่ความ
ตาย เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  เป็น
เรื่องท่ีเลวร้ายต่อลูกจ้างท างานบ้านเป็นอย่างมาก  ความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพนั้นเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ผู้ใช้แรงงานทุกคนหวาดกลัว  โดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้านที่ชีวิตการท างานต้องใกล้ชิดกับ
นายจ้างตลอดเวลา  การมีสภาพการท างานที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างเป็นส าคัญ  อาจท า
ให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างได้ทันทีเพียงเพราะความไม่สบอารมณ์ของนายจ้าง  อีกทั้งมีลูกจ้างท างานบ้าน
จ านวนมากที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  เมื่อถูกเลิกจ้างก็จะท าให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ไม่มีที่พักอาศัยในทันที  ดังนั้น กฎหมายควรให้ความคุ้มครองในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย และควร
ก าหนดระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านมีเวลา
ในการเตรียมตัวและหาที่พักใหม่เมื่อต้องออกจากบ้านของนายจ้าง 
 

4.1.5  การก าหนดเวลาในการท างาน 
การคุ้มครองเรื่องเวลาในการท างานเป็นสิ่งที่ลูกจ้างท างานบ้านควรมีสิทธิที่จะได้รับ

เช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  ข้อก าหนดในเรื่องเวลาในการท างานจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ใน
การรับรองสิทธิดังกล่าว  เนื่องมาจากนายจ้างบางคนอาจคาดหวังให้ลูกจ้างท างานบ้านพร้อมที่จะ
ท างานให้ตนตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของนายจ้าง  

                                                           
301Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 32 
302Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068,  มาตรา 27 
303Act No. 339 to provide for the employment relationships of domestic 

workers, มาตรา 17 และมาตรา 18 
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เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านบางคนมีหน้าที่ต้องดูแลเด็ก  คนปววย หรือคนชรา  การมีข้อก าหนด
ระยะเวลาท างานที่เหมาะสมจะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ต้องมีชั่วโมงในการท างานที่ยาวนานเกินไป  
การก าหนดชั่วโมงในการท างานยังส่งผลถึงสุขภาพร่างกายของลูกจ้างท างานบ้าน และความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน  ซึ่งหากไม่มีข้อก าหนดเรื่องเวลาการท างาน  ลูกจ้างท างานบ้านอาจได้รับ
การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่เหมาะสมกับระยะเวลาการท างาน  ข้อก าหนดเรื่องเวลาการท างานนี้
จะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน  เป็นการแยกความ
แตกต่างระหว่างช่วงเวลาในการท างานกับช่วงที่มิใช่เวลาท างาน  และท าให้ลูกจ้างท างานบ้านสามารถ
ใช้สิทธิในการรวมตวัหรือเข้าร่วมกับสหภาพต่างๆได้อีกด้วย 

แต่เนื่องมาจากสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นครอบคลุมหน้าที่งานหลากหลาย
ประเภท  และในความเป็นจริงงานบางอย่างอาจต้องกระท านอกหรือเกินกว่าเวลาในการท างานปกติ  
ท าให้การบัญญัติข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก  อนุสัญญาฯฉบับ
ที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน จึงได้วางข้อก าหนดต่างๆโดยเน้นความส าคัญ
ไปที่การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชั่วโมงในการท างาน  เช่น การก าหนดชั่วโมงการท างาน  การ
ท างานล่วงเวลา  การหยุดพักประจ าวันและประจ าสัปดาห์  การหยุดพักผ่อนประจ าปี และช่วงเวลา
อยู่รอรับค าสั่งงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าวให้เท่าเทียมกับผู้ใช้
แรงงานอ่ืนๆ  โดยค านึงถึงสภาพการท างานที่มีลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน 

4.1.5.1  การก าหนดชั่วโมงในการท างานปกติ   
 การก าหนดเวลาท างานปกติโดยการจ ากัดชั่วโมงในการท างานในแต่ละวันและแต่ละ
สัปดาห์  เป็นวิธีการส าคัญและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการน าไปเป็นหลักเกณฑ์ใน
บทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศ  อันเป็นการก าหนดเวลาในการท างานที่จะสามารถให้ลูกจ้าง
ท าได้ในแต่ละวันท างาน ซึ่งการแยกความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาในการท างานกับช่วงที่มิใช่เวลา
ท างานนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยากและซับซ้อน  เนื่องจากสภาพการท างานและหน้าที่ที่แตกต่างกันของ
ลูกจ้างท างานบ้านท าให้การท างานของลูกจ้างท างานบ้านในบางประเภทอาจต้องท านอกเวลาท างาน
หรือเกินกว่าเวลาท างาน ในการบัญญัติกฎหมาย  กฎระเบียบ  จึงควรที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมรูปแบบในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านทุกประเภท  

 ประเทศสมาชิกทุกประเทศท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ต่างใช้หลักการจ ากัดชั่วโมงในการท างานในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์
เป็นหลักในการก าหนดชั่วโมงในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ
โบลิเวีย304  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างมีเวลาในการท างานวันละไม่เกิน 10 
ชั่วโมง และไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง  ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับนายจ้าง  ซึ่ง
คล้ายคลึงกับประเทศอิตาลี305  ที่ก าหนดให้ชั่วโมงในการท างานสูงสุดต่อสัปดาห์ของลูกจ้างท างาน

                                                           
304Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 11 
305Paolo Conterno and Judith Portocarrero, Private Welfare: Challenges to 

Decent Work for Migrant Care Workers, p. 5. Retrieved 9 November, 2013 from 
http://www.uva-aias.net/uploaded_files/regular/18_Solidar_BrochItaly_ 
Domestic.pdf 
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บ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างสูงกว่าลูกจ้างท างานบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับนายจ้าง  ส่วนประเทศ
ปารากวัย306  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ต่อวัน  ส าหรับประเทศอุรุกวัย307 ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 

 ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้การท างานปกติในแต่ละวันต้อง
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาท างานทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง  แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวยกเว้นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  นั่นหมายความว่านายจ้างจะใช้งานลูกจ้าง
ท างานบ้านเมื่อไร หรือยาวนานเพียงใดก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การก าหนดเวลาท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นมีความส าคัญมาก  
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างท างานบ้าน  เพราะการที่
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานไปเรื่อยๆโดยไม่มีก าหนดเวลาท างาน  หรืออาจเรียกได้ว่าท างาน
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน  อาจเป็นการท างานหนักเกินก าลังหรือท างานมากเกินไปจนไม่มีเวลา
พักผ่อนอย่างเพียงพอ  ส่งผลท าให้ร่างกายบอบช้ า  มีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม  และหากไม่มี
ข้อก าหนดเรื่องเวลาการท างาน  ลูกจ้างท างานบ้านอาจได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่
เหมาะสมกับระยะเวลาการท างาน  ข้อก าหนดเรื่องเวลาการท างานนี้ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน  จึงสมควรที่จะก าหนดให้มีการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน
ในเรื่องนี้ 

4.1.5.2  การท างานล่วงเวลา 
 เพ่ือให้ความคุ้มครองเรื่องเวลาในการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

ลูกจ้างท างานบ้านควรที่จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องการท างานล่วงเวลาด้วย  เมื่อนายจ้างต้องการให้
ลูกจ้างท างานบ้านท างานเกินกว่าเวลาท างานปกติ  หรือเกินกว่าเวลาตามที่ได้ก าหนดกันไว้ในแต่ละ
วัน  แต่ในประเทศไทยนั้นลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้นไม่ว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านจะท างานเป็นเวลายาวนานเท่าใดก็ไม่ถือเป็นการท างานล่วงเวลา และนายจ้างก็ไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษเพ่ือการท างานดังกล่าวแต่อย่างใด  อันเป็นการได้รับความคุ้มครองด้อย
กว่าผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน 

 ประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วมีข้อก าหนดหรือบทบัญญัติในเรื่องการท างานล่วงเวลาซึ่งใช้บังคับ
ครอบคลุมแรงงานทุกประเภทรวมถึงลูกจ้างท างานบ้านด้วย  ทั้งในเรื่องชั่วโมงสูงสุดในการท างาน
ล่วงเวลา และการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา โดยไม่มีการก าหนดส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นการเฉพาะ ยกเว้นในบางประเทศ เช่น ประเทศแอฟริกาใต้308 ที่มีการก าหนดเรื่องชั่วโมงสูงสุดใน
การท างานล่วงเวลาของลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ และประเทศมอริเชียส309 มีการก าหนด
อัตราจ่ายค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาของลูกจ้างท างานบ้านไว้เป็นการเฉพาะด้วย เป็นต้น 

                                                           
306Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 205 
307Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 2 
308Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 11 
309Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 2(2) และมาตรา 5 
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 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ควรให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องการท างาน
ล่วงเวลา  เพ่ือให้สภาพการจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  
เนื่องจากในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะถูกสั่งให้ท างานเกินกว่าเวลาที่ตกลงกันไว้  หากจะ
มองว่าการให้ท างานเกินกว่าเวลาที่ตกลงไว้บ้างโดยที่ไม่นานจนเกินไปหรือเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้  เพราะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านก็คง
จะไม่ยุติธรรมนัก  เนื่องจากผู้ที่ได้ผลประโยชน์นั้นเป็นนายจ้างเพียงฝวายเดียว  โดยที่ลูกจ้างท างาน
บ้านไม่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมแต่อย่างใด  ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดให้นายจ้างสามารถให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านท างานล่วงเวลาได้หากมีเหตุอันควร  โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือการท างาน
ล่วงเวลานั้นด้วย 
 

4.1.6  การก าหนดการหยุดพักประจ าวันท างาน  การหยุดพักประจ าสัปดาห์ และเวลา
พักระหว่างวันท างาน 

 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน เห็นว่าบทบัญญัติ
หรือข้อก าหนดในเรื่องการก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานและวันหยุดพัก  เป็นสิ่งส าคัญในการ
น าไปสู่การมีสภาพการท างานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านต่อไป 

4.1.6.1  การก าหนดการหยุดพักประจ าวันท างาน 
 ระยะเวลาพักประจ าวันท างานเป็นการหยุดพักระหว่างวันท างานวันหนึ่งกับวันท างาน
อีกวันหนึ่ง  เพ่ือเป็นการพักจากความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานในแต่ละวัน  เพ่ือการนอนหลับ
พักผ่อนหรือประกอบธุระส่วนตัวอ่ืน  โดยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้าง
ท างานบ้าน ได้บัญญัติให้การก าหนดระยะเวลาหยุดพักประจ าวันของลูกจ้างท างานบ้าน  จะต้องไม่
ด้อยไปกว่าผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืนโดยค านึงถึงลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ทุกประเทศมีข้อก าหนดในเรื่องระยะเวลาหยุดพักประจ าวันของลูกจ้างท างาน
บ้านทัง้สิ้น  เช่น  ประเทศนิการากัว310 ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิหยุดพักประจ าวันเป็นเวลา 
8 ชั่วโมงต่อเนื่องกันในตอนกลางคืน  ส่วนประเทศปารากวัย311  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ไม่ได้
อาศัยอยู่กับนายจ้างมีสิทธิหยุดพักประจ าวันเป็นเวลา 12 ชั่วโมงติดต่อกัน ส่วนลูกจ้างท างานบ้านที่
อาศัยอยู่กับนายจ้างมีสิทธิหยุดพักประจ าวันเป็นเวลา 10 ชั่วโมงเพ่ือการนอนหลับ  ส าหรับประเทศ
ฟิลิปปินส์312  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิหยุดพักประจ าวันเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และ
ประเทศอุรุกวัย313  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างมีสิทธิหยุดพักประจ าวันเป็น
เวลา 9 ชั่วโมงต่อเนื่องกันโดยไม่มีการรบกวนจากนายจ้าง เป็นต้น 

                                                           
310Ley núm. 185 por la que se dicta el Código del Trabajo, มาตรา 147 
311Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 154(a) 
312Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 20 
313Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 5 
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 ในประเทศไทย  ข้อก าหนดในเรื่องการหยุดพักประจ าวันท างานนั้นยังไม่มีการบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด จึงไม่มีผู้ใช้แรงงานประเภทใดได้รับการคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  ข้อก าหนด
ในเรื่องนี้จึงสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ผู้
ศึกษาเห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยควรมีการบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการหยุดพักประจ าวันท างาน  
เนื่องจากถ้าไม่มีการคุ้มครองแล้วนั่นหมายความว่าเวลาสิ้นสุดในการท างานของวันหนึ่งกับเวลาเริ่มต้น
ในการท างานของอีกวันหนึ่งจะมีระยะเวลาห่างกันเพียงใดก็ได้  ท าให้ลูกจ้างอาจได้รับการนอนหลับ
พักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัย อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวและการท างานของลูกจ้างได้  ผู้ศึกษาเห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยควรมีข้อก าหนดในเรื่อง
การหยุดพักประจ าวันท างาน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ใช้แรงงานทุกประเภท ไม่เพียงเฉพาะแต่ลูกจ้าง
ท างานบ้าน 

4.1.6.2  การก าหนดการหยุดพักประจ าสัปดาห์ 
 วันหยุดประจ าสัปดาห์เป็นการวันหยุดพักระหว่างสัปดาห์ท างานหนึ่งกับอีกสัปดาห์

หนึ่ง  เพื่อเป็นการหยุดพักผ่อนจากการที่ต้องท างานมาตลอดสัปดาห์  โดยอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน ได้บัญญัติให้ต้องมีวันหยุดประจ าสัปดาห์เป็นเวลา 24 
ชั่วโมงติดต่อกันในทุกๆ รอบ 7 วันเป็นอย่างน้อย 
 ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีวันหยุดประจ า
สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน โดยให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้มี
วันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้  ข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189   
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน ทุกประเทศก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีวันหยุดประจ าสัปดาห์  ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ก าหนดไว้สัปดาห์ละอย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน  เช่น ประเทศฟิลิปปินส์314  ประเทศโบลิเวีย315  
และส าหรับประเทศอุรุกวัย316  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีวันหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อย 36 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยต้องเป็น 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกันในวันอาทิตย์ และส่วนที่เหลือจะเป็นวันใดก็ได้
ตามแต่ความประสงค์ของคู่สัญญา  เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การที่กฎหมายให้สิทธิในวันหยุดประจ าสัปดาห์แก่ลูกจ้างท างานบ้าน
นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก  เนื่องจากส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างนั้น  ถ้า
ไม่ต้องออกไปท าธุระข้างนอกแล้ว วันหยุดประจ าสัปดาห์ก็คือการอยู่บ้านนายจ้างเฉยๆโดยไม่ต้อง
ท างานให้แก่นายจ้าง  ซึ่งดูแล้วอาจจะดูน่าแปลกใจไปบ้าง  แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็น
ลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน  การที่ลูกจ้างท างานบ้านต้องอยู่อาศัยกับนายจ้างก็เนื่องมาจาก
สภาพของการจ้างงาน  เรื่องดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของการท างานบ้าน
ด้วยนั่นเอง 

                                                           
314Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 21 
315Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 12 
316Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 4 
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 4.1.6.3  การก าหนดเวลาพักระหว่างวันท างาน 
 เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสภาพการท างานที่เหมาะสม  การบัญญัติข้อก าหนด
เกี่ยวกับการพักระหว่างวันท างานมีส่วนความส าคัญ  จ านวนและความยาวของช่วงเวลาพักควร
ค านึงถึงเวลาที่ลูกจ้างท างานบ้านได้ท างานต่อเนื่องติดกัน  จุดประสงค์ของการพักระหว่างวันท างาน
ไม่เพียงแต่เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้พักรับประทานอาหารเท่านั้น  แต่ยังเพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้มีเวลาพักผ่อนระหว่างการท างานที่เหมาะสมอีกด้วย 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย  ก าหนดให้ลูกจ้างได้พักอย่างน้อย 1 
ชั่วโมง หลังจากท่ีท างานมาแล้ว 5 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน  แต่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองใน
เรื่องดังกล่าว  ท าให้ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  ท าให้ข้อก าหนดดั งกล่าวไม่
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  มีข้อก าหนดในเรื่องเวลาพักระหว่างวันท างานแตกต่างกันไป เช่น ประเทศ
ปารากวัย317  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีเวลาพักระหว่างวันท างานวันละ 1.5 ชั่วโมง ประเทศ
อุรุกวัย318  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างมีเวลาพักระหว่างวันท างาน 30 นาที 
และวันละ 2 ชั่วโมงส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับนายจ้าง  โดยสามารถตกลงกันได้
ระหว่างคู่สัญญาในการก าหนดช่วงเวลาในการพัก  ส่วนประเทศอิตาลี319  ตามกฎหมายมิได้มีการ
ก าหนดไว้ว่าการพักระหว่างวันท างานต้องเป็นระยะเวลาเท่าใด  เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าให้นายจ้างต้อง
จัดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีเวลาพักระหว่างวันท างานที่เพียงพอ  จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร
ลูกจ้างท างานบ้านและองค์กรนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านได้ตกลงกันไว้ที่วันละ 2 ชั่วโมง ส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน320  เป็นต้น 

 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ในการท างานในแต่ละวันของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยนั้น  
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีการหยุดพักเลย  เมื่อรวมกับการ
ไม่มีการก าหนดเวลาท างานปกติแล้ว  นั่นหมายความว่าลูกจ้างท างานบ้านอาจต้องท างานติดต่อกัน
ตลอดทั้งวันโดยไม่มีเวลาพักเลย  การที่ให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานโดยไม่มีการหยุดพัก  ย่อมจะท าให้
ลูกจ้างท างานบ้านเหน็ดเหนื่อย  ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  และส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจ้างท างานบ้าน  ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการคุ้มครองให้ลูกจ้างท างานบ้านมีระยะเวลาพักผ่อนในขณะ
ท างานในแต่ละวันด้วย 

 
 

                                                           
317Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 205 
318Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 3 
319Act No. 339 to provide for the employment relationships of domestic 

workers, มาตรา 8 
320Verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 

lavoro nel settore domestic,  op. cit. 
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4.1.6.4  การก าหนดช่วงเวลารอรับค าสั่งงาน 
 ลูกจ้างท างานบ้านอาจถูกสั่งให้อยู่รอเพ่ือถูกเรียกใช้งานในช่วงเวลาอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ใน

เวลาการท างานปกติ  จึงไม่มีอิสระที่จะใช้เวลาตามที่ตนเองต้องการ  ซึ่งโดยทั่วไปเรียกเวลานี้ว่าช่วง
เตรียมพร้อมรองาน หรือช่วงอยู่รอค าสั่งงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่ ท าหน้าที่ดูแล
เด็กเล็กหรือผู้ปววยซึ่งอาจต้องพร้อมถูกเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่
มีคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้าน  บัญญัติว่าให้การรอรับค าสั่งงานดังกล่าวเป็นชั่วโมงการท างานตาม
กรอบของกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศ ข้อตกลงร่วมกัน หรือวิธีการที่เรียกชื่ออ่ืนๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายในประเทศ 
 ส าหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ในปัจจุบันมีเพียงประเทศเดียวที่มีข้อก าหนดในเรื่องช่วงเวลารอรับค า
สั่งงาน คือ ประเทศแอฟริกาใต้321 โดยวางข้อก าหนดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการให้ลูกจ้างรอรับค าสั่งงาน  
จ านวนครั้งที่อนุญาตให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างรอรับค าสั่งงาน  และค่าตอบแทนส าหรับช่วงเวลาดังกล่าว 
 ในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใช้บังคับในประเทศไทย  หาก
ประเทศไทยต้องการให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้  ผู้ศึกษาเห็นว่า ในการบัญญัติข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
การจ ากัดช่วงเวลาในการอยู่รับค าสั่งงาน   การจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างท างานบ้านในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน  เพราะต้องให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการที่ต้องพร้อม
จะถูกใช้งานตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาสิ้นสุด  และขณะเดียวกันข้อก าหนดดังกล่าวก็ต้องมีความยืดหยุ่น  
เนื่องจากสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านมีความพิเศษที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับนายจ้างตลอดเวลา  
ท าให้ยากต่อการจ าแนกว่าช่วงเวลาใดบ้างที่เป็นช่วงเวลาท างาน  ผู้ศึกษาเห็นว่า  ในการบัญญัติ
ข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวควรค านึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน เช่น  การก าหนดนิยามว่าช่วงเวลารอ
รับค าสั่งงานนั้นเป็นอย่างไร  การก าหนดค่าตอบแทน  การจ ากัดระยะเวลาในการรอรับค าสั่งงาน 
และการก าหนดข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  เป็นต้น 
 

4.1.7  การหยุดพักผ่อนประจ าปีและการหยุดในวันหยุดตามประเพณี   
 การหยุดพักผ่อนประจ าปีและการหยุดในวันหยุดตามประเพณี  เป็นส่วนประกอบส าคัญใน
การบัญญัติข้อก าหนดในเรื่องเวลาการท างานที่ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้าน  เพราะช่วงเวลาใน
การหยุดงานดังกล่าวไม่เพียงแค่เป็นการหยุดพักหรือให้เวลาว่างแก่ลูกจ้างท างานบ้านเท่านั้น  แต่ยัง
เป็นโอกาสที่ลูกจ้างท างานบ้านจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของพวกเขา  อีกท้ังช่วงเวลาหยุดดังกล่าวมี
ความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อลูกจ้างท างานบ้านที่อพยพจากภูมิล าเนาและครอบครัวมา
ท างานต่างท้องถิ่นอีกด้วย 

4.1.7.1  การหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดว่า
ในการพิจารณาก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ต้องก าหนดให้ไม่ด้อยไปกว่า

                                                           
321Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 14 
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ผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ทุกประเทศมีข้อก าหนดในเรื่องการหยุดพักผ่อนประจ าปี  แต่อาจมี
หลักเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง  เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์322  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานมา
เป็นเวลา 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้เป็นเวลา 5 วัน  วันหยุดพักผ่อนประจ าปีดังกล่าวไม่
สามารถสะสมข้ามปีได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  ส่วนประเทศมอริเชียส 323  ก าหนดให้
ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 วัน เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกัน มีสิทธิหยุด
พักผ่อนประจ าปีเป็นเวลา 14 วัน ส าหรับประเทศอุรุกวัย324 มิได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการหยุดพักผ่อน
ประจ าปีของลูกจ้างท างานบ้านไว้  เพียงแต่มีการก าหนดว่าลูกจ้างท างานบ้านก็มีสิทธิในการหยุด
พักผ่อนประจ าปี เป็นต้น 
 ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งท างานมาเป็นเวลา
ครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ไม่น้อยกว่า 6 วันท างาน  ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ให้วันหยุดพักผ่อนประจ าปีสามารถสะสมไว้เพ่ือไปรวมกับปีต่อๆไปได้   และลูกจ้างท างานบ้านเองก็
ได้รับการคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง  ในการที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านหยุดพักผ่อนประจ าปีโดยการอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้าง  บางครั้งนายจ้างอาจต้องการที่
จะเรียกใช้งานหรือมอบหมายงานให้ท า  ลูกจ้างท างานบ้านเองก็คงจะไม่ขัดค าสั่งหรือปฏิเสธการ
ท างานดังกล่าว  ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายจ้างหรือความเกรงอกเกรงใจกัน  
ผู้ศึกษาเห็นว่า การก าหนดบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวอาจก าหนดว่าเมื่อลูกจ้างท างานบ้านได้หยุด
พักผ่อนประจ าปี  นายจ้างไม่อาจเรียกหรือสั่งให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  
หรืออาจจะก าหนดว่าช่วงเวลาที่ใช้ไปกับนายจ้างหรือครอบครัวของนายจ้างไม่ถือว่าเป็นวันหยุด
พักผ่อนประจ าปี  เป็นต้น 

4.1.7.2  การหยุดในวันหยุดตามประเพณี 
 วันหยุดตามประเพณี  หมายความถึง  วันหยุดต่างๆ ที่มีความส าคัญทั้งในทางศาสนา 
และทางประเพณีของชาติ  ซึ่งหากมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อก าหนดให้ความคุ้มครองในเรื่อ ง
การหยุดในวันหยุดตามประเพณีแล้ว ลูกจ้างท างานบ้านก็ควรจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวด้วย  
ไม่เพียงแต่เป็นการให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสภาพการท างานที่มีความเหมาะสมเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงาน
อ่ืน แต่ยังเป็นการยอมรับว่าผู้ใช้แรงงานเหล่านี้เป็นสมาชิกของสังคมอีกด้วย   

 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ในบางประเทศกฎหมายครอบคลุมลูกจ้างท างานบ้านให้ได้วันหยุดตามประเพณี

                                                           
322Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 29 
323Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 6(1)a,(2) 
324Decreto 615/989, que reglamenta el salario vacacional. 
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ด้วย  แต่หากลูกจ้างท างานบ้านยินยอมท างานในช่วงวันหยุดดังกล่าว  ในกรณีเช่นนี้กฎหมายมักมีการ
ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนไว้ด้วย เช่น  ประเทศมอริเชียส325 และประเทศแอฟริกาใต้326  เป็นต้น   
 ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิในการ
หยุดตามวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  ผู้ศึกษาเห็นว่า  การให้ความคุ้มครองใน
เรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสม  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านเองก็ต้องการมีวันหยุดตามประเพณี  
เพ่ือที่จะประกอบกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือตามความเชื่อทางศาสนาของ
ตน  อีกทัง้ยังจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการกลับภูมิล าเนาเพื่อพบปะญาติพ่ีน้องที่ได้หยุดในวันหยุดตาม
ประเพณีเช่นเดียวกันด้วย  ซึ่งหากนายจ้างประสงค์ที่จะมอบหมายงานให้ลูกจ้างท างานบ้านในวันหยุด
ดังกล่าวก็สามารถกระท าได้ แต่ต้องตกลงกับลูกจ้างท างานบ้านว่าจะหยุดวันอ่ืนชดเชยให้ หรื อ
นายจ้างจะจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ก็ได้ 
 

4.1.8  การก าหนดการลาหยุด 
 การลาหยุด  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย  มีอยู่ 6 ประเภท คือ 

1) วันลาปววย 
2) วันลากิจ 
3) วันลาเพ่ือท าหมัน 
4) วันลาเพ่ือรับราชการทหาร 
5) วันลาเพ่ือฝึกอบรม 
6) วันลาเพ่ือคลอดบุตร 

ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครองเพียงประการเดียวเท่านั้นคือการลาปววย  ผู้ศึกษาเห็นว่า 
วันลาหยุดที่มีความส าคัญกับลูกจ้างท างานบ้านเป็นอย่างมาก คือ  การลาปววย และการลาเพ่ือคลอด
บุตร  จึงเห็นควรน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ดังนี้ 

4.1.8.1  การลาปววย 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิลาปววย
ได้เท่าท่ีปววยจริง  และในกรณีท่ีลาปววยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างมีสิทธิเรียกให้ลูกจ้างแสดงใบรับรอง
แพทย์เพ่ือเป็นหลักฐานการลานั้น  เมื่อลูกจ้างท างานบ้านลาปววย นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านในวันลาปววยเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา  แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน 

 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างของประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับ
ที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ส่วนใหญ่มีการก าหนดถึงสิทธิในการลาปววย
ของลูกจ้างท างานบ้านเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานอื่น แต่ก็มีบางประเทศที่มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

                                                           
325Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010,  มาตรา 2(1) 
326Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 5(1) 
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เช่น ประเทศแอฟริกาใต้327 ก าหนดจ านวนวันที่ลูกจ้างท างานบ้านสามารถลาปววยได้  โดยก าหนดจาก
ระยะเวลาของการจ้างงาน  และหากลูกจ้างท างานบ้านให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนตัว
ลูกจ้าง  นายจ้างสามารถหักเงินค่ารักษาพยาบาลนั้นจากค่าตอบแทนของลูกจ้างท างานบ้านได้   
ส าหรับประเทศมอรีเชียส328 ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานให้แก่นายจ้างไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 
6 วัน  เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกันให้แก่นายจ้าง  มีสิทธิในการลาปววย 21 วันโดยได้รับค่าจ้าง เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยก าหนดให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับสิทธิในการลาปววยนั้นมีความเหมาะสมแล้ว  แต่เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายในขณะท างาน จึงควรมีการเพ่ิม
บทบัญญัติให้นายจ้างท าการช่วยเหลือตามสมควรในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านเจ็บปววย เช่น  การจัด
ให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการรักษาพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น 

 4.1.8.2  การลาคลอดบุตร   
 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือให้มั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะมีสิทธิต่างๆที่ไม่ด้อยกว่า
ผู้ใช้แรงงานอ่ืนในเรื่องหน้าที่ความเป็นมารดาและการลาคลอดบุตร   
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  ส่วนใหญ่มีการก าหนดถึงสิทธิในการลาคลอดของลูกจ้างท างานบ้านเช่นเดียวกับ
ผู้ใช้แรงงานอ่ืน  แต่ก็มีบางประเทศที่มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  เช่น  ประเทศแอฟริกาใต้ 329  
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิในการลาคลอดบุตรเป็นเวลา 4 เดือนต่อเนื่องกัน  โดยสามารถเริ่ม
ลาได้ตั้งแต ่4 สัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดหรือตามค าแนะน าของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ  ส าหรับ
ประเทศมอริเชียส330  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานให้แก่นายจ้างติดต่อกันมาเป็นเวลา 12 
เดือน  มีสิทธิในการลาคลอดบุตร 12 สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง  เป็นต้น 

 การที่ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องการลาคลอด
บุตร ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านขาดรายได้เนื่องจากการที่ต้องคลอดบุตรและการท าหน้าที่เป็นมารดา  ผู้
ศึกษาเห็นว่า  บทบัญญัติในเรื่องการลาคลอดบุตรและการท าหน้าที่ความเป็นมารดานี้มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก  เนื่องมาจากลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิง  การไม่ให้ความคุ้มครองในเรื่อง
การลาคลอดบุตรและการท าหน้าที่เป็นมารดา  ถือเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการมีครรภ์และการ
ท าหน้าที่เป็นมารดาด้วย  นอกจากนั้น ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
ทางการประกันสังคม  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตรอีกด้วย  จึงเห็น

                                                           
327Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 20 
328Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 6 
329Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 22 
330Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 7(1)a 
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ควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองในการลาคลอดบุตรแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดย
ก าหนดระยะเวลาของการลา เงื่อนไขส าหรับการลา  เท่าที่ไม่ขัดกับลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน 
และไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนายจ้างเนื่องมาจากการหยุดงานของลูกจ้างท างานบ้านมาก
เกินไป 
 

4.1.9  การจ่ายค่าตอบแทน 
 โดยทั่วไปแล้วลูกจ้างท างานบ้านจะมีอ านาจในการต่อรองที่ต่ าเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการ
จ้างงาน  รวมถึงเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน  อีกทั้งไม่มีการท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องค่าตอบแทน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพ  ลูกจ้างท างานบ้านมักเผชิญปัญหาในเรื่องการ
ปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องค่าตอบแทน  ทั้งในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนไม่เต็มจ านวนและล่าช้า  
บทบัญญัติในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ าและการคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างมีส่วนส าคัญมากในการท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีสภาพการท างานที่มีเหมาะสม 

 4.1.9.1  การคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างข้ันต่ า 
 ในประเทศไทย  มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าไว้แตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด  โดย
มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าอยู่เสมอตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  เพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง
ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพได้ตามค่าครองชีพในขณะนั้น    แต่ลูกจ้างท างานบ้าน
ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ านี้แต่อย่างใด 
 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า  หากได้มีการก าหนดไว้  
และส าหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  ทุกประเทศมีการก าหนดถึงสิทธิในการได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ าของลูกจ้างท างานบ้าน  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน คือ  

1)   ให้การคุ้มครองเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นการทั่วไปทั้งประเทศตามกฎหมาย 
เช่น  ประเทศโบลิเวีย331  ประเทศเอกวาดอร์332  และประเทศนิการากัว333  เป็นต้น 

2)   ให้คุ้มครองเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามภาคของการประกอบอาชีพ เช่น ประเทศ
แอฟริกาใต้334 ประเทศฟิลิปปินส์335 และประเทศอุรุกวัย336 เป็นต้น   

                                                           
331Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 14 
332Acuerdo Ministerial N° 00249, มาตรา 1 
333Ley núm. 185 por la que se dicta el Código del Trabajo, มาตรา 146 
334Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 2 
335Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 24 
336Ley No. 10449, sobre el Consejo de Salarios, มาตรา 5 
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 ผู้ศึกษาเห็นว่า  การที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ า  ท าให้นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องอัตราค่าจ้างได้โดยอิสระ  อีกทั้งการที่
ลูกจ้างท างานบ้านมักจะมีอ านาจในการต่อรองน้อย  ท าให้ในบางครั้งลูกจ้างท างานบ้านจ าต้องยอมรับ
ในอัตราค่าจ้างที่นายจ้างเสนอ  เนื่องจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ต้องการหาที่ท างานและที่อยู่
อาศัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้อพยพ  ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความ
เดือนร้อนเป็นอย่างมาก  ผู้ศึกษาเห็นว่า  ควรให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ า  โดยควรร่วมมือกับองค์กรของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือการปรึกษาหารือในการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและแนวทางในการให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  แต่เนื่องจากลูกจ้าง
ท างานบ้านนั้นมิใช่แรงงานในภาคการผลิต อีกทั้งนายจ้างก็มิใช่ผู้ประกอบการ  ดังนั้น  การก าหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าจึงต้องค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างด้วย 

4.1.9.2  การคุ้มครองเรื่องข้อก าหนดในการจ่ายค่าตอบแทน 
 การคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านมีจุดมุ่งหมายในการให้ความเท่า
เทียมกันในเรื่องระดับค่าตอบแทน  ส่วนการคุ้มครองเรื่องข้อก าหนดการจ่ายค่าจ้างนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความมั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับการจ่ายค่าจ้างด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
นอกจากนั้นแล้ว  การสนับสนุนและการส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นทางการโดยให้มีการท าหนังสือ
สัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการคุ้มครองการจ่ายค่าจ้าง  
ด้วยการก าหนดอัตราค่าจ้าง  ช่วงเวลาในการจ่ายค่าจ้าง  วิธีการและสถานที่ในการจ่ายค่าจ้าง และ
เงื่อนไขในการหักค่าจ้างใดๆตามที่ได้ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านลงในสัญญา  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝวาย 

 1)  การก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทน 
   ข้อก าหนดให้เรื่องช่วงเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนนับเป็นหนึ่งในเรื่องหลัก
ในการพิจารณาบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุ้มครองการจ่ายค่าจ้าง  เนื่องจากมีลูกจ้างท างานบ้านจ านวน
มากต่างประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว337  อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกควรก าหนดให้การจ่ายค่าจ้างนั้นต้องเป็นการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ท างานบ้านโดยตรงและช าระเต็มจ านวน  โดยเป็นเงินตราที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย และจ ากัด
ช่วงเวลาในการจ่ายว่าไม่ควรห่างกันเกินคราวละ 1 เดือน  เว้นแต่กฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ 
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  ส่วนใหญ่มีบทบัญญัติก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทนของลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นการเฉพาะ  เช่น  ประเทศโบลิเวีย  ก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างท างานบ้านให้
ต้องจ่ายเป็นรายเดือน  ในสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย และต้องช าระเต็มจ านวนโดยไม่สามารถแบ่งช าระได้  

                                                           
337ILO, Decent Work for Domestic Workers Report IV(1), In International 

Labour Conference, 99th Session,  Geneva: International Labour Office, 2010, para 
24–25. 
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ประเทศฟิลิปปินส์338  ก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ให้ช าระแก่ตัว
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นเงินสด  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยไม่สามารถช าระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน  
บัตรคูปอง หรือสิ่งอ่ืนแทนค่าจ้างที่เป็นเงินสด  ส าหรับประเทศแอฟริกาใต้339  ก าหนดวิธีในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยต้องจ่ายเป็นสกุลเงินของแอฟริกาใต้  เป็นรายเดือน  รายวัน 
หรือรายปักษ์  โดยเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร หรือฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ก าหนดโดยลูกจ้างท างาน
บ้าน  และในการจ่ายค่าจ้างนั้นต้องจ่าย ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้าน และในระหว่าง
ช่วงเวลาการท างาน  เป็นต้น 

ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราไทยให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน ณ 
สถานที่ท างาน  โดยหากจะจ่ายด้วยวิธีอ่ืนก็จะต้องได้รับความยิมยอมจากลูกจ้างท างานบ้านก่อน  ผู้
ศึกษาเห็นว่า  การให้ความคุ้มครองในเรื่องการก าหนดวิธีในการจ่ายค่าตอบแทนนี้มีความสอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน แต่ควรมีบทบัญญัติ
เพ่ิมเติมในส่วนของการห้ามนายจ้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการใช้จ่ายค่าจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน  
เนื่องจากสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้านนั้นมีความใกล้ชิดกับตัวนายจ้างเป็นอย่างมาก  ซึ่งใน
บางครั้งนายจ้างอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของลูกจ้างท างานบ้านได้  ท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านไม่อาจใช้จ่ายเงินค่าจ้างนั้นได้อย่างเป็นอิสระ  เช่น นายจ้างอาจชักชวนหรือออกค าสั่งให้
ลูกจ้างท างานบ้านซื้อสินค้าหรือสิ่งของบางอย่างจากนายจ้างหรือจากบุคคลอื่น  ด้วยความเกรงใจหรือ
เกรงกลัวว่าจะท าให้นายจ้างเกิดความไม่พอใจหากขัดค าสั่ง  ลูกจ้างท างานบ้านจึงต้องจ ายอมท าตาม  
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นอย่างมาก  ผู้ศึกษาเห็นควรมีการพิจารณาในเรื่อง
นี้ในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านด้วย 

   2)  การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงิน  
   อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  

ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถบัญญัติข้อก าหนดให้น าค่าตอบแทนบางส่วนมาจ่ายเป็นสิ่งของ
ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือใช้เป็นการส่วนตัวและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างท างานบ้าน  โดยมูลค่า
ของสิ่งของนั้นเป็นธรรมและมีความเหมาะสม  โดยต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้ใช้แรงงานอื่น 

   ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  มีบทบัญญัติในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงิน  บางประเทศ
ไม่อนุญาตให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนเลยนอกจากเงิน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์340  ประเทศ

                                                           
338Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 25 
339Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 5 
340Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 25 
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โบลิเวีย341  เป็นต้น  ส่วนในประเทศที่อนุญาตให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินได้ก็มีข้อก าหนดที่
แตกต่างกันไป เช่น  ประเทศปารากวัย342  ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าจ้าง  ประเทศนิการากัว343  ก าหนดให้นายจ้าง
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นสิ่งอ่ืนแทนเงินได้บางส่วน  แต่ไม่ได้ก าหนดจ านวนที่
แน่นอนไว้  ส่วนประเทศอุรุกวัย344 ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นสิ่ง
อ่ืนแทนเงินได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับเป็นค่าที่พักอาศัยและอาหาร  
และร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหากได้รับแต่อาหารเพียงอย่างเดียว  เป็นต้น 

   ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่อนุญาตให้นายจ้างจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นสิ่งอ่ืนที่มิใช่เงิน  แต่ลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง
ส่วนใหญ่จะได้รับอาหารและที่พักอาศัยซึ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของค่าจ้างโดยปริยาย  เนื่องจาก
ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้ความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  นายจ้างจึงสามาถก าหนดค่าจ้างตาม
จ านวนที่ต้องการโดยค านวณค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าอาหารและค่าที่พักอาศัยเข้าไปแล้ว ได้โดยอิสระ  
ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้มีการ
ให้อาหารและที่พักอาศัยเป็นสวัสดิการที่นายจ้างจะต้องจัดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยห้ามมิให้
น ามาคิดค านวณเป็นค่าจ้าง 

   3)  การควบคุมการหักเงินค่าตอบแทน 
   การควบคุมการหักเงินค่าตอบแทนเป็นวิธีหนึ่งในการให้การรับรองว่า
ลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับค่าจ้างในจ านวนที่ครบถ้วน และไม่ถูกนายจ้างเบียดบังค่าจ้างบางส่วนไป
ตามอ าเภอใจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
   ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  หลายประเทศมีบทบัญญัติในเรื่องการควบคุมการหักเงินค่าตอบแทน
ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์345  ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างหักเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเว้นแต่ เป็นกรณีตามที่กฎหมายอนุญาต และประเทศ
แอฟริกาใต้346  ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างหักเงินค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือเป็น
ค่าปรับหรือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  เช่น  อุปกรณ์ในการท างาน  
เสื้อผ้า  หรือเพ่ือส าหรับเป็นค่าอาหารของลูกจ้างท างานบ้านในขณะที่ท างานหรืออยู่ในสถานที่ท างาน  
เป็นต้น 

                                                           
341Ley n°2450, Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado del Hogar, มาตรา 14 
342Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 231 
343Ley núm. 185 por la que se dicta el Código del Trabajo, มาตรา 146 
344Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 14 
345Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 25 
346Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 
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   ในประเทศไทย  กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยมีการก าหนดห้าม
นายจ้างหักเงินค่าจ้างไว้  แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  ท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องการหักเงินค่าตอบแทน  ผู้ศึกษาเห็นว่า  การหักเงิกค่าจ้างนั้น
เป็นสิ่งที่อาจกระท าได้  ถ้าการหักเงินนั้นเป็นไปเพ่ือเหตุผลทางวินัยหรือเพ่ือค่าธรรมเนียมจัดหางานที่
นายจ้างได้ส ารองจ่ายไปก่อนให้แก่บริษัทจัดหางาน  โดยบทบัญญัติควรก าหนดว่า  เมื่อมีการหักเงิน  
ให้นายจ้างแจ้งให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยล่วงหน้าและเป็นลายลักษณ์อักษร   และควรมีการจ ากัด
การหักเงินเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่มากเกินไปแก่ลูกจ้างท างานบ้าน  และควรระบุเงื่อนไขใน
การหักเงินไว้ในข้อก าหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย 
    4)  การก าหนดให้มีบัญชีสถานะการเงิน 
   ข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้
แนะน าให้ประเทศสมาชิกก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านควรได้รับบัญชีสถานะการเงินที่สามารถเข้าใจ
ได้โดยง่าย      
   ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  มีหลายประเทศมีบทบัญญัติในเรื่องการก าหนดให้มีบัญชีสถานะการเงิน
ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์347  ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มี
หลักฐานในการจ่ายค่าจ้างในแต่ละครั้งให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยมีการแสดงถึงจ านวนเงินค่าจ้างที่
ได้รับ และจ านวนเงินที่ถูกหักและสาเหตุที่ถูกหักเงินหากมีการหักเงิน และนายจ้ างต้องเก็บรักษา
ส าเนาบัญชีสถานะการเงินดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี ส่วนประเทศมอริเชียส348  ก าหนดให้นายจ้างทุก
คนต้องจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือลงบนบัญชีสถานะการเงินเพ่ือเป็น
หลักฐานว่าได้มีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านแล้ว  ส าหรับป ระเทศแอฟริกาใต้349  
ก าหนดให้นายจ้างต้องให้บัญชีสถานะการเงินแก่ลูกจ้างท างานบ้านทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน  และ
นายจ้างต้องเก็บรักษาส าเนาบัญชีสถานะการเงินดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น 

   ปัจจุบัน  กฎหมายแรงงานของไทยยังไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว  ผู้
ศึกษาเห็นว่า  ควรมีบทบัญญัติก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านโดยมีหลักฐาน
การจ่ายเงิน  และควรก าหนดให้นายจ้างต้องเก็บบันทึกการจ่ายเงินเอาไว้ด้วย  การเก็บบัญชีสถานะ
การเงินนี้มีประโยชน์เช่นเดียวกับสัญญาเป็นหนังสือ   เพราะการเก็บบันทึกดังกล่าวมีส่วนส าคัญใน
การท าให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเป็นทางการ  อีกทั้งหลักฐานการจ่ายเงินเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่า
นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านได้มีการจ้างงานกันจริงตามความสัมพันธ์ทางการจ้างงานตามกฎหมาย  
อีกทั้งหลักฐานดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการแก้ไขข้อพิพาท  หากเกินการเรียกร้องหรือการ
ด าเนินคดีกันอีกด้วย 

                                                           
347Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 26 
348Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2010, มาตรา 4(2) 
349Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 6 



105 

 

 4.1.10  การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก 
 ลูกจ้างท างานบ้านที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 15 ปี ควรที่จะได้รับการคุ้มครองเป็น
พิเศษตามลักษณะเฉพาะของการประกอบอาชีพท างานบ้าน บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กควรมุ่งไปที่การวางข้อก าหนดในเรื่องสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับอายุ และสภาพร่างกายของตัวลูกจ้างท างานบ้าน  รวมถึง
การป้องกันการท างานที่เสี่ยงอันตราย   
 บทบัญญัติของกฎหมายควรก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
เด็กจากอันตรายในการประกอบอาชีพท างานบ้าน  และให้การสนับสนุนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก
ในการศึกษาอบรมและฝึกฝนพัฒนาตนเอง  โดยประเทศสมาชิกหลายประเทศก าหนดให้นายจ้างต้อง
เก็บบันทึกของลูกจ้างท างานบ้านของตนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐ  และต้อง
ท าให้มั่นใจว่าบันทึกดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานที่มีอ านาจเพ่ือการตรวจสอบและ
ปกป้องลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กจากการท างานที่เป็นอันตราย  และเพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาและฝึกอบรมในอนาคตต่อไป 

4.1.10.1  การคุ้มครองในเรื่องการมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
 ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ประกอบอาชีพ

รับจ้างท างานบ้านให้แก่ครัวเรือนอ่ืนที่ไม่ใช่ครัวเรือนของตนเอง  บทบัญญัติของกฎหมายควร
ก าหนดให้นายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี มีหน้าที่ต้องจัดให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี และควรให้ความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยด้วย 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  หลายประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้เป็นการเฉพาะ  เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์350  ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นเด็กได้รับความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและสวัสดิการต่างๆเช่นเดียวกับลูกจ้างท างาน
บ้านทั่วไป และให้นายจ้างให้ความมั่นใจว่าลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กจะได้รับความคุ้มครองในเรื่อง
การมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี  อีกทั้งนายจ้างที่ล่วงละเมิดลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กจะ
ได้รับโทษในระดับที่สูงขึ้นกว่าปกติหนึ่งระดับ  และห้ามมิให้จ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กอีก
ต่อไป  ส าหรับประเทศแอฟริกาใต้351  มีข้อก าหนดหลายประการส าหรับนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นเด็กให้ท างานที่อาจเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก  อีกบทบัญญัติยังได้มีการ
ก าหนดโทษส าหรับนายจ้างที่ฝวาฝืนบทบัญญัติดังกล่าวด้วย 

 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กควรได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ
มากกว่าลูกจ้างท างานบ้านทั่วไป  เพ่ือมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทั้งในเรื่องสภาพการจ้าง
งาน และการมีชีวิตที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก  อีกทั้งนายจ้างบางรายก็ต้องการลูกจ้างท างาน

                                                           
350Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 
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บ้านที่เป็นเด็ก  เพ่ือที่จะจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ต่ าและสามารถควบคุมสั่งการได้ง่ายกว่า  และตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กกลับไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่อง
การใช้แรงงานเด็ก  มีเพียงการคุ้มครองในเรื่องการห้ามจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคล
อ่ืนเท่านั้น  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีข้อก าหนดในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ให้มี
สภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานที่เหมาะสมกับตัวเด็ก  และมีบทลงโทษนายจ้างที่ฝวาฝืน
บทบัญญัติดังกล่าวด้วย 

4.1.10.2  การท าสัญญาจ้างงาน 
 บทบัญญัติของกฎหมายควรก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น

เด็กเมื่อเด็กเข้าท าสัญญาจ้างแรงงาน  ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการท าสัญญาจ้าง
งานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้เป็นการเฉพาะ  เช่น  ประเทศปารากวัย352 และประเทศอิตาลี353  
การจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่ เป็นเด็กต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่  
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ก่อนการท าสัญญาจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ข้อก าหนดเรื่องดังกล่าวควรน ามาพิจารณาในการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติที่ก าหนดให้ในการท า
สัญญาต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเด็กที่มาท างาน
เป็นลูกจ้างท างานบ้านมิได้มาท างานโดยการถูกหลอกลวง  หรือถูกบังคับจากนายจ้าง  อีกทั้งเพ่ือที่
ผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้ตรวจสอบสัญญาให้แน่ใจว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับประโยชน์
และค าแนะน าเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพของการจ้างงานอย่างครบถ้วนด้วย 

4.1.10.3  การจ ากัดเวลาในการท างาน 
 การท างานยาวนานเกินไปนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของลูกจ้างท างานบ้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการจ ากัด
เวลาในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ประเทศปารากวัย354  
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กมีเวลาในการท างานไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ต่อวัน ถ้าลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กยังต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียน  ส่วนประเทศเอกวาดอร์ 355  ได้มี
หลักเกณฑ์ในการเรื่องชั่วโมงการท างานของลูกจ้างทุกประเภทที่อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไว้ที่
ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น 
 ในประเทศไทย  แรงงานเด็กได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการห้ามท างานในตอน
กลางคืน  และการมีเวลาพักระหว่างการท างานที่มากกว่าแรงงานที่เป็นผู้ใหญ่  แต่บทบัญญัติดังกล่าว

                                                           
352Ley Nº 1.680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, มาตรา 66 
353Act No. 339 to provide for the employment relationships of domestic 

workers, มาตรา 4 
354Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 11(2) 
355Codificacion del Codigo del Trabajo, 1997, มาตรา 136 
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นั้นยกเว้นความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ผู้ศึกษาเห็นว่า  ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก
ไม่ควรมีเวลาในการท างานเท่ากับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้ใหญ่  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
เด็กยังต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ  เพ่ือการเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาด้านจิตใจ  
ดังนั้น  กฎหมายจึงควรก าหนดบทบัญญัติเป็นในการจ ากัดชั่วโมงการท างานของลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นเด็ก  โดยการปรึกษาหารือกันระหว่างองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างท างานบ้าน 

4.1.10.4  การเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม 
 ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีความยากจน  ขาดโอกาส
ทางสังคม  และขาดโอกาสทางการศึกษา และด้วยความจ าเป็นจึงต้องส่งเด็กให้ไปท างานเพ่ือน า
รายได้มาจุนเจือครอบครัว  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่า ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กจะไม่เสียโอกาสหรือถูก
รบกวนในเรื่องการศึกษาและการฝึกอาชีพ 
 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการศึกษาฝึกอบรมของลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นเด็กไว้ เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์356  ก าหนดให้นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก
สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการศึกษาอย่างน้อยในประดับประถมศึกษา  โดยค่าใช้จ่ายในการศึกษานั้น
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน  
ส่วนประเทศแอฟริกาใต้357  ห้ามมิให้นายจ้างท าให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม  และประเทศเอกวาดอร์358 มีข้อก าหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นเด็กได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม  โดยอย่างน้อยที่สุดในระดับประถมศึกษา 

 ในประเทศไทยมีการให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสิทธิในการลาเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน  แต่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กนั้น
ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  ผู้ศึกษาเห็นว่า  การที่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่มีสิทธิที่จะลาไปฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง  เด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ความจริงแล้วยังเป็นวัยที่สมควร
จะต้องได้รับการศึกษาอยู่ในโรงเรียน   แต่เมื่อจ าเป็นต้องออกจากโรงเรียนมาท างานเป็นลูกจ้าง
ท างานบ้าน  ท าให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาสติปัญญาและความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆเหมือน
เด็กปกติทั่วไปในสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาเห็นว่ากฎหมายควรที่จะให้การสนับสนุนลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นเด็กในการเข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  แม้การท างานบ้านอาจจะมีสภาพการ
ท างานต่างจากงานประเภทอ่ืน  แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสมในการที่กฎหมายจะไม่ให้ความ
คุ้มครอง ผู้ศึกษาเห็นว่าหากให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถจะเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กอย่างมาก 

                                                           
356Labor Code of the Philippines, มาตรา 146 
357Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 23 
358Codificacion del Codigo del Trabajo, 1997, มาตรา 274 
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 4.1.10.5  การเก็บบันทึกและการจดแจ้งการจ้างงาน 
 กฎหมายควรก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นเด็ก หรือจดแจ้งการจ้างงานเด็กต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ควบคุมการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองในเรื่องการเก็บ
บันทึกและการจดแจ้งการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้ เช่น ประเทศแอฟริกาใต้359  
ก าหนดให้นายจ้างต้องเก็บบันทึกข้อมูลของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กที่ได้จ้างไว้เป็นเวลา 3 ปี  ส่วน
ประเทศปารากวัย360  ก าหนดให้นายจ้างต้องเก็บบันทึกข้อมูลของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กที่ได้
จ้างไว้  และต้องแจ้งการจ้างงานนั้นต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจภายใน 72 ชั่วโมง เป็นต้น 
 ในประเทศไทย นายจ้างสามารถจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าท างานเป็นลูกจ้างท างาน
บ้านได้  โดยที่ไม่ต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน  เพียงแต่จัดท าบันทึกสภาพการ
จ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง 
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ และแจ้งการสิ้นสุดการจ้ างลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้น  เนื่องจากบทบัญญัติในการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กถูก
ยกเว้นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไว้  ผู้ศึกษาเห็นว่า  ควรก าหนดให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในเรื่องดังกล่าวด้วย  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กมี
ความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสภาพการจ้างงาน  ทั้งด้วยความเยาว์วัยและ
การขาดความรู้  การที่กฎหมายก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการจัดท าบันทึกสภาพการจ้างงานและ
แจ้งการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กนั้น  จะมีส่วนช่วยไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้แรงงานเด็กได้
เป็นอย่างมาก  แต่การยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างท างานบ้านซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจ
แรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าท างาน  เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็กเป็น
อย่างยิ่ง 
 

4.1.11  การคุ้มครองในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน 
ในบางประเทศ  หน่วยงานจัดหางานเอกชนมีบทบาทส าคัญในการจัดหาลูกจ้างท างานบ้าน

ให้แก่นายจ้าง  หน่วยงานจัดหางานบางแห่งให้บริการในการช่วยเหลือนายจ้างในการคัดเลือกผู้ที่จะ
มาเป็นลูกจ้างท างานบ้าน  และช่วยลูกจ้างท างานบ้านในการหางานด้วย  และหน่วยงานจัดหางาน
บางแห่งยังมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าว  ในการจัดหาลูกจ้างท างาน
บ้านมาจากอีกประเทศหนึ่งเพื่อมาท างานในอีกประเทศหนึ่งอีกด้วย   

                                                           
359Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 23(3) 
360Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, มาตรา 60 และมาตรา 61 
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โดยทั่วไปแล้วบทบัญญัติเก่ียวกับหน่วยงานจัดหางานจะเป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันการ
ฉ้อโกง  การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  การถูกเอารัดเอาเปรียบ และแรงงานบังคับ361 แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
สิ่งที่ลูกจ้างท างานบ้านมักพบได้บ่อย คือ หน่วยงานจัดหางานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใน
การจัดหางานที่สูงเกินจริง  อันท าให้ลูกจ้างท างานบ้านเป็นหนี้ที่อาจเรียกได้ว่าไม่อาจปลดเปลื้ องได้ 
และการท าให้ลูกจ้างท างานบ้านเข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน362  ดังนั้น หากประเทศสมาชิกไม่
ว่าจะเป็นประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางของลูกจ้างท างานบ้าน  ไม่มีข้อก าหนดในการให้ความ
คุ้มครองในเรื่องดังกล่าว  อาจส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับทราบข้อก าหนดและเงื่ อนไขในการ
ท างานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นการผูกพันลูกจ้างท างานบ้านให้ท างานให้แก่นายจ้าง  เพ่ือ
น าเงินค่าจ้างไปช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สูงเกินจริงให้แก่หน่วยงานจัดหางานนั้น  

อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ได้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านจากการกระท าล่วงละเมิด
ต่างๆของหน่วยงานจัดหางานเอกชน  ส าหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
เรื่องบริษัทจัดหางานไว้เป็นการเฉพาะ เช่น  ประเทศฟิลิปปินส์363  ก าหนดว่าถ้าการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้านนั้นด าเนินการผ่านทางหน่วยงานจัดหางานเอกชน   ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการ
จัดหางานของลูกจ้างท างานบ้านจะต้องไม่ถูกเรียกเก็บจากลูกจ้างท างานบ้าน  และก่อนการท าสัญญา
จ้างงาน  หน่วยงานจัดหางานจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการตรวจสุขภาพ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
และบัตรแสดงตัวตน  โดยหน่วยงานจัดหางานหรือนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และหน่วยงานจัดหา
งานนั้นจะต้องเก็บส าเนาหนังสือสัญญาจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านไว้เพ่ือการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดห้ามหน่วยงานจัดหางานคิดค่าบริการหรือเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการหางานจากลูกจ้างท างานบ้าน  หน่วยงานจัดหางานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
สภาพการจ้างงานระหว่างลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างให้ถูกต้องและจะได้รับสวัสดิการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย  เป็นต้น 

ผู้ศึกษาเห็นว่า  ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องหน่วยงาน
จัดหางาน  เนื่องจากกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในประเทศไทยยังให้ความคุ้มครองได้
ไม่เพียงพอ  ยกตัวอย่างเช่น  กรณีลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ต่ ากว่าที่ตกลงไว้
ในสัญญา  แต่หากลูกจ้างท างานบ้านประสงค์ท างานนี้ต่อไป  หน่วยงานจัดหางานก็ไม่ต้องรับผิด  ผู้

                                                           
361ILO, The cost of coercion Global report under the follow-up to the ILO 

declaration on fundamental Principles and Rights at Work  Report of the Director-
General, In International Labour Conference, 98th Session,  Geneva: International 
Labour Office, 2009, para. 102–133. 

362ILO, Effective Protection for Domestic Workers: a Guide to Designing 
Labour Laws, p. 95. 

363Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 
Republic Act No. 10361,  มาตรา 11-13 และมาตรา 36 
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ศึกษาเห็นว่าเรื่องนี้คงจะไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างท างานบ้านนัก  เพราะในบางครั้งที่ลูกจ้างท างานบ้าน
ต้องท างานต่อไป  เนื่องจากว่าได้กู้ยืมเงินหรือใช้เงินสะสมทั้งหมดที่ตนมีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าธรรมเนียมในการหางานแล้ว  หากไม่ท างานก็จะไม่มีเงินในการด ารงชีวิต  ดังนั้นผู้
ศึกษาเห็นว่าควรมีบทบัญญัติในการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องหน่วยงานจัดหางาน  โดยควร
พิจารณาถึงเรื่องการจัดให้มีการก ากับดูแลการท าสัญญาจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐ    และการ
ก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากหน่วยงานจัดหางานกระท าการผิดกฎหมาย 

 
4.1.12  การตรวจสอบและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นอกจากการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านตามกรอบ

ของกฎหมายแล้ว  การท าให้บทบัญญัติต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์นั้นต้องอาศัยการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย  ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาว่าการก ากับดูแลนั้นควรเป็นส่วน
หนึ่งในการบัญญัติกฎหมายและข้อก าหนดให้การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  ยกตัวอย่างเช่น  
การก าหนดให้สัญญาจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านต้องท าเป็นหนังสือ  หรือการท าบัญชีสถานะการเงิน
ของลูกจ้างท างานบ้าน  ก็เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและก ากับดูแลนั่นเอง  นอกจากการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลแล้ว  หน่วยงานของควรจะต้องท าการเผยแพร่ข้อมูลและการให้ความรู้แก่
ลูกจ้างท างานบ้านอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เรื่องหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของคนงานท างาน
บ้าน  อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ได้ให้ความส าคัญใน
การเข้าถึงกระบวนการในการด าเนินการทางศาลและกลไกในการยุติข้อพิพาท  รวมถึงขั้นตอนในการ
ร้องเรียนต่างๆ และการตรวจแรงงานด้วย 

ส าหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  บางประเทศมีบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในการตรวจสอบและก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ  เช่น  ประเทศอุรุกวัย364  ก าหนดให้พนักงานตรวจ
แรงงานสามารถเข้าไปตรวจสอบในบ้านของนายจ้างได้โดยการอนุญาตจากศาลแรงงาน  เมื่อมีการ
สันนิษฐานว่าเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขึ้น  และประเทศแอฟริกาใต้365  ก าหนดให้พนักงานตรวจ
แรงงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยพนักงานตรวจแรงงานมี
สิทธิเข้าไปในบ้านของนายจ้างได้โดยการอนุญาตจากศาลแรงงาน  และก าหนดให้นายจ้างจัดท าส าเนา
บทบัญญัติและบทสรุปย่อของกฎหมายไว้ในสถานที่ท างานที่ลูกจ้างท างานบ้านสามารถเข้าถึงได้  ส่วน
ประเทศฟิลิปปินส์366  ก าหนดให้ข้อพิพาทเก่ียวกับแรงงานทั้งหมดจะต้องยื่นต่อส านักงานแรงงานส่วน
ภูมิภาคที่อยู่ในเขตอ านาจ  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาแต่อย่างใด  
โดยส านักงานแรงงานภูมิภาคจะท าการเจรจาและไกล่เกลี่ยก่อนที่จะตัดสิน 

                                                           
364Ley Nº 18.065 trabajo doméstico normas para su regulación, มาตรา 13 
365Basic Conditions of Employment Act, Act No. 75 of 1997, Sectoral 

Determination 7: Domestic Worker Sector, No. R 1068, มาตรา 27 
366Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, 

Republic Act No. 10361, มาตรา 37 
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ในประเทศไทยเองก็มีบทบัญญัติในการการตรวจสอบและก ากับดูแลเช่นกัน  โดยก าหนด
อ านาจให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจในการตรวจสอบ  เพ่ือเป็นการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน
จากการละเมิดสิทธิและให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก  เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านนั้นท างานอยู่ในบ้านของนายจ้างซึ่งเป็นสถานที่ส่วนบุคคล  
ท าให้ต้องค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของนายจ้างด้วย  การเข้าไปตรวจสอบจึงเป็นเรื่องที่ยากล าบากและ
ซับซ้อน  อีกทั้งในบางกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขึ้น  อาจเป็น เพราะ
ความไม่รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและตัวลูกจ้างท างานบ้านเอง  ผู้ศึกษาเห็นว่า  ควรมีการ
ด าเนินมาตรการในการส่งเสริมการตรวจสอบและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้านอย่างมีประสิทธิผล  เช่น  การจัดการรณรงค์หรือการเชิญชวนให้นายจ้างที่จ้างลู กจ้าง
ท างานบ้านเข้ารับการตรวจแรงงาน  หรือการจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างท างานบ้านเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายของตน เป็นต้น  

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า  กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยใน
ปัจจุบันนั้น  ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  แต่ก็ยังมีบทบัญญัติในบางเรื่องที่ยังขัดต่อบทบัญญัติอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน หรือไม่ครอบคลุมไปถึงการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้าน  ผู้ศึกษามีความเห็นว่า  หากประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้านด้วย 
 
4.2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ 
      ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 
  นอกจากผลกระทบในทางกฎหมายแล้ว  ในการวิเคราะห์หาความเหมาะสมว่าประเทศไทย
ควรให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านหรือไม่  
จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และภาระติดพันที่จะได้รับจากการให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านด้วย  เนื่องจากเป็นการขยายความคุ้มครองให้แก่
ลูกจ้างท างานบ้าน  จึงไม่เพียงแต่ส่งผลต่อนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านเท่านั้น  แต่ยังส่งผลกระทบ
ต่อภาครัฐด้วย  ทั้งในเรื่องต้นทุนหรืองบประมาณในการให้ความคุ้มครองทางการประกันสังคมหรือ
เงินทดแทน  ตลอดจนความต้องการในการจ้างงาน และภาระหน้าที่ที่ต้องเพ่ิมขึ้นของนายจ้าง  จึงได้
ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์และภาระติดพันที่จะได้รับและต้องกระท าหลังจากการให้สัตยาบันใน
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านด้วย 
 

4.2.1  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

 เมื่อประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้านแล้ว  รัฐบาลไทยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย
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ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ทั้งในด้าน
หลักการและเนื้อหา  เพ่ือน าไปใช้บังคับแก่ทั้งนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านและลูกจ้างท างานบ้าน
ทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นจ้างงานในรูปแบบใดก็ตาม  ซึ่งจะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ส่งเสริมการรวมตัวในการจัดตั้งองค์กรลูกจ้างท างาน
บ้าน  อันจะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านมีอ านาจในการต่อรองทั้งกับนายจ้างและรัฐบาล ส่งผลให้รัฐบาล
ไทยจะต้องท าการปรึกษาหารือกับองค์กรนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านและองค์กรลูกจ้างท างาน
บ้าน  ในการด าเนินมาตรการต่างๆตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้าน  และต้องก าหนดทิศทางและนโยบายในเรื่องการให้คุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านร่วมกันด้วย   

การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ท า
ให้รัฐบาลไทยมีพันธะกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวนั้นอย่างเคร่งครัด  และมีภาระหน้าที่
ที่จะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบเป็นระยะ  เพ่ือที่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศจะได้พิจารณาว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญาครบถ้วน
หรือไม่  ซึ่งจะส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจากการที่มีระบบการตรวจสอบ
และรายงานผล  
 ในเรื่องทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้  หากรัฐบาลไทยสามารถด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จ  นอกจากจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ลูกจ้างท างานบ้านแล้ว  ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในเรื่องการขจัด
การเลือกปฏิบัติ  การก าจัดการค้ามนุษย์  การบังคับใช้แรงงาน  อันเป็นการลดปัญหาสิทธิมนุษยชน
อีกด้วย  
 

4.2.2  ภาระติดพันที่จะต้องกระท าหลังจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

เมื่อมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน
แล้ว  รัฐบาลมีภาระติดพันในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  โดยจะต้องมี
การรายงานผลการด าเนินงานให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบ  เพ่ือที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศจะได้พิจารณาว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญาครบถ้วนหรือไม่  
ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้  อาจจะถูกสอบสวนและถูกกล่าวประนามในที่ประชุมองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมาก  อีกทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการ
ตรากฎหมายใหม่  เป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งใช้ระยะเวลานาน  โดยเมื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านแล้ว จะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากเวลา 12 
เดือน นับจากวันที่มีการให้สัตยาบัน  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
กฎหมาย  จึงต้องมีการก าหนดและวางแผนอย่างรอบคอบ  และเมื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านแล้ว หากการให้สัตยาบันนั้นส่งผลเสียต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนไม่อาจปฏิบัติบทบัญญัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงาน
ที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านได้อีกต่อไป  การถอนการให้สัตยาบันนั้นจะต้องรอภายหลังการให้
สัตยาบันแล้วเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก 
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การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จะ
ส่งผลให้นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านต้องมีภาระเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการที่
ต้องจัดให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน   และมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรายงานต่างๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อความต้องการในการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านได้  หรืออาจท าให้นายจ้างที่จ้างลูกจ้าง
ท างานบ้านอยู่แล้วรับภาระท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ไหว  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านต้องออกจากงาน  ส่งผลต่ออัตรา
การว่างงานซึ่งเป็นปัญหาต่อสังคมได้  อีกทั้งการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ก าหนดให้รัฐบาลต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินมาตรการต่างๆ
ตามบทบัญญัติของอนุสัญญา  ซึ่งส่งผลให้รัฐต้องเสียงบประมาณในด้านสวัสดิการและการ
ประกันสังคม และงบประมาณในการเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินงานต่างๆ  
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม  ผู้ศึกษาเห็นว่า  หากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จะส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เนื่องจาก
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านให้ได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม  มีสภาพการท างานที่เหมาะสม  โดยให้
ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  อีกทั้งรัฐบาลก็ได้ออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่ง
นอกจากจะขยายการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท างานบ้านแล้ว  ยังเพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านด้วย  อันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยเองก็ให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพของลูกจ้างท างานบ้านอยู่แล้ว  จึงสมควรให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 
 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

ลูกจ้างท างานบ้าน  หมายถึง ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ท างานในหรือเพ่ือครัวเรือนหนึ่ง  หรือ
หลายครัวเรือน  เช่น การท าอาหาร  การท าความสะอาดบ้าน  การซักผ้ารีดผ้า ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ 
เป็นต้น  ในประเทศไทย ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  
และไม่มีสภาพการจ้างงานที่แน่นอน  และจากการที่งานบ้านถูกตีคุณค่าต่ า  คนทั่วไปเห็นว่างานบ้าน
เป็นอาชีพที่ได้ค่าจ้างน้อยและไม่ต้องอาศัยความช านาญใดๆ  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านเป็นอาชีพที่ถูก
มองว่าไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมไทย  แรงงานต่างด้าวจึงเข้ามาแทนที่ในส่วนนี้ทั้งที่เข้าเมืองมา
แบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

จากการศึกษาพบว่า  ลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานที่มิได้มีผลผลิตทางเศรษฐกิจให้เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างชัดแจ้ง เพราะไม่มีระบบภาษีหรือระบบเงินเดือนค่าจ้างและสภาพการจ้างงานที่แน่นอน  
ปัจจุบัน ลูกจ้างท างานบ้านจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในประการส าคัญหลายประการ  เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างท างาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครอง
ไม่เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน  ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้ลูกจ้างท างานบ้านนั้นอาจจะมิได้เป็น
แรงงานในภาคการผลิตโดยตรง  แต่ลูกจ้างท างานบ้านก็มีบทบาทในการสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศสามารถด าเนินไปได้โดยราบรื่น  เพราะถ้าหากไม่มีลูกจ้างท างานบ้านช่วยแบ่ง
ภาระในบ้านให้แก่ครอบครัว  สมาชิกของครอบครัวก็คงไม่สามารถท างานนอกบ้านได้อย่าง
สะดวกสบายไร้กังวลดังที่เป็นอยู่ 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศเห็นว่า  ลูกจ้างท างานบ้านมีส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
โลก  โดยการแบ่งเบาภาระในครอบครัวทั้งในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  เด็กและผู้พิการ และช่วยเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพของทั้งชายและหญิง  ถึงกระนั้นงานบ้านก็ยังถูกมองข้ามและถูกประเมิน
ค่าต่ า  และเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานและเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐาน  แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเห็นว่าลูกจ้างท างานบ้านควรได้รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการ
เจรจาต่อรอง  การไม่ใช้แรงงานเด็ก  การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  การคุ้มครองจาก
การล่วงละเมิด การคุกคามและการใช้ความรุนแรงการได้รับความคุ้มครองการจ้างงานที่เป็นธรรม  
การด ารงชีพและการท างานที่มีคุณค่า  การจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  และที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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ได้ตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของการท างานบ้าน  จึงท าให้ต้องมีมาตรฐานเฉพาะส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้านเพ่ิมเติมจากมาตรฐานทั่วไป  โดยได้ตกลงกันก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน และข้อแนะฯฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ซึ่งมาตรฐานแรงงานทั้งสองนี้เป็นเสมือนหลักประกันมาตรฐานขั้น
ต่ าในการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  ให้มีความเท่าเทียมกับแรงงานประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งท าให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานสากล  เป็นการพัฒนาที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
บรรลุเป้าหมายงานที่มีคุณค่าส าหรับผู้ใช้แรงงานทุกคน  โดยท าให้อาชีพท างานบ้านเป็นงานที่มีคุณค่า
เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 
 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  เป็นตราสารที่มีสภาพบังคับโดยได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานและมาตรการในการส่งเสริม
งานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  อนุสัญญาจะมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกต่อเมื่อประเทศ
สมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว  และภายหลังจากการให้สัตยาบันแล้วประเทศสมาชิก
ต้องออกกฎหมายข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา
และต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศทีข่ัดกับอนุสัญญาด้วย  ส่วนข้อแนะฯ ฉบับที่ 201 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  เป็นตราสารที่ไม่มีผลผูกพันและไม่ต้องให้สัตยาบัน  มีเนื้อหาในการเสนอแนะและให้
แนวทางในการปฏิบัติ ส าหรับการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน  โดยมี
พ้ืนฐานมาจากบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 
 ในการออกมาเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน  ท าให้ทราบว่าการคุ้มครองตามกฎหมาย
ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถตอบสนองสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้  ดังนั้น  เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม  ประเทศไทยจึงควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และควร
น าบทบัญญัติในอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ซึ่งเป็นกรอบ
มาตรฐานแรงงานสากลส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการให้
ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย  และประเทศไทยควรพิจารณาให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

เมื่อพิจารณาจากสภาพการท างานบ้านในประเทศไทยประกอบกับผลกระทบทางกฎหมาย  
และประโยชน์และภาระติดพันที่จะได้รับจากการให้สัตยาบันแล้ว  ผู้ศึกษาเห็นว่า  หากประเทศไทย
ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านแล้ว  การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย และเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  จะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับ
การคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  และเนื่องจากการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะมีรูปแบบไม่เป็นทางการ  การที่อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน  บัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องบังคับใช้กับลูกจ้างท างานบ้านในทุกรูปแบบของ
การจ้างงาน  ดังนั้น หากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน ลูกจ้างท างานบ้านไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานในระบบหรือนอกระบบก็ตามก็จะได้รับ
ความคุ้มครองโดยทัว่กัน 
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ในกรณีที่เมื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างาน
บ้านแล้ว  หากรัฐบาลไทยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญาได้ครบถ้วน  อาจจะถูก
สอบสวนและถูกกล่าวประณามในที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ ผู้ศึกษาเห็นว่า  ใน
ปัจจุบันประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  
บางประเทศก็ยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและค าแนะน าจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ367  ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้านไปแล้วก็ยังประสบกับปัญหาบางประการอยู่บ้าง  ในทางนิติบัญญัตินั้นเมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้านแล้ว  ก็มิได้หมายว่าในทางปฏิบัติจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายได้ครบถ้วนในทันที  อาจต้องมีการด าเนินการหรือมีมาตรการบางอย่างเพ่ิมเติมด้วย  แต่สิ่งที่
ส าคัญก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นประเทศสมาชิกได้จัดการกับปัญหานั้นหรือไม่ และจัดการกับปัญหานั้น
อย่างไร  ผลเป็นอย่างไร 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่  เป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งอา
จะใช้ระยะเวลานาน  โดยเมื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้านแล้ว จะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากเวลา 12 เดือน นับจากวันที่มีการให้สัตยาบัน  ผู้ศึกษา
เห็นว่า  กฎหมายภายในของประเทศไทยนั้น  มีหลายประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 
189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ซึ่งหากประเทศไทยต้องการจะให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ให้ใกล้เสร็จก่อนแล้วค่อยด าเนินการในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน 

ผู้ศึกษาเห็นว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  เพ่ือที่รัฐบาลไทยจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับ
คนงานท างานบ้าน ให้มีความเหมาะสมตอบสนองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 หากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงาน
ท างานบ้าน  จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้

                                                           
367ILO, Follow-up to the resolution concerning efforts to make decent work a 

reality for domestic workers worldwide: Progress report, In Governing Body 319th 
Session, Geneva, 16–31 October 2013, p. 30, Retrieved December 19, 2013 from 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ 
meetingdocument/wcms_222102.pdf  
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สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า  
ในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว  ควรค านึงถึงการให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม  
โดยสอดคล้องกับสภาพการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน และผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างตามกฎหมาย 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  ในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในนั้น  หากรัฐบาลไทยมุ่งเน้น
ไปที่การขยายความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านให้เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  ยกตัวอย่างเช่น  การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิเป็นผู้ประกันตน
เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ   หรือการแก้ไขหรือยกเลิกข้อยกเว้นตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานอ่ืน  
แต่เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ผู้ใช้แรงงานทั่วไป  อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความ
คุ้มครองได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการท างานที่มีลักษณะพิเศษของการท างานบ้าน  และอาจส่งผล
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนายจ้างมากจนเกินไป 
 เมื่อลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมีจ านวนมาก และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไม่น้อยไปกว่าแรงงานในภาคการผลิต  พวกเขาจึงควรได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมด้วย  ผู้ศึกษา
เห็นว่า  การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านรวมอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และ
ออกเป็นกฎกระทรวงมีความยุ่งยากซับซ้อน  รัฐบาลไทยควรด าเนินการออกกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ  ซึ่งควรอยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญัติ  เนื่องจาก
พระราชบัญญัตินั้นมีความเป็นอิสระ  ไม่ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายแม่บทซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดข้อจ ากัด
ในเรื่องการบังคับใช้  อีกทั้งกระบวนการในการตรากฎหมายยังมีความละเอียดมากกว่ากฎหมายใน
รูปแบบอื่น  โดยรัฐบาลควรด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการในการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่งควร
ประกอบไปด้วยนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ตัวแทนทั้งจากองค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลูกจ้าง
ท างานบ้าน  เพ่ือให้การบัญญัติกฎหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมและครอบคลุมลูกจ้างท างานบ้านทุก
ประเภท  โดยบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติควรมีข้อก าหนดดังนี้ 

1) การก าหนดนิยามของงานบ้าน ควรก าหนดความหมายของ “งานบ้าน” ไว้ใน
ส่วนบทนิยามของพระราชบัญญัติ  โดยก าหนดอย่างชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะของงานบ้านใน
ทุกประเภท  ให้เป็นงานที่ท าเพ่ือประโยชน์ของครัวเรือนหนึ่งหรือหลายครัวเรือน  และประโยชน์
ดังกล่าวมิได้เป็นไปในทางแสวงหาผลก าไรของครัวเรือน  โดยมิต้องค านึงว่างานดังกล่าวจะท าใน
สถานที่ใด 

2) การก าหนดขอบเขตการบังคับใช้  ควรก าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
ครอบคลุมถึงลูกจ้างทุกคนที่รับจ้างท างานบ้านตามความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน  ไม่ว่าจะมีลักษณะ
การท างานในรูปแบบใดก็ตาม  แต่ต้องไม่รวมถึงลูกจ้างที่ท างานบ้านเป็นครั้งคราว และที่ไม่ได้เป็นไป
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

3) การก าหนดเวลาในการท างาน  พระราชบัญญัติควรมีการก าหนดชั่วโมงในการ
ท างานไว้ในหมวดการใช้แรงงานทั่วไป  โดยมีการก าหนดเวลาในการท างานอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
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(1) การก าหนดชั่วโมงในการท างานปกติ  ควรก าหนดเวลาท างานปกติ
ก าหนดให้ชัดเจนและครอบคลุมรูปแบบในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านทุกประเภท  โดยควร
จ ากัดชั่วโมงในการท างานในแต่ละวันให้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง 

(2) การท างานล่วงเวลา  หากนายจ้างให้ลูกจ้างท างานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน  
ควรมีการก าหนดให้นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานบ้านท างานล่วงเวลาได้หากมีเหตุอันควร  แต่
นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือการท างานล่วงเวลาด้วย 

4) การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน  เพ่ือให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน  กฎหมายควรมีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว  
ดังนี้ 

(1) การก าหนดให้มีการแจ้งเงื่อนไขและสภาพการท างานเป็นหนังสือ  
กฎหมายควรก าหนดให้ก่อนเริ่มการท างานนั้น  นายจ้างจะต้องมีการการแจ้งเงื่อนไขและสภาพการ
ท างานเป็นหนังสือให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้าง
งานมอบให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านหนึ่งฉบับและเก็บไว้ที่นายจ้างอีกหนึ่งฉบับ 

(2) การก าหนดให้มีแบบตัวอย่างสัญญาส าหรับการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน  
ควรมีการก าหนดตัวอย่างสัญญาส าหรับการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การ
จ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเป็นไปในรูปแบบที่เป็นทางการ  และเพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้าง
น าไปปรับใช้ตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้านสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  และเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ในเรื่อง
ความสัมพันธ์ในการจ้างงานหากเกิดข้อพิพาทข้ึน 

5) การคุ้มครองในเรื่องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม  กฎหมายควรก าหนดให้
นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างท างานบ้านอย่างเหมาะสม  โดยไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ ต่อลูกจ้าง
ท างานบ้าน  และส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน  กฎหมาย
ควรก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท างานมีสภาพการด ารงชีวิตที่เหมาะสม  โดยเคารพถึงสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของลูกจ้างท างานบ้าน  รวมถึงการจัดให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับอาหารและที่พัก
อาศัยอย่างเหมาะสม  และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในยามเจ็บป่วย เป็นต้น 

6) การคุ้มครองในเรื่องสภาพการท างาน  กฎหมายควรก าหนดให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้รับความคุ้มครองต่างๆในเรื่องสภาพการท างาน เช่น  การได้รับเวลาพักระหว่างการท างาน  
การมีวันหยุดและวันลา  โดยในการบัญญัติข้อก าหนดดังกล่าวควรให้ความส าคัญในการหารือกับ
องค์กรนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านด้วย 

7) การคุ้มครองในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน กฎหมายควรมีบทบัญญัติคุ้มครองใน
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 

(1) การคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า  ควรก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับ
ค่าจ้างไม่น้อยไปกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย  เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าในการเจรจาต่อรอง
ค่าจ้าง และคุ้มครองให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ 

(2) การควบคุมการหักเงินค่าตอบแทน  กฎหมายควรมีบทบัญญัติในการจ ากัด
การหักเงินค่าจ้าง  เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่มากเกินไปแก่ลูกจ้างท างานบ้าน   และควรระบุ
เงื่อนไขในการหักเงินไว้ในข้อก าหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย 



119 

8) การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็ก  พระราชบัญญัติควรมีบทบัญญัติที่ให้
ความคุม้ครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กเป็นการเฉพาะ ดังนี้   

(1) การก าหนดชั่วโมงในการท างาน  ควรก าหนดบทบัญญัติในการจ ากัดชั่วโมง
การท างานของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน 

(2) การให้ความคุ้มครองในเรื่องการลาเพ่ือการศึกษาอบรม  กฎหมายควรมี
บทบัญญัติที่ให้การสนับสนุนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในการเข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(3) การเก็บบันทึกและการจดแจ้งการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเด็ก  การมี
บทบัญญัติให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเด็กในเรื่องดังกล่าว  จะสามารถมีส่วนช่วยไม่ให้
เกิดปัญหาในการใช้แรงงานเด็กได้ 

9)  การคุ้มครองในเรื่องการประกันสังคม  นอกจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายแล้ว  ควรมีการ
ก าหนดอัตรารายได้ขั้นต่ าที่ต้องจ่ายเงินสบทบของลูกจ้างท างานบ้าน  และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ของนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 

นอกจากการด าเนินการตราพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
ส าหรับคนงานท างานบ้านแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน ดังนี้ 

(1) รัฐบาลควรมีนโยบายในการส่งเสริมการรวมตัวในการจัดตั้งสมาคมหรือ
องค์กรของทั้งนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านและลูกจ้างท างานบ้านเอง  รวมถึงการก าหนดทิศทาง
และนโยบายต่างๆในการสนับสนุนสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองของลูกจ้างท างานบ้าน  เนื่องจากใน
การร่วมเจรจาต่อรองนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทั้งรัฐบาลและองค์กรตัวแทนของนายจ้างและ
ลูกจ้างท างานบ้าน  อีกทั้งรัฐบาลไทยควรมีนโยบายสนับสนุนการเจรจาทางสังคมและความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรของลูกจ้างท างานบ้าน  ในเรื่องการด าเนินนโยบายต่างๆ  รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลด้วย 

(2) การจัดให้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายทั้งของนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านและลูกจ้างท างานบ้าน  เนื่องจากการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน  ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามกฎหมาย
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วย  รัฐบาลควรมีโครงการในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านด้วย 

(3) รัฐบาลควรจัดท ามาตรการเพ่ือให้ความช่วยเหลือลูกจ้างท างานบ้านที่ถูก
ล่วงละเมิดหรือทารุณในรูปแบบต่างๆ  โดยการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างท างานบ้านที่ถูกล่วงละเมิด  รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
และช่วยเหลือในการจัดหางานใหม่ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน   

(4) การจัดท าโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือให้สังคม
และนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านตระหนักว่างานบ้านนั้นก็คืองานบริการประเภทหนึ่ง  และลูกจ้าง
ท างานบ้านก็คือผู้ประกอบอาชีพหนึ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติกับพวกเขาอย่างให้เกียรติ 
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(5) การจัดให้มีและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการพัฒนาการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท างานบ้านต่างด้าว เพ่ือศึกษาถึง
ผลกระทบของลูกจ้างท างานบ้านต่อการด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล  เพ่ือการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินนโยบาย และเพ่ือก าหนดนโยบายต่างๆ ในอนาคตต่อไป 

(6) การจัดให้มีการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ในการควบคุมและตรวจสอบการบังคับใช้และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 
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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) Convention 
Concerning Decent Work for Domestic Workers 

 
The General Conference of the International Labour Organization, Having 

been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, 
and having met in its 100th Session on 1 June 2011, and 

Mindful of the commitment of the International Labour Organization to 
promote decent work for all through the achievement of the goals of the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and the ILO Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization, and 

Recognizing the significant contribution of domestic workers to the global 
economy, which includes increasing paid job opportunities for women and men 
workers with family responsibilities, greater scope for caring for ageing populations, 
children and persons with a disability, and substantial income transfers within and 
between countries, and 

Considering that domestic work continues to be undervalued and invisible 
and is mainly carried out by women and girls, many of whom are migrants or 
members of disadvantaged communities and who are particularly vulnerable to 
discrimination in respect of conditions of employment and of work, and to other 
abuses of human rights, and 

Considering also that in developing countries with historically scarce 
opportunities for formal employment, domestic workers constitute a significant 
proportion of the national workforce and remain among the most marginalized, and 

Recalling that international labour Conventions and Recommendations apply 
to all workers, including domestic workers, unless otherwise provided, and 

Noting the particular relevance for domestic workers of the Migration for 
Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Migrant Workers (Supplementary 
Provisions) Convention, 1975 (No. 143), the Workers with Family Responsibilities 
Convention, 1981 (No. 156), the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 
181), and the Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198), as well as 
of the ILO Multilateral Framework on Labour Migration: Non-binding principles and 
guidelines for a rights-based approach to labour migration (2006), and 
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Recognizing the special conditions under which domestic work is carried out 
that make it desirable to supplement the general standards with standards specific 
to domestic workers so as to enable them to enjoy their rights fully, and 

Recalling other relevant international instruments such as the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, and in particular its Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 
and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 
Convention on the Rights of the Child and the International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning decent 
work for domestic workers, which is the fourth item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these proposals shall take the form of an 
international Convention; adopts this sixteenth day of June of the year two thousand 
and eleven the following Convention, which may be cited as the Domestic Workers 
Convention, 2011. 
 
Article 1 

For the purpose of this Convention:  
(a) the term “domestic work” means work performed in or for a 

household or households;  
(b) the term “domestic worker” means any person engaged in 

domestic work within an employment relationship; 
(c) a person who performs domestic work only occasionally or 

sporadically and not on an occupational basis is not a domestic worker.  
 
Article 2 

1)  The Convention applies to all domestic workers. 
2)  A Member which ratifies this Convention may, after consulting with the 

most representative organizations of employers and workers and, where they exist, 
with organizations representative of domestic workers and those representative of 
employers of domestic workers, exclude wholly or partly from its scope: 
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(a)  categories of workers who are otherwise provided with at least 
equivalent protection;  

(b)  limited categories of workers in respect of which special problems 
of a substantial nature arise.  

3)  Each Member which avails itself of the possibility afforded in the 
preceding paragraph shall, in its first report on the application of the Convention 
underarticle 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, indicate 
any particular category of workers thus excluded and the reasons for such exclusion 
and, in subsequent reports, specify any measures that may have been taken with a 
view to extending the application of the Convention to the workers concerned.  
 
Article 3 

1)  Each Member shall take measures to ensure the effective promotion and 
protection of the human rights of all domestic workers, as set out in this Convention. 

2)  Each Member shall, in relation to domestic workers, take the measures 
set out in this Convention to respect, promote and realize the fundamental 
principles and rights at work, namely:  

(a)  freedom of association and the effective recognition of the right to 
collective bargaining;  

(b)  the elimination of all forms of forced or compulsory labour;  
(c)  the effective abolition of child labour; and  
(d)  the elimination of discrimination in respect of employment and 

occupation.  
3)  In taking measures to ensure that domestic workers and employers of 

domestic workers enjoy freedom of association and the effective recognition of the 
right to collective bargaining, Members shall protect the right of domestic workers 
and employers of domestic workers to establish and, subject to the rules of the 
organization concerned, to join organizations, federations and confederations of their 
own choosing. 
 
Article 4 

1)  Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent 
with the provisions of the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and not lower than that 
established by national laws and regulations for workers generally.  

2)  Each Member shall take measures to ensure that work performed by 
domestic workers who are under the age of 18 and above the minimum age of 
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employment does not deprive them of compulsory education, or interfere with 
opportunities to participate in further education or vocational training. 
 
Article 5 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy 
effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.  
 
Article 6 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like 
workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working 
conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect 
their privacy. 
 
Article 7 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are 
informed of their terms and conditions of employment in an appropriate, verifiable 
and easily understandable manner and preferably, where possible, through written 
contracts in accordance with national laws, regulations or collective agreements, in 
particular: 

(a)  the name and address of the employer and of the worker; 
(b)  the address of the usual workplace or workplaces; 
(c)  the starting date and, where the contract is for a specified period 

of time, its duration; 
(d)  the type of work to be performed;  
(e) the remuneration, method of calculation and periodicity of payments; 
(f)  the normal hours of work; 
(g)  paid annual leave, and daily and weekly rest periods; 
(h)  the provision of food and accommodation, if applicable;  
(i)  the period of probation or trial period, if applicable;  
(j)  the terms of repatriation, if applicable; and 
(k)  terms and conditions relating to the termination of employment, 

including any period of notice by either the domestic worker or the employer. 
 
Article 8 

1)  National laws and regulations shall require that migrant domestic workers 
who are recruited in one country for domestic work in another receive a written job 
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offer, or contract of employment that is enforceable in the country in which the 
work is to be performed, addressing the terms and conditions of employment 
referred to in Article 7, prior to crossing national borders for the purpose of taking up 
the domestic work to which the offer or contract applies. 

2)  The preceding paragraph shall not apply to workers who enjoy freedom 
of movement for the purpose of employment under bilateral, regional or 
multilateral agreements, or within the framework of regional economic integration 
areas.  

3)  Members shall take measures to cooperate with each other to ensure the 
effective application of the provisions of this Convention to migrant domestic 
workers. 

4)  Each Member shall specify, by means of laws, regulations or other 
measures, the conditions under which migrant domestic workers are entitled to 
repatriation on the expiry or termination of the employment contract for which they 
were recruited. 
 
Article 9 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: 
(a)  are free to reach agreement with their employer or potential 

employer on whether to reside in the household;  
(b)  who reside in the household are not obliged to remain in the 

household or with household members during periods of daily and weekly rest or 
annual leave; and 

(c)  are entitled to keep in their possession their travel and identity 
documents.  
 
Article 10 

1)  Each Member shall take measures towards ensuring equal treatment 
between domestic workers and workers generally in relation to normal hours of 
work, overtime compensation, periods of daily and weekly rest and paid annual 
leave in accordance with national laws, regulations or collective agreements, taking 
into account the special characteristics of domestic work.  

2)  Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours.  
3)  Periods during which domestic workers are not free to dispose of their 

time as they please and remain at the disposal of the household in order to respond 
to possible calls shall be regarded as hours of work to the extent determined by 
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national laws, regulations or collective agreements, or any other means consistent 
with national practice. 
 
Article 11 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy 
minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration is 
established without discrimination based on sex.  
Article 12 

1)  Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least 
once a month. Unless provided for by national laws, regulations or collective 
agreements, payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, 
money order or other lawful means of monetary payment, with the consent of the 
worker concerned. 

2)  National laws, regulations, collective agreements or arbitration awards 
may provide for the payment of a limited proportion of the remuneration of 
domestic workers in the form of payments in kind that are not less favourable than 
those generally applicable to other categories of workers, provided that measures 
are taken to ensure that such payments in kind are agreed to by the worker, are for 
the personal use and benefit of the worker, and that the monetary value attributed 
to them is fair and reasonable. 
 
Article 13 

1)  Every domestic worker has the right to a safe and healthy working 
environment. Each Member shall take, in accordance with national laws, regulations 
and practice, effective measures, with due regard for the specific characteristics of 
domestic work, to ensure the occupational safety and health of domestic workers.  

2)  The measures referred to in the preceding paragraph may be applied 
progressively, in consultation with the most representative organizations of 
employers and workers and, where they exist, with organizations representative of 
domestic workers and those representative of employers of domestic workers 
 
Article 14 

1)  Each Member shall take appropriate measures, in accordance with 
national laws and regulations and with due regard for the specific characteristics of 
domestic work, to ensure that domestic workers enjoy conditions that are not less 
favourable than those applicable to workers generally in respect of social security 
protection, including with respect to maternity.  
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2) The measures referred to in the preceding paragraph may be applied 
progressively, in consultation with the most representative organizations of employers 
and workers and, where they exist, with organizations representative of domestic 
workers and those representative of employers of domestic workers. 
 
Article 15 

1)  To effectively protect domestic workers, including migrant domestic 
workers, recruited or placed by private employment agencies, against abusive 
practices, each Member shall: 

(a) determine the conditions governing the operation of private 
employment agencies recruiting or placing domestic workers, in accordance with 
national laws, regulations and practice; 

(b) ensure that adequate machinery and procedures exist for the 
investigation of complaints, alleged abuses and fraudulent practices concerning the 
activities of private employment agencies in relation to domestic workers; 

(c)  adopt all necessary and appropriate measures, within its jurisdiction 
and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide adequate 
protection for and prevent abuses of domestic workers recruited or placed in its 
territory by private employment agencies. These shall include laws or regulations 
that specify the respective obligations of the private employment agency and the 
household towards the domestic worker and provide for penalties, including 
prohibition of those private employment agencies that engage in fraudulent practices 
and abuses; 

(d)  consider, where domestic workers are recruited in one country for 
work in another, concluding bilateral, regional or multilateral agreements to prevent 
abuses and fraudulent practices in recruitment, placement and employment; and 

(e)  take measures to ensure that fees charged by private employment 
agencies are not deducted from the remuneration of domestic workers. 
2. In giving effect to each of the provisions of this Article, each Member shall consult 
with the most representative organizations of employers and workers and, where 
they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative 
of employers of domestic workers. 
 
Article 16 

Each Member shall take measures to ensure, in accordance with national 
laws, regulations and practice, that all domestic workers, either by themselves or 
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through a representative, have effective access to courts, tribunals or other dispute 
resolution mechanisms under conditions that are not less favourable than those 
available to workers generally. 
 
Article 17 

1)  Each Member shall establish effective and accessible complaint 
mechanisms and means of ensuring compliance with national laws and regulations 
for the protection of domestic workers.  

2)  Each Member shall develop and implement measures for labour 
inspection, enforcement and penalties with due regard for the special characteristics 
of domestic work, in accordance with national laws and regulations.  

3)  In so far as compatible with national laws and regulations, such measures 
shall specify the conditions under which access to household premises may be 
granted, having due respect for privacy. 
 
Article 18 

Each Member shall implement the provisions of this Convention, in 
consultation with the most representative employers’ and workers’ organizations, 
through laws and regulations, as well as through collective agreements or additional 
measures consistent with national practice, by extending or adapting existing 
measures to cover domestic workers or by developing specific measures for them, as 
appropriate. 
 
Article 19 

This Convention does not affect more favourable provisions applicable to 
domestic workers under other international labour Conventions. 
 
Article 20 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. 
 
Article 21 

1)  This Convention shall be binding only upon those Members of the 
International Labour Organization whose ratifications have been registered with the 
Director-General of the International Labour Office. 

2)  It shall come into force twelve months after the date on which the 
ratifications of two Members have been registered with the Director- General. 
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3)  Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratification is registered. 
 
Article 22 

1)  A Member which has ratified this Convention may denounce it after the 
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, 
by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office 
for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date 
on which it is registered. 

2)  Each Member which has ratified this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the 
preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, 
will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this 
Convention within the first year of each new period of ten years under the terms 
provided for in this Article. 
 
Article 23 

1)  The Director-General of the International Labour Office shall notify all 
Members of the International Labour Organization of the registration of all 
ratifications and denunciations that have been communicated by the Members of 
the Organization. 

2)  When notifying the Members of the Organization of the registration of the 
second ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the 
attention of the Members of the Organization to the date upon which the 
Convention will come into force. 
 
Article 24 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to 
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 
102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and 
denunciations that have been registered 
 
Article 25 

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the 
International Labour Office shall present to the General Conference a report on the 
working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 
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Article 26  
1)  Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, 

then, unless the new Convention otherwise provides:  
(a)  the ratification by a Member of the new revising Convention shall 

ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the 
provisions of Article 22, if and when the new revising Convention shall have come 
into force;  

(b)  as from the date when the new revising Convention comes into 
force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.  

2)  This Convention shall in any case remain in force in its actual form and 
content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising 
Convention.  
 
Article 27  

The English and French versions of the text of this Convention are equally 
authoritative. 



 
ภาคผนวก ข 

 
Domestic Workers Recommendation, 2011 (No.201) 

Recommendation Concerning Decent Work  
for Domestic Workers 

 
The General Conference of the International Labour Organization, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International  

Labour Office, and having met in its 100th Session on 1 June 2011, and 
Having adopted the Domestic Workers Convention, 2011, and 
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to decent 

work for domestic workers, which is the fourth item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these proposals shall take the form of a 
Recommendation supplementing the Domestic Workers Convention, 2011; 
adopts this sixteenth day of June of the year two thousand and eleven the following 
Recommendation, which may be cited as the Domestic Workers Recommendation, 
2011. 

1)  The provisions of this Recommendation supplement those of the 
Domestic Workers Convention, 2011 ("the Convention"), and should be considered in 
conjunction with them. 

2)  In taking measures to ensure that domestic workers enjoy freedom of 
association and the effective recognition of the right to collective bargaining, 
Members should: 

(a)  identify and eliminate any legislative or administrative restrictions 
or other obstacles to the right of domestic workers to establish their own 
organizations or to join the workers' organizations of their own choosing and to the 
right of organizations of domestic workers to join workers' organizations, federations 
and confederations; 

(b)  give consideration to taking or supporting measures to strengthen 
the capacity of workers' and employers' organizations, organizations representing 
domestic workers and those of employers of domestic workers, to promote 
effectively the interests of their members, provided that at all times the 
independence and autonomy, within the law, of such organizations are protected. 
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3)  In taking measures for the elimination of discrimination in respect of 
employment and occupation, Members should, consistent with international labour 
standards, among other things: 

(a)  make sure that arrangements for work-related medical testing 
respect the principle of the confidentiality of personal data and the privacy of 
domestic workers, and are consistent with the ILO code of practice "Protection of 
workers' personal data" (1997), and other relevant international data protection 
standards; 

(b)  prevent any discrimination related to such testing; and 
(c)  ensure that no domestic worker is required to undertake HIV or 

pregnancy testing, or to disclose HIV or pregnancy status. 
4)  Members giving consideration to medical testing for domestic workers 

should consider: 
(a)  making public health information available to members of the 

households and domestic workers on the primary health and disease concerns that 
give rise to any needs for medical testing in each national context; 

(b)  making information available to members of the households and 
domestic workers on voluntary medical testing, medical treatment, and good health 
and hygiene practices, consistent with public health initiatives for the community 
generally; and 

(c)  distributing information on best practices for work-related medical 
testing, appropriately adapted to reflect the special nature of domestic work. 

5)  (1) Taking into account the provisions of the Worst Forms of Child Labour 
Convention, 1999 (No. 182), and Recommendation (No. 190), Members should 
identify types of domestic work that, by their nature or the circumstances in which 
they are carried out, are likely to harm the health, safety or morals of children, and 
should also prohibit and eliminate such child labour. (2) When regulating the working 
and living conditions of domestic workers, Members should give special attention to 
the needs of domestic workers who are under the age of 18 and above the 
minimum age of employment as defined by national laws and regulations, and take 
measures to protect them, including by: 

(a)  strictly limiting their hours of work to ensure adequate time for 
rest, education and training, leisure activities and family contacts; 

(b)  prohibiting night work; 
(c)  placing restrictions on work that is excessively demanding, whether 

physically or psychologically; and 
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(d)  establishing or strengthening mechanisms to monitor their working 
and living conditions. 

6)  (1) Members should provide appropriate assistance, when necessary, to 
ensure that domestic workers understand their terms and conditions of employment. 
(2) Further to the particulars listed in Article 7 of the Convention, the terms and 
conditions of employment should also include: 

(a)  a job description; 
(b)  sick leave and, if applicable, any other personal leave; 
(c)  the rate of pay or compensation for overtime and standby 

consistent with Article 10(3) of the Convention; 
(d)  any other payments to which the domestic worker is entitled; 
(e)  any payments in kind and their monetary value; 
(f)  details of any accommodation provided; and 
(g)  any authorized deductions from the worker’s remuneration. 

(3) Members should consider establishing a model contract of employment for 
domestic work, in consultation with the most representative organizations of 
employers and workers and, where they exist, with organizations representative of 
domestic workers and those representative of employers of domestic workers. (4) The 
model contract should at all times be made available free of charge to domestic 
workers, employers, representative organizations and the general public. 

7)  Members should consider establishing mechanisms to protect domestic 
workers from abuse, harassment and violence, such as: 

(a)  establishing accessible complaint mechanisms for domestic 
workers to report cases of abuse, harassment and violence; 

(b)  ensuring that all complaints of abuse, harassment and violence 
are investigated, and prosecuted, as appropriate; and 

(c)  establishing programmes for the relocation from the household 
and rehabilitation of domestic workers subjected to abuse, harassment and violence, 
including the provision of temporary accommodation and health care. 

8)  (1) Hours of work, including overtime and periods of standby consistent 
with Article 10(3) of the Convention, should be accurately recorded, and this 
information should be freely accessible to the domestic worker. 
(2) Members should consider developing practical guidance in this respect, in 
consultation with the most representative organizations of employers and workers 
and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and 
those representative of employers of domestic workers. 
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9)  (1) With respect to periods during which domestic workers are not free to 
dispose of their time as they please and remain at the disposal of the household in 
order to respond to possible calls (standby or on-call periods), Members, to the 
extent determined by national laws, regulations or collective agreements, should 
regulate: 

(a)  the maximum number of hours per week, month or year that a 
domestic worker may be required to be on standby, and the ways they might be 
measured; 

(b)  the compensatory rest period to which a domestic worker is 
entitled if the normal period of rest is interrupted by standby; and 

(c)  the rate at which standby hours should be remunerated. 
(2) With regard to domestic workers whose normal duties are performed at night, and 
taking into account the constraints of night work, Members should consider measures 
comparable to those specified in subparagraph 9(1). 

10)  Members should take measures to ensure that domestic workers are 
entitled to suitable periods of rest during the working day, which allow for meals and 
breaks to be taken. 

11)  (1) Weekly rest should be at least 24 consecutive hours. (2) The fixed day 
of weekly rest should be determined by agreement of the parties, in accordance 
with national laws, regulations or collective agreements, taking into account work 
exigencies and the cultural, religious and social requirements of the domestic worker. 
(3) Where national laws, regulations or collective agreements provide for weekly rest 
to be accumulated over a period longer than seven days for workers generally, such 
a period should not exceed 14 days for domestic workers. 

12)  National laws, regulations or collective agreements should define the 
grounds on which domestic workers may be required to work during the period of 
daily or weekly rest and provide for adequate compensatory rest, irrespective of any 
financial compensation. 

13)  Time spent by domestic workers accompanying the household members 
on holiday should not be counted as part of their paid annual leave. 

14)  When provision is made for the payment in kind of a limited proportion 
of remuneration, Members should consider: 

(a)  establishing an overall limit on the proportion of the remuneration 
that may be paid in kind so as not to diminish unduly the remuneration necessary 
for the maintenance of domestic workers and their families; 

(b)  calculating the monetary value of payments in kind by reference 
to objective criteria such as market value, cost price or prices fixed by public 
authorities, as appropriate; 
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(c)  limiting payments in kind to those clearly appropriate for the 
personal use and benefit of the domestic worker, such as food and accommodation; 

(d) ensuring that, when a domestic worker is required to live in 
accommodation provided by the household, no deduction may be made from the 
remuneration with respect to that accommodation, unless otherwise agreed to by 
the worker; and 

(e)  ensuring that items directly related to the performance of 
domestic work, such as uniforms, tools or protective equipment, and their cleaning 
and maintenance, are not considered as payment in kind and their cost is not 
deducted from the remuneration of the domestic worker. 

15) (1) Domestic workers should be given at the time of each payment an 
easily understandable written account of the total remuneration due to them and 
the specific amount and purpose of any deductions which may have been made. (2) 
Upon termination of employment, any outstanding payments should be made 
promptly. 

16) Members should take measures to ensure that domestic workers enjoy 
conditions not less favourable than those of workers generally in respect of the 
protection of workers’ claims in the event of the employer’s insolvency or death. 

17) When provided, accommodation and food should include, taking into 
account national conditions, the following: 

(a)  a separate, private room that is suitably furnished, adequately 
ventilated and equipped with a lock, the key to which should be provided to the 
domestic worker; 

(b)  access to suitable sanitary facilities, shared or private; 
(c)  adequate lighting and, as appropriate, heating and air conditioning 

in keeping with prevailing conditions within the household; and 
(d)  meals of good quality and sufficient quantity, adapted to the 

extent reasonable to the cultural and religious requirements, if any, of the domestic 
worker concerned. 

18)  In the event of termination of employment at the initiative of the 
employer, for reasons other than serious misconduct, live-in domestic workers 
should be given a reasonable period of notice and time off during that period to 
enable them to seek new employment and accommodation. 

19)  Members, in consultation with the most representative organizations of 
employers and workers and, where they exist, with organizations representative of 
domestic workers and those representative of employers of domestic workers, 
should take measures, such as to: 
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(a)  protect domestic workers by eliminating or minimizing, so far as is 
reasonably practicable, work-related hazards and risks, in order to prevent injuries, 
diseases and deaths and promote occupational safety and health in the household 
workplace; 

(b)  provide an adequate and appropriate system of inspection, 
consistent with Article 17 of the Convention, and adequate penalties for violation of 
occupational safety and health laws and regulations; 

(c)  establish procedures for collecting and publishing statistics on 
accidents and diseases related to domestic work, and other statistics considered to 
contribute to the prevention of occupational safety and health related risks and 
injuries; 

(d)  advise on occupational safety and health, including on ergonomic 
aspects and protective equipment; and 

(e)  develop training programmes and disseminate guidelines on 
occupational safety and health requirements specific to domestic work. 

20) (1) Members should consider, in accordance with national laws and 
regulations, means to facilitate the payment of social security contributions, including 
in respect of domestic workers working for multiple employers, for instance through 
a system of simplified payment. (2) Members should consider concluding bilateral, 
regional or multilateral agreements to provide, for migrant domestic workers covered 
by such agreements, equality of treatment in respect of social security, as well as 
access to and preservation or portability of social security entitlements. (3) The 
monetary value of payments in kind should be duly considered for social security 
purposes, including in respect of the contribution by the employers and the 
entitlements of the domestic workers. 

21) (1) Members should consider additional measures to ensure the effective 
protection of domestic workers and, in particular, migrant domestic workers, such as: 

(a)  establishing a national hotline with interpretation services for 
domestic workers who need assistance; 

(b)  consistent with Article 17 of the Convention, providing for a 
system of pre-placement visits to households in which migrant domestic workers are 
to be employed; 

(c)  developing a network of emergency housing; 
(d)  raising employers’ awareness of their obligations by providing 

information on good practices in the employment of domestic workers, employment 
and immigration law obligations regarding migrant domestic workers, enforcement 
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arrangements and sanctions in cases of violation, and assistance services available to 
domestic workers and their employers; 

(e)  securing access of domestic workers to complaint mechanisms 
and their ability to pursue legal civil and criminal remedies, both during and after 
employment, irrespective of departure from the country concerned; and 

(f)  providing for a public outreach service to inform domestic workers, 
in languages understood by them, of their rights, relevant laws and regulations, 
available complaint mechanisms and legal remedies, concerning both employment 
and immigration law, and legal protection against crimes such as violence, trafficking 
in persons and deprivation of liberty, and to provide any other pertinent information 
they may require. 

(2) Members that are countries of origin of migrant domestic workers 
should assist in the effective protection of the rights of these workers, by informing 
them of their rights before departure, establishing legal assistance funds, social 
services and specialized consular services and through any other appropriate 
measures. 

22) Members should, after consulting with the most representative organizations 
of employers and workers and, where they exist, with organizations representative of 
domestic workers and those representative of employers of domestic workers, 
consider specifying by means of laws, regulations or other measures, the conditions 
under which migrant domestic workers are entitled to repatriation at no cost to 
themselves on the expiry or termination of the employment contract for which they 
were recruited. 

23) Members should promote good practices by private employment 
agencies in relation to domestic workers, including migrant domestic workers, taking 
into account the principles and approaches in the Private Employment Agencies 
Convention, 1997 (No. 181), and the Private Employment Agencies Recommendation, 
1997 (No. 188). 

24)  In so far as compatible with national law and practice concerning respect 
for privacy, Members may consider conditions under which labour inspectors or 
other officials entrusted with enforcing provisions applicable to domestic work 
should be allowed to enter the premises in which the work is carried out. 

25) (1) Members should, in consultation with the most representative 
organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations 
representative of domestic workers and those representative of employers of 
domestic workers, establish policies and programmes, so as to: 
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(a)  encourage the continuing development of the competencies and 
qualifications of domestic workers, including literacy training as appropriate, in order 
to enhance their professional development and employment opportunities; 

(b)  address the work–life balance needs of domestic workers; and 
(c)  ensure that the concerns and rights of domestic workers are taken 

into account in the context of more general efforts to reconcile work and family 
responsibilities. 

(2) Members should, after consulting with the most representative 
organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations 
representative of domestic workers and those representative of employers of 
domestic workers, develop appropriate indicators and measurement systems in order 
to strengthen the capacity of national statistical offices to effectively collect data 
necessary to support effective policymaking regarding domestic work. 

26)  (1) Members should consider cooperating with each other to ensure the 
effective application of the Domestic Workers Convention, 2011, and this 
Recommendation, to migrant domestic workers. (2) Members should cooperate at 
bilateral, regional and global levels for the purpose of enhancing the protection of 
domestic workers, especially in matters concerning the prevention of forced labour 
and trafficking in persons, the access to social security, the monitoring of the 
activities of private employment agencies recruiting persons to work as domestic 
workers in another country, the dissemination of good practices and the collection of 
statistics on domestic work. (3) Members should take appropriate steps to assist one 
another in giving effect to the provisions of the Convention through enhanced 
international cooperation or assistance, or both, including support for social and 
economic development, poverty eradication programmes and universal education. 
(4) In the context of diplomatic immunity, Members should consider: 

(a)  adopting policies and codes of conduct for diplomatic personnel 
aimed at preventing violations of domestic workers’ rights; and 

(b)  cooperating with each other at bilateral, regional and multilateral 
levels to address and prevent abusive practices towards domestic workers. 
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