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รูสิทธิ เรียกรองสิทธิ ภายใตอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยแรงงานทํางานบาน 

รัฐสมาชิกท่ีงดออกเสียงไดแก  สาธารณรัฐเชค เอล 

ซัลวาดอร  มาเลเซีย ปานามา สิงคโปร ซูดาน ไทย

แลนด และสหราชอณาจักร สวนประเทศท่ีออกเสียง

ไมเห็นชอบไดแก ราชอาณาจักรสวาซแิลนด) 

“ประวัติศาสตรกําลังถูกสราง....เรากําลังขบัเคล่ือนระบบมาตรฐานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศไปสูเศรษฐกิจนอกระบบเปนคร้ังแรก และนี่ก็ถือเปนการ
พัฒนาท่ีมีความหมายคร้ังยิง่ใหญ” – Juan Somavia,  ILO Director General 

Know Your Rights 

No human being is illegal 

ชัยชนะคร้ังสําคัญในประวัตศิาสตรของแรงงานทํางานบาน- 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2554  ในการประชุมประจําปแรงงาน

ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ  ท่ีรัฐบาล ผูแทนแรงงาน

และผูแทนนายจางสวนมากไดลงคะแนนเสียงรับอนุสัญญาฉบับ

และขอเสนอแนะวาดวยแรงงานทํางานบาน 



 

1. ในท่ีสุด ประชาคมระหวางประเทศก็ยอมรับอยางเปนทางการแลววางานบานคืองานประเภทหน่ึง 

2. การยอมรับอนุสัญญาฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงฉันทามติของประชาคมระหวางประเทศในการท่ีจะ
ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมของแรงงานทํางานบานและถือเปนการกดดันรัฐบาลท่ีมิไดใหความ
คุมครองแรงงานทํางานบานภายใตกฎหมายแรงงานของตน ดังนั้น แมวาจะมิไดมีการใหสัตยาบัน 
อนุสัญญาฉบับนี้ก็นับเปนเคร่ืองมืออันใหมท่ีเปนกลไกท่ีมีคาอยางยิ่ง 

3. หากรัฐบาลใดไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนี้ รัฐบาลดังกลาวจะตองเห็นชอบกับฉันทามติท่ีมี
ผลผูกพันตอมาตรฐานใหมนี้ 

ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองรับรูถึงสิทธิและรูจักเรียกรองสิทธิของเราภายใตอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศวาดวยแรงงานทํางานบานฉบับใหมนี้ 

ภายใตอนุสัญญาและขอเสนอแนะวาดวยแรงงานทํางานบานฉบับใหมนี้ แรงงานทํางานบาน หมายถึง: 

• ผูใดซ่ึงทํางานในหรือทํางานใหครัวเรือนใดครัวเรือนหนึง่หรือมากกวาในฐานะลูกจางกับนายจาง 

• ผูท่ีทํางานบานเปนคร้ังคราวและมิไดทํางานบานเปนอาชีพ ไมถือวาเปนแรงงานทํางานบาน 
ตัวอยางเชน ผูท่ีชวยดูแลเดก็ในบางคร้ังบางคราว ไมถือวาเปนแรงงานทํางานบาน 

• อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถจํากัดประเภทของแรงงานเปนการเฉพาะได หากวาแรงงานประเภท
ดังกลาวนัน้อาจกอใหเกดิ “ปญหาท่ีกระทบตอธรรมชาติท่ียั่งยืนท่ีจะเกิดข้ึนเปนการเฉพาะ”  

• รัฐบาลจะตองกําหนดอายุข้ันตํ่าของแรงงานทํางานบาน ซ่ึงจะตองไมต่ํากวาอายุเฉล่ียของแรงงาน
โดยท่ัวไป  และสําหรับผูซ่ึงอายุต่ํากวา 18 ป งานดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบหรือทําใหโอกาส
ทางการศึกษาของพวกเขาตองสะดุดหยุดลง 

 

 

 สิทธิของแรงงานทํางานบานและพันธกรณีของรัฐสมาชิก: 

การรับรองกฎหมาย: รัฐควรจะกําหนดแรงงานทํางานบานเขาไวภายใตนโยบายหรือกฎหมายแรงงานท่ีมีอยู 
และพัฒนากฎหมายใหมใหครอบคลุมถึงแรงงานทํางานบาน และการกระทําเชนวานั้นจะตองไมกระทบตอ
กฎหมายและนโยบายท่ีมีอยูซ่ึงเปนคุณมากกวา 

สาระสําคัญของอนุสัญญา 

ชัยชนะคร้ังนีมี้ความหมายตอแรงงานทํางานบานอยางไร? 
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การคุมครองอยางเทาเทียม: แรงงานทํางานบานควรไดรับสิทธิแรงงานข้ันตํ่าและความคุมครองเชนเดียวกับ
แรงงานอ่ืนๆ ในท่ีนี้รวมถึงการจางงานท่ีเปนธรรม และสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม 

การปฏิบัติอยางเทาเทียม: แรงงานทํางานบานและแรงงานอ่ืนๆควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมภายใต
มาตรฐานการทํางานข้ันตํ่า เชน ช่ัวโมงการทํางาน การทํางานลวงเวลา เวลาพัก วันหยุดพักผอน และวันหยุด
ประจําป 

การคุมครอง:แรงงานทํางานบานจะตองไดรับความคุมครองจากการกระทําโดยมิชอบ การลวงละเมิด การ
กระทํารุนแรง การเลือกปฏิบัติ และการบังคับใชแรงงาน นอกจากนี้แรงงานทํางานบานมีสิทธิท่ีจะเขาสู
ระบบประกันสังคม และการคุมครองความเปนมารดาท่ีมีอยูภายใตกฎหมายภายในประเทศ 

สุขภาพและความปลอดภัย: แรงงานทํางานบานมีสิทธิท่ีจะทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีตอ
สุขภาพและมีความปลอดภัย 

การพักผอน: แรงงานทํางานบานจะตองไดรับสิทธิในวันพักผอนประจําสัปดาห โดยท่ีไมจําเปนจะตองอาศัย
อยูในบานนายจางหรืออยูท่ีนั่นในระหวางเวลาพักหรือลาหยุด 

คาจาง:แรงงานทํางานบานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ังและไดรับคาจางท่ี
สมเหตุสมผลและเปนธรรม  แรงงานทํางานบานมีสิทธิในคาจางข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
ภายในประเทศ 

เอกสาร: แรงงานทํางานบานมีสิทธิท่ีจะเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของตนเอง 

ขอเสนอแนะ: 

รัฐจะตองสรางความเชื่อม่ันในการเก็บผลทางการแพทยและขอมูลสวนตัวเปนความลับ ปองกันมิใหมีการ
เลือกปฏิบัติ จัดหาใหมีบริการขอมูลดานสุขภาพ  และไมควรเรียกรองใหมีการตรวจการตั้งครรภ และเชื้อ
เอดส 

การคุมครองผูยังไมบรรลุนิติภาวะ: ควรใหมีการดูแลเปนพิเศษแกแรงงานทํางานบานท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป 
ตามความจําเปน โดยการใหความคุมครองพวกเขาจากงาน สภาพความเปนอยู และช่ัวโมงการทํางานท่ีเปน
อันตราย ไมเหมาะสม 

ชั่วโมงการทํางาน: ควรมีการบันทึกช่ัวโมงการทํางาน และกําหนดชวงเวลาเปนช่ัวโมงสุงสุดสําหรับกรณี
การทํางานฉุกเฉินหรือเตรียมพรอม และคาชดเชย 
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การพักผอน: การกําหนดวันหยุดพักผอนประจําสัปดาหประจําควรมีความเห็นชอบรวมกันกับนายจาง และ
สามารถสะสมวันหยุดพักผอนไวไดแตตองไมเกินกวา 14 วัน การไปพักผอนในชวงวันหยุดกับนายจางมิใช
สวนหนึ่งของวันหยุดพักผอนประจําป 

คาจาง: มีการบันทึกการจายคาจางไว การจายคาจางควรเปนไปอยางเหมาะสม ตองมีการกําหนดอยางชัดเจน
และมีขอบเขตโดยจะตองไมมีการหักคาท่ีอยูอาศัยหรือคาส่ิงอ่ืนท่ีจําเปนเพื่อการทํางาน เชนชุดฟอรม หรือ
อุปกรณทําความสะอาด เปนตน 

การจัดสภาพที่อยูอาศัย: ในท่ีนี้ ควรจะรวมถึงหองที่มีอากาศถายเท มีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน 
หองท่ีสามารถปดล็อคได และมีความเปนสวนตัว  นอกเหนือจากความจําเปนทางดานศาสนาและวัฒนธรรม
แลว ควรมีการจัดหาอาหารท่ีมีคุณภาพดีและในปริมาณท่ีเหมาะสมดวย 

 รายละเอียดท่ีสําคัญในสัญญาจางสําหรับแรงงานทํางานบาน 

แรงงานทํางานบานควรไดรับแจงถึงขอบเขตและเงื่อนไขของการจางงาน โดยจะเปนการดียิง่ หากมีการ

ดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  ท้ังนี้ ขอบเขตและเงื่อนไขการจางงานใหรวมถึง; 

• ช่ือและท่ีอยูของนายจางและลูกจาง 

• ท่ีอยูของสถานท่ีทํางาน 

• วันเร่ิมตนทํางาน และระยะเวลาของสัญญาวาจาง หากสัญยาดังกลาวเปนสัญญาตามชวงเวลา 

• ประเภทงานท่ีตองทํา 

• คาจาง วิธีการคํานวนคาจางและกําหนดการจายเงิน 

• ช่ัวโมงการทํางานปกติ 

• วันหยุดพักผอนประจําปโดยไมหักคาจาง เวลาพักระหวางวันและวนัหยุดประจําสัปดาห 

• เง่ือนไขในเร่ืองอาหารและท่ีพักอาศัย ถามี 

• ระยะเวลาการทดลองงาน ถามี 

• ขอบเขตและเง่ือนไขในการสงกลับ ถามี และ 

• ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีเกีย่วกบัการยุติการจาง รวมถึงชวงเวลาของการแจงลวงหนาของท้ังฝาย
แรงงานทํางานบานและนายจาง 

ขอเสนอแนะ: 
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ควรจะตองมีแบบสัญญามาตรฐานไวใหใชอยางเสรี ท้ังนีข้อบเขตและเง่ือนไขของสัญญาจะตองระบุ ดังนี:้ 

• ลักษณะของงาน 

• การลาปวย และ การลากิจอ่ืนๆ ถามี 

• อัตราการจายเงินหรือคาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงเวลาและชวงเวลาทํางานกรณีฉุกเฉิน 

• การจายเงินอ่ืนๆท่ีซ่ึงแรงงานทํางานบานพึงจะไดรับ 

• การจายเงินและประโยชนทางการเงินอ่ืนๆ 

• รายละเอียดของท่ีพักอาศัยท่ีจัดไวให 

• การหักคาจางท่ีถูกตองจากคาตอบแทนของลูกจาง 

 แรงงานทํางานบานมีสิทธิในการกอตั้งองคกร: 

รัฐบาลควรใหความคุมครองสิทธิของแรงงานทํางานบานในการกอต้ังองคกรของตนและในการมีสวนรวม
ในองคกรและเขารวมองคกร สหพันธหรือสมาพันธ และการวมกลุมสหภาพแรงงาน 

รัฐบาลควรใชบทบัญญัติของอนุสัญญาในการใหคําปรึกษาแกองคกรภาคแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
การตัดสิทธิของแรงงานเฉพาะสาขาออกไป  ควรวางมาตรการเพื่อสรางความม่ันใจในเร่ืองเสรีภาพในการ
เขาสมาคม สุขภาพและความปลอดภัย ประกันสังคม และการคุมครองความเปนมารดาใหเกิดข้ึน 

ตามท่ีกําหนดในขอเสนอแนะ: การขจัดกฎหมายหรือนโยบายอันเปนการจํากัดการกอต้ังองคกรและการ
เสริมสรางศักยภาพในการจัดต้ังองคกร 

นอกจากนี้ อนสัุญญายังรวมถึง 

 สิทธิของแรงงานทํางานบานท่ีผานหนวยงานจัดหางานและท่ีเปนแรงงานขามชาต ิ

แรงงานขามชาติท่ีทํางานบานมีสิทธิท่ีจะไดรับการเสนองานท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือสัญญากอนออก
เดินทาง พรอมกับขอบเขตและเง่ือนไขท่ีบังคับใชในประเทศปลายทาง 

รัฐบาลควรกําหนดเง่ือนไขสําหรับหนวยงานจัดหางานท่ีจะตองปฏิบัติตาม สรางความม่ันใจวามีการปองกัน
และกระบวนการสอบสวนการรองทุกข การกระทําทารุณ  การทุจริตตางๆ 

รัฐบาลควรจะระบุเง่ือนไขสําหรับแรงงานทํางานบานพึงจะไดรับสิทธิในการสงกลับ  และสรางความม่ันใจ
วาคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บโดยหนวยงานตางๆจะไมถูกหักจากคาจางของแรงงานทํางานบาน 
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รัฐบาลควรจะมีขอตกลงระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ในการปองกันการกระทําโดยมิชอบ
และการทุจริตของตัวแทนจัดหางาน  

ขอเสนอแนะ: รัฐบาลควรจะสงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของตัวแทนจัดหางาน 

 รัฐสมาชิกมีพนัธกรณีท่ีจะคุมครองแรงงานทํางานบาน ท้ังนี้ ไดแก: 

แรงงานขามชาติควรเขาถึงระบบศาล ศาลยุติธรรม และกลไกระงับขอพิพาทอ่ืนๆ 

รัฐบาลควรจัดกลไกการรองเรียน การตรวจสอบแรงงาน การบังคับใชและการลงโทษเพื่อการคุมครอง
แรงงานทํางานบาน มีการระบุเง่ือนไขการเขาถึงตางๆใหไวแกครัวเรือนเพ่ือการตรวจสอบ ท้ังนี้บนพื้นฐาน
การเคารพตอสิทธิสวนบุคคล 

ขอเสนอแนะ: รัฐบาลควรจัดต้ังกลไกเชิงปองกันเพื่อการรายงานการกระทําโดยมิชอบ การลวงละเมิด และ
การกระทําทารุณ  กรณีรองเรียนตางๆควรจะไดรับการสอบสวนและแรงงานทํางานบานควรไดรับการ
เยียวยา ใหท่ีพัก และการดูแลสุขภาพ 

รัฐบาลควรใหความปลอดภัยสําหรับแรงงานทํางานบานในการจะเขาถึงกระบวนการรองเรียน และการ
เยียวยาในระหวางและหลังจากการจางงานและการสงกลับ 

นอกจากนี้  ตามท่ีกําหนดในขอเสนอแนะ นั้น 

 รัฐสมาชิกไดรับคําแนะนําใหดําเนินการคุมครองแรงงานทํางานบานตอไป ใหอยูเหนือมาตรฐานขั้น
ต่ํา: 

รัฐบาลควรจะจัดใหมีสายดวน บานฉุกเฉิน  และจัดหาระบบการเยี่ยมชมกอนการบรรจุเขาทํางานและ
จัดพิมพขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพร 

รัฐบาลควรจัดต้ังโครงการเพ่ือท่ีจะสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของแรงงานทํางานบานและโอกาสการจาง
งาน  สงเสริมจัดการกับความสมดุลในชีวิตและการทํางาน และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการ
กําหนดนโยบายตอไป 

รัฐบาลควรปฏิบัติงานรวมกันและประสานงานในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการคามนุษย  การบังคับใชแรงงาน การประกันสังคม การตรวจสอบตัวแทนจัดหา
งาน การเผยแพรแนวทางปฏิบติงานท่ีดี และการรวบรวมขอมูลตางๆ 

รัฐบาลควรนําหลักจรรยาบรรณมาใชสําหรับบุคลากรทางการทูต และรวมมือกันในการปองกันการ
ปฏิบัติงานอันมิชอบ 

นอกเหนือจากอนุสัญญาและขอเสนอแนะ ดังกลาว  



APWLD (สมาคมผูหญิง กฎหมายและการพัฒนาแหงเอเชียแปซิฟก) ขอเรียกรองใหมีการกําหนด
มาตราการตางๆสําหรับแรงงานทํางานบานไวในกฎหมายภายในประเทศ ดังนี้: 

สิทธิของแรงงาน ในการที่จะเปล่ียนนายจาง และในกรณีของแรงงานขามชาติ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนตัวแทน
จัดหางานหรือคนกลางท่ีพวกเขาไดรับการวาจาง 

เปนความสามารถของแรงงานทํางานบานท่ีเปนแรงงานขามชาติท่ีจะไดรับการวาจางโดยตรงจากนายจางใน
ประเทศปลายทางโดยมิตองผานคนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานขามชาติท่ีทํางานบาน 

สิทธิในการอยูอาศัย แรงงานทํางานบานควรไดรับการอํานวยประโยชนเกี่ยวกับสิทธิในการอยูอาศัยไมนอย
ไปกวาแรงงานขามชาติอ่ืนๆ 

แรงงานทํางานบานควรจะสามารถอยูในประเทศปลายทางและควรจะไดรับการวาจางในระหวางการ
ดําเนินการทางกฎหมายตอนายจาง ตัวแทนจัดหางาน หรือคนกลางอ่ืนๆ 

แรงงานขามชาติควรจะไดรับการยกเวนจากคาธรรมเนียมการตรวจคนเขาเมืองเพื่อตออายุการพักอาศัยใน
ประเทศปลายทางในระหวางรอผลการดําเนินการทางกฎหมาย 

คาธรรมเนียมการจางงาน ไมควรเรียกเก็บคาธรรมเนียมการหางานจากแรงงานตามท่ีระบุไวภายใตมาตรา  7 
(I) แหงอนุสัญญาวาดวยสํานักงานจัดหางานเอกชน ป 1997 (พ.ศ. 2540) (เลขท่ี 181) 

 

 

 

ขณะน้ีท่ีไดมีการลงนามในอนุสัญญาแลวนั้น ภายใตธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ มีการ
เรียกรองใหประเทศสมาชิกนําเสนออนุสัญญาตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา (โดยปกติจะเปนรัฐสภา) 

กระบวนการพิจารณาโดยปกติจะเร่ิมจากการศึกษากฎหมายท่ีมีอยู ทิศทางการนําเสนอตอกระทรวงทบวง
กรมเพื่อลงนามและตัดสินใจวาจะใหสัตยาบันในอนุสัญญาหรือไม  

หากกฎหมายภายในประเทศไดกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าตามอนุสัญญาอยูแลว รัฐบาลก็อาจลงนามหรือให
สัตยาบัน  หรือไมเชนนั้นรัฐบาลอาจจะตองปรับปรุงกฎหมายปจจุบันหรือผานกฎหมายใหม ซ่ึงอาจจะตอง
ใชเวลาพอสมควร 

ไมมีความจําเปนท่ีกฏหมายภายในประเทศท้ังหมดจะตองสอดคลองกับอนุสัญญากอนจะมีการใหสัตยาบัน 
ในการใหสัตยาบันนั้น รัฐบาลอาจช้ีใหเห็นกระบวนการท่ีจะตามมาในการที่จะดําเนินการตามอนุสัญญา 

แลวจะเปนอยางไรตอไป?  เสนทางสูการใหสัตยาบนั: 
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ในป 2012-2013 รัฐสมาชิกควรสงมอบรายงานใหกับองคการแรงงานระหวางประเทศโดยแจงรายละเอียด
การปฏิบัติงานท่ีพวกเขาไดดําเนินการท่ีผานมาตามท่ีไดใหสัตยาบัน  

หากท้ังประเทศตนทางและประเทศปลายทางไดใหสัตยาบัน ก็หมายความวาพวกเขาเห็นชอบท่ีจะบังคับใช
อนุสัญญาและจะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมายตอมาตรฐานของอนุสัญญา ก็หมายความวาแรงงาน
ทํางานบานจะไดรับการยอมรับและคุมครองโดยกฎหมาย ไมวาพวกเขาจะทํางานอยูในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

พึงเร่ิมตนโดยใหแนใจวาคุณไดรับแจงเก่ียวกับส่ิงท่ีจําเปนในการใหสัตยาบันโดยประเทศของคุณเอง ให
แนใจวาคุณเขาใจส่ิงท่ีจําเปนตองปรับปรุงแกไขในกฎหมายภายในประเทศหากมิไดมีการกําหนดเรื่อง
แรงงานทํางานบานไว  หรือมิไดสอดคลองกับอนุสัญญา ไมวาจะมีกฎหมายเรื่องแรงงานทํางานบานท่ีรางไว
ในปจจุบัน หรือไมวามีจําเปนจะตองรางกฎหมายใหมหรือไมก็ตาม 

หากมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปฏิรูปกฎหมาย  ก็ควรมุงเนนในการผลักดันรัฐบาลของคุณใหลงนามใน
อนุสัญญา ในขณะท่ีมีการเตรียมการแกไขหรือรางกฎหมายเพื่อเตรียมปูทางในการใหสัตยาบันตอไป 

พึงจดจําไววา สิทธิในการกอตั้งองคกร ในขณะนี้ ถือเปนสิทธิประการหนึ่งของแรงงานทํางานบาน  มี
แรงงานทํางานบานอยูจํานวนไมนอย และแรงงานทํางานบานหลายสิบลานกระจายอยูท่ัวโลก 

ติดตอ APWLD หากสนใจศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรณรงคเพื่อการใหสัตยาบันและสนใจศึกษาวาเครือขาย
สตรีของเราท่ีตอสูเพื่อสิทธิแรงงานทํางานบานจะสามารถใหความชวยเหลืออยางไร 

Email:    map@mapfoundationcm.org 
Website:  www.mapfoundationcm.org 
 

โทรศัพท:  (66) 53 811 202       โทรสาร: (66) 53 271 551 

MAP Foundation (Foundation for the Health and Knowledge of ethnic Workers) 

P.O Box 7, Chiang Mai University, Chiang Mai 50202 
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Email: apwld@apwld.org 

WWW.apwld.org 

โทรศัพท: (66) 53 284 527  โทรสาร: (66) 53 280 847 

ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 50100 189/3 

สมาคมผูหญิง กฎหมายและการพัฒนาแหงเอเชียแปซิฟก APWLD  
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