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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาํที่บ้าน  ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  ชมรม  กลุ่ม  สมาคม  มูลนิธิ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งที่

เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล  องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ เป็นนิติบุคคล  ซ่ึงดําเนินกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการรับงานไปทําที่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 

ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วย  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน  ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองแรงงาน  ฝ่ายผู้จ้างงาน 
และฝ่ายผู้รับงานไปทําที่บ้านฝ่ายละสองคน  และนักวิชาการที่มีความรู้เก่ียวกับการรับงานไปทําที่บ้าน
จํานวนสองคนเป็นกรรมการ  โดยมีนักวิชาการแรงงานชํานาญการพเิศษ  สํานักคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  เพื่อทําหน้าที่สรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีประกาศให้องค์กรเอกชนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 

การเสนอช่ือตามวรรคหนึ่งให้เสนอชื่อองค์กรละไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินหกคน  ทั้งนี้ให้มี 
ทั้งหญิงและชาย 

เม่ือครบระยะเวลาในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
อธิบดีกําหนด  หากปรากฏว่าไม่มีการเสนอช่ือบุคคล  หรือเสนอชื่อบุคคลไม่ครบจํานวนสามคน  หรือ
ครบจํานวนสามคนแต่ไม่มีตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
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เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาดําเนินการคัดเลือกบุคคลจากองค์กรเอกชน
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  เพื่อให้ได้บุคคลที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนไม่เกินสามคน  โดยให้มีทั้งหญิงและชาย  ในจํานวนนี้ให้มีตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็น 
นิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน 

องค์กรเอกชนที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ต้องยื่นแบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พร้อมแบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ณ  กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  หรือกลุ่มงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่ 

ข้อ ๕ องค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) มีที่ตั้งสํานักงานและรายชื่อกรรมการหรือคณะผู้ดําเนินการที่ชัดเจน 
(๒) มีผลการดําเนินการ  เอกสาร  ภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืน ๆ   ที่แสดงถึงกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการรับงานไปทําที่บ้าน 
(๓) มีหลักฐานการเป็นนิติบุคคล  กรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลต้องมีหน่วยงานราชการออกหนังสือ

รับรองการมีอยู่ขององค์กรเอกชน 
ข้อ ๖ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน  รวมทั้งบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคสาม  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความเชี่ยวชาญโดยมีประสบการณ์เก่ียวกับการรับงานไปทําที่บ้านไม่น้อยกว่าสามปี 
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้านเพราะขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  เว้นแต่พ้นระยะเวลาการให้ออกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ข้อ ๗ ให้อธิบดีตรวจสอบหลักเกณฑ์ขององค์กรเอกชนผู้เสนอชื่อตามข้อ  ๕  และคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ  ๖  และประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนและ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนโดยเปิดเผยก่อนวันสรรหา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
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องค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  ซ่ึงไม่ได้รับการประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ  และให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่องอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงแรงงานให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ  ๗  เพื่อให้ได้บุคคล 
ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนโดยให้มีทั้งหญิงและชาย  ในจํานวนนี้ให้มี
ตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคลอยา่งน้อยหนึ่งคน 

การคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปทําที่บ้าน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



 
 
 
                  

 

แบบประวัติบุคคล 
ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําท่ีบ้าน  
 
 

๑.  ข้าพเจ้าช่ือ…………………………………………. นามสกุล……………………………………………… 
๒.  เกิดเมื่อวันที่………… เดือน…………………… พ.ศ. …………………. อายุ…………..ปี 
๓.  บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 
     ออกให้ ณ อําเภอ / เขต…………………………………………………จังหวัด………………………………..………................. 
     วันที่ออกบัตร……………………………………………………..วันที่หมดอายุ………………………………………………..……… 
๔.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………หมูท่ี่………….ตรอก/ซอย........................……………ถนน………………………………..…. 
     ตําบล/แขวง.....………………….....อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………………………………. 

รหัสไปรษณีย์............................. 
     โทรศัพท์……………………………………………………อีเมล์……………………………………………………………………………. 
๕.  อาชีพ…………………………………………………......ตําแหน่ง/หน้าที่……………………………………………………………… 
๖.  ประวัติการศึกษาเป็นลําดับมา………………………………………………………………………………………..…………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
๗.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 
     ดังต่อไปน้ี 

มีสัญชาติไทย 
มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ 
มีความเช่ียวชาญโดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับงานไปทาํที่บ้านไม่น้อยกว่าสามป ี
ไม่เป็นบุคคลที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงานให้ออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้านเพราะขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ เว้นแต่พ้นระยะเวลาการ 
ให้ออกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 
 

 
รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 

ขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. 



 
 

- ๒ - 
 
ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหรอืรฐัวิสาหกจิ 
ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง 
ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้ 

                     กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘.  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญโดยมีประสบการณ์ทีเ่กี่ยวกบัการรับงาน 
     ไปทําที่บ้านพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 

         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                 สําเนาหลักฐานการศึกษา 
                   อื่นๆ (ระบุ)............................................................... 
๙.  ประสบการณ์การทํางาน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

๑๐.  ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บ้าน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

๑๑.  วิสัยทัศน์ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
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ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูในแบบประวัติบุคคลและเอกสารหลกัฐานที่แนบมาพร้อมน้ีถูกต้องและ 
เป็นความจริงทุกประการ 

   เจ้าของประวัติ………..……………………………………………………. 
                                                                   (……………………………………………………..) 

                                                               วันที่..………… เดือน………………………….. พ.ศ. .…………….. 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ผู้แจ้งประวัติต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ชัดเจน อ่านง่าย 

   ๒. เป็นหน้าที่ของผู้แจ้งประวัติเองที่จะต้องย่ืนหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ครบถ้วน 



 

แบบเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาํที่บ้าน 

 

                เขียนที่.................................................................. 
                 วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ...................... 

 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………................นามสกุล.......................................... 

หมายเลขประจําตัวประชาชน            
สถานที่ออกบัตร........................................................................................................อายุ................ปี  
ในนามขององค์กรเอกชน ช่ือ.....................................................................................................................
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่.................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์............................................ โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ..................... 
โทรสาร  ..............................................................อีเมล์................................................................................... 

ขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้านตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน ข้อ ๔ จํานวน........คน ดังน้ี 

๑. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล..............................................
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 

๒. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล............................................. 
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 

๓. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล...............................................
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 

๔. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล...............................................
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 

๕. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล...............................................
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 

๖. นาย/นาง/นางสาว…………………………………........นามสกุล...............................................
อายุ............ปี  อาชีพ...................................................... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน ข้อ ๖ 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                                     (............................................................) 
           ตําแหน่ง...................................................................... 

 

การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

  ผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมให้องค์กรเอกชนดังกล่าวข้างต้นเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการสรรหา 
และพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่ บ้าน 
ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๑ 
                                  (............................................................)        

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๒ 

                                                (............................................................) 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๓ 
                                                (............................................................) 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๔ 
 (............................................................) 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๕ 
(............................................................) 
 
ลงช่ือ....................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดับที่ ๖ 

                                                (............................................................) 


