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การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

............................................................ 

 
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการวางรากฐานด้านแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะ

แรงงานนอกระบบซึ่ งมีอยู่ จ านวนมากในปัจจุบัน ให้มีความรู้  สมรรถนะ และทักษะ พร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ และต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบได้เล็งเห็นความส าคัญของแรงงานนอกระบบดังกล่าว จึงได้จัดงาน Informal Labour Fair ขึ้นครั้งแรก 
ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการน าเสนอสถานการณ์ด้านแรงงาน ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีการสร้างเครือข่ายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มี
การแสดงสินค้าและอาชีพของเครือข่ายแรงงานนอกระบบผ่านวิถีวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ผลงาน 
ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแรงงาน และจัดนิทรรศการ
เพ่ือแสดงสินค้าและอาชีพ โดยเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และสร้างขวัญก าลังใจแก่แรงงานนอกระบบ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบจึงได้ก าหนดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นขึ้น เ พ่ือเข้ารับรางวัลในงาน Informal Labour Fair 2021  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ผู้จ้างงาน/นายจ้าง ได้แก่ ผู้จ้างงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ นายจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และนายจ้างของลูกจ้าง
ท างานบ้านตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   

2. แรงงานนอกระบบ ได้แก่ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และลูกจ้างท างานบ้าน 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

3. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้แก่ กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มลูกจ้างในงานเกษตรกรรม 
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ชมรมแรงงานนอกระบบ สมาคม มูลนิธิ หรือกลุ่มบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

16 ต.ค. - 3 พ.ย. 2563 

2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบดีเด่น ประจ าปี  พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 

24 พ.ย. 2563 

3 จัดส่งคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบดีเด่น ให้สสค./สรพ./หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง
เว็บไซต์ : informal.labour.go.th /Facebook : กองคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ และจะส่งไฟล์เอกสารให้โดยตรงทางแอปพลิเคชันไลน์ 

25 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563 

4 สสค./สรพ./หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
และ สสค./สรพ. พิจารณาเสนอชื่อและผลงานบุคคลและเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งให้กอง
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

15 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 2564 

5 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบรวบรวมรายชื่อและผลงานผู้จ้างงาน/
นายจ้าง แรงงานนอกระบบ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพ่ือเข้าประชุม
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ภายในเดือน มี.ค. 2564 

7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
ประจ าปี  พ . ศ .  2564  ทา ง เว็ บ ไซต์  : informal.labour.go.th  
และ Facebook : กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

ภายในเดือน เม.ย. 2564 

8 จัดท าหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้แก่ผู้จ้างงาน/นายจ้าง แรงงานนอกระบบ 
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการคัดเลือก 

ภายในเดือน พ.ค. 2564 

9 พิธีมอบรางวัลบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ในงาน Informal Labour Fair 2021  

ภายในเดือน มิ.ย. 2564 
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กระบวนการพิจารณาบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เพ่ือเข้ารับรางวัลในงาน Informal Labour Fair 2021  

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ประสงค์เสนอชื่อบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดี เด่น  
ส่วนที่ ๑ ให้ยื่นประวัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อโดยกรอกประวัติตามแบบ
เสนอชื่อฯ ให้ครบถ้วนด้วยการพิมพ์เท่านั้น  ส่วนที่ ๒ แนบเอกสารแสดง 
ผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ส่วนที่  ๓ แนบเอกสาร 
ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ นอกเหนือที่ก าหนด (ถ้ามี) ให้ผู้เข้ารับการเสนอชื่อลง
ลายมือชื่อรับรอง ก่อนส่งให้ สสค./สรพ. พิจารณาให้คะแนนเบื้องต้น  

2. สสค./สรพ. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส่งมายังกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พร้อมเอกสาร
ประกอบการเสนอชื่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

3. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดและรวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 3 รางวัล 

5. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและเครือข่าย
แรงงานนอกระบบดีเด่น ทางเว็บไซด์ http://informal.labour.go.th และ 
Facebook : กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และแจ้งผลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ 

6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ ผู้จ้างงาน/
นายจ้างดีเด่น แรงงานนอกระบบดีเด่น เครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
ในงาน Informal Labour Fair 2021 

 

http://informal.labour.go.th/
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คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อ 

1. ผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น 
1) เป็นผู้จ้างงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 
2) เป็นนายจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 
3) เป็นนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555)  

               ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
4) เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตามข้อ 1) 2) หรือ 3) 
5) ประกอบอาชีพที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
6) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. แรงงานนอกระบบดีเด่น 
1) เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 
2) เป็นลูกจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 

   3) เป็นลูกจ้างท างานบ้านตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน 
           พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

4) มีการท างานกับผู้จ้างงาน/นายจ้างมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร 

3. เครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
1) เป็นกลุ่ม*/ชมรม* ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มลูกจ้างในงานเกษตรกรรม/กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
2) มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมและด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบตามกฎหมาย

แรงงานนอกระบบ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์   

หมายเหตุ 
 กลุ่มแรงงานนอกระบบ หมายถึง กลุ่มที่จัดตั้งเพ่ือด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553/กฎกระทรวงคุ้มครองในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557/กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

 ชมรมแรงงานนอกระบบ หมายถึง ชมรมที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้น สมาคม มูลนิธิ  
หรือกลุ่มบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 

1. ผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น 

 หลักเกณฑ์  คะแนน 
หมวด 1 : การบริหารจัดการ 20 
1.1 เป็นผู้จ้างงาน/นายจ้างที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

พ.ศ. 2553/กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 /
กฎกระทรวง ฉบับที่  14 (พ.ศ.  2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

 
5 

1.2 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน  5 
1.3 มีการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีจริยธรรมในการ

บริหาร 
 

5 
1.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 
หมวด 2 : การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 20 
2.1 เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  5 
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม/ 

ลูกจ้างท างานบ้านได้เรียนรู้ และสอนงานอยู่ตลอดเวลา  
5 

2.3 ให้ลูกจ้างลาเพื่อเข้ารับการอบรมโดยไม่นับเป็นวันลา 5 
2.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 
หมวด 3 : การจัดสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

พ.ศ. 2553/กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557/
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

25 

3.1 สวัสดิการที่เป็นเงิน 5 
3.2 สวัสดิการด้านอ านวยความสะดวก 5 
3.3 สวัสดิการด้านสุขภาพ 5 
3.4 สวัสดิการด้านสันทนาการ 5 
3.5 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 
หมวด 4 : การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 15 
4.1 เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 
4.2 เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 5 
4.3 เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ระบุ ........................................................ 5 
หมวด 5 : การท าประโยชน์ต่อสังคม/ผลงานที่ส าคัญ 20 
5.1 ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 5 
5.2 ดูแลสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม 5 
5.3 บริจาคเงิน/สิ่งของ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 5 
5.4 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... . 5 
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2. แรงงานนอกระบบดีเด่น 

หลักเกณฑ์ คะแนน 

หมวด 1 : การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 30 

1.1 เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10 

1.2 เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 10 

1.3 เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ระบุ ........................................................ 10 

หมวด 2 : ความรับผิดชอบต่องาน/เพื่อนร่วมงาน 10 

2.1  ความรับผิดชอบต่องาน  5 

2.2 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน 5 

หมวด 3 : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 

3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้จ้างงาน/นายจ้าง  5 

3.2 มีการปรับปรุง/พัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  5 

3.3 มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน  5 

3.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 

หมวด 4 : การพัฒนาตนเอง 20 

4.1 มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 5 

4.2 ใช้สื่อ/โซเชียลมีเดียในการท างาน 5 

4.3 มีการศึกษาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ระบุ .................................................................................. 5 

4.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 

หมวด 5 : การท าประโยชน์ต่อสังคม/ผลงานที่ส าคัญ 20 
5.1 ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 5 

5.2 ดูแลสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม 5 

5.3 บริจาคเงิน/สิ่งของ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 5 

5.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 
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3. เครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
หมวด 1 : การบริหารจัดการ 30 
1.1 มีการก าหนด นโยบาย และแผนในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย  

เช่น การมีส่วนร่วม/การสร้างความสัมพันธ์อันดี/การสื่อสารภายในองค์กร 
6 

1.2 มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 6 
1.3 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 6 
1.4 การสรุปผลการด าเนินงาน เช่น มีรายงานการสรุปผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 6 
1.5 การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เช่น มีแบบประเมินผลการด าเนินงาน 6 
หมวด 2 : โครงสร้าง และหน้าที่ 10 
2.1 มีคณะกรรมการชมรม/คณะท างาน 5 
2.3 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 5 
หมวด 3 : การมีส่วนร่วม/ท าประโยชน์เพื่อสังคม 20 
3.1 สนับสนุน/เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 
3.2 สนับสนุน/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 5 
3.3 เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ระบุ ........................................................ 5 
3.4 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 5 
หมวด 4 : การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 
4.1 ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 4 
4.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4 
4.3 ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่ม เพ่ือเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ 4 
4.4 ดูแลสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของสมาชิกในกลุ่ม จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ในการท างานให้สมาชิก 
4 

4.5 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 4 
หมวด 5 : การเป็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบต้นแบบ 20 
5.1 มีการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 4 
5.2 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท างานของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 4 
5.3 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน 4 
5.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 4 
5.5 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................... 4 
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การพิจารณา 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้จ้างงาน/นายจ้าง แรงงานนอกระบบ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

จะต้องมีคะแนนทั้งหมดรวมทั้ง 5 หมวด ตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป  

เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
สสค./สรพ. พิจารณาเสนอชื่อผู้จ้างงาน/นายจ้าง แรงงานนอกระบบ และเครือข่ายแรงงาน

นอกระบบประจ าปี 2564 ได้ตามที่เห็นสมควร และแนบเอกสารรายละเอียดประกอบการเสนอชื่อ ดังนี้ 

ผู้จ้างงาน/นายจ้าง/แรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
1. แบบเสนอชื่อฯ ฉบับจริง 1. แบบเสนอชื่อฯ ฉบับจริง 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนา) 2. ส าเนาเอกสารการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม (ถ้ามี) 

3. เอกสาร/หลักฐาน ผลการด าเนินงาน  
หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

3. เอกสาร/หลักฐาน ผลการด าเนินงาน  
หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

4.  รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  4. รูปถ่ายสมาชิกรวมทั้ งหมดของกลุ่ม/ชมรม  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

1.  การกรอกแบบเสนอชื่อฯ ด้วยการพิมพ์เท่านัน้ 
2.  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ จดัส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

(โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเปน็ส าคัญ) 
ถ้าส่งเกินก าหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

3.  ผู้สมัครฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องสามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง 

ผลการตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จ้างงาน/นายจ้าง แรงงานนอกระบบ และเครือข่ายแรงงาน 

นอกระบบประจ าปี 2564 ให้ยึดค าตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ดีเด่นประจ าปี 2564 ถือเป็นที่สุด โดยแบ่งรางวัลตามประเภท ดังนี้ 

1. ผู้จ้างงาน/นายจ้าง   จ านวน 1 รางวัล 
2. แรงงานนอกระบบ   จ านวน 1 รางวัล 
3. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  จ านวน 1 รางวัล 
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แบบเสนอชือ่ 
ผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น



รูปถ่าย 

ขนาด 2 น้ิว 

หน้าตรง – ชัดเจน 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 

 

 

แบบเสนอชื่อและผลงานผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

**************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ............................................................. นามสกุล ........................................................... 
ประวัติส่วนตัว 

วัน/เดือน/ปีเกิด .............................................. อายุ ............. ปี สัญชาติ ....................... ศาสนา . ............... 
ที่ตั้ง เลขที่ .................... หมู่ ........ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ......................................  
ต าบล/แขวง ....................... อ าเภอ/เขต ....................... จงัหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ ......... ..... 
โทรศัพท์/โทรสาร ..................................................................... E-mail ...................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................... จากสถาบัน ............................... .................................... 
สถานภาพครอบครัว    โสด   สมรส    หย่าร้าง    หม้าย    จ านวนบุตร ....................... คน 

ลักษณะงาน 
 เป็นผู้จ้างงานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ลักษณะ/ประเภทงาน ................................................................................................................................... 

วิธีการส่งมอบงาน 
 ส่งมอบด้วยตัวเอง ..................................................................................... ..................................... 
 ส่งมอบผ่านผู้แทน ชื่อ ................................................. นามสกุล ........................... ....................... 
ที่ตั้ง เลขที่ ......... หมู่ ......... ตรอก/ซอย .................. ถนน ........................ ต าบล/แขวง ........ ........... 
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .......... ........... 
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ................................ E-mail .................................................. 

 เป็นนายจ้างของลูกจ้างในงานเกษตรกรรม 
ลักษณะ/ประเภทงาน ............................................................................................................ ....................... 
สถานที่ท าการเกษตรกรรม 
ที่ตั้ง เลขที่ .......... หมู่ ......... ตรอก/ซอย ...................... ถนน ....................... ต าบล/แขวง .......................  
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ............. ................. 
โทรศพัท์ ................................ โทรสาร ............................................. E-mail ............................................. 
 เป็นนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้าน 
ที่ตั้ง เลขที่ .......... หมู่ ......... ตรอก/ซอย ...................... ถนน ....................... ต าบล/แขวง ....................... 
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ............. ................. 
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ............................................. E-mail .............................................

ประวัติการท างาน
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
รางวัลที่เคยได้รับ โดยระบุปีที่ได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น 

หมวด 1 การบริหารจัดการ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  เป็นผู้จ้างงาน/นายจ้างที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553/กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557/
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน 
  มีการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

ไม่ใช้แรงงานบังคับ มีจริยธรรมในการบริหาร 
  อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................... ................ 

หมวด 2 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 

กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  
  เปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/ลูกจ้างในงาน

เกษตรกรรม/ลูกจ้างท างานบ้านได้เรียนรู้และ 
สอนงานอยู่ตลอดเวลา  

  ให้ลูกจ้างลาเพื่อเข้ารับการอบรมโดยไม่นับเป็นวันลา 
  อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................ 

หมวด 3  การจัดสวัสดิการอ่ืนนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553/
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557/กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 

  สวัสดิการที่เป็นเงิน  
  สวัสดิการด้านอ านวยความสะดวก  
  สวัสดิการด้านสุขภาพ  
  สวัสดิการด้านนันทนาการ  
  อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................ 

หมวด 4 การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

หรือหน่วยงานอ่ืน  
  เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน 

ระบุ....................................................................................  

หมวด 5 การท าประโยชน์ต่อสังคม/ผลงานที่ส าคัญ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
  ดูแลสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม 
  บริจาคเงิน/สิ่งของ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................  

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคะแนนทั้งหมดรวมทั้ง 5 หมวด ตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป  

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

25   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

15   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   
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 ลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติฯ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติฯ 
ของข้าพเจ้าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินยอม 
ให้ผู้เสนอช่ือน าเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นผู้จ้างงาน/นายจ้างดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ลงช่ือ      

       (    ) 

 วันท่ี      

 รับรองผลการพิจารณาเบื้องต้น 

 

ลงช่ือ ........................................................ สสค./สรพ. 

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

 ต าแหน่ง      

 วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 โทรศัพท ์    
  

ส่วนที่ 3 อ่ืนๆ (ข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนด) 
 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาครัฐ 
 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 
 อ่ืนๆ (ระบุ ...........................................................................................)  

 
หน่วยงานผู้เสนอชื่อ ..................................................................................................................... 
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แบบเสนอชือ่ 
แรงงานนอกระบบดีเด่น 

 



รูปถ่าย 

ขนาด 2 น้ิว 

หน้าตรง – ชัดเจน 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 

 

 

แบบเสนอชื่อและผลงานแรงงานนอกระบบดีเด่น 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

**************** 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้รับงานไปท าที่บ้าน   ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม   ลูกจ้างท างานบ้าน 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ............................................................. นามสกุล ........................................................... 

ประวัติส่วนตัว 
วัน/เดือน/ปีเกิด .............................................. อายุ ............. ปี สัญชาติ . ...................... ศาสนา ................ 
ที่ตั้ง เลขที่ .................... หมู่ ........ ตรอก/ซอย .................................. ถนน ........................... ..................... 
ต าบล/แขวง ....................... อ าเภอ/เขต ....................... จงัหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ .............. 
โทรศัพท์/โทรสาร ..................................................................... E-mail ..................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................... จากสถาบัน ...................................................................  
สถานภาพครอบครัว    โสด   สมรส    หย่าร้าง    หม้าย    จ านวนบุตร ....................... คน 

สถานภาพการท างาน 
ผู้จ้างงาน/นายจ้าง ชื่อ .......................................................... นามสกุล ..................................................... .. 
ลักษณะงาน/ประเภทงานที่ท า .....................................................................................................................  
ที่ตั้ง เลขที่ ............ หมู่ ........ ตรอก/ซอย ..................... ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........... ......... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ....... .............. 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................... E-mail ................................................... 

ประวัติการท างาน 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

รางวัลที่เคยได้รับ โดยระบุปีที่ได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................. .....................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................ ...................................... 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของแรงงานนอกระบบดีเด่น 

หมวด 1 การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  เข้าร่วมงาน/กิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

หรือหน่วยงานอ่ืน  
  เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน 

ระบุ....................................................................................  

หมวด 2 ความรับผิดชอบต่องาน/เพื่อนร่วมงาน (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  ความรับผิดชอบต่องาน 

เช่น มีวินัย ตรงต่อเวลา เก็บรักษาอุปกรณ์ในการท างาน 
ฯลฯ 

  ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน 
เช่น เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ 

 

หมวด 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค/์นวัตกรรมใหม่ ๆ  

ให้กับผู้จ้างงาน/นายจา้ง  
  มีการปรับปรุง/พัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………. 

หมวด 4 การพัฒนาตนเอง (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ   

เช่น เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน ฯลฯ  
(ระบุ หลักสูตร สถานที่ .............................................................) 

  ใช้สื่อ/โซเชียลมีเดียในการท างาน  
เช่น facebook, Line, Youtube ฯลฯ 

  มีการศึกษาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
ระบุ ............................................................................... 

 อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................  

หมวด 5 การท าประโยชน์ต่อสังคม/ผลงานที่ส าคัญ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
  ดูแลสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม 
  บริจาคเงิน/สิ่งของ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
  อ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคะแนนทั้งหมดรวมทั้ง 5 หมวด ตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป  

 

 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

30   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

10   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   



 ลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติฯ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติฯ 
ของข้าพเจ้าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินยอม 
ให้ผู้เสนอช่ือน าเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ลงช่ือ      

       (    ) 

 วันท่ี      

 รับรองผลการพิจารณาเบื้องต้น 

    

ลงช่ือ ........................................................ สสค./สรพ. 

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

 ต าแหน่ง      

 วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 โทรศัพท ์    
  

-  3  -  

ส่วนที่ 3 อ่ืนๆ (ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนด)  

 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาครัฐ 
 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 
 อ่ืนๆ (ระบุ ...........................................................................................) 
 

หน่วยงานผู้เสนอชื่อ ...............................................................................................  
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แบบเสนอชือ่ 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 



 

 

 
 

แบบเสนอชื่อและผลงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

**************** 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อกลุ่ม/ชมรม ............................................................................................................................. ....................... 
ลักษณะงาน/ประเภทงานที่ท า .................................................................................. ................................... 
ที่ตั้ง เลขที่ .......... หมู่ .......... ตรอก/ซอย ................. ถนน .........................ต าบล/แขวง ................. ..........
อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................... ...................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์/โทรสาร ....................................................................... E-mail .................................................... 

โครงสร้าง 
ผู้น ากลุ่ม/ชมรม ชื่อ .......................................................... นามสกุล ...........................................................  
ที่ตั้ง เลขที่ .......... หมู่ .......... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ ต าบล/แขวง ............. ......... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ .............. ....... 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................... E-mail ................................................... 
สมาชิกกลุ่ม/ชมรม จ านวน .............................................................. คน ชาย ........... คน หญิง ........... คน 

ประวัติการด าเนินงานของกลุ่ม (โดยสังเขป) 

................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................  
รางวัลที่เคยได้รับ โดยระบุปีที่ได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) 

............................................................................. .........................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ .............................................................................. 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 

หมวด 1 การบริหารจัดการ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  มีการก าหนด นโยบาย และแผนในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ 

ชมรม/เครือข่าย เช่น การมีส่วนร่วม/การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี/การสื่อสารภายในองค์กร 

  มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 
  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
  การสรุปผลการด าเนินงาน เช่น มีรายงานการสรุปผล 

การด าเนินงานแต่ละเดือน 
  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เช่น มีแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

หมวด 2 โครงสร้าง และหน้าที่ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
 มีคณะกรรมการชมรม/คณะท างาน 
 
 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
 

หมวด 3 การมีส่วนร่วม/ท าประโยชน์เพื่อสังคม (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  สนับสนุน/เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  สนับสนุน/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
  เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน  

ระบุ .............................................................................. 
  อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................... 

หมวด 4 การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก  
  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ระบุ................................................................................ 
  ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่ม เพ่ือเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ 
  ดูแลสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของสมาชิกในกลุ่ม  

จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างานให้สมาชิก 
 อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................... 

หมวด 5 การเป็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบต้นแบบ (แนบรูปภาพ/เอกสาร/หลักฐาน) 
  มีการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
  มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

ในการท างานของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 
  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน เป็นแหล่งถ่ายทอด

ความรู้ให้กับชุมชน 
  สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย 

เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มในงานลักษณะประเภทเดียวกัน 
 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................. 

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคะแนนทั้งหมดรวมทั้ง 5 หมวด ตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป  

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

30   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

10   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีไดร้ับ 

สสค./สรพ. คณะกรรมการฯ 

20   



-  3  - 

 ลงลายมือชื่อผู้แทนกลุม่/ชมรม/เครือข่าย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติฯ
ข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินยอม 
ให้ผู้เสนอช่ือน าเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ลงช่ือ      

       (    ) 

 วันท่ี      

 รับรองผลการพิจารณาเสนอชื่อเบื้องต้น 

    

ลงช่ือ ........................................................ สสค./สรพ. 

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

 ต าแหน่ง      

 วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 โทรศัพท ์    
  

ส่วนที่ 3 อ่ืนๆ (ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนด) 
 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาครัฐ 
 เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร จากหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 
 อ่ืนๆ ระบุ .............................................................................................................................. 
 

หน่วยงานผู้เสนอชื่อ ......................................................................................................... ..................................... 
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ค าชี้แจงเพื่อใช้ประกอบแนวทางการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดเีดน่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. ผู้จ้างงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 หมายถึง  
ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้าน ให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน ไม่ว่ามอบงานโดยตัวเอง  
หรือผ่านตัวแทนหรือกระท าในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 

2. นายจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และนายจ้าง 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างาน
แทนนายจ้าง 

3. ผู้รับงานไปท าที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 
หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพ่ือรับท างานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน 

4. ลูกจ้างตามกฎทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และลูกจ้าง 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541  
หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

5. การบริหารจัดการแรงงานที่ดี หมายถึง ระบบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

6. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญ 
ในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การปฐมนิเทศ  
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ฯลฯ 

7. วันลา หมายถึง วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพ่ือท าหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น ลาเพ่ือรับราชการทหาร 
ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร 

8. สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่องค์กรจัดให้เพ่ืออ านวย 
ให้ผู้ท างานมีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบาย เช่น ค่าสงเคราะห์บุตร การจัดน้ าดื่ม เป็นต้น  

8.1 สวัสดิการด้านการเงิน เช่น โบนัสพนักงาน เงินช่วยงานแต่งงาน เงินช่วยงานศพ ฯลฯ 
8.2 สวัสดิการด้านการอ านวยความสะดวก เช่น รถรับ-ส่ง ที่พักอาศัย ฯลฯ 
8.3 สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ฯลฯ 
8.4 สวัสดิการด้านนันทนาการ เช่น การปีใหม่ งานวัดเกิด งานกีฬาประจ าปี ฯลฯ 

9. คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการบางอย่าง  
มีเป้าหมายร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น คณะกรรมคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน คณะกรรมการค่าจ้าง ฯลฯ 

10. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เฉพาะเรื่อง มีหน้าที่
แคบกว่าขอบเขตของคณะกรรมการ เช่น คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
แรงงานนอกระบบ คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ฯลฯ 

11. คณะท างาน หมายถึง คณะบุคคลที่ร่วมกันท างานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เช่น คณะท างานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ฯลฯ  

12. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
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13. การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนการพัฒนา 
ทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย  
ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผล 
และรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพ้ืนที่ เช่น การเข้าร่วม 
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

14. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยอาศัย
ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ที่ต่อเนื่องและมีคุณค่า เช่น มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
มีการคิดนอกกรอบ ฯลฯ 

15. นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างาน
นั้นได้ผลดีและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย เช่น การน าเทคโนโลยี  
มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ฯลฯ 

16. ทัศนคติที่ดีในการท างาน เช่น มีใจรักในงานที่ท า ตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ท า  
มีความคิด/ทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า มีมุมมองที่ดีต่อผู้จ้างงาน/นายจ้างและเพ่ือนร่วมงานเสมอ 

17. ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มเพ่ือเข้าถึงสวัสดิการ เช่น การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ การ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน ฯลฯ 

18. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเอง 
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการ 
แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ 

19. โครงสร้าง หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร การแบ่งหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย 
20. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่ งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน  
เช่น การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ท างาน การไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าคูคลอง ฯลฯ 

21. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง สิ่งของ ประกาศนียบัตร หรือเงินทองที่ได้มา 
เพราะความสามารถ ความดีความชอบ การชนะการแข่งขัน หรือการชนะการประกวด เช่น รางวัลเกษตรกรดีเด่น  
รางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ฯลฯ 

 22. หน่วยงานผู้เสนอชื่อ ได้แก่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (สสค.)
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ (สรพ.) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับแรงงานนอกระบบ  

กรณีหน่วยงานผู้เสนอชื่อเป็นหน่วยงานภาครัฐ(นอกเหนือจาก สสค./สรพ.) หน่วยงาน
ภาคเอกชน องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ให้เสนอผ่าน สสค./สรพ. 
เพื่อพิจารณาให้คะแนนเบื้องต้น ก่อนส่งกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1


 


