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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  การมิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท้ังหมดหรือแต 
บางสวนบังคับแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) มิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแกนายจาง 
ซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  ท้ังน้ี เฉพาะในสวนที่ 
 เกี่ยวกับครูใหญและครู 
  (๒) มิใหใชบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ 
ของหมวด ๑ บทท่ัวไป หมวด ๒ การใชแรงงานทั่วไป ตั้งแตมาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๗ เวนแต 
มาตรา ๓๐ หมวด ๓ การใชแรงงานหญิง ตั้งแตมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓ หมวด ๔ การใช 
แรงงานเด็ก ตั้งแตมาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๕๒ หมวด ๕ คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด 
และคาลวงเวลาในวันหยุด ตั้งแตมาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๗๗ เวนแตการจายคาจางตามมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๗๐ หมวด ๖ คณะกรรมการคาจาง ตั้งแตมาตรา ๗๘ ถึง 
มาตรา ๙๑ หมวด ๗ สวัสดิการ ตั้งแตมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๙ หมวด ๘ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ตั้งแตมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗ หมวด ๙ 
การควบคุม ตั้งแตมาตรา ๑๐๘ ถึงมาตรา ๑๑๕ หมวด ๑๐ การพักงานตั้งแตมาตรา ๑๑๖ ถึง 
มาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ คาชดเชยตั้งแตมาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ และหมวด ๑๓ กองทุน 
สงเคราะหลูกจาง ตั้งแตมาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๓๘ บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางาน 
เกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
  (๓) มิใหใชบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ 
ของหมวด ๑ บทท่ัวไป หมวด ๒ การใชแรงงานทั่วไป ตั้งแตมาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๗ หมวด ๓ 
การใชแรงงานหญิง ตั้งแตมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓ หมวด ๔ การใชแรงงานเด็ก ต้ังแต 
มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๕๒ หมวด ๕ คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา 
ในวันหยุด ตั้งแตมาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๗๗ เวนแตการจายคาจางตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ และมาตรา ๗๐ หมวด ๖ คณะกรรมการคาจาง ตั้งแตมาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๙๑ 
หมวด ๗ สวัสดิการ ตั้งแตมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๙ หมวด ๙ การควบคุม ตั้งแตมาตรา ๑๐๘ 
ถึงมาตรา ๑๑๕ หมวด ๑๐ การพักงาน ตั้งแตมาตรา ๑๑๖ ถึงมาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ คาชดเชย 
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ตั้งแตมาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ และหมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะหลูกจาง ตั้งแตมาตรา ๑๒๖ 
ถึงมาตรา ๑๓๘ บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
 
     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
           ไตรรงค สุวรรณคีร ี
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๔ วรรคสอง แหง 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออก 
กฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่ง 
ประเภทใดก็ได สมควรกําหนดประเภทของนายจางซึ่งมิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับท้ังหมดหรือแตบางสวน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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