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พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เป็นปีที่  ๖๕  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด  ๘  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

มาตรา  ๑๐๐  ถึงมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  ของมาตรา  ๑๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๔๔  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๒  

มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๖  

มาตรา  ๙๐  วรรคหนึ่ง  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๕  มาตรา  ๑๑๘  วรรคหนึ่ง  ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  หรือมาตรา  ๑๒๒  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๑๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๖  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  

มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๗  

มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕  

มาตรา  ๑๑๗  หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า  ตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๓๙  (๒)  

หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๘  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๐  หรือคําส่ัง

ของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 

สองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕๔  และมาตรา  ๑๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อกําหนดการดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานไว้เป็นการเฉพาะ  ประกอบกับเพื่อให้ 

การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ  สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวด้วย  

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 


