การประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที ๗)
เรืองเดิม
๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะดาเนินการในปีแรก ในข้อ ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค ข้อ ๑.๘.๒ ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากร
๒. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ดังนี้
๑) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าของทุกจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๕ ของอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมี ๗ จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่าปรับเป็นวันละ ๓๐๐ บาท
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนอีก
๗๐ จังหวัดปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นวันละ ๒๒๒ - ๒๗๓ บาท
๒) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าใน ๗๐ จังหวัดอีกครั้งเป็นวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วน ๗ จังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่าวันละ ๓๐๐ บาทให้คงไว้ในอัตราเดิม
สาหรับ ในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ให้ค งอัต ราค่าจ้า งขั้น ต่าของทุกจัง หวัด ไว้ที่วันละ
๓๐๐ บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อ
การครองชีพของลูกจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๗ และ
ปี ๒๕๕๘ ได้ตามความเหมาะสม
๓. กระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๘ ได้ออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่า
(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าของทุกจังหวัด ปี ๒๕๕๕
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๕ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs รวมทั้งมาตรการของกระทรวง
แรงงาน รวมทั้งสิ้น ๑๕ มาตรการ
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการค่าจ้างมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๓) กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่น โดยคานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตรา
เงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิต
ภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๘๘ เมื่อได้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘๗ แล้ว
ให้คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๒ สาระส่าคัญ
๑. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๘ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม สถานการณ์ภายหลังการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๕ และการออกประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๗) เพื่อปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าใน ๗๐ จังหวัด ให้เป็นวันละ ๓๐๐ บาท ในวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
๑) การศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่และข้อเท็จจริง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๑) ข้อเท็จจริงด้านความจาเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง
๑.๒) ข้อเท็จจริงด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง
๑.๓) ข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
๒) การติดตามสถานการณ์ภายหลังการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๕ โดยการรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ผลการสารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการและลูกจ้างเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับ อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า และมาตรการบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการของรัฐบาล จากการสารวจของสถาบันการศึกษา
องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
๓) กระทรวงแรงงานได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน
อย่างรอบด้านแล้ว มีความเห็นว่าการดาเนินการตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๘ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการยกระดับการครองชีพของลูกจ้างโดยทั่วไปในอีก ๗๐ จังหวัดที่เหลือให้เหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับลูกจ้างใน ๗ จังหวัดที่ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นวันละ
๓๐๐ บาทไปแล้ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
๓.๑) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม เพราะ
ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองปี ๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน) ขยายตัว
ร้อยละ ๔.๒ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกปี ๒๕๕๕ (มกราคม – มีนาคม) ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๔ ซึ่งการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ามีส่วนทาให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีกาลังซื้อมากขึ้น
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๓.๒) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน โดยในรอบ
๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติทั้งสิ้น ๘๒๙ โครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘ เงินลงทุนรวม ๓๓๒,๒๐๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๒ ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนจาก
กิจการเดิม ๕๘๕ โครงการ และเป็นการลงทุนโครงการใหม่ ๒๔๔ โครงการ ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ
แยกเป็นแรงงานไทย ๗๘,๖๖๑ คน แรงงานต่างชาติ ๑,๙๗๙ คน ซึ่งการขยายการลงทุนของต่างชาติสะท้อน
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ยังมั่นใจศักยภาพของไทย (ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ))
๓.๓) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ทาให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ โดยเงินเฟ้อ
เฉลี่ย ๗ เดือนของปี ๒๕๕๕ (มกราคม – กรกฎาคม) อยู่ที่ร้อยละ ๒.๙๒ ซึ่งยังต่ากว่าคาดการณ์เงินเฟ้อปี ๒๕๕๕
ของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ที่ร้อยละ ๓.๓ – ๓.๘ (ที่มา : กระทรวงพาณิชย์)
๓.๔) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ทาให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น โดยอัตราการว่างงาน
ปี ๒๕๕๕ (มกราคม – มิถุนายน) อยู่ ที่ร้ อยละ ๐.๘ ซึ่งถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ (ที่มา :
สานักงานสถิติแห่งชาติ)

- ๓ ๓.๕) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ทาให้มีการเลิกจ้างเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ๙,๐๙๘ แห่ง ลูกจ้าง ๓๕๐,๒๑๔ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
มีสถานประกอบกิจการเพียง ๒ แห่ง (ร้อยละ ๐.๐๒ ของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ) ลูกจ้าง ๑๔๔ คน
(ร้อยละ ๐.๐๔ ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ) ที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๕ (ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
๓.๖) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าถึงแม้จะทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
แต่ในจานวนนี้ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้และดาเนินธุรกิจต่อไปได้ (ที่มา : ผลสารวจผู้ประกอบการ SMEs
ทั่วประเทศของกระทรวงแรงงาน และผลสารวจผู้ประกอบการ SMEs ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย)
๓.๗) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในด้านบวก
ระยะสั้น (Short Term) มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องมีก ารเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราเงินเฟ้อผู้มี
รายได้น้อย ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ย้อนหลัง ๑๐ ปี
(ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔) พบว่าปีใดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ามีการปรับขึ้นน้อยหรือไม่มีการปรับ ผลิตภาพแรงงาน
ก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยเช่นเดียวกัน แต่ในปี ๒๕๕๕ อัตราค่าจ้างขั้นต่ามีการปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๙.๕
ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในรอบ ๗ เดือนแรก
ของปี ๒๕๕๕ ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๘.๗ และทาให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓ ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปี ๒๕๕๔
- ระยะปานกลาง (Middle Term) จะเกิดการผลักดันให้มีการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- ระยะยาว (Long Term) จะเกิดการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการลงทุนและการผลิตเพื่อช่วยให้ประเทศก้าวข้าม “กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง หรือ Middle
Income Trap” จากประเทศกาลังพัฒนาที่มีฐานะปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
๓.๘) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าช่วยการลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
ของประชากร และสร้างการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้มากขึ้น
๓.๙) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าช่วยทาให้ แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเสริม
สภาพคล่องต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และทาให้พนักงานที่ไม่มีเงินออมหรือมีแต่น้อย มีเงินออมเหลือเก็บ
หรือเพิ่มขึ้น (ที่มา : ผลการสารวจพนักงานในกลุ่มสมาชิกผู้ค้าปลีกไทยของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย) และผลการ
สารวจลูกจ้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์))
จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าผลของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามประกาศฉบับที่ ๖
ทาให้ลูกจ้างส่วนหนึ่งในจังหวัดที่ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเกินกว่าวันละ ๒๕๑ บาทมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในขณะที่
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบการหรือการลงทุนของภาคเอกชน เนื่องจากมี
การขยายตัวในการผลิต มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้น มีรายได้จากการขายสินค้า
เพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้เป็นอย่างดี
สาหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (GDP) ยังคงขยายตัวภายหลังการปรับค่าจ้างเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และสูงขึ้นกว่าไตรมาสแรก

- ๔ ปี ๒๕๕๕ (มกราคม – มีนาคม) ส่วนอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีผู้บริโภคยังอยู่ในระดับปกติไม่เกินจากที่กระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์
๔) จากผลการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้ดาเนินการตามมติ
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดที่เหลืออีก ๗๐ จังหวัดให้เป็นวันละ ๓๐๐ บาท
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สาหรับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่าไว้ที่วันละ ๓๐๐ บาท
๔.๒) ในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่าของทุกจังหวัดไว้ที่วันละ
๓๐๐ บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบ
ต่อการครองชีพของลูกจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๗
และปี ๒๕๕๘ ได้ตามความเหมาะสม
๒. กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ประมวลผลและจัดทาเป็นข้อเสนอเพื่อการกาหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs แบ่งเป็น
๖ มาตรการใหญ่ ๒๗ มาตรการย่อย โดยสรุปดังนี้
มาตรการลดภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
(๑) การลดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
(๒) การปรับปรุงอัตราการเก็บเงินสมทบและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (สานักงาน
ประกันสังคม)
(๓) การยกเว้ น ส่ ง เงิน สมทบกองทุ น เงิ น ทดแทนกรณี ส ถานประกอบกิ จการไม่ มี ลู ก จ้ า ง
ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน (สานักงานประกันสังคม)
(๔) การปรับแก้กฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทางานและจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
นาส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๒๐๐ คน
ต้องจ้างคนพิการ ๑ คน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
(๕) การจัดตั้งกองทุนชดเชยส่วนต่างค่าจ้างให้ผู้ประกอบการ (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ)
(๖) การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล (กระทรวงการคลัง)
(๗) การนาส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต่าในปี ๒๕๕๕ เป็นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าวันละ ๓๐๐ บาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชาระภาษีได้ ๒ เท่า (กระทรวงการคลัง)
(๘) การลดอัตราภาษีอื่น ๆ เฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (กระทรวงการคลัง)
(๙) การลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับการเหมาช่วงการผลิตจากร้อยละ ๓ เหลือร้อยละ ๐.๕
(กระทรวงการคลัง)
(๑๐) การลดค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้าสาหรับผู้ประกอบการ SMEs (กระทรวงมหาดไทย)
(๑๑) การลดค่ า ธรรมเนี ย มห้ อ งพั ก ที่ เ รี ย กเก็ บ ส าหรั บ โรงแรม/ที่ พั ก แรมที่ เ ป็ น SMEs
(กระทรวงมหาดไทย)

- ๕ มาตรการยกระดับผลิตภาพแรงงาน (Productivity of Labour)
(๑๒) การนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่า เฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน)
(๑๓) การจัด“คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่” ไปยังสถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ)
(๑๔) การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
มาตรการทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ
(๑๕) สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (สานักงานประกันสังคม)
(๑๖) สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) (ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม)
(๑๗) การค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๔ (บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) กระทรวงอุตสาหกรรม)
(๑๘) การค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สาหรับผู้ประกอบการใหม่
(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) กระทรวงอุตสาหกรรม)
(๑๙) การขยายระยะเวลาผ่อนช าระหนี้โ ครงการสินเชื่อ SMEs Power ไทยเข้มแข็ง
(กระทรวงการคลัง)
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs
(๒๐) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต (กระทรวงการคลัง)
(๒๑) การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (กระทรวงการคลัง)
มาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ
(๒๒) การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (กระทรวงการคลัง)
(๒๓) การหาตลาด/เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs (กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์)
มาตรการช่วยค่าครองชีพให้ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป
(๒๔) การออกบัตรลดราคาสินค้าให้ลูกจ้าง (กระทรวงพาณิชย์)
(๒๕) การลดภาระหนี้สินนอกระบบหรือหนี้ผ่อนชาระสินค้าให้ลูกจ้าง (กระทรวงการคลัง)
(๒๖) การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (กระทรวงการคลัง)
(๒๗) การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจาหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ (กระทรวงพาณิชย์)
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานอยู่ ระหว่ า งการวางกรอบแนวทางการด าเนิ นการเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นวันละ ๓๐๐ บาททั่วประเทศ
ซึง่ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(๑) มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลจะดาเนินการควรประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
(๒) รัฐบาลควรจัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/ผู้ประกอบการให้ทราบถึงรายละเอียดของทุกมาตรการ
ที่ประกาศใช้ในคราวเดียวกันทุกมาตรการ ไม่ควรจัดประชุมชี้แจงแยกเป็นรายหน่วยงาน หรือรายมาตรการ
เพราะนายจ้าง/ผู้ประกอบการอาจรับทราบไม่ครบถ้วน

- ๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อั ตราค่าจ้างขั้นต่า
(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โปรดเห็นชอบให้เสนอ
ประกาศฯ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งนาเสนอข้อเสนอเพื่อการ
กาหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ SMEs ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
๒. แต่งตั้งคณะทางานร่ว มภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐ มนตรี (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) เป็นประธานคณะทางาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต สาหกรรม
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เป็นคณะทางาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นคณะทางานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการใหม่
๓. เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๖ และ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการเดิม
และกาลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดาเนินการออกไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ส่านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ส่านักเศรษฐกิจการแรงงาน
ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๑๑๓๘ - ๔๐

คำชี้แจง
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)
ตำมที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)
ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำให้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันที่ ๑ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำครั้งนี้
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงขอชี้แจงให้ทรำบทั่วกัน ดังนี้
๑. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ หมำยถึง อัตรำค่ำจ้ำงที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงกำหนดตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำว่ำ “เป็นอัตรำค่ำจ้ำงที่เพียงพอสำหรับแรงงำน
เพื่อพัฒนำฝีมือ๑ ๑ คน ให้สำมำรถดำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควรแก่สภำพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมำตรฐำน
กำรครองชีพที่เหมำะสมตำมควำมสำมำรถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น”
๒. กำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภำคี
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง และผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยละ ๕ คนเท่ำกัน
๓. สำหรับกำรออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่
๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ดำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงเมื่อวันที่ ๑๗
ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำใน ๗๐ จังหวัด เป็นวันละ ๓๐๐ บำท
เท่ำกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วน ๗ จังหวัดที่มีอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำวันละ
๓๐๐ บำทอยู่แล้วให้คงไว้ในอัตรำเดิม ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ภูเก็ต
สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร ซึง่ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้มีกำรประชุมหำรือเมื่อวันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริงตำมมำตรำ ๘๗ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำงได้รับอยู่ ดัชนีค่ำครองชีพ อัตรำเงินเฟ้อ มำตรฐำนกำรครองชีพ
ต้นทุนกำรผลิต รำคำของสินค้ำและบริกำร ควำมสำมำรถของธุรกิจ ผลิตภำพแรงงำน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ และสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม และสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งพบว่ำกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำไม่ได้ เป็น
อุปสรรคต่อกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกำรหรือกำร
ลงทุนของภำคเอกชน ไม่ทำให้เกิดกำรว่ำงงำน กำรเลิกจ้ำง และปิดกิจกำรเพิ่มมำกขึ้น แต่กลับทำให้แรงงำน
มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น มีกำลังซื้อมำกขึ้น และมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน ส่งผลให้ผลิตภำพ
แรงงำนเพิ่มขึ้น
๔. กำรพิจ ำรณำของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงนี้อยู่บนพื้นฐำนของควำมเสมอภำค และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย ผลกำรพิจำรณำจะนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกฝ่ำย เพื่อให้นำยจ้ำง
สำมำรถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้ำงสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงเป็นสุข
๕. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำตำมประกำศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค
รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงทำงำน
เกี่ยวกับงำนบ้ำนอันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงทำงำนที่มิได้แสวงหำกำไร
ในทำงเศรษฐกิจ นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนประมงทะเล นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนบรรทุกหรือขนถ่ำยสินค้ำ
๑

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำว่ำ “แรงงำนไร้ฝีมือ” เป็น “แรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือ
(แรงงำนทั่วไปแรกเข้ำทำงำน)” เพรำะคำว่ำ แรงงำนไร้ฝีมือก่อให้เกิดควำมรู้สึกที่ไม่สร้ำงสรรค์ต่อแรงงำนที่เพิ่งเข้ำสู่ตลำดแรงงำนว่ำเป็นแรงงำนที่ไม่มีฝีมือ
หรือไม่มีกำรพัฒนำตนเอง และในข้อเท็จจริงแรงงำนไร้ฝีมือสำมำรถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน ให้เป็นแรงงำนกึ่งฝีมือ และหรือฝีมือได้
หำกมีควำมขยัน อดทน ตั้งใจจริง และใฝ่เรียนรู้

- ๒ เรือเดินทะเล นำยจ้ำงที่ตกลงจ้ำงผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้ำงลูกจ้ำง
ทำงำนตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้ำงทำงำนในลักษณะที่เป็นงำนอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกงำนเกษตรกรรม ๒
ดังกล่ำว
งำนเกษตรกรรม ได้แก่
งำนที่เกี่ยวกับกำรเพำะปลูก เช่น กำรทำนำ ทำไร่ ทำสวน กำรปลูกพืช กำรเพำะพันธุ์
กำรตัด เก็บเกี่ยวพืชผล กำรทำนุบำรุงดินเพื่องำนเพำะปลูก
งำนที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น กำรเพำะเลี้ยงสัตว์ กำรขยำยพันธุ์สัตว์ กำรจับสัตว์
กำรเก็บบรรดำสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติของสัตว์
งำนที่เกี่ยวกับกำรป่ำไม้ เช่น กำรตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด
ชักลำกไม้ในป่ำ กำรทำสวนป่ำ กำรเก็บหำของป่ำ
งำนที่เกี่ยวกับกำรทำนำเกลือสมุทร หมำยถึง กำรให้ได้มำซึ่งเกลือโดยกำรนำน้ำเค็ มเข้ำนำ
หรือพื้นที่รำบ ซึ่งทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลง ๆ แล้วตำกให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ
งำนที่เกี่ยวกับกำรประมงที่มิใช่กำรประมงทะเล เช่น กำรเพำะพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรเลี้ยง
จับ ดัก ล่อ ทำอันตรำย ฆ่ำ หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมถึงกำรเตรียมและกำรซ่อมบำรุงเครื่องมือทำกำรประมงด้วย
๖. นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินให้แก่ลูกจ้ำงทุกคนไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำที่กฎหมำย
กำหนดไม่ว่ำลูกจ้ำงนั้นจะมีเชื้อชำติ สัญชำติ วัย หรือเพศใด สำหรับนำยจ้ำงรำยใดได้จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่
ลูกจ้ำงเท่ำกับหรือสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ถือว่ำนำยจ้ำงรำยนั้นปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยค่ำจ้ำงขั้นต่ำแล้ว
ส่วนนำยจ้ำงรำยใดที่ยังจ่ำยค่ำจ้ำงน้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำให้ปรับค่ำจ้ำงให้เท่ำกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำตำม
ท้องที่ที่สถำนประกอบกิจกำรดำเนินกำรอยู่
๗. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ในปี ๒๕๕๖
เพื่อให้แรงงำนเข้ำใหม่เหล่ำนี้สำมำรถดำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควรแก่ภำวะกำรครองชีพในปี ๒๕๕๖ สำหรับ
แรงงำนที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี จะเป็นแรงงำนที่มีทักษะฝีมือมำกขึ้น มีผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้น
นำยจ้ำงควรพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงมำกกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
จึงชี้แจงมำเพื่อทรำบ และขอควำมร่วมมือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ดังกล่ำวโดยทั่วกัน
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ตุลำคม ๒๕๕๕

๒

คำชี้แจงกระทรวงแรงงำน เรื่อง กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนในงำนเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงแรงงำน เดือนเมษำยน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ตารางสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง เมือวันที 17 ตุลาคม 2554
โดย ปรับครั้งที 1 เมือวันที 1 เมษายน 2555 ทุกจังหวัดร้อยละ 39.5
ปรับครั้งที 2 ในวันที 1 มกราคม 2556 อีก 70 จังหวัดทีเหลือให้เป็นวันละ 300 บาท
ล่าดับ จ่านวน
ที
(จังหวัด)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ทีมา :

1
6

เขตท้องทีบังคับใช้

ค่าจ้าง
ขั้นต่า
(เดิม)

ภูเก็ต
221
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี
215
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
1
ชลบุรี
196
2
ฉะเชิงเทรา สระบุรี
193
1
พระนครศรีอยุธยา
190
1
ระยอง
189
1
พังงา
186
1
ระนอง
185
1
กระบี่
184
2
นครราชสีมา ปราจีนบุรี
183
1
ลพบุรี
182
1
กาญจนบุรี
181
2
เชียงใหม่ ราชบุรี
180
2
จันทบุรี เพชรบุรี
179
2
สงขลา สิงห์บุรี
176
1
ตรัง
175
2
นครศรีธรรมราช อ่างทอง
174
5
ชุมพร พัทลุง เลย สตูล สระแก้ว
173
4
ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สมุทรสงคราม
172
สุราษฎร์ธานี
3
นราธิวาส อุดรธานี อุบลราชธานี
171
2
นครนายก ปัตตานี
170
4
ตราด ลาพูน หนองคาย บึงกาฬ
169
2
กาแพงเพชร อุทัยธานี
168
4
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท สุพรรณบุรี 167
7
เชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์
166
เพชรบูรณ์ ยโสธร
ร้อยเอ็ด สกลนคร
5
ชัยภูมิ มุกดาหาร ลาปาง สุโขทัย
165
หนองบัวลาภู
1
นครพนม
164
7
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม
163
แม่ฮ่องสอน อานาจเจริญ อุตรดิตถ์
2
ตาก สุรินทร์
162
1
น่าน
161
1
ศรีสะเกษ
160
1
พะเยา
159
เฉลียรวม
175.73
ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่านักเศรษฐกิจการแรงงาน

ร้อย
ละ
35.7
39.5

ค่าจ้างขั้นต่า (ใหม่)
1 เม.ย. 55
1 ม.ค. 56 - 58
เพิม เป็น ร้อย เพิม เป็น
วันละ วันละ ละ วันละ วันละ
79
300
0.0
0
300
85
300
0.0
0
300

39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5

77
76
75
75
73
73
73
72
72
71
71
71
70
69
69
68
68

273
269
265
264
259
258
257
255
254
252
251
250
246
244
243
241
240

9.7
11.4
13.2
13.8
15.6
16.2
16.9
17.5
18.2
18.8
19.5
20.1
22.2
22.9
23.6
24.3
25.0

27
31
35
36
41
42
43
45
46
48
49
50
54
56
57
59
60

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5

68
67
67
66
66
66

239
237
236
234
233
232

25.8
26.5
27.3
28.0
28.8
29.6

61
63
64
66
67
68

300
300
300
300
300
300

39.5

65

230

30.3

70

300

39.5
39.5

65
64

229
227

31.1
31.9

71
73

300
300

39.5
64
226 32.7
39.5
64
225 33.6
39.5
63
223 34.4
39.5
63
222 35.3
39.5
69
245 25.5
ส่านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

74
75
77
78
60

300
300
300
300
300

http://www.thaigov.go.th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ร้อยตารวจเอกเฉลิม อยู่บารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
จากนั้น นายภักดีหาญส์ หิมะทองคา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจ-สังคม
13. เรื่อง การก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่า ปี 2556
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
1. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2555 เพื่ อ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ น ต้ น ไป ตามมติ
คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555
2. แต่งตั้งคณะทางานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
เป็นประธานคณะทางาน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ อานวยก ารสานัก
งบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นคณะทางาน ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นคณะทางานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นมาตรการใหม่
3. เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2556 และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและ
กาลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดาเนินการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด
***************************************

