ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจาง
ไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีมติเห็นชอบให
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเพื่อใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการคาจางจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4 และประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕5
ขอ ๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบบาท ในทองที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ 3 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยแปดบาท ในทองที่จังหวัดกระบี่ ขอนแกน
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี
ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยหาบาท ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ
กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ บุรีรัมย
ประจวบคีรีขันธ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน
ยโสธร รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแกว สุโขทัย
สุพรรณบุรี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อางทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
ขอ 5 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยบาท ในทองที่จังหวัดชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี ยะลา ระนอง และสิงหบุรี
ขอ 6 เพื่อประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 5 คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง ซึ่งไมเกิน
ชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม
(๑) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(2) แปดชั่วโมง สําหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (1)
ขอ 7 หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ขอ 8 ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการคาจาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 133 ตอนพิเศษ 284 ง ลงวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๙

คําชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
ตามที่คณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 2560
เปนตนไปนั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําครั้งนี้ คณะกรรมการคาจาง
จึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้
๑. อัตราคาจางขั้นต่ํา หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการ
คาจางมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ําวา “เปนอัตราคาจางที่เพียงพอสําหรับแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ ๑ ๑ คน
ใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควรแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตาม
ความสามารถของธุรกิจในทองถิ่นนั้น”
๒. การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปนองคกรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน
๓. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ
อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ
แรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดเทียบเคียงหรือใกลเคียงกับสูตร
ในการคาดประมาณอัตราคาจางขั้นต่ําของหลายประเทศ เชน บราซิล คอสตาริกา มาเลเซีย และฝรั่งเศส ซึ่งองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) นํามาแสดงเปนกรณีตัวอยางของสูตรที่
ตางประเทศยอมรับวาสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจางได ซึ่งการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในครั้งนี้จะทําให
แรงงานพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ที่เขาสูตลาดแรงงานใหมในป 2560 รวมทั้งแรงงานที่ทํางาน
ในสถานประกอบการอยูแลวใน 69 จังหวัดไดรับการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศดังกลาว
๔. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอํานาจการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําไปยังภูมิภาค โดยได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําจังหวัด รวม 77 คณะ เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหทําหนาที่เสนออัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ สูตรคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ําของตางประเทศ และพิจารณาเสนอสูตรคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ําที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
0

๑

คณะกรรมการคาจางมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบปรับปรุงแกไขคําวา “แรงงานไรฝมือ” เปน “แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ
(แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน)” เพราะคําวา แรงงานไรฝมือกอใหเกิดความรูสึกที่ไมสรางสรรคตอแรงงานที่เพิ่งเขาสูตลาดแรงงานวาเปนแรงงานที่ไมมีฝมือ
หรือไมมีการพัฒนาตนเอง และในขอเท็จจริงแรงงานไรฝมือสามารถเรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ใหเปนแรงงานกึ่งฝมือ และหรือฝมือได หากมีความ
ขยัน อดทน ตั้งใจจริง และใฝเรียนรู

- ๒ 5. การพิจารณาในครั้งนี้เปนการใชขอมูลภาวการณครองชีพในชวงป 2558 - 2559 และการ
สํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม ป 2559
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.5 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ
3.2 ในไตรมาสแรก และแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2559 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 – 3.5 เรงขึ้นจากการ
ขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 ๒ และเมื่อพิจารณาราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการครองชีพของผูใช
แรงงานมีราคาสูงขึ้น ราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะและการขนสง และคาใชจายสวนบุคคล
ถึงแมรัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของประชาชน ไดแก รถเมลฟรี การชวยเหลือคาชุดนักเรียนและ
อุป กรณการเรี ยน และการดูแลราคาสิน คาของกระทรวงพาณิช ยอ ยา งใกลชิด ซึ่งทํา ใหภ าระคา ใชจา ยของ
ประชาชนในสวนนี้ลดลงในระดับหนึ่ง แตเพื่อรักษาอํานาจซื้อของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือที่เริ่มเขาทํางานใหมให
สามารถดํารงชีพอยูไดในแตละวันอยางมีคุณภาพ คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เปนตนไป
6. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถประกอบธุรกิจ
อยูได ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข
7. อัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางที่จางลูกจางทํางานเกี่ยวกับ
งานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
นายจางที่จางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล นายจางที่ตกลงจางผูรับงานไปทําที่บาน นายจาง
ที่จางลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางทํางานตลอดป หรือมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะที่เปนงาน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม ๓ ดังกลาว
งานเกษตรกรรม ไดแก
งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เชน การทํานา ทําไร ทําสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ การตัด
เก็บเกี่ยวพืชผล การทํานุบํารุงดินเพื่องานเพาะปลูก
งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว เชน การเพาะเลี้ยงสัตว การขยายพันธุสัตว การจับสัตว การเก็บ
บรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว
งานที่เกี่ยวกับการปาไม เชน การตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด ชักลากไม
ในปา การทําสวนปา การเก็บหาของปา
งานที่เกี่ยวกับการทํานาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซึ่งเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขานา หรือ
พื้นที่ราบ ซึ่งทําเปนคันกั้นน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ
งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง จับ
ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวน้ํา รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย
8. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวา
อัตราคาจางขั้นต่ํา ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจางขั้นต่ําแลว สวนนายจางรายใดที่ยังจาย
คาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจางขั้นต่ําตามทองที่ที่สถานประกอบกิจการ
ดําเนินการอยู
2

๒
3

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ป 2559
คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงแรงงาน เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๓ 9. อัตราคาจางขั้นต่ํานี้มุงที่จะคุมครองแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือที่เขาสูตลาดแรงงานใหมในป ๒๕60
เพื่อใหแรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวการณครองชีพในป ๒๕60 สําหรับแรงงาน
ที่เขาสูตลาดแรงงานมาไมนอยกวา ๑ ป จะเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น นายจาง
ควรพิจารณาปรับคาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จึ ง ชี้ แ จงมาเพื่ อ ทราบ และขอความร ว มมื อ เจ า ของสถานประกอบกิ จ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8) ดังกลาวโดยทั่วกัน

คณะกรรมการคาจาง
31 ตุลาคม 2559

ตารางอัตราคาจางขั้นต่ําใหม
ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ลําดับที่
1
2

3
4

หมายเหตุ

จํานวน อัตราคาจางขั้นต่ํา
(จังหวัด)
(บาท/วัน)
8

300

เขตทองที่บังคับใช

ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี ยะลา ระนอง
และสิงหบุรี
49
305
กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ
เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค นาน
บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พะเยา พัทลุง พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร
แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแกว สุโขทัย
สุ พ รรณบุ รี สุ ริ น ทร หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู อ า งทอง
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
13
308
กระบี่ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี
และสุราษฎรธานี
7
310
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
2. สามารถดาวนโหลดประกาศฯ และคําชี้แจง ไดที่นี่

