คำชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
ตามที่คณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
ลงวั น ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2565 เพื่ อ กำหนดอั ต ราค าจ างขั้ น ต่ ำให มี ผ ลใช บั งคั บ ตั้ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. 2565 เปนตนไปนั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำครั้งนี้
คณะกรรมการคาจางจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้
๑. อัตราคาจางขั้นต่ำ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกำหนดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยคณะกรรมการคาจางมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ำวา “เปนอัตราคาจางที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไป
แรกเขาทำงาน ๑ คน ใหสามารถดำรงชีพอยูไดตามสมควรแกมาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในทองถิ่นนั้น”
๒. การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปนองคกรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน
3. ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ คณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
ตามหลักเกณฑที่กำหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60 คือ อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับ
ขอเท็จจริงอื่น โดยคำนึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา
และบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมกับสูตรการคำนวณอัตราคาจางขั้นต่ำ โดยไดเทียบเคียงหรือใกลเคียงกับสูตรในการคาดประมาณ
อัตราคาจางขั้นต่ำของหลายประเทศ เชน ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา ซึ่งองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization : ILO) นำมาแสดงเปนกรณีตัวอยางของสูตรที่ตางประเทศ
ยอมรับวาสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจางได ซึ่งการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำในครั้งนี้จะทำใหแรงงานทั่วไป
แรกเขาทำงานที่เขาสูตลาดแรงงานใหมในป 2565 รวมทั้งแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการอยูแลว
ใน 77 จังหวัดไดรับการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำตามประกาศดังกลาว
4. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอำนาจการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำไปยังภูมิภาค โดยไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด
รวม 77 คณะ เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหทำหนาที่เสนออัตราคาจางขั้นต่ำ
ของจังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของจังหวัด ศึกษาขอมูลขอเท็จจริง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันเพื่อใชประกอบการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำใหสอดคลองกับกรอบแนวทาง
และหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
5. การพิจารณาในครั้งนี้ไดใชสูตรการคำนวณอัตราคาจางขั้นต่ำ ซึ่งขอมูลที่นำมาใชประกอบการคำนวณ
คือ อัตราคาจางขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) อัตราการสมทบ
ของแรงงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน อัตราเงินเฟอ และตัวแปร
เชิงคุณภาพตามมาตรา 87 โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรกของป 2565๑ พบวา ขยายตัวรอยละ 2.4
เมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา และแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2565 ๒ คาดวาจะขยายตัว
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของป 2565 และแนวโนมป 2565
กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2565

- ๒ ในชวงรอยละ 2.7 - 3.2 และเมื่อพิจารณาการครองชีพของลูกจาง พบวา ราคาสินคาที่จำเปนในการครองชีพ
ของผูใชแรงงานมีราคาสูงขึ้น ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารสำเร็จรูป กาซหุงตม เปนตน ดังนั้น เพื่อรักษา
อำนาจซื้อของแรงงานทั่วไปที่เริ่มเขาทำงานใหมใหสามารถดำรงชีพอยูไดในแตละวันอยางมีคุณภาพ ประกอบกับ
ไดมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำลาสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติใหปรับ
อัตราคาจางขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 – 22 บาท เปนอัตราวันละ 328 – 354 บาท โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป
6. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนำไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถประกอบ
ธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข
7. อัตราคาจางขั้นต่ำตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางที่จางลูกจางทำงาน
เกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซึ่งจางลูกจางทำงานที่มิไดแสวงหากำไร
ในทางเศรษฐกิจ นายจางที่จางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล นายจางที่ตกลงจางผูรับงาน
ไปทำที่บาน นายจางที่จางลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางทำงานตลอดป และมิไดใหลูกจางทำงาน
ในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม 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 ชักลากไมในปา
การทำสวนปา การเก็บหาของปา
งานที่เกี่ยวกับการทำนาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซึ่งเกลือโดยการนำน้ำเค็มเขานา
หรือพื้นที่ราบ ซึ่งทำเปนคันกั้นน้ำเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ
งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง
จับ ดัก ลอ ทำอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวน้ำ รวมถึงการเตรียมและการซอมบำรุงเครื่องมือทำการประมงดวย
8. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ำที่กฎหมาย
กำหนด ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สำหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับ
หรือสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ำ ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจางขั้นต่ำแลว สวนนายจางรายใด
ที่ยังจายคาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ำใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจางขั้นต่ำตามทองที่ที่สถานประกอบกิจการ
ดำเนินการอยู
9. อัตราคาจางขั้นต่ำนี้มุงที่จะคุมครองแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานที่เขาสูตลาดแรงงานใหม
ในป ๒๕65 เพื่อใหแรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดำรงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวะการครองชีพในป ๒๕65
สำหรับแรงงานที่เขาสูตลาดแรงงานมาไมนอยกวา ๑ ป จะเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
นายจางควรพิจารณาปรับคาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางขั้นต่ำ
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จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ดังกลาวโดยทั่วกัน
คณะกรรมการคาจาง
1 กันยายน 2565
3

คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงแรงงาน เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตารางอัตราคาจางขั้นต่ำ ป 2565
ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป
ลำดับ อัตราคาจางขั้นต่ำ จำนวน
ที่
(บาท/วัน)
(จังหวัด)

เขตทองที่บังคับใช

1

354

3

จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

2

353

6

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

3

345

1

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4

343

1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

340

14

จังหวัดกระบี่ ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา
ปราจีนบุรี พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

6

338

6

จังหวัดกาฬสินธุ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร
และสมุทรสงคราม

19

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค บึงกาฬ
บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก
เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด เลย สระแกว สุรินทร อางทอง
และอุตรดิตถ

7

335

8

332

22

จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร มหาสารคาม แมฮองสอน
ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหบุรี
สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
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จังหวัดนราธิวาส นาน ปตตานี ยะลา และอุดรธานี

หมายเหตุ

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 139 ตอนพิเศษ 221 ง
ลงวันที่ 19 กันยายน 2565
3. สามารถดาวนโหลดประกาศฯ และคำชี้แจง ไดที่ www.mol.go.th หัวขอ “อัตราคาจางขั้นต่ำ”

