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ประกาศคณะกรรมการคาจาง 

เรื่อง  อัตราคาจางข้ันต่ํา  (ฉบับท่ี  8) 
 

 ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจาง
ไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีมติเห็นชอบให
กําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ือใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการคาจางจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4 และประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 10 ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕5  
 ขอ ๒ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบบาท  ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร   
จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธาน ี ภูเก็ต  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 
 ขอ 3 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยแปดบาท ในทองท่ีจังหวัดกระบี่ ขอนแกน 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี 
 ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยหาบาท ในทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 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 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยบาท  ในทองท่ีจังหวัดชุมพร  ตรัง 
 นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี ยะลา ระนอง และสิงหบุรี 
 ขอ 6 เพ่ือประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 5 คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง ซ่ึงไมเกิน
ชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้  แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม 
 (๑) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
 (2) แปดชั่วโมง  สําหรับงานอ่ืนซ่ึงไมใชงานตาม (1)   
 ขอ 7 หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา 
 ขอ 8 ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 

(หมอมหลวงปุณฑริก  สมิติ) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการคาจาง 



คําชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการคาจาง 

เรื่อง  อัตราคาจางข้ันต่ํา  (ฉบับท่ี 8) 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8)   
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 2560 
เปนตนไปนั้น เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดมีความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําครั้งนี้ คณะกรรมการคาจาง
จึงขอชี้แจงใหทราบท่ัวกัน ดังนี้ 
 ๑. อัตราคาจางข้ันต่ํา หมายถึง อัตราคาจางท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการ
คาจางมีแนวคิดเก่ียวกับอัตราคาจางข้ันต่ําวา “เปนอัตราคาจางท่ีเพียงพอสําหรับแรงงานเพ่ือพัฒนาฝมือ 0

๑ ๑ คน 
ใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควรแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสมตาม
ความสามารถของธุรกิจในทองถ่ินนั้น” 
 ๒. การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย  ผูแทนฝายนายจาง  ผูแทนฝายลูกจาง  และผูแทนฝายรัฐบาล  ฝายละ ๕ คนเทากัน 
 ๓. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา คณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๘๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ 
อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ
แรงงาน  ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยไดเทียบเคียงหรือใกลเคียงกับสูตร
ในการคาดประมาณอัตราคาจางข้ันต่ําของหลายประเทศ เชน บราซิล คอสตาริกา มาเลเซีย  และฝรั่งเศส ซ่ึงองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) นํามาแสดงเปนกรณีตัวอยางของสูตรท่ี
ตางประเทศยอมรับวาสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจางได ซ่ึงการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําในครั้งนี้จะทําให
แรงงานพัฒนาฝมือ (แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน) ท่ีเขาสูตลาดแรงงานใหมในป 2560 รวมท้ังแรงงานท่ีทํางาน 
ในสถานประกอบการอยูแลวใน 69 จังหวัดไดรับการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําตามประกาศดังกลาว 
 ๔. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอํานาจการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําไปยังภูมิภาค  โดยได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ํากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง
ข้ันต่ําจังหวัด รวม 77 คณะ  เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง  เพ่ือใหทําหนาท่ีเสนออัตรา
คาจางข้ันต่ําของจังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน รวมท้ังได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา เพ่ือศึกษาความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ สูตรคํานวณอัตราคาจางข้ันต่ําของตางประเทศ และพิจารณาเสนอสูตรคํานวณอัตราคาจางข้ันต่ําท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  
 

                                                   
๑
 คณะกรรมการคาจางมีมติเม่ือวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เห็นชอบปรับปรุงแกไขคําวา  “แรงงานไรฝมือ”  เปน  “แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ 

(แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน)” เพราะคําวา แรงงานไรฝมือกอใหเกิดความรูสึกท่ีไมสรางสรรคตอแรงงานท่ีเพิ่งเขาสูตลาดแรงงานวาเปนแรงงานท่ีไมมีฝมือ
หรือไมมีการพัฒนาตนเอง และในขอเท็จจริงแรงงานไรฝมือสามารถเรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ใหเปนแรงงานก่ึงฝมือ และหรือฝมือได หากมีความ
ขยัน อดทน  ตั้งใจจริง  และใฝเรียนรู 



 -  ๒  - 

 5. การพิจารณาในครั้งนี้เปนการใชขอมูลภาวการณครองชีพในชวงป 2558 - 2559 และการ
สํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานเพ่ือพัฒนาฝมือ (แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม ป 2559  
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.5 เรงข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 
3.2 ในไตรมาสแรก และแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2559 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 – 3.5 เรงข้ึนจากการ
ขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558๒   และเม่ือพิจารณาราคาสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในการครองชีพของผูใช
แรงงานมีราคาสูงข้ึน ราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะและการขนสง และคาใชจายสวนบุคคล 
ถึงแมรัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของประชาชน ไดแก รถเมลฟรี การชวยเหลือคาชุดนักเรียนและ
อุปกรณการเรียน  และการดูแลราคาสินคาของกระทรวงพาณิชยอยางใกลชิด ซึ ่งทําใหภาระคาใชจายของ
ประชาชนในสวนนี้ลดลงในระดับหนึ่ง แตเพ่ือรักษาอํานาจซื้อของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือที่เริ่มเขาทํางานใหมให
สามารถดํารงชีพอยูไดในแตละวันอยางมีคุณภาพ คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติใหปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ซ่ึงมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เปนตนไป   
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝาย  ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย  เพ่ือใหนายจางสามารถประกอบธุรกิจ
อยูได  ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข 
 7. อัตราคาจางข้ันต่ําตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  นายจางท่ีจางลูกจางทํางานเก่ียวกับ
งานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย  นายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ  
นายจางท่ีจางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล  นายจางท่ีตกลงจางผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจาง
ท่ีจางลูกจางในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจางทํางานตลอดป หรือมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะท่ีเปนงาน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม2

๓ ดังกลาว 
  งานเกษตรกรรม  ไดแก  
  งานท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก เชน การทํานา ทําไร  ทําสวน  การปลูกพืช  การเพาะพันธุ  การตัด  
เก็บเก่ียวพืชผล  การทํานุบํารุงดินเพ่ืองานเพาะปลูก    
  งานท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว เชน การเพาะเลี้ยงสัตว การขยายพันธุสัตว การจับสัตว การเก็บ
บรรดาสิ่งท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของสัตว    
  งานท่ีเก่ียวกับการปาไม  เชน  การตัด  ฟน  กาน  โคน  ลิด  เลื่อย  ผา  ถาก  ทอน  ขุด  ชักลากไม
ในปา  การทําสวนปา  การเก็บหาของปา   
  งานท่ีเก่ียวกับการทํานาเกลือสมุทร  หมายถึง  การใหไดมาซ่ึงเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขานา หรือ
พ้ืนท่ีราบ  ซ่ึงทําเปนคันก้ันน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ   
  งานท่ีเก่ียวกับการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง จับ  
ดัก  ลอ  ทําอันตราย  ฆา  หรือเก็บสัตวน้ํา  รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย   
 8. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนด 
ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวา
อัตราคาจางข้ันต่ํา ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจางข้ันต่ําแลว สวนนายจางรายใดท่ียังจาย
คาจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ําใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจางข้ันต่ําตามทองท่ีท่ีสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการอยู 

                                                   
๒
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ป 2559 

3
 คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงาน  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 -  ๓  - 

 9. อัตราคาจางข้ันต่ํานี้มุงท่ีจะคุมครองแรงงานเพ่ือพัฒนาฝมือท่ีเขาสูตลาดแรงงานใหมในป ๒๕60 
เพ่ือใหแรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวการณครองชีพในป ๒๕60 สําหรับแรงงาน
ท่ีเขาสูตลาดแรงงานมาไมนอยกวา ๑ ป จะเปนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือมากข้ึน มีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน นายจาง
ควรพิจารณาปรับคาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา 
 

 จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการคาจาง  เรื่อง  อัตราคาจางข้ันต่ํา  (ฉบับท่ี  8)  ดังกลาวโดยท่ัวกัน 
 

 
 
 

คณะกรรมการคาจาง 
 31 ตุลาคม  2559 



ตารางอัตราคาจางข้ันต่ําใหม 
ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8) 

  ซ่ึงไดประกาศใหมีผลใชบังคับ   ตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม   2560 
 

ลําดับท่ี 
จํานวน 
(จังหวัด) 

อัตราคาจางข้ันต่ํา 
(บาท/วัน) 

เขตทองท่ีบังคับใช 

1 8 300 ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปตตานี  ยะลา  ระนอง  
และสิงหบุรี 

2 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  
สุพรรณบุรี   สุรินทร   หนองคาย  หนองบัวลําภู   อางทอง  
อํานาจเจริญ  อุดรธานี  อุตรดิตถ  อุทัยธานี  และอุบลราชธานี 

3 13 308 กระบี่  ขอนแกน  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา    
ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  พังงา  ระยอง  สงขลา  สระบุรี   
และสุราษฎรธานี 

4 7 310 กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ภูเก็ต    
สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 

ตารางแสดงอัตราคาจางข้ันต่ํา ซ่ึงบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 

หมายเหตุ  
 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8)   
    เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป   
2. สามารถดาวนโหลดประกาศฯ  และคําชี้แจง ไดท่ีนี่  

 
  
 

  

 


