
 
 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที ่10) 

 
 

 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายก่าหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
มีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพ่ือใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน 

 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้าง
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่่า  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 
19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบหกบาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี
และภูเก็ต 
 ข้อ 3 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดระยอง 
 ข้อ 4 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท ในท้องทีก่รุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 ข้อ 5 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบบาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ข้อ 6 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
หนองคาย และอุบลราชธานี 
 ข้อ 7 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสี่บาท ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี 
 ข้อ 8 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม  
 ข้อ 9 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ 
 ข้อ 10 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดก่าแพงเพชร 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี
ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อุทัยธานี และอ่านาจเจริญ 
 ข้อ 11 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี และยะลา 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม  136   ตอนพิเศษ  316 ง   ลงวันที่  27  ธันวาคม 2562 

 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ  2  ถึงข้อ  11  ค่าว่า “วัน” หมายถึง เวลาท่างานปกติของลูกจ้าง
ซึ่งไม่เกินชั่วโมงท่างานดังต่อไปนี้  แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท่างานน้อยกว่าเวลาท่างานปกติเพียงใดก็ตาม 
 (๑) เจ็ดชั่วโมง  ส่าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง   
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 (2) แปดชั่วโมง  ส่าหรับงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)   
 ข้อ 13 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่า 
 ข้อ 14 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุทธิ  สุโกศล) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการค่าจ้าง 



คำชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 

เรื่อง  อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ  (ฉบับที่ 10) 
 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)   
ลงวันที่  6  ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้าง
จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 
 ๑. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการ
ค่าจ้างมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่า “เป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ๑ คน 
ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเหมาะสมตาม
ความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น” 
 ๒. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ฝ่ายละ ๕ คนเท่ากัน 
 ๓. ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60 คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจรงิอ่ืน 
โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในการคาดประมาณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 
นำมาแสดงเป็นกรณีตัวอย่างของสูตรที่ต่างประเทศยอมรับว่าสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ซึ่งการกำหนด
อัตราค่าจ้างข้ันต่ำในครั้งนี้จะทำให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี 2563 รวมทั้งแรงงาน
ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการอยู่แล้วใน 77 จังหวัดได้รับการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำตามประกาศดังกล่าว 
 ๔. คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอำนาจการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปยังภูมิภาค  โดยได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 
รวม 77 คณะ เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ทำหน้าที่เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาการและกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของจังหวัด และคณะทำงานวิเคราะห์และปรับปรุงสูตร
การกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ำ เพ่ือศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  วิเคราะห์และทบทวนตัวแปรเชิงคุณภาพ
ที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และจัดทำสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง  
 5. การพิจารณาในครั้งนี้ได้ใช้สูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการคำนวณ 
คือ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) อัตราการสมทบของ
แรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง อัตราเงินเฟ้อ 
และตัวแปรเชิงคุณภาพตามมาตรา 87 โดยจากภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 
ของปี 2562๑ ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าขยายตัวร้อยละ 2.5 สำหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยเงินเฟ้อทั่วไป ณ เดือนตุลาคม 2562๒ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น 

 
๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2562 
๒

 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2562 
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ร้อยละ 0.11 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม) ปี 2562 เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าขยายตัวร้อยละ 0.74  โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น รวมทั้ง
ผลจากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ถึงแม้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และ
การดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนนี้ลดลงในระดับหนึ่ง 
แต่เพื่อรักษาอำนาจซื้อของแรงงานทั่วไปที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภา พ 
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา 5 หรือ 6 บาท โดยพิจารณาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้ประชาชาติต่อหัว นับตั้งแต่วันที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุด (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
เนื่องมาจากมาตรการบางส่วนในการผลักดันโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประกันไม่ให้แรงงานถูกเอาเปรียบ 
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างนี้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็น
ของทุกฝ่าย ผลการพิจารณาจะนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพ่ือให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจ
อยู่ได ้ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข 
 7. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ  
นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  นายจ้างที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้าง
ที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ ่งมิได้จ้างลูกจ้างทำงานตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรม๓ ดังกล่าว 
  งานเกษตรกรรม  ได้แก่  
  งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ์ การตัด  
เก็บเก่ียวพืชผล การทำนุบำรุงดินเพื่องานเพาะปลูก    
  งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การจับสัตว์ การเก็บ
บรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว์    
  งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้ เช่น การตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า 
การทำสวนป่า การเก็บหาของป่า   
  งานที่เกี่ยวกับการทำนาเกลือสมุทร หมายถึง การให้ได้มาซึ่งเกลือโดยการนำน้ำเค็มเข้านา  หรือ
พ้ืนที่ราบ ซึ่งทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลง ๆ แล้วตากให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ   
  งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใช่การประมงทะเล เช่น การเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเลี้ยง จับ ดัก 
ล่อ ทำอันตราย ฆ่า หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมถึงการเตรียมและการซ่อมบำรุงเครื่องมือทำการประมงด้วย   
 8. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลูกจ้างทุกคนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 
ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สำหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ถือว่านายจ้างรายนั้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ส่วนนายจ้างรายใดที่ยังจ่ายค่าจ้าง
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการดำเนินการอยู่ 
 9. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี ๒๕63 
เพื่อให้แรงงานเข้าใหม่เหล่านี้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวะการครองชีพในปี ๒๕63 สำหรับแรงงาน
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  นายจ้าง
ควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
 

 จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  (ฉบับที่  10)  ดังกล่าวโดยทั่วกัน 
 
 

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

คณะกรรมการค่าจ้าง 
1  มกราคม  2563 



ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต ่า ปี 2563 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื อง  อัตราค่าจ้างขั้นต ่า  (ฉบับที  10) 
ซึ งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที   1  มกราคม  2563 

 
ล่าดับ 

ที  
อัตราค่าจ้างขั้นต ่า 

(บาท/วัน) 
จ่านวน 
(จังหวัด) 

เขตท้องที บังคับใช้ 

1 336 2 จังหวัดชลบุรีและภูเก็ต 
2 335 1 จังหวัดระยอง 

3 331 6 
กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

4 330 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 325 14 
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่นเชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา  
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรีสงขลา สระบุรี สุพรรณบุรีสุ
ราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี 

6 324 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

7 323 6 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรีนครนายก มุกดาหาร สกลนคร และ
สมุทรสงคราม 

8 320 21 

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์น่าน  
บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้วสุรินทร์ 
อ่างทอง อุดรธานีและอุตรดิตถ์ 

9 315 22 

จังหวัดก าแพงเพชร ชัยภูมิชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก 
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง 
ราชบุรีล าปาง ล าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรีสุโขทัย 
หนองบัวล าภู อุทัยธานีและอ านาจเจริญ 

10 313 3 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา 
หมายเหตุ 1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 10) 

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
2.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136  ตอนพิเศษ 316 ง 
     ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
3.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และค าชี้แจง ได้ที่นี่ 
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