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ประกาศคณะกรรมการคาจาง 
เร่ือง  อัตราคาจางข้ันตํ่า  (ฉบับที่  ๓) 
 

 

ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจาง 
ที่ลูกจางไดรับอยู  ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามแนวทางในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าที่กฎหมาย
กําหนด  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมีมติเห็นชอบใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า   
เพื่อใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๙  (๓)  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการคาจางจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง   เ ร่ือง   อัตราคาจางข้ันตํ่า   ลงวันที่   

๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และประกาศคณะกรรมการคาจาง  เร่ือง  อัตราคาจางข้ันตํ่า  (ฉบับที่  ๒)   

ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ให กํ าหนดอัตราค าจ า ง ข้ัน ตํ่ า เปน เ งิน วันละสองรอยหกบาท   ในทองที่

กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดสมุทรปราการ   

ขอ ๓ ให กํ าหนดอัตราค าจ า ง ข้ัน ตํ่ า เป น เ งิน วันละสองรอยห าบาท   ในทองที่ 

จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรสาคร   

ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละสองรอยส่ีบาท  ในทองที่จังหวัดภูเก็ต   

ขอ ๕ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบส่ีบาท  ในทองที่ 

จังหวัดชลบุรี  และสระบุรี   

ขอ ๖ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาท  ในทองที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอ ๗ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบบาท   ในทองที่ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ขอ ๘ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดบาท  ในทองที่

จังหวัดระยอง 
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ขอ ๙ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยเจ็ดสิบสามบาท  ในทองที่
จังหวัดนครราชสีมา  พังงา  และระนอง 

ขอ ๑๐ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาท  ในทองที่ 
จังหวัดเชียงใหม   

ขอ ๑๑ ให กําหนดอัตราค าจ าง ข้ัน ตํ่า เปน เ งินวันละหนึ่ งรอยเ จ็ดสิบบาทในทองที่ 
จังหวัดกระบี่  ปราจีนบุรี  และลพบุรี   

ขอ ๑๒ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบเกาบาท  ในทองที่ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ขอ ๑๓ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบแปดบาท  ในทองที่

จังหวัดเพชรบุรี 

ขอ ๑๔ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบเจ็ดบาท  ในทองที่ 

จังหวัดจันทบุรี  และราชบุรี   

ขอ ๑๕ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบหาบาท  ในทองที่ 

จังหวัดสิงหบุรี  และอางทอง 

ขอ ๑๖ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบส่ีบาท   ในทองที่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

ขอ ๑๗ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบสามบาท  ในทองที่ 

จังหวัดเลย  สมุทรสงคราม  และสระแกว 

ขอ ๑๘ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบสองบาท  ในทองที่ 

จังหวัดตรัง 

ขอ ๑๙ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดบาท  ในทองที่ 

จังหวัดสงขลา 

ขอ ๒๐ ใหกําหนดอัตราคาจ าง ข้ันตํ่าเปนเ งินวันละหนึ่ งรอยหกสิบบาท   ในทองที่ 

จังหวัดชุมพร  ตราด  นครนายก  นราธิวาส  ยะลา  ลําพูน  และอุบลราชธานี 

ขอ ๒๑ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบเกาบาท  ในทองที่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปตตานี  พัทลุง  สตูล  สุราษฎรธานี  หนองคาย  และอุดรธานี 
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ขอ ๒๒ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบแปดบาท   ในทองที่ 
จังหวัดกําแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค  สุพรรณบุรี  และอุทัยธานี   

ขอ ๒๓ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาท  ในทองที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  เชียงราย  บุรีรัมย  ยโสธร  รอยเอ็ด  และสกลนคร   

ขอ ๒๔ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหกบาท  ในทองที่ 
จังหวัดชัยภูมิ  ลําปาง  และหนองบัวลําภู   

ขอ ๒๕ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหาบาท  ในทองที่ 
จังหวัดนครพนม  เพชรบูรณ  มุกดาหาร  และอํานาจเจริญ 

ขอ ๒๖ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบส่ีบาท   ในทองที่ 
จังหวัดมหาสารคาม   

ขอ ๒๗ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสามบาท  ในทองที่ 
จังหวัดตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  สุรินทร  และอุตรดิตถ 

ขอ ๒๘ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสองบาท  ในทองที่ 
จังหวัดนาน  และศรีสะเกษ   

ขอ ๒๙ ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบเอ็ดบาท  ในทองที่ 
จังหวัดพะเยา  พิจิตร  แพร  และแมฮองสอน   

ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๒๙  คําวา  “วัน”  หมายถึง  เวลาทํางานปกติของ
ลูกจาง  ซ่ึงไมเกินชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้  แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติ
เพียงใดก็ตาม 

(๑) เจ็ดชั่วโมง  สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๒) แปดชั่วโมง  สําหรับงานอื่นซ่ึงไมใชงานตาม  (๑)   
ขอ ๓๑ หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่า 
ขอ ๓๒ ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  

 พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการคาจาง 


