
 
 

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 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทในท้องที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 ข้อ 5 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบบาทในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ข้อ 6 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบห้าบาท  ในท้องที่จังหวัดกระบี่ 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
หนองคาย และอุบลราชธานี 
 ข้อ 7 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสี่บาท  ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี 
 ข้อ 8 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสามบาทในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม  
 ข้อ 9 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบบาทในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ 
 ข้อ 10 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบห้าบาทในท้องที่จังหวัดก่าแพงเพชร 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี
ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อุทัยธานี และอ่านาจเจริญ 
 ข้อ 11 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบสามบาทในท้องที่จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี และยะลา 
 
 
 



 -  ๒  - 

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 



ค ำชี้แจง 
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 

เรื่อง  อัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ  (ฉบับที่ 10) 
 

 

 ตำมท่ีคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ (ฉบับที่ 10)   
ลงวันที่  6  ธันวำคม พ.ศ. 2562 เพ่ือก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำครั้งนี้ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
จึงขอชี้แจงให้ทรำบทั่วกัน ดังนี้ 
 ๑. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ หมำยถึง อัตรำค่ำจ้ำงที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำงมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำว่ำ “เป็นอัตรำค่ำจ้ำงที่เพียงพอส ำหรับแรงงำนทั่วไปแรกเข้ำท ำงำน ๑ คน 
ให้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควรแก่มำตรฐำนกำรครองชีพ สภำพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเหมำะสมตำม
ควำมสำมำรถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น” 
 ๒. กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภำคี
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย  ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง  ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง  และผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล  ฝ่ำยละ ๕ คนเท่ำกัน 
 ๓. ในกำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ศึกษำและพิจำรณำข้อเท็จจริง
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ ๘๗  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60 คือ อัตรำค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำงได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืน 
โดยค ำนึงถึงดัชนีค่ำครองชีพ อัตรำเงินเฟ้อ มำตรฐำนกำรครองชีพ ต้นทุนกำรผลิต รำคำของสินค้ำและบริกำร 
ควำมสำมำรถของธุรกิจ ผลิตภำพแรงงำน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม  
โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในกำรคำดประมำณอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของหลำยประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
มำเลเซีย บรำซิล และคอสตำริกำ ซึ่งองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization : ILO) 
น ำมำแสดงเป็นกรณีตัวอย่ำงของสูตรที่ต่ำงประเทศยอมรับว่ำสำมำรถดูแลคุณภำพชีวิตของลูกจ้ำงได้ ซึ่งกำรก ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำในครั้งนี้จะท ำให้แรงงำนทั่วไปแรกเข้ำท ำงำนที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ในปี 2563 รวมทั้งแรงงำน
ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำรอยู่แล้วใน 77 จังหวัดได้รับกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำตำมประกำศดังกล่ำว 
 ๔. คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้กระจำยอ ำนำจกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำไปยังภูมิภำค  โดยได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำกรุงเทพมหำนคร และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำจังหวัด 
รวม 77 คณะ เป็นองค์กรไตรภำคีเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เพ่ือให้ท ำหน้ำที่เสนออัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของ
จังหวัดให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
วิชำกำรและกลั่นกรอง เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของจังหวัด และคณะท ำงำนวิเครำะห์และปรับปรุงสูตร
กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ เพ่ือศึกษำข้อมูลข้อเท็จจริงของสภำพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบกำร
พิจำรณำปรับปรุงสูตรกำรค ำนวณอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  วิเครำะห์และทบทวนตัวแปรเชิงคุณภำพ
ที่เหมำะสมจะน ำมำใช้ในกำรค ำนวณอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำให้สอดคล้องกับกรอบแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ และจัดท ำสูตรกำรค ำนวณอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  
 5. กำรพิจำรณำในครั้งนี้ได้ใช้สูตรกำรค ำนวณอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรค ำนวณ 
คือ อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ (ฉบับที่ 9) อัตรำกำรสมทบของ
แรงงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง อัตรำเงินเฟ้อ 
และตัวแปรเชิงคุณภำพตำมมำตรำ 87 โดยจำกภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 พบว่ำ ภำวะเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 3  
 
 



 -  ๒  - 

 
ของปี 2562๑ ขยำยตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 2.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ และเศรษฐกิจไทยเดือนมกรำคม - 
กันยำยน 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำขยำยตัวร้อยละ 2.5 ส ำหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.6 โดยเงินเฟ้อทั่วไป ณ เดือนตุลำคม 2562๒ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ 0.11 และอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 10 เดือน (มกรำคม - ตุลำคม) ปี 2562 เทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำขยำยตัวร้อยละ 0.74  โดยสินค้ำกลุ่มอำหำรสดยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ท ำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น รวมทั้ง
ผลจำกกำรปรับภำษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ ำตำล ถึงแม้รัฐบำลมีมำตรกำรช่วยเหลือค่ำครองชีพของประชำชน และ
กำรดูแลรำคำสินค้ำของกระทรวงพำณิชย์อย่ำงใกล้ชิด ท ำให้ภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในส่วนนี้ลดลงในระดับหนึ่ง 
แต่เพ่ือรักษำอ ำนำจซื้อของแรงงำนทั่วไปที่เริ่มเข้ำท ำงำนใหม่ให้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่ำงมีคุณภำพ 
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงได้มีมติให้ปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ ในอัตรำ 5 หรือ 6 บำท โดยพิจำรณำจำกกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ กำรเพ่ิมข้ึนของอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำดังกล่ำวน้อยกว่ำกำรเพ่ิมขึ้น
ของรำยได้ประชำชำติต่อหัว นับตั้งแต่วันที่มีกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำล่ำสุด (วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2561) 
เนื่องมำจำกมำตรกำรบำงส่วนในกำรผลักดันโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและประกันไม่ให้แรงงำนถูกเอำเปรียบ 
 6. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงนี้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค และรับฟังควำมคิดเห็น
ของทุกฝ่ำย ผลกำรพิจำรณำจะน ำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ำย เพ่ือให้นำยจ้ำงสำมำรถประกอบธุรกิจ
อยู่ได ้ลูกจ้ำงสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงเป็นสุข 
 7. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำตำมประกำศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับ
งำนบ้ำนอันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงท ำงำนที่มิได้แสวงหำก ำไรในทำงเศรษฐกิจ  
นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนบรรทุกหรือขนถ่ำยสินค้ำเรือเดินทะเล  นำยจ้ำงที่ตกลงจ้ำงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน นำยจ้ำง
ที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้ำงลูกจ้ำงท ำงำนตลอดปี  และมิได้ให้ลูกจ้ำงท ำงำนในลักษณะที่เป็นงำน
อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกงำนเกษตรกรรม๓ ดังกล่ำว 
  งำนเกษตรกรรม  ได้แก่  
  งำนที่เกี่ยวกับกำรเพำะปลูก เช่น กำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน กำรปลูกพืช กำรเพำะพันธุ์ กำรตัด  
เก็บเก่ียวพืชผล กำรท ำนุบ ำรุงดินเพื่องำนเพำะปลูก    
  งำนที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น กำรเพำะเลี้ยงสัตว์ กำรขยำยพันธุ์สัตว์ กำรจับสัตว์ กำรเก็บ
บรรดำสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติของสัตว์    
  งำนที่เกี่ยวกับกำรป่ำไม้ เช่น กำรตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด ชักลำกไม้ในป่ำ 
กำรท ำสวนป่ำ กำรเก็บหำของป่ำ   
  งำนที่เกี่ยวกับกำรท ำนำเกลือสมุทร หมำยถึง กำรให้ได้มำซึ่งเกลือโดยกำรน ำน้ ำเค็มเข้ำนำ หรือ
พ้ืนที่รำบ ซึ่งท ำเป็นคันกั้นน้ ำเป็นแปลง ๆ แล้วตำกให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ   
  งำนที่เกี่ยวกับกำรประมงที่มิใช่กำรประมงทะเล เช่น กำรเพำะพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรเลี้ยง จับ ดัก 
ล่อ ท ำอันตรำย ฆ่ำ หรือเก็บสัตว์น้ ำ รวมถึงกำรเตรียมและกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือท ำกำรประมงด้วย   
 8. นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินให้แก่ลูกจ้ำงทุกคนไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนด 
ไม่ว่ำลูกจ้ำงนั้นจะมีเชื้อชำติ สัญชำติ วัย หรือเพศใด ส ำหรับนำยจ้ำงรำยใดได้จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงเท่ำกับหรือสูงกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ ถือว่ำนำยจ้ำงรำยนั้นปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยค่ำจ้ำงขั้นต่ ำแล้ว ส่วนนำยจ้ำงรำยใดที่ยังจ่ำยค่ำจ้ำง
น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำให้ปรับค่ำจ้ำงให้เท่ำกับอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำตำมท้องที่ที่สถำนประกอบกิจกำรด ำเนินกำรอยู่ 
 

                                                   
๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำส 3 ปี 2562 
๒

 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลำคม 2562 
3 ค ำช้ีแจงกระทรวงแรงงำน  เรื่อง  กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนในงำนเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงำน  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 -  ๓  - 

 
 9. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงำนทั่วไปแรกเข้ำท ำงำนที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ในปี ๒๕63 
เพื่อให้แรงงำนเข้ำใหม่เหล่ำนี้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควรแก่ภำวะกำรครองชีพในปี ๒๕63 ส ำหรับแรงงำน
ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี จะเป็นแรงงำนที่มีทักษะฝีมือมำกขึ้น มีผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมขึ้น นำยจ้ำง
ควรพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงมำกกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ 
 

 จึงชี้แจงมำเพ่ือทรำบ และขอควำมร่วมมือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำง  เรื่อง  อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ  (ฉบับที่  10)  ดังกล่ำวโดยทั่วกัน 

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 
1  มกรำคม  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 

 


