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แนวช้ีแจง 
 1. การกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำ 
  เปนอำนาจของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2551  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันต่ำ 
  คณะกรรมการคาจางมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ำวา “เปนอัตราคาจางที่เพียงพอสำหรับ
แรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงาน 1 คน ใหสามารถดำรงชีพอยูไดตามสมควรแกมาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในทองถิ่นนั้น”  เนื่องจากแรงงานกลุมนี้เปนแรงงาน
ท่ีเพ่ิงจบการศึกษาและยังโสดและเขาสูตลาดแรงงานครั้งแรก ซ่ึงอัตราคาจางข้ันต่ำนี้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย  
 3. กระบวนการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ำ 
  คณะกรรมการคาจางไดกระจายอำนาจการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ำไปยังภูมิภาค โดยผานการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัดและคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
กรุงเทพมหานคร รวม 77 คณะ ซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการไตรภาคีเชนกัน ทำหนาท่ีใหขอเสนออัตราคาจางข้ันต่ำ
ของจังหวัดท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี พรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะกรรมการคาจาง
ใชประกอบการพิจารณา 

 4. หลักเกณฑในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำ 
  คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กำหนดในมาตรา 87 
แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
โดยจัดกลุมขอมูลตามหลักเกณฑได ดังนี้ 
  4.1 ดานความจำเปนในการครองชพีของลูกจาง (ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ 
และราคาของสินคา) 
  4.2 ดานความสามารถในการจายของนายจาง (ตนทุนการผลิต ความสามารถของธุรกิจ และ
ผลิตภาพแรงงาน)  
  4.3 ดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (ผลติภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม) 
  ในอดีตที่ผานมาการคำนวณอัตราคาจางขั้นต่ำใชอัตราเงินเฟอเปนหลักอยางเดียว แตคณะกรรมการ
คาจางชุดที่ 19 เห็นวา ควรจะมีตัวแปรอื่น ๆ ตาม พรบ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา 87 มาประกอบการ
คำนวณดวย จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการกำหนดอัตราคาจาง
ข้ันต่ำพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑและขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ำ ไดคิดสูตร
การคำนวณอัตราคาจางข้ันต่ำในรูปแบบใหม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับฝายนายจางและลูกจาง และเปนท่ียอมรับ
ของทุกฝาย โดยเทียบเคียงสูตรการคำนวณอัตราคาจางขั้นต่ำของตางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส บราซิล 
คอสตาริกา และมาเลเซีย ซึ่งองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ยอมรับวาเปนสูตรที่สามารถดูแลคุณภาพ
ชีวิตของลูกจางได และปจจัยท่ีจะนำมากำหนดสูตรตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด ดังนี้ 
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  (1) สูตรการคำนวณ 
 
 

  สูตร  =  อัตราคาจางข้ันต่ำปจจุบัน * [1+( L รายจังหวัด* อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานจังหวัด เฉลี่ย 5 ปยอนหลัง)  
             + Max (0,CPI ปจจุบัน) ]  + ตวัแปรเชิงคุณภาพตาม พรบ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา 87 
 

 

หมายเหตุ : 
(1) คา L รายจังหวัด  คือ  อัตราการสมทบของแรงงาน (Labour’s Contribution) ตอผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(GPP) เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป ซึ ่งไดจากการคำนวณจาก growth accounting model  สูตร Yt = At x (Kt)α (Lt)1-α  
เปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชเปนมาตรฐานสากล ซึ่งขอมูลที่ใชในการคำนวณคา L รายจังหวัด มาจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
(2) อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานจังหวัด  คือ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ÷ จำนวนผูมีงานทำ 
(สะทอนความสามารถลูกจางตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด) โดยใชอัตราการเติบโตเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป 
(3) CPI ปจจุบัน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ เปนตัวสะทอนคาครองชีพ
ของลูกจาง ท่ีเผยแพรลาสุด กรณี CPI มีคาเปนลบ ใหใสเปน 0 
 

  (2) การสำรวจคาใชจายท่ีจำเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม 
   กระทรวงแรงงานไดมีการสำรวจคาใชจายท่ีจำเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงานในภาค 
อุตสาหกรรม ซ่ึงดำเนินการสำรวจชวงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคาจาง 
รายได และคาใชจายท่ีจำเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงาน ซ่ึงเปนขอมูลสำคัญในการพิจารณากำหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ำของคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางข้ันต่ำจังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ำกรุงเทพมหานคร 
 
 ประเด็น “ขาวของแพง คาแรงถูก” จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ำ 
ในแตละครั้งนั้น ไมไดพิจารณาเฉพาะอัตราเงินเฟอหรือระดับราคาสินคาเพียงอยางเดียว แตไดมีการพิจารณา
ตัวแปรอยางอ่ืนดวยตามหลักเกณฑขางตน ท้ังนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางจะตองอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาคและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถประกอบธุรกิจอยูไดและลูกจาง
สามารถดำรงชีวิตไดตามสมควร รวมท้ังการปรับข้ึนอัตราคาจางข้ันต่ำตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการวางงาน 
อัตราเงินเฟอ ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดกำหนดกรอบอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมผันผวน 
โดยกรอบเปาหมายเงินเฟออยูท่ี 1-3% และจากอัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยป 2564 พบวา สูงข้ึนรอยละ 1.23 
ซ่ึงถือวายังอยูในระดับท่ีมีเสถียรภาพ โดยมีมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐท่ีชวยลดภาระคาครองชีพของผูบริโภค 
ทำใหอัตราเงินเฟอทั่วไปเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ และจากผลการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไป
แรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ กลุมเปาหมายมีอายุการทำงานในตลาดแรงงานไมเกิน 1 ป 
ซ่ึงในป 2564 พบวา แรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงานท่ีไดรับอัตราคาจางข้ันต่ำตอวันนั้น (ตั้งแตวันละ 313 – 336 บาท 
เฉลี่ยวันละ 321.09 บาท) ยังคงเพียงพอ สำหรับคาใชจายท่ีจำเปนตามอัตภาพ (คาใชจายท่ีจำเปนตอการดำรงชีพ
ตามอัตภาพ คาใชจายนี้รวมถึงปจจัยสี่ คาพาหนะ และคาใชจายสวนตัวที่จำเปน เชน สบู ยาสีฟน เปนตน) 
เฉลี่ยวันละ 285.88 บาท และคาใชจายที่จำเปนตามคุณภาพ (คาใชจายที่จำเปนตอการดำรงชีพตามอัตภาพ 
รวมคาใชจาย เพื่อสันทนาการและคาใชจายทางสังคม เชน เงินทำบุญ ทอดผาปา ทอดกฐิน เปนตน) เฉลี่ยวันละ 
303.18 บาท  
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 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ที่เริ่มตั้งแตชวงป 2563 
สงผลกระทบตอสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก คณะกรรมการคาจางจึงไดชะลอการพิจารณา
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ำ ป 2563 - 2564 ออกไปกอน แตเนื่องจากอัตราคาจางขั้นต่ำปจจุบันไดมีผลบังคับใชมา
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงปจจุบัน  ดังนั้น ในป 2565 คณะกรรมการคาจางจึงไดกำหนดแผนการทบทวน 
ความเหมาะสมของอัตราคาจางขั ้นต่ำ โดยใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั ้นต่ำจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  และคณะกรรมการคาจางจะพิจารณาขอมูลท้ังหมดใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2565  ท้ังนี้ อัตราคาจางข้ันต่ำจะปรับข้ึนหรือไมนั้นข้ึนอยูกับขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ
เปนสำคัญ และขอมูลขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน รวมถึงอัตราคาจางขั้นต่ำ 
ท่ีคณะกรรมการคาจางกำหนดขึ้นนั้นตองไมเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และสงผลกระทบตอภาวะการครองชีพของประชาชน 
 ในกรณีที่มีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำไมวาจะปรับขึ้นเปนอัตราใดก็ตาม หากคณะกรรมการคาจาง
พิจารณาแลวเห็นวา การปรับอัตราคาจางขั้นต่ำดังกลาวจะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของนายจาง 
คณะกรรมการคาจางอาจจะมีการพิจารณาจัดทำขอเสนอมาตรการชวยเหลือนายจางเพื่อลดผลกระทบจากการ
ปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ำเสนอตอรัฐบาลตอไป เชนเดียวกับในอดีตที่ผานมาที่มีการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ำ
ซึ่งรัฐบาลไดออกมาตรการชวยเหลือเพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำ และ 
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ เชน มาตรการลดหยอนภาษี มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารธุรกิจ SME เปนตน  ท้ังนี้ อัตราคาจางข้ันต่ำนี้มุงท่ีจะคุมครองแรงงานท่ัวไปท่ีเขาสูตลาดแรงงานใหม
ในปนั้น ๆ เพ่ือใหแรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดำรงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวะการครองชีพ  
 อยางไรก็ตาม นอกจากการกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำเพ่ือใหแรงงานท่ัวไปแรกเขาทำงานท่ียังไมมีทักษะฝมือ
ใหสามารถดำรงชีพอยูไดตามสมควรแกมาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมแลว กระทรวงแรงงาน
ไดพัฒนาแรงงานใหมีมาตรฐานฝมือเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานฝมือและคาจางของแรงงานไทย
ใหสูงข้ึน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดมีการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติข้ึน ปจจุบันมีจำนวน 266 สาขา 
และไดมีการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือไปแลว 96 สาขา ซ่ึงอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือดังกลาว
จะสูงกวาอัตราคาจางข้ันต่ำ และหากมีการปรับอัตราคาจางข้ันต่ำแลวมีผลทำใหอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ไมแตกตางจากอัตราคาจางข้ันต่ำมากนัก อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือก็จะตองมีการทบทวนเพ่ือปรับข้ึนใหเหมาะสม 
ซึ่งการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเปนการจูงใจใหลูกจางไดมีการพัฒนาทักษะฝมือของตนเอง ทำใหมี
ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการไดเพิ่มขึ้น หรือมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น เปนการลดตนทุนการผลิต ราคา
สินคาและบริการลดลง ลดภาวะเงินเฟอ เพิ่มความสามารถของธุรกิจและรักษาระดับความสามารถในการ
แขงขันได รวมท้ังแรงงานไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  โดยจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

 
 

กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
สำนักงานคณะกรรมการคาจาง 

14 กุมภาพันธ 2565 


