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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๕)
ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจาง
ไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามแนวทางในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานและอัตราคาจาง
ขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดและมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ใหปรับปรุงอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
และอัตราคาจางขั้นต่ําทั่วประเทศ ตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานเปนเงินวันละหนึ่งรอยสามสิบเกาบาท
ขอ ๓ ให กํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า เป น เงิ น วั น ละหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ เอ็ ด บาท ในท อ งที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดบาท ในทองที่จังหวัด
ภูเก็ต
ขอ ๕ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบสามบาท ในทองที่จังหวัด
ชลบุรี
ขอ ๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัด
สระบุรี
ขอ ๗ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหกบาท ในทองที่จังหวัด
นครราชสีมา
ขอ ๘ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสามบาท ในทองที่จังหวัด
เชียงใหม พังงา ระนอง และระยอง
ขอ ๙ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสองบาท ในทองที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ขอ ๑๐ ให กํ าหนดอั ตราค าจ างขั้ นต่ํ าเป นเงิ นวั นละหนึ่ งร อยห าสิ บบาท ในท องที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา
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ขอ ๑๑ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบแปดบาท ในทองที่จังหวัด
กาญจนบุรี และกระบี่
ขอ ๑๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาท ในทองที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
ขอ ๑๓ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหกบาท ในทองที่จังหวัด
จันทบุรี ลพบุรี และอางทอง
ขอ ๑๔ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหาบาท ในทองที่จังหวัด
ชุมพร ตรัง ตราด ปราจีนบุรี ลําพูน สระแกว สิงหบุรี และสุโขทัย
ขอ ๑๕ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัด
กาฬสินธุ ขอนแกน บุรีรัมย ปตตานี ยะลา เลย สงขลา สตูล และอุดรธานี
ขอ ๑๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสามบาท ในทองที่จังหวัด
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ ลําปาง สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี และ
อุตรดิตถ
ขอ ๑๗ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสองบาท ในทองที่จังหวัด
ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุทัยธานี
ขอ ๑๘ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัด
นครนายก พิจิตร แมฮองสอน สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
ขอ ๑๙ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบบาท ในทองที่จังหวัดนาน
พะเยา แพร และมหาสารคาม
ขอ ๒๐ ให กํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า เป น เงิ น วั น ละหนึ่ ง ร อ ยสามสิ บ เก า บาท ในท อ งที่
จังหวัดนราธิวาส
ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนตามขอ ๒ ถึงขอ ๒๐ คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของ
ลูกจาง ซึ่งไมเกินชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติ
เพียงใดก็ตาม
(๑) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) แปดชั่วโมง สําหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (๑)
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ขอ ๒๒ หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ขอ ๒๓ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สรอรรถ กลิน่ ประทุม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

