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ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  (ฉบับที่  ๖) 
 

 

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง 
ที่ลูกจ้างได้รับอยู่  ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  เม่ือวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๙  (๓)  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  
๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ข้อ ๒ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสามร้อยบาท  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ภูเก็ต  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 

ข้อ ๓ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยเจ็ดสิบสามบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดชลบุรี 

ขอ้ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบเก้าบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสระบุรี 

ข้อ ๕ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบห้าบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๖ ให้ กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เ ป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบส่ีบาท   ในท้องที่ 
จังหวัดระยอง 

ข้อ ๗ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเก้าบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดพังงา 

ข้อ ๘ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบแปดบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดระนอง 

ข้อ ๙ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดกระบ่ี   

ข้อ ๑๐ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบห้าบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดนครราชสีมา  และปราจีนบุรี   

ข้อ ๑๑ ให้ กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เ ป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบส่ีบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดลพบุรี 
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ข้อ ๑๒ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบสองบาท   ในท้องที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อ ๑๓ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดเชียงใหม่  และราชบุรี 

ข้อ ๑๔ ให้ กําหนดอัตราค่ าจ้ างขั้ นต่ํ า เ ป็น เงิ นวันละสองร้ อยห้าสิบบาท   ในท้องที่ 
จังหวัดจันทบุรี  และเพชรบุรี 

ข้อ ๑๕ ให้ กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เ ป็นเงินวันละสองร้อยสี่ สิบหกบาท   ในท้องที่ 
จังหวัดสงขลา  และสิงห์บุรี   

ข้อ ๑๖ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบส่ีบาท  ในท้องที่จังหวัดตรัง 
ข้อ ๑๗ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นเงินวันละสองร้อยสี่ สิบสามบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ่างทอง 
ข้อ ๑๘ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นเงินวันละสองร้อยสี่ สิบเอ็ดบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดชุมพร  พัทลุง  เลย  สตูล  และสระแก้ว 
ข้อ ๑๙ ให้ กําหนด อัตราค่ า จ้ างขั้ นต่ํ า เ ป็น เงิ นวันละสองร้ อยสี่ สิบบาท   ในท้องที่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยะลา  สมุทรสงคราม  และสุราษฎร์ธานี 
ข้อ ๒๐ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบเก้าบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดนราธวิาส  อุดรธานี  และอุบลราชธานี   
ข้อ ๒๑ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบเจ็ดบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดนครนายก  และปัตตานี   
ข้อ ๒๒ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบหกบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดตราด  บึงกาฬ  ลําพูน  และหนองคาย 
ข้อ ๒๓ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบส่ีบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดกําแพงเพชร  และอุทัยธานี 
ข้อ ๒๔ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบสามบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยนาท  และสุพรรณบุรี 
ข้อ ๒๕ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบสองบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดเชียงราย  นครสวรรค์  บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  และสกลนคร 
ข้อ ๒๖ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบบาท  ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ  

มุกดาหาร  ลําปาง  สุโขทัย  และหนองบัวลําภู   
ข้อ ๒๗ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํ าเป็นเงินวันละสองร้อยยี่ สิบเก้าบาท   ในท้องที่ 

จังหวัดนครพนม 
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ข้อ ๒๘ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํ าเป็นเงินวันละสองร้อยยี่ สิบเจ็ดบาท  ในท้องที่ 
จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก  แพร่  มหาสารคาม  แม่ฮ่องสอน  อํานาจเจริญ  และอุตรดิตถ์ 

ข้อ ๒๙ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบหกบาท  ในท้องที่จังหวัดตาก  
และสุรินทร์  

ข้อ ๓๐ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบห้าบาท  ในท้องที่จังหวัดน่าน 
ข้อ ๓๑ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นเงินวันละสองร้อยยี่ สิบสามบาท  ในท้องที่ 

จังหวัดศรีสะเกษ   
ข้อ ๓๒ ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเ ป็นเงินวันละสองร้อยยี่ สิบสองบาท   ในท้องที่ 

จังหวัดพะเยา 
ข้อ ๓๓ เพื่อประโยชน์ตามข้อ  ๒  ถึงข้อ  ๓๒  คําว่า  “วัน”  หมายถึง  เวลาทํางานปกติของ

ลูกจ้าง  ซ่ึงไม่เกินชั่วโมงทํางานดังต่อไปนี้  แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานน้อยกว่าเวลาทํางานปกติ
เพียงใดก็ตาม 

(๑) เจ็ดชั่วโมง  สําหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๒) แปดชั่วโมง  สําหรับงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่งานตาม  (๑)   
ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 
ข้อ ๓๕ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน   

พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการค่าจ้าง 


