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การกาํหนดอตัราค่าจ้างขัน้ตํา่ (ฉบบัท่ี 9) 
 

กระทรวงแรงงานไดอ้อกประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 

เรื่อง อตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า (ฉบบัที ่9) ลงวนัที ่19 มกราคม 2561 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 

เมษายน 2561 เป็นตน้ไป โดยใชบ้งัคบัแก่นายจา้งและลกูจา้งทกุคน โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัอตัราค่าจา้งทีล่กูจา้งไดร้บัอยู่ ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิอื่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่

เป็นผลใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า (ฉบบัที ่8) โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• ในทอ้งทีจ่งัหวดัชลบรุ ีภูเกต็ และระยอง ใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิวนัละ  

330 บาท 

• ในทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร จงัหวดัฉะเชงิเทรา นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมทุรสาครใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิวนัละ 325 บาท  

 



• ในทอ้งทีจ่งัหวดักระบี ่ขอนแก่น เชยีงใหม ่ตราด นครราชสมีา พระนครศรอียุธยา พงังา 

ลพบุร ีสงขลา สระบุร ีสพุรรณบุร ีสรุาษฎรธ์านี หนองคาย และอุบลราชธานี ใหก้าํหนด

อตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิวนัละ 320 บาท 

• ในทอ้งทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์จนัทบรุ ีนครนายก ปราจนีบุร ีมุกดาหาร สกลนคร และ

สมุทรสงคราม ใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิวนัละ 318 บาท 

• ในทอ้งทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีชยันาท นครพนม นครสวรรค ์น่าน บงึกาฬ บุรรีมัย ์

ประจวบครีขีนัธ ์พะเยา พทัลุง พษิณุโลก เพชรบุร ีเพชรบรูณ์ ยโสธร รอ้ยเอด็ เลย 

สระแกว้ สรุนิทร ์อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดติถ ์ใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิ

วนัละ 315 บาท  

• ในทอ้งทีจ่งัหวดักาํแพงเพชร ชยัภูม ิชมุพร เชยีงราย ตรงั ตาก นครศรธีรรมราช พจิติร 

แพร่ มหาสารคาม แมฮ่่องสอน ระนอง ราชบุร ีลาํปาง ลาํพนู ศรสีะเกษ สตูล สงิหบ์ุร ี

สโุขทยั หนองบวัลาํภู อาํนาจเจรญิ และอุทยัธานี ใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิ

วนัละ 310 บาท 

• ในทอ้งทีจ่งัหวดันราธวิาส ปัตตานี และยะลา ใหก้าํหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นเงนิวนัละ 

308 บาท  

 
 

การกาํหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

กระทรวงแรงงานไดอ้อกประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 

(ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2560 ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่17 มถุินายน 2561 โดย

กาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืรวม 16 สาขาอาชพี โดยใชม้าตรฐานฝีมอืแรงงาน

แห่งชาตติามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นเกณฑว์ดัค่าทกัษะฝีมอื 

ความรู ้ความสามารถ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• สาขาอาชพีพนกังานหลอมเหลก็เตาอารค์ไฟฟ้า  

• สาขาอาชพีพนกังานปรุงแต่งน้ําเหลก็ในเตาปรุงน้ําเหลก็ (Ladle Furnace)  

• สาขาอาชพีพนกังานหล่อเหลก็  

• สาขาอาชพีพนกังานควบคุมการอบเหลก็  

• สาขาอาชพีช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสตกิ  

• สาขาอาชพีช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสตกิ  

• สาขาอาชพีช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง  

• สาขาอาชพีช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสตกิ  

• สาขาอาชพีพนกังานเตรยีมวตัถุดบิสาํหรบัอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ 

• สาขาอาชพีพนกังานผลติชิน้สว่นเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิดว้ยเครื่องจกัรอตัโนมตั ิ 

• สาขาอาชพีพนกังานประกอบเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ  

• สาขาอาชพีช่างทาํสเีฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ  

• สาขาอาชพีพนกังานตดัวาดรองเทา้  

• สาขาอาชพีพนกังานอดัพืน้รองเทา้  

• สาขาอาชพีช่างเยบ็รองเทา้  

• สาขาอาชพีพนกังานประกอบรองเทา้ (เยน็)  



โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืในแต่ละสาขาอาชพีเป็น 2 ระดบั สาขาอาชพีซึง่

ถูกจดัอยูใ่นระดบั 1 เป็นเงนิไมน้่อยกว่า 340 - 500 บาทต่อวนั และสาขาอาชพีซึง่ถูกจดัอยู่

ในระดบั 2 เป็นเงนิไม่น้อยกว่า 370 - 600 บาทต่อวนั ทัง้น้ีอตัราจา้งทีจ่ะไดร้บันัน้จะขึน้อยู่

กบัแต่ละสาขาอาชพีและระดบัในสาขาอาชพีนัน้ ๆ  

 
 

พระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างด้าว 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

พระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561  

(“พ.ร.ก.ฯ”) ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2561 

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้วเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยได้

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารนําคนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศและการทาํงานของคน

ต่างดา้ว สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี  

• แกไ้ขประเภทของบุคคลต่างดา้วที ่พ.ร.ก.ฯ น้ีไม่ใชบ้งัคบั ไดแ้ก่  

o บุคคลซึง่เขา้มาเป็นครัง้คราวเพือ่จดัหรอืร่วมประชมุ แสดงความคดิเหน็ 

บรรยาย หรอืสาธติในการประชมุ การอบรม ดงูานหรอืสมัมนา หรอื การแสดง

ศลิปะ วฒันธรรมหรอืการแขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอื่นใด ตามทีค่ณะรฐัมนตรี

กาํหนด  

o บุคคลซึง่เขา้มาเพื่อประกอบการหรอืลงทุนหรอืเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ

หรอืทกัษะสงูอนัจะยงัประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศตามทีค่ณะรฐัมนตรี

กาํหนด  

o ผูแ้ทนของนิตบิุคคลต่างดา้วทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

• แกไ้ขคาํนิยามคาํว่า “ทาํงาน” เป็น “การประกอบอาชพีใด ๆ ไมว่่าจะมนีายจา้ง

หรอืไม ่แต่ไม่รวมถงึการประกอบธุรกจิของผูร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  

• แกไ้ขโทษกรณีคนต่างดา้วทีท่าํงานโดยไมม่ใีบอนุญาตทาํงาน จากเดมิ จาํคุกไม่

เกนิ 5 ปี หรอื ปรบั 2,000-100,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั เป็น ยกเลกิโทษจาํคุก 

ปรบั 5,000-50,000 บาท และใหส้ง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรเมื่อชาํระค่าปรบั

แลว้ โดยบทลงโทษน้ีจะใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป  

• แกไ้ขโทษกรณีนายจา้งซึง่รบัคนต่างดา้วทีไ่มม่ใีบอนุญาตเขา้ทาํงาน จากเดมิมโีทษ

ปรบั 400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่างดา้วหน่ึงคน เป็น ปรบั 10,000 – 

100,000 บาท ต่อคนต่างดา้วหน่ึงคน และหากนายจา้งกระทาํผดิซํ้า จะมโีทษจาํคุก

ไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบั 50,000-200,000 ต่อคนต่างดา้วหน่ึงคน หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

และหา้มนายจา้งทีก่ระทาํผดิซํ้าจา้งคนต่างดา้วทาํงานเป็นเวลา 3 ปี โดยบทลงโทษ

น้ีจะใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

• นายจา้งตอ้งแจง้ต่อนายทะเบยีนในกรณีรบัคนต่างดา้วเขา้ทาํงานหรอืออกจากงาน

ภายในกาํหนด 15 วนั นบัแต่วนัทีจ่า้งหรอืวนัทีอ่อกจากงาน หากฝ่าฝืนมโีทษปรบั



ไม่เกนิ 20,000 บาท จากเดมิมเีพยีงตอ้งแจง้ออกจากงานภายใน 7 วนัและมโีทษ

ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท  

• กรณีคนต่างดา้วเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร หรอืไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาใน

ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง ซึง่มใิช่เพื่อการ

ท่องเทีย่วหรอืการเดนิทางผ่านราชอาณาจกัร จะทาํงานไดเ้มื่อไดร้บัใบอนุญาต

ทาํงาน ซึง่สามารถทาํงานไดทุ้กชนิดหากเป็นงานทีม่ไิดม้ปีระกาศจากรฐัมนตรหีา้ม

คนต่างดา้วทาํ และไดย้กเลกิขอ้หา้มใหท้าํงานไดเ้ฉพาะประเภทงาน นายจา้ง 

ทอ้งที ่ลกัษณะงาน ตามทีร่ะบุใบอนุญาตทาํงานเท่านัน้   

• แกไ้ขโทษปรบั กรณีคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานอนัจาํเป็นเร่งด่วนหรอืเป็นงานเฉพาะ

กจิทีม่รีะยะเวลาการทาํงานไม่เกนิ 15 วนั ซึง่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหน้ายทะเบยีน

ทราบ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบั ไม่เกนิ 50,000 บาท โดยบทลงโทษน้ีจะใชบ้งัคบัตัง้แต่

วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป นอกจากน้ี พ.ร.ก.ฯ ยงัไดเ้พิม่เตมิใหส้ามารถ

ขอขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิ 15 วนั หากงานไมแ่ลว้เสรจ็ภายในกาํหนด  

• แกไ้ขโทษปรบั กรณีคนต่างดา้วไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทาํงานทาํงานต่อ

เจา้หน้าทีห่รอืนายทะเบยีนได ้เป็นปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท 
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