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การกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า (ฉบับที่ 9)
การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื

•
•

พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561

การกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ (ฉบับที่ 9)
กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2561 เป็ นต้นไป โดยใช้บงั คับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยพิจารณาข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับอัตราค่าจ้างทีล่ กู จ้างได้รบั อยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่
เป็ นผลให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า (ฉบับที่ 8) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
•

ในท้องทีจ่ งั หวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง ให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงินวันละ
330 บาท

•

ในท้องทีก่ รุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาครให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงินวันละ 325 บาท

•

ในท้องทีจ่ งั หวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา
ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี ให้กาํ หนด
อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงินวันละ 320 บาท

•

ในท้องทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และ
สมุทรสงคราม ให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงินวันละ 318 บาท

•

ในท้องทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรรี มั ย์
ประจวบคีรขี นั ธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
สระแก้ว สุรนิ ทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ ให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงิน
วันละ 315 บาท

•

ในท้องทีจ่ งั หวัดกําแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจติ ร
แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี
สุโขทัย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และอุทยั ธานี ให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงิน
วันละ 310 บาท

•

ในท้องทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ปั ตตานี และยะลา ให้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าเป็ นเงินวันละ
308 บาท

การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มือ
กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 โดย
กําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื รวม 16 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมอื แรงงาน
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงานเป็ นเกณฑ์วดั ค่าทักษะฝีมอื
ความรู้ ความสามารถ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• สาขาอาชีพพนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้ า
• สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งนํ้าเหล็กในเตาปรุงนํ้าเหล็ก (Ladle Furnace)
• สาขาอาชีพพนักงานหล่อเหล็ก
• สาขาอาชีพพนักงานควบคุมการอบเหล็ก
• สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก
• สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องเป่ าถุงพลาสติก
• สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องเป่ าภาชนะกลวง
• สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่ าถุงพลาสติก
• สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดบ
ิ สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
• สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิน
้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
• สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
• สาขาอาชีพช่างทําสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
• สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า
• สาขาอาชีพพนักงานอัดพืน
้ รองเท้า
• สาขาอาชีพช่างเย็บรองเท้า
• สาขาอาชีพพนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)

โดยกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ในแต่ละสาขาอาชีพเป็ น 2 ระดับ สาขาอาชีพซึง่
ถูกจัดอยูใ่ นระดับ 1 เป็ นเงินไม่น้อยกว่า 340 - 500 บาทต่อวัน และสาขาอาชีพซึง่ ถูกจัดอยู่
ในระดับ 2 เป็ นเงินไม่น้อยกว่า 370 - 600 บาทต่อวัน ทัง้ นี้อตั ราจ้างทีจ่ ะได้รบั นัน้ จะขึน้ อยู่
กับแต่ละสาขาอาชีพและระดับในสาขาอาชีพนัน้ ๆ

พระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(“พ.ร.ก.ฯ”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2561
เพื่อให้การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและการทํางานของคน
ต่างด้าว สาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้
•

แก้ไขประเภทของบุคคลต่างด้าวที่ พ.ร.ก.ฯ นี้ไม่ใช้บงั คับ ได้แก่
o

o

o

บุคคลซึง่ เข้ามาเป็ นครัง้ คราวเพือ่ จัดหรือร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น
บรรยาย หรือสาธิตในการประชุม การอบรม ดูงานหรือสัมมนา หรือ การแสดง
ศิลปะ วัฒนธรรมหรือการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นใด ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
กําหนด
บุคคลซึง่ เข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
หรือทักษะสูงอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
กําหนด
ผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลต่างด้าวทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

•

แก้ไขคํานิยามคําว่า “ทํางาน” เป็ น “การประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้าง
หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผูร้ บั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

•

แก้ไขโทษกรณีคนต่างด้าวทีท่ าํ งานโดยไม่มใี บอนุญาตทํางาน จากเดิม จําคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือ ปรับ 2,000-100,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ เป็ น ยกเลิกโทษจําคุก
ปรับ 5,000-50,000 บาท และให้สง่ กลับออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อชําระค่าปรับ
แล้ว โดยบทลงโทษนี้จะใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป

•

แก้ไขโทษกรณีนายจ้างซึง่ รับคนต่างด้าวทีไ่ ม่มใี บอนุญาตเข้าทํางาน จากเดิมมีโทษ
ปรับ 400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน เป็ น ปรับ 10,000 –
100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน และหากนายจ้างกระทําผิดซํ้า จะมีโทษจําคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000-200,000 ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
และห้ามนายจ้างทีก่ ระทําผิดซํ้าจ้างคนต่างด้าวทํางานเป็ นเวลา 3 ปี โดยบทลงโทษ
นี้จะใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป

•

นายจ้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในกรณีรบั คนต่างด้าวเข้าทํางานหรือออกจากงาน
ภายในกําหนด 15 วัน นับแต่วนั ทีจ่ า้ งหรือวันทีอ่ อกจากงาน หากฝ่ าฝืนมีโทษปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท จากเดิมมีเพียงต้องแจ้งออกจากงานภายใน 7 วันและมีโทษ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
•

กรณีคนต่างด้าวเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร หรือได้รบั อนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวตามกฎหมายว่
่
าด้วยคนเข้าเมือง ซึง่ มิใช่เพื่อการ
ท่องเทีย่ วหรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร จะทํางานได้เมื่อได้รบั ใบอนุญาต
ทํางาน ซึง่ สามารถทํางานได้ทุกชนิดหากเป็ นงานทีม่ ไิ ด้มปี ระกาศจากรัฐมนตรีหา้ ม
คนต่างด้าวทํา และได้ยกเลิกข้อห้ามให้ทาํ งานได้เฉพาะประเภทงาน นายจ้าง
ท้องที่ ลักษณะงาน ตามทีร่ ะบุใบอนุญาตทํางานเท่านัน้

•

แก้ไขโทษปรับ กรณีคนต่างด้าวเข้ามาทํางานอันจําเป็ นเร่งด่วนหรือเป็ นงานเฉพาะ
กิจทีม่ รี ะยะเวลาการทํางานไม่เกิน 15 วัน ซึง่ ต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ หากฝ่ าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยบทลงโทษนี้จะใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป นอกจากนี้ พ.ร.ก.ฯ ยังได้เพิม่ เติมให้สามารถ
ขอขยายระยะเวลาได้อกี ไม่เกิน 15 วัน หากงานไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด

•

แก้ไขโทษปรับ กรณีคนต่างด้าวไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทํางานทํางานต่อ
เจ้าหน้าทีห่ รือนายทะเบียนได้ เป็ นปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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