เรื่องการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
ความเปนมาของการกําหนดคาจางขัน้ ต่าํ
การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนมาตรฐานการใชแรงงานที่สําคัญของประเทศ
ประการหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหลักประกันขั้นตนแกลูกจางไมมีฝมือเมื่อแรกเขาทํางาน
ซึ่งลูกจางคนเดียวควรจะไดรับและสามารถดํารงชีพอยูไดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ณ ปจจุบนั
ทั้งนี้ คาจางที่ไดรับจะตองไมนอยกวาคาจางที่กฏหมายกําหนด
องคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization)
ไดกําหนดใหคาจางขั้นต่ําเปนมาตรฐานแรงงานของการคุมครองแรงงานมานานแลว เพื่อใหประเทศ
สมาชิกไดนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการคุมครองผูใชแรงงานเกี่ยวกับคาจาง โดยไดตราอนุสัญญา
วาดวยการกําหนดคาจางขัน้ ต่ํา ทั้งนี้ แมวาประเทศไทยจะไมไดใหสัตยาบันแตกไ็ ดนาํ อนุสัญญา
ดังกลาวมาปรับใชโดยนําแทรกไวในกฎหมายที่เกีย่ วของหลายฉบับ ดังนี้
(1) อนุสัญญา ฉบับที่ 26 วาดวยกลไกการกําหนดคาจางขัน้ ต่ํา : (The Minimum WageFixing Machinery Convertion No.26) มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2473 มีสาระสําคัญโดยสรุปคือประเทศ
สมาชิกที่ใหสตั ยาบันตองกําหนดกลไกในการกําหนดคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางในสาขาอาชีพหรือสวน
หนึ่งของสาขาอาชีพ และที่ซงึ่ สาขาอาชีพนั้น ๆ ไมมีกลไกในการกําหนดคาจางหรือไมอาจมีขอตกลง
รวมในเรื่องคาจาง รวมทั้งตองจัดใหมีสถาบันเพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแล และกําหนดบทลงโทษกรณีมีการ
ฝาฝนกฎหมาย
(2) อนุสัญญา ฉบับที่ 99 วาดวยกลไกการกําหนดคาจางขัน้ ต่ําภาคเกษตร : (The
Minimum Wage Fixing Machinery (Aqriculture) Convention No.99) มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2494
มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ มีเนื้อหาการบังคับใชบทลงโทษและการควบคุม คลายกับอนุสัญญา ฉบับที่ 26
เพียงแตอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ใชกับสถานประกอบการในภาคเกษตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
(3) อนุสัญญา ฉบับที่ 131 วาดวยการกําหนดคาจางขั้นต่ํา : Minimum Wage Fixing
Convention No.131) มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2513 อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดขึ้นเพื่อดูแลคุมครองลูกจาง
ผูประกอบอาชีพที่มีรายไดกลุมตาง ๆ ในประเทศกําลังพัฒนาไมใหไดรับอัตราคาจางที่ต่ํามากเกินไป
ILO ยังกําหนดปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา คือ ความตองการของลูกจางและครอบครัว ระดับคาจาง
ทั่วไปในประเทศ คาครองชีพ ผลประโยชนในดานการประกันสังคม มาตรฐานการครองชีพของ
กลุมสังคมอื่น ๆ และควรใหองคการของฝายนายจางและฝายลูกจาง ตลอดจนผูทรงคุณวุฒใิ นดานนี้
เขามามีสวนรวมดวย รวมทัง้ ยังมีขอเสนอแนะและอนุสญ
ั ญาดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ และพรอมกันนีก้ ็ใหความคุมครองแกผูใชแรงงานที่ไมมีฝมือเมื่อแรกเขาทํางาน
ซึ่งยังไมมีโอกาสในการตอรองเรื่องคาจางแรงงาน
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-2การกําหนดคาจางขั้นต่ําที่เปนสากลเปนอยางไร ประเทศที่มีการกําหนดคาจางขั้นต่ํา
ตางก็มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเปนธรรมขึ้นในสังคม โดยมีหลักเกณฑทใี่ ชในการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ําโดยทั่วไป ดังนี้
(1) ความจําเปนพื้นฐานของลูกจางและครอบครัว หลักเกณฑนี้พิจารณาจากความ
ตองการขั้นพืน้ ฐานระดับการบริโภคขั้นต่ําสุด ซึ่งจะทําใหคนยังชีพอยูไ ดในเรื่องปจจัยสี่ และคาจาง
ขั้นต่ําจะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงตามคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถในการจายของนายจาง การกําหนดคาจางขั้นต่ําตามหลักเกณฑนี้
มีสาเหตุมาจากการที่ตองคํานึงถึงความอยูร อดของระบบเศรษฐกิจ ตองคํานึงถึงความอยูรอดของ
อุตสาหกรรมที่แตกตางกัน การพิจารณาจะตองนําปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของมาวิเคราะหประกอบดวย
ระดับคาจางโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ระดับกําไรโดยสวนรวม ระดับกําไรของสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก และผลกระทบของคาจางขั้นต่ําตอการลงทุน
(3) มาตรฐานความเปนอยูในสวนอื่นของระบบเศรษฐกิจประเทศซึ่งพลเมืองมีรายได
แตกตางกันระหวางผูที่อยูใ นเขตเมืองกับชนบทหรือระหวางภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม จนทําให
มีการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองมากขึ้น รัฐมักจะพิจารณากําหนดคาจางขั้นต่ําใหมีความสัมพันธ
กับมาตรฐานความเปนอยูของกลุมคนที่มีแนวโนมจะอพยพ เพราะมีจุดมุงหมายจะใหเกิดการกระจาย
รายไดที่เปนธรรม อยางไรก็ตามการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําโดยผูกพันกับรายไดของคนในภาคเกษตร
มักจะทําใหอัตราคาจางอยูในเกณฑต่ํามากเกินไป จึงไมยตุ ิธรรมกับคนงานในเมือง ดังนั้น จึงควรพิจารณา
วาควรแตกตางกันเทาใดจึงจะเหมาะสม ประเทศที่มีการกําหนดคาจางขั้นต่ําแตละประเทศอาจนํา
หลักเกณฑอยางหนึ่งหรือมากกวามาใช และกําหนดระบบคาจางขั้นต่ําใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และความตองการของคนขึ้นใช
วัตถุประสงคในการกําหนดคาจางของรัฐบาลเพื่ออะไร
(1) เพื่อดึงคาจางที่อยูในระดับต่ํามาก ใหขนึ้ มาอยูในระดับเฉลี่ยทั่วไปของผูทํางาน
ในลักษณะที่คลายคลึงกัน
(2) สรางความเปนธรรมในการแขงขันเชิงการคาระหวางนายจางที่จายคาจางอยางเปนธรรม
กับนายจางที่จา ยคาจางไมเปนธรรม
(3) เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวรัฐบาลจึงไดออกประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดการคุมครองแรงงานใน
เรื่องคาจางขั้นต่ํา โดยใหมีคณะกรรมการขึ้นพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเพื่อเปนหลักประกัน
เบื้องตนที่จะใหความคุมครองแกแรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาดแรงงาน และไมมีโอกาสตอรองใหไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามควรแกอัตภาพ ตามหลักการของการ
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

-31. ความหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในประเทศไทย
1) คาจาง (Wage) หมายถึง เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ
ทํางานตามสัญญาจาง สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน
หรือระยะเวลาอื่น ๆ หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําใหไดในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน และรวมถึงเงินที่นายจางใหแกลูกจางในวันหยุด และวันลาที่ลูกจางมิไดทํางานแตมีสิทธิไดรับ
2) อัตราคาจาง (Wage rate) หมายถึง จํานวนเงินคาจางตอระยะเวลาทํางานหรือตอหนวย
ของผลผลิตที่ลูกจางแตละคนทําได
3) อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน (Minimum Wage Base) หมายถึง อัตราคาจางที่
คณะกรรมการคาจางกําหนดเพื่อใชเปนพืน้ ฐานในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
4) อัตราคาจางขั้นต่ํา (Minimum Wage) หมายถึง อัตราคาจางสําหรับลูกจางที่ไมมีฝมือ
คนเดียวเมื่อแรกเขาทํางาน คณะกรรมการคาจางไดกําหนดเปนอัตรารายวันโดยไดคํานวณบนพืน้ ฐาน
ของคาใชจายที่ครอบคลุมคาใชจายทีเ่ พียงพอตอการดํารงชีวิต 30 วันตอเดือน
5) นายจาง (Employer) หมายถึง ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให
และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีทนี่ ายจางเปนนิติบุคคล
ใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรบั มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุ คล
6) ลูกจาง (Employee) หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร
7) ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index, CPI) หมายถึง เปนการวัดคาทางสถิติ
ที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายหลีกของสินคาและบริการตามคุณภาพที่กําหนดไวในปริมาณคงที่
ซึ่งผูบริโภคซื้อเปนปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับราคาสินคาอยางเดียวกันในชวงเวลา
ที่กําหนดเรียกวาปฐาน (Bare Year)
8) อัตราเงินเฟอ (Inflation) หมายถึง สภาวะที่ระดับราคาของสินคาและบริการโดยทัว่ ไป
มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง
9) ราคาของสินคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคาและบริการซึ่งมีมูลคาราคาของสินคา
ในความหมายของผูบริโภคหมายถึง ราคาซื้อที่เขาหรือเธอจายสําหรับสินคา หรือบริการนั้น แตสําหรับ
ผูผลิต ราคาของสินคาหมายถึง มูลคาที่ครอบคลุมตนทุนและผลกําไร
10) มาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) หมายถึง ความเปนอยูท ี่ดีของสังคม
โดยรวมและมักจะวัดไดโดยใชรายไดตอหัว (per capita income) คาจางเฉลี่ยหรือตัววัดอื่น ๆ ซึ่ง
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-4สะทอนใหเห็น อํานาจซื้อ การวัดมาตรฐานการครองชีพจะวัดเปนคาเฉลี่ย ดังนั้นจึงไมไดชี้วดั ความ
แตกตางของมาตรฐานการครองชีพ จําแนกตามทองที่ ประเภทกิจการอาชีพหรือบุคคลใดโดยเฉพาะการ
ปรับคาจางขั้นต่ําจะชวยปรับมาตรฐานการครองชีพของลูกจางได ถาราคาของสินคาและบริการไม
เปลี่ยนแปลง
11) ตนทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา
และบริการ ซึ่งประกอบดวยคาใชจายทางดานวัตถุดิบ คาแรง คาดอกเบีย้ คาเสื่อมราคาเครื่องจักร และ
คาใชจายอื่นๆ
12) ความสามารถในการจายของธุรกิจ (Capacity to pay) หมายถึง ความสามารถของ
สถานประกอบการในการจายตามอัตราที่ปรับเพิ่มของคาจาง โดยไมกระทบอยางรุนแรงตอความอยูรอด
ของกิจการ
13) ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) หมายถึง ปริมาณผลงานเฉลี่ยตอคนของ
ลูกจางที่คํานวณเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป ผลิตภาพแรงงานจะเปนขอมูล
ที่บงชี้ถึงความสามารถในการผลิตตอคนของคนงานหรือลูกจางในแตละชวงเวลา (เชน ตอชั่วโมง
ตอวัน ตอสัปดาห ฯลฯ)
14) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross domestic Product GDP) หมายถึง มูลคา
ทั้งหมดของสินคา และบริการที่ผลิตภายในประเทศภายในระยะเวลาหนึ่งป การวัดคาจะวัดเปน
จํานวนเงิน GDP จะมีอัตราเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึน้ ราคาสินคาสูงขึ้น
หรือเพิ่มทั้งการผลิตและราคา
15) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง เกณฑของปจจัยทีใ่ ชในการประเมินสภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งตัวชี้วัดที่ใชเปนเกณฑในการประเมิน เชน จํานวนการลงทุนใหม
ขนาดการจางงาน อัตราการวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน ดุลการคลัง ภาระหนี้สาธารณะ
ปริมาณการเงิน สินเชื่อภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน ฯลฯ
16) แรงงานฝมือ (Skill Labour) หมายถึง ผูทํางานซึ่งมีความรู ความชํานาญในงานอาชีพ
ที่ทําทางทฤษฎีและปฏิบัติ
17) แรงงานไมมีฝมือ (Unskill Labour) หมายถึง ผูทํางานซึ่งใชกําลังกายเปนสวนใหญ
ลักษณะงานทีท่ ําไมตองใชความรูความสามารถ
18) การเคลื่อนยายแรงงาน (Labour mobility) หมายถึง การเขา - ออก จากตลาดแรงงาน
การเปลี่ยนสถานภาพการทํางาน การยายอาชีพหรืออุตสาหกรรมและพื้นที่การทํางาน
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-519) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนเกี่ยวของ หรือ
ผูกพันธกับกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับของการตัดสินใจ ทั้งในดานการเมือง การบริหารเศรษฐกิจ
และสังคม
2. คณะกรรมการคาจางและการกระจายอํานาจการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
2.1 คณะกรรมการคาจางคือใคร
สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป เปนเหตุใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงแรงงานฯ ที่เกีย่ วของกับคณะกรรมการคาจาง แตยังคงใหคณะกรรมการ และอนุกรรมการ
ซึ่งไดรับการแตงตั้งกอนที่พระราชบัญญัติฯ ใชบังคับใหอยูในวาระการดํารงตําแหนงจนกวาจะครบวาระ
ในพระราชบัญญัติดังกลาวมีเนื้อหาสาระคลายคลึงกับประกาศกระทรวงแรงงานฯ แตกตางเฉพาะ
องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง กลาวคือ ใหมีคณะกรรมการคาจาง จํานวน 15 คน แตงตั้งโดย
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการคาจางอาจแตงตัง้ คณะกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดได สวนองคประชุมและ
วิธดี ําเนินการประชุมใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการคาจางที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
2543.5)
2.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง มีใครบาง
คณะกรรมการคาจางเปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวยปลัดกระทรวง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาล 4 คน ผูแทนฝายนายจางและลูกจางฝายละ 5 คน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและขาราชการกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดออก “ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแ ทนฝายลูกจาง ในคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541” โดยใชวิธีการเลือกตั้ง โดยใหมีคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้ง ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานฯ แตงตั้งโดยมีผูแทนฝายนายจาง / และผูแทนฝายลูกจาง
รวมอยูดว ย เพือ่ อํานวยการเลือกตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการคาจาง
และใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสมัครรับเลือกตั้งและ
การดําเนินการเลือกตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดหลักเกณฑการเสนอชื่อผูสมัครและผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเตรียมการเลือกตั้ง การดําเนินการเลือกตั้งการตรวจและการรวมคะแนน ตลอดจนการคัดคาน
การเลือกตั้ง
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-62.2 ทําไมตองมีคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
สืบเนื่องมาจากในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 รัฐบาลไดเห็นความจําเปน
ในการกระจายอํานาจการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา เพื่อใหจังหวัดสามารถเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ํา
ซึ่งเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานทองถิ่นโดยไมตา่ํ กวาอัตรากลางที่คณะกรรมการ
คาจางเปนผูกําหนด ในการดําเนินงานดังกลาวรัฐบาลไดแกไขกฎหมายที่เกีย่ วของ อาทิ ไดยกเลิกประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนด
คาจางขั้นต่ํา ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 และยกรางประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โดยใหอํานาจคณะกรรมการคาจางในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ซึ่งตอมา
ไดมีการนําบัญญัติดังกลาวไปใสไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 และคณะกรรมการคาจางกลาง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 84 (2) และ
มาตรา 162 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด ไดออกระเบียบคณะกรรมการคาจางกลางวาดวยหลักเกณฑ วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝาย
นายจางและผูแ ทนฝายลูกจางในคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด พ.ศ. 2541 โดยกําหนดให
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดอยูในรูปขององคกรไตรภาคีที่ไดรับการแตงตั้งโดย
ประธานคณะกรรมการคาจางกลางจํานวนเงินไมเกิน 15 คน ประกอบดวย ผูแ ทนภาครัฐ ผูแทนฝาย
นายจาง และผูแ ทนฝายลูกจาง ฝายละเทากัน เปนอนุกรรมการ โดยมีผวู าราชการจังหวัดเปนประธาน
คณะอนุกรรมการฯ และใหแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผูแ ทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนฝายภาครัฐในคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด
2.3 เมื่อไหรถึงจะกําหนดใหมีการพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นต่ํา
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในจังหวัด หรือมีความจําเปน หรือเมื่อไดรับการรองขอจาก
อนุกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจาง ใหคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดพิจารณา เสนอ
อัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง ซึ่งตองมีอัตราไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําพืน้ ฐาน
2.4 มีหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําอยางไร
2.4.1 ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดเพื่อเสนอแนะตอ
คณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการจะตองศึกษาและพิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจาง
ที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอมูลขอเท็จจริงอื่นที่มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้ใหคณะอนุกรรมฯ การศึกษาผลกระทบหากมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดดวย
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-72.4.2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 84 กําหนดใหการพิจารณา
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดัชนี
คาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิตราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในแตละทองถิน่ และ
สภาพการณโดยทั่วไปของประเทศในขณะนัน้
2.4.3 ในการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ขั้นต่ําจังหวัด คณะกรรมการคาจางจะตองพิจารณาอยางรอบคอบโดยจะพิจารณาในภาพรวมของประเทศ
และตองมั่นใจวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กําหนดขึ้นจะไมเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม
และจะไมมีผลทําใหราคาสินคาและอัตราเงินเฟอสูงขึ้นจนมีผลกระทบตอภาวะคาครองชีพของประชาชน
ทั่วไป ทั้งนีไ้ ดมีแนวทางวาคณะกรรมการคาจางจะแจงผลการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําทุกอัตรา
ใหนายจางและลูกจางทัว่ ประเทศทราบลวงหนาอยางนอย 60 วัน และหากมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา
ควรจะปรับใหมีผลบังคับใชนับแตวนั ที่ 1 มกราคม
2.5 ปจจัยพืน้ ฐานที่ใชประกอบในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา มีอะไรบาง ?
ในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา กลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของโดยตรงจะ
ประกอบดวย 3 ฝายดวยกัน คือ ฝายนายจาง และฝายรัฐบาล ดังนั้นปจจัยพื้นฐานที่ควรนํามาพิจารณาใน
การ
กําหนดคาจางขั้นต่ําจึงควรเปนปจจัยกลุมที่เกี่ยวของโดยตรงทั้งสามฝาย ปจจัยพื้นฐานของฝายนายจาง
นาจะไดแก ความสามารถในการจาย และความอยูรอดของธุรกิจปจจัยพื้นฐานของฝายลูกจาง นาจะได
แกปจจัยทางดานคาครองชีพ และคาจางที่ผใู ชแรงงานพึงไดรับผลตอบแทนจากการทํางานใหสมกับ
ความสามารถและดํารงชีพอยูไดอยางพอเพียง สวนปจจัยทางภาครัฐไดแก การประสานผลประโยชน
ของทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางใหสามารถดํารงอยูรวมกันไดและนํามาซึ่งผลประโยชนของสวนรวม
ดังแสดงโดยแผนภูมิตอไปนี้
ฝายนายจาง

ภาครัฐ

ฝายลูกจาง

- ความสามารถในการจาย

- ผลประโยชนตอสวนรวม

- ความอยูรอดของธุรกิจ

- การประสานประโยชน
ของทั้ง 2 ฝาย

- ปจจัยดานคาครองชีพ
- คาตอบแทนที่สมกับ
ความสามารถและ
เพียงพอตอการดํารงชีพ

A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

-8-8ในการพิจารณาปจจัยพื้นฐานดังกลาวขางตน จําเปนตองมีขอมูลหรือดัชนีชี้วัดสามารถ
สะทอนหรือเปนตัวแทนของปจจัยพื้นฐานดังกลาวได ซึ่งขอมูลและดัชนีที่สําคัญ ๆ สามารถแบงออกได
เปน 3 กลุม ดังนี้

ฝายลูกจาง

ฝายนายจาง

ภาครัฐ

ดัชนีเกี่ยวกับภาค
แรงงาน
1. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจาง
ที่ลูกจางไดรับอยู
- คาจางเฉลีย่ รายวันทั่วประเทศ
หรือภาค หรือจังหวัด
2. ดัชนีคาครองชีพ
- ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
- ดัชนีราคาผูบริโภคผูมี
รายไดนอย
3. อัตราเงินเฟอ
- ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
4. ราคาสินคา
- ดัชนีราคาผูบริโภคขายสง
5. มาตรฐานการครองชีพ
- คาใชจายในการอุปโภค
เฉลี่ยตอคนตอเดือน

ดัชนีเกี่ยวกับภาคการผลิต
(ภาคนายจาง)
1. ตนทุนการผลิต
- โครงการตนทุนการผลิต
2. ความสามารถธุรกิจ
- โครงสรางสินคาเขาสินคาออก
3. ผลิตภาพแรงงาน
- ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

ดัชนีเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ
- ผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ
2. สภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม
- อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไดแก
1) ประชากรและกําลัง
แรงงาน
2) สถิติการจัดหางาน
ทั่วประเทศ
3) การเลิกจาง
4) ผลการตรวจแรงงาน

A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

-9ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของคณะอนุกรรมการผูแทนฝายนายจาง
ผูแทนฝายลูกจาง โดยมีภาครัฐเปนตัวกลางและมีดัชนีทเี่ กี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ณ ขณะนั้น
เปนบรรยากาศพื้นฐานของการเจรจา ดังแผนภูมิประกอบ

คาจางขัน้ ต่าํ จังหวัด

ปจจัยทีจ่ ะตองพิจารณา
ทางดานลูกจาง

ปจจัยทีจ่ ะตองพิจารณา
ทางดานนายจาง

- คาครองชีพ
- ราคาสินคา
- มาตรฐานการครองชีพ

เจรจากําหนดคาจาง
ขั้นต่ําจังหวัด

- ตนทุนการผลิต
- ความสามารถในการจาย (กําไร)
- ผลิตภาพแรงงาน

คาจางขั้นต่ําพืน้ ฐาน คือ คาจาง
ที่ฝายลูกจางและฝายนายจางสามารถ
อยูรอดไดภายใตภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะนั้น

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ผลิตภัณฑมวลรวมและ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการกลางกําหนด
คาจางขั้นต่ํา

A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

- 10 ขอเสนอแนะ
1. การสรรหาคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดควรกําหนด คุณวุฒิขั้นต่ํา
ของผูที่จะมาเปนอนุกรรมการดวย เพื่อลดชองวางทางดานความรูความเขาใจตอประเด็นปญหาตาง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อใหไดคณะอนุกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่อํานวยประโยชนแกลูกจางนายจางและ
ตอระบบเศรษฐกิจสังคมโดยรวมไดดยี ิ่งขึ้น
2. กอนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก ควรไดใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธ
อยางจริงจังตอเนื่อง เพื่อใหผทู ี่สนใจและมีคุณสมบัติ เห็นความสําคัญของนโยบายคาจาง และความสําคัญ
ของการมีสวนรวมเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนสังคมอันจะสงผลใหองคกรไตรภาคีระดับจังหวัดได
ผูแทนฝายนายจาง และผูแทนฝายลูกจางทีแ่ ทจริง
3. สวนราชการที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาความรู และ
ประสบการณในการปฏิบัตหิ นาที่ ของอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดอยางจริงจังและตอเนื่อง
โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมและยังมิไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ ในฐานะตัวแทนไตรภาคีระดับจังหวัด
4. กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการที่เกีย่ วของควรจัดใหมีหลักสูตรอบรมและ
ปฏิบัติการ หรือโครงการสัมมนาทางวิชาการ สําหรับอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด อยางนอยป
ละ 3 ครั้ง เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามสถานการณขอมูล และวิทยาการตาง ๆ เพื่อทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สํานักงานคณะกรรมการคาจาง เปนศูนยกลางเครือขายใหบริการขอมูลเศรษฐกิจ
สังคม และแรงงาน ระหวางจังหวัดกับจังหวัด และจังหวัดกับสวนกลางที่ทันสมัย
6. การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด นอกเหนือจากขอมูลทางดานทาง
เศรษฐกิจ แลว คณะอนุกรรมการควรใหความสําคัญขอมูลทางสังคม เชน ขอมูลรายไดคาใชจาย และ
ปจจัยพืน้ ฐานในการดํารงชีพ ซึ่งเปนขอเท็จจริงของคนในสังคม ซึ่งจะชวยใหการกําหนดคาจางมีความ
เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากนายจางลูกจาง
7. สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมและแรงงาน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลและการวิเคราะหขอ มูลไดอยางถูกตอง
8. ควรสงเสริมสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติการ (Operation Researches) เพื่อพัฒนาระบบ
การดําเนินงานขององคกรไตรภาคีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. นอกเหนือจากหลักเกณฑและระเบียบทีค่ ณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
จะตองปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่แลว สวนราชการที่เกี่ยวของควรใหควาาสําคัญตอหลักการทางจิตวิทยาใน
A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

การสงเสริมสัมพันธภาพ ความเขาใจอันดี การประสานประโยชนในฐานะผูแทนสังคมบนหลักการการมี
สวนรวม แกคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําทุกฝายดวย

A : เรื่องกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (พัฒนา แผน 4)

