
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การกําหนดคาจางข้ันต่าํ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ และขอ ๑๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง 
(๒) ราชการสวนภูมิภาค 
(๓) ราชการสวนทองถ่ิน 
(๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย จะไดกําหนด 
 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล
หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพ่ือรับคาจาง แตไม
รวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ
“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ

ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานหรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และให
หมายรวมถึงส่ิงของซึ่งคํานวณเปนเงินไดโดยนายจางกับลูกจางไดตกลงกันลวงหนาใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของคาตอบแทนในการทํางาน 

“อัตราคาจางข้ันต่ํา”๑ หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนด
และเสนอใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคาจาง 

   
 

                                                 
๑ ขอ ๒ นิยามคําวา “อัตราคาจางขั้นต่ํา” แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การกําหนดคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการคาจางประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งทั้งคณะมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาเกาคนและไมเกินสิบหา
คน โดยรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง 

การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแตงตั้งจากฝายนายจางและฝาย
ลูกจางอยางนอยฝายละสามคน 

กรรมการคาจางอยูในตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได 

 
ขอ ๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการคาจางพนจากตําแหนง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
เมื่อกรรมการคาจางพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีจะแตงตั้งกรรมการแทน

ตําแหนงที่วางก็ได 
ใหกรรมการคาจางซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ

กรรมการซึ่งตนแทน 
 
ขอ ๕  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม
อยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการคาจางใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๖๓  ใหคณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรัฐบาลกําหนดเปน

นโยบายคาจางของประเทศ และมีอํานาจหนาที่กําหนดคาจางข้ันต่ําซึ่งลูกจางคนเดียวควรจะไดรับ
และสามารถดํารงชีพอยูได 

                                                 
๒ ขอ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางขั้นต่ํา (ฉบับ

ท่ี ๒) 
๓ ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางขั้นต่ํา (ฉบับ

ท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาดังกลาว คณะกรรมการจะริเร่ิมเองตามมติของที่ประชุมเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงหรือความจําเปนที่จะตองพิจารณา หรือเมื่อไดรับคํารองเรียนจากฝายนายจางหรือฝาย
ลูกจาง 

ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา คณะกรรมการจะตองศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูเปรียบเทียบกับคาจางของลูกจางอ่ืนที่
ทํางานอยูในลักษณะและสภาพเดียวกัน ประกอบกับ คาครองชีพ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุน
การผลิตราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ทองถ่ินในขณะนั้น 

 
ขอ ๗  การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา จะกําหนดใหใชเฉพาะงาน

อุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทหนึ่งหรือทุกประเภททั่วราชอาณาจักร หรือ
เฉพาะงานอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได 

 
ขอ ๘  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพ่ือศึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องที่ไดรับมอบหมายได 
 
ขอ ๙  คณะกรรมการคาจางหรืออนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาแสดงความเห็นก็ได 
 
ขอ ๑๐  ในการดําเนินงาน คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการสํารวจและ

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคาจาง แบบของการใชจาย คาใชจาย รายไดและขอเท็จจริงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนดคาจาง 

 
ขอ ๑๑ คณะกรรมการคาจางจะตองทํารายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้ง

เก่ียวกับภาวะของคาจาง ตลอดจนเสนอเกี่ยวกับแนวโนมของคาจางและมาตรการที่ควรจะได
ดําเนินการ 

 
ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการคาจางวางขอกําหนดในการศึกษาและพิจารณา

แนวทางที่กําหนดไวในขอ ๖ โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรฐานเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุมหม ที่อยูอาศัย 
และปจจัยอันจําเปนในการครองชีพอ่ืน 

 
ขอ ๑๓  คณะกรรมการคาจางมีอํานาจกําหนดระเบียบและแบบในการพิจารณา 

ตลอดจนคํารองที่นายจางและลูกจางรองขอใหมีการพิจารณากําหนดคาจาง 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดอตัราคาจางข้ันต่ํา 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔๔  เมื่อไดศึกษาขอเท็จจริงตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ แลว ให
คณะกรรมการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา พรอมทั้งรายละเอียดตางๆ ตามที่เห็นสมควร เสนอให
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนายจางที่อยูในขายบังคับของประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําปดประกาศ
ดังกลาวไวในที่ซึ่งลูกจางคนงานในกิจการของตนเห็นชัดแจง เปนเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน 

 
ขอ ๑๕  ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําจะตองมี

กรรมการเขารวมประชุมอยางนอยสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการซึ่งมา
จากฝายนายจางและฝายลูกจางเขาประชุมดวย และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการ
ที่เขาประชุม 

 
ขอ ๑๖  เมื่อไดมีประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําใชบังคับในกิจการหรือทองที่

ใดแลว หามมิใหนายจางในกิจการและทองที่นั้นหลีกเล่ียง ละเวน หรือยกเลิกผลประโยชนอันเคย
จายใหแกลูกจางอยูแลวกอนวันใชบังคับประกาศดังกลาวอันเปนทางนําใหลูกจางตองเสีย
ประโยชน 

 
ขอ ๑๗  ประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําตามความในขอ ๗ ใหใชบังคับแก

นายจางและลูกจางไมวาลูกจางนั้นจะมีเช้ือชาติ สัญชาติ หรือเพศใด 
 
ขอ ๑๘  ในกรณีที่นายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามผลของงานใหนายจางปรับ

อัตราคาจางเพ่ือใหลูกจางไดรับคาจางเทากับอัตราคาจางข้ันต่ํา ถาลูกจางนั้นทํางานครบแปด
ช่ัวโมงในวันทํางาน 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง 

   
 
ข อ  ๑๙   ใ ห มี สํ า นั ก ง า นคณะก ร รมก า รค า จ า ง ข้ึ น ในก รมแ ร ง ง าน 

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ และทําหนาที่อ่ืนตามที่
คณะกรรมการคาจางจะไดมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๔ ขอ ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางขั้นต่ํา 

(ฉบับที่ ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๐  ในระหวางที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคาจางตามความ
ในขอ ๑๘ แหงประกาศนี ้ใหกองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยทํา
หนาที่เปนสาํนักงานคณะกรรมการคาจางไปพลางกอน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ เปนตนไป๕ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
พวง  สุวรรณรัฐ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใชอํานาจของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๖๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐๔/๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ ๒)๖ 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ ๓)๗ 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ ๔)๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑/ฉบับพิเศษ หนา ๖/๑ มกราคม ๒๕๑๙ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๒๔ 


