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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
ในโลกยุคปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคก็เพ่ิมสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตรา 
ค่าจ้างขั้นต�่าที่จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ก�าหนดไว้ในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันน้ัน  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพของผู้ใช้แรงงานที่มีอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกิจดังกล่าว ดังน้ัน รัฐบาลจึงต้องมีการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้เพียงพอต่อการ 
ด�ารงชพีของลกูจ้างผูใ้ช้แรงงาน โดยอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีก่�าหนดขึน้ใหม่นี ้เป็นการก�าหนด 
เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมของแต่ละจังหวดั ซึง่แต่ละจังหวดัอาจมกีาร
ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่แตกต่างกันไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ๆ เป็นส�าคัญ   

ดงันัน้ คอลมัน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบันีจ้งึใคร่ขอน�าเสนอเรือ่ง “อตัรา
ค่าจ้างขั้นต�่ากับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแก่ลูกจ้าง 
ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากนายจ้าง 
ดังนี้

๑.	ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกของตลาดแรงงานเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เพราะนายจ้างในฐานะผู้ซื้อแรงงานและ
ลกูจ้างในฐานะผูข้ายแรงงาน มอี�านาจต่อรองทีแ่ตกต่างกนัมากในสงัคมไทย ซึง่ท่ีผ่านมา 
จะพบว่ามีการรวมตวักันของลกูจ้างเพือ่เจรจาต่อรองขอให้นายจ้างปรบัขึน้ค่าแรงงาน 

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำกับปัญหำ	
กำรคุ้มครองแรงงำน
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แต่การเจรจาต่อรองก็ไม่เป็นผล ขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว และถึงแม้ลูกจ้าง 
จะมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแต่อ�านาจในการต่อรองของแรงงานก็มีน้อย 
อัตราค่าแรงงานจะถูกก�าหนดโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะแรงงานในภาค
ธุรกิจ SMEs มีโอกาสต่อรองน้อยมาก หรือแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็น
แรงงานส่วนใหญ่ นอกจากจะต่อรองไม่ได้แล้วยังท�าให้อ�านาจการต่อรองของแรงงาน
ในระบบลดลงไปด้วย เพราะนายจ้างสามารถที่จะเลือกรูปแบบการจ้างงานที่ตัวเอง 
จะได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะที่คนงานไม่สามารถเลือกได้        

 ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการก�าหนดในเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว” มาปรับใช้ 
กับลูกจ้าง เพราะถือว่าค่าจ้างลอยตัวน้ันเป็นค่าจ้างที่เกิดจาก 
การตกลงใจร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เต็มใจท�างาน  
ซึ่งความสามารถในการจ่ายค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับรายรับของสถาน
ประกอบกจิการ โดยเฉพาะกจิการขนาดใหญ่จะมศีกัยภาพในการ
จ่ายสงูกว่ากจิการขนาดเลก็ ส่วนกจิการส่งออกจะมรีายได้ผนัผวน
ตามค่าอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี การน�าค่าจ้างลอยตัวมาใช ้
จะต้องมีข้อมูลชัดเจนทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน 
ความเต็มใจในการจ้างงานและความเต็มใจท�างานของแรงงาน 
โดยต้องแยกตามประเภทและขนาดของกิจการ ส่วนทางด้านแรงงานก็ต้องแยกตาม
ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการท�างาน เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมและเป็นธรรม 
กบัทกุฝ่าย แต่การก�าหนดใช้ค่าจ้างลอยตวัในสภาวะทีล่กูจ้างกบันายจ้างไม่สามารถเจรจา
ต่อรองกันได้อย่างทัดเทียมนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
ทั้งแรงงานในระบบ ที่จะพบว่าอ�านาจต่อรองของแรงงานโดยรวมจะลดลง เนื่องจาก
เข้าไม่ถึงสิทธิในการรวมตัวเจราต่อรอง รวมทั้งแรงงานในภาคธุรกิจ SMEs หรือกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่าจะไม่มีหลักประกันในเรื่องของค่าจ้าง และจะถูกบีบให้
แข่งขันกนัรบังานในระดบัทีต่�า่ ส่วนในกลุม่แรงงานข้ามชาติจะถูกเอารดัเอาเปรยีบมากขึน้ 
เนื่องจากไม่มีอ�านาจในการเจรจาต่อรอง

  ในอดตีทีผ่่านมารฐับาลจึงเหน็ควรให้มกีารก�าหนด “อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่” 
ให้แก่ลกูจ้างผู้ใช้แรงงาน โดยในการก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�า่น้ันต้องยดึตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ที่ได้
ตราอนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๑ ว่าด้วยการก�าหนดค่าจ้างขั้นต�่า ซึ่งประเทศสมาชิกที่ให้
สตัยาบนัอนสัุญญาฉบับนี ้จะต้องก�าหนดระบบค่าจ้างขัน้ต�า่ขึน้มาใช้ส�าหรบัผูป้ระกอบ
อาชีพท่ีมีรายได้กลุ ่มต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น 
ขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและครอบครัว ความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง 
มาตรฐานความเป็นอยู่ในส่วนอื่นของระบบเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ซึ่งต้องเป็นไปตามสภาพและความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ๑ โดยในการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าส�าหรับประเทศไทยนั้นจ�าเป็นต้องยึดตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบและเป็นหลักประกันขั้นต�่าให้แก ่
ผู้ใช้แรงงานได้มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการก�าหนดที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยอมรับ  
โดยรัฐบาลต้องเข้าไปส่งเสริมให้กลไกที่จะท�าให้การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นจริง เพราะ 
ค่าจ้างขัน้ต�า่มีความเก่ียวข้องกับหลกัประกันท่ีรฐับาลให้แก่แรงงานว่าเป็นรายได้ต�า่สดุ
ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้รับและเพียงพอแก่การยังชีพได้

 แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลในสมัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะมีนโยบายหรือ
มาตรการในการปรับค่าจ้างข้ันต�่าให้แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้ลูกจ้าง 
ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในการก�าหนด 
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอตัรา ๓๐๐ บาทต่อคน/ต่อวัน แต่ว่าค่าใช้จ่ายนัน้ก็ยงัไม่เพียงพอ 
กระทรวงแรงงานจึงได้มแีนวคดิเรือ่งการปรบัค่าจ้างให้แก่ผูใ้ช้แรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างระดับจังหวัด 
เสนอค่าจ้างที่ควรจะปรับเพ่ิมขึ้นส่งมายังคณะกรรมการค่าจ้างเพ่ือพิจารณา  
โดยเป็นการก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามพืน้ทีจั่งหวัด ทีส่อดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิ
ที่แท้จริงในจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการน�าแนวทางอื่น ๆ มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง
ลอยตวั ค่าจ้างตามการพฒันาเศรษฐกจิ ๑๘ กลุม่จงัหวดั ค่าจ้างตามกลุม่อตุสาหกรรม 
และค่าจ้างในลักษณะผสมผสานหลายรูปแบบ๒ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อก�าหนด
อัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย

๒.	อัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่อตัรำใหม่ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง	
 คณะกรรมการค่าจ้างได้มกีารประชมุศกึษาและพจิารณาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั 

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่ลูกจ้างได้รับอยู่เดิม ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแก่
ลูกจ้างให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนัทีมี่การเปลีย่นแปลงของค่าครองชพีสงูขึน้ 
เพ่ือใช้บังคบัแก่นายจ้างและลกูจ้างทกุคน โดยมกีารก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่แทน
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าเดิม ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างขั้นต�่า  
(ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

   ๑อ�ามร เชาวลิต, “การก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�า่ของประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ www.hrchonburi.or.th/files  

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.

   ๒บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์,“ค่าจ้างขั้นต�่า VS ค่าจ้างลอยตัว : ความเป็นธรรมของ “คนขายแรง” ใครก�าหนด?”,  สืบค้นจาก

เว็บไซต์ https://prachatai.com/journal/2015/06/59765 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
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  ๔ค�าชีแ้จงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ (ฉบบัที ่๘). 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ส�าหรับในแต่ละจังหวัด 
ดังนี้ 

  (๑) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๑๐ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 (๒) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๘ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี

 (๓) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๕ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๔๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก�าแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ 
เชยีงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บงึกาฬ 
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ล�าปาง ล�าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สตูล สมทุรสงคราม สระแก้ว สโุขทยั สพุรรณบุร ีสรุนิทร์ หนองคาย 
หนองบัวล�าภู อ่างทอง อ�านาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
และอุบลราชธานี

 (๔) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๐ 
บาท ส�าหรับในท้องที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี

 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด 

 แต่อย่างไรกด็ ีเพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนด
อัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ (ฉบบัที ่๘) 
นี ้คณะกรรมการค่าจ้างจงึได้จัดท�าค�าชีแ้จงให้ทราบโดยทัว่กัน๔ พร้อมทัง้ขอให้เจ้าของ
สถานประกอบกิจการยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยทั่วกัน ดังนี้  

 (๑) “อัตราค่าจ้างขั้นต�่า” หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�าหนดตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง 
มีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอส�าหรับแรงงาน 
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เพือ่พฒันาฝีมอื๕ ๑ คน ให้สามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น

 (๒) การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ ๕ คน เท่ากัน

 (๓) ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่านั้น คณะกรรมการค่าจ้าง
ได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรา ๘๗ แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ดัชนี 
ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า 
และบรกิาร ความสามารถของธรุกจิ ผลติภาพแรงงาน ผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในการคาด
ประมาณอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของหลายประเทศ เช่น บราซิล คอสตาริกา มาเลเซีย และ
ฝรั่งเศส ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization 
: ILO) น�ามาแสดงเป็นกรณีตัวอย่างของสูตรที่ต่างประเทศยอมรับว่าสามารถดูแล
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ซ่ึงการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในคร้ังนี้จะท�าให้แรงงาน
เพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างาน) ที่เข้าสู ่ตลาดแรงงานใหม่ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแรงงานที่ท�างานในสถานประกอบการอยู่แล้วใน ๖๙ จังหวัด  
ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ตามประกาศดังกล่าว

 (๔) คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอ�านาจในการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าไปยังภูมิภาค โดยได้ต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ากรุงเทพ 
มหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าจังหวัด รวม ๗๗ คณะ  
เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ท�าหน้าที่เสนออัตรา 
ค่าจ้างขั้นต�่าของจังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
พื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า เพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์  
สูตรค�านวณอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของต่างประเทศ และพิจารณาเสนอสูตรค�านวณอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่าที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

  ๕คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขค�าว่า “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็น “แรงงาน 

เพือ่พฒันาฝีมอื (แรงงานทัว่ไปแรกเข้าท�างาน)” เพราะค�าว่า แรงงานไร้ฝีมอืก่อให้เกดิความรูส้กึท่ีไม่สร้างสรรค์ต่อแรงงานทีเ่พิง่เข้าสูต่ลาด

แรงงานว่าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือหรือไม่มีการพัฒนาตนเอง และในข้อเท็จจริงแรงงานไร้ฝีมือสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน ให้เป็นแรงงานกึง่ฝีมอื และหรอืแรงงานฝีมอืได้ หากมคีวามขยนั อดทน ตัง้ใจจรงิ และใฝ่เรยีนรู.้  
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   ๖ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙. 

 (๕) การพิจารณาในครั้งนี้ เป็นการใช้ข้อมูลภาวการณ์ครองชีพในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 
(แรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างาน) ในภาคอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกจิไทยไตรมาส ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขยายตวัร้อยละ ๓.๕ เร่งขึน้จากการขยายตวั
ร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรก และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๖  

และเม่ือพิจารณาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นในการครองชีพของผู้ใช้แรงงาน 
มีราคาสูงข้ึน ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและการขนส่ง  
และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ถงึแม้รฐับาลมมีาตรการช่วยเหลอืค่าของชพีของประชาชน  
เช่น รถเมล์ฟร ีการช่วยเหลอืค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด  
ซึง่ท�าให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนน้ีลดลงในระดบัหน่ึง 
แต่เพื่อรักษาอ�านาจซื้อของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เริ่มเข้า 
ท�างานใหม่ให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 (๖) การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างน้ีอยู่บน
พืน้ฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคดิเห็นของทกุฝ่าย ผลการพจิารณาจะน�า
ไปสูข้่อยติุทีเ่ป็นทีย่อมรับร่วมกนัของทกุฝ่าย เพือ่ให้นายจ้างสามารถประกอบธรุกจิอยูไ่ด้ 
ลูกจ้างสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

 (๗) อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการ 
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท�างานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มี 
การประกอบธุรกจิรวมอยูด้่วย นายจ้างซ่ึงจ้างลกูจ้างท�างานทีม่ไิด้แสวงหาก�าไรในทาง
เศรษฐกิจ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้าง
ที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปท�าที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้าง
ลูกจ้างท�างานตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้างท�างานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรมดังกล่าว 

 (๘) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงนิให้แก่ลกูจ้างทกุคนไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด 
ส�าหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 
ถือว่านายจ้างรายนัน้ปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายค่าจ้างขัน้ต�า่แล้ว ส่วนนายจ้างรายใด
ที่ยังจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการด�าเนินการอยู่
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 (๙) อัตราค่าจ้างขั้นต�่าน้ีมุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้แรงงานเข้าใหม่เหล่านี้ สามารถด�ารงชีพ
อยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวการณ์ครองชีพในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�าหรับแรงงานที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น นายจ้างควร
พิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

๓.	กำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้ำงบำงประเภท
 คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
เหน็ชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมือ่วนัท่ี ๒๙ มถุินายน ๒๕๖๐  และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  
กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มวัีตถปุระสงค์บางประการเกีย่วกบัการก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ส�าหรบั
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา  
คนพกิาร และผูส้งูอาย ุเพือ่ให้มกีารส่งเสรมิการจ้างแรงงานและคุม้ครองแรงงานส�าหรบั
ลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท�างานที่แตกต่าง 
จากลูกจ้างทั่วไป ให้สามารถได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าว่า ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ให้คณะกรรมการค่าจ้างศกึษาและพจิารณาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัอตัราค่าจ้างทีลู่กจ้าง
ได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยค�านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ 
มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถ
ของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าจะก�าหนดให้ใช้
เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ และ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงานส�าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม
หรอืบางประเภท คณะกรรมการค่าจ้างอาจพจิารณาก�าหนดอตัราค่าจ้างข้ันต�า่เพือ่
ใช้ส�าหรบัลกูจ้างกลุม่นัน้หรอืประเภทนัน้ในกจิการ งานหรอืสาขาอาชพี ประเภทใด 
เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่
คณะกรรมการค่าจ้างก�าหนด นอกจากนี้ ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างทีล่กูจ้างได้รบัในแต่ละอาชพีตามมาตรฐานฝีมอืทีก่�าหนดไว้โดยวัดค่าทกัษะฝีมอื 
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ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�าหนด๘

 ส�าหรับในการก�าหนดอัตราค่าจ้างให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อัตราค่าจ้างรายชัว่โมง ส�าหรบันักเรยีน 
นสิติ และนกัศกึษา (ฉบบัที ่๒) ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง 
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีความสอดคล้องกับ 
สภาพการท�างานรายช่ัวโมงในปัจจุบันของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มากยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้ออกประกาศไว้๙  ดังนี้ 

 (๑) อตัราค่าจ้างรายชัว่โมง ส�าหรบันกัเรยีน นสิติ และ
นักศึกษา คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
ภายใต้สภาพเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในปัจจุบนั ซึง่ระบบ
การจ้างงานของบางสถานประกอบกิจการได้มีการจ้างงาน 
รายชั่วโมงตามความจ�าเป็นและประเภทกิจการ ประกอบกับมี
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่ประสงค์หารายได้พิเศษเพ่ิมขึ้น 
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงแรงงานที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ประเภทไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรียน
ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ และในช่วงวันปิดภาคเรียน

 (๒) อัตราค่าจ้างรายช่ัวโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะท�างานประเภท
ไม่เต็มเวลาในกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร  
งานห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซ้ือ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย 

 (๓) ก�าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
ชั่วโมงละ ๔๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ลักษณะงาน และสถานที่ท�างานที่ห้ามมิให้
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างาน ดังนี้ 

   (๓.๑) เงื่อนไขการจ้างงานประเภทไม่เต็มเวลา
      ๑) การจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และ

นกัศกึษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีน วนัเรยีนปกต ิไม่เกนิวันละ 

   ๘พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓.
     ๙ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างรายช่ัวโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป.
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๔ ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจ�าสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ ๖ 
ชั่วโมง และในช่วงวันปิดภาคเรียนไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง

     ๒) การแต่งกายในระหว่างการท�างาน ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดใน ๓ ประการ คือ แต่งเครือ่งแบบนักเรยีน นิสติ และนักศกึษา หรอืแบบฟอร์ม
ที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างานประเภทไม่เต็มเวลา 
หรือแบบฟอร์มท่ีสถานประกอบกิจการจัดให้แต่ให้มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างานประเภทไม่เต็มเวลา

     ๓)  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้นักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาที่ท�างานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า  
๑ ชั่วโมง และใน ๔ ชั่วโมง ต้องให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีเวลาพักอีก 
ตามที่นายจ้างก�าหนด

     ๔) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการเรียกหรือรับหลักประกัน
จากนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เช่น เงินประกัน ยึดบัตรประชาชน/บัตรประจ�าตัว
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นต้น 

     ๕) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการจ่ายค่าจ้างของนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา ให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ และพี่น้อง 

   (๓.๒) ลักษณะงานต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เส่ียง
อันตราย และไม่ใช่สถานที่ที่ห้ามมิให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างาน 

     ๑) สถานที่เล่นการพนัน
     ๒) สถานเต้นร�า ร�าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี

และประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
     ๓) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ น�้าชา หรือ

เครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกค้า
     ๔) สถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า 
     ๕) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือ 

เครือ่งดืม่อย่างอืน่จ�าหน่ายหรอืให้บรกิาร โดยมรีปูแบบอย่างหนึง่อย่างใด เช่น มดีนตรี  
มีการแสดง การร้องเพลงประกอบดนตรี มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น  
ยินยอมให้มีการนั่งกับลูกค้า หรือร้องเพลงกับลูกค้า เป็นต้น

   ในกรณีที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ระหว่างการท�างาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 (๔) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นข้อ
แนะน�าให้แก่สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่นักเรียน 
นิสิต และนักศึกษาที่ท�างานประเภทไม่เต็มเวลา โดยจะไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิต 
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และนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สถาบันก�าหนดไว้ รวมทั้งที่ท�างานประจ�า (พนักงานทั่วไป)

บทสรุป
กล่าวโดยสรุป ส�าหรับบริบทของประเทศไทยน้ัน อัตราค่าแรงขั้นต�่าจะ

ก�าหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้างภายใต้ระบบไตรภาคี ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทน 
จากภาครัฐ และตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง ในอดีตการก�าหนค่าแรงขั้นต�่า
จะก�าหนดตามพื้นที่จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ 
ในแต่ละพื้นที่ แต่อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่แท้จริงกลับมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจการต่อรองของฝ่ายนายจ้างที่มีเหนือฝ่ายลูกจ้างจน 
กระทั่งมีการบังคับใช้นโยบายค่าแรงขั้นต�่าวันละ ๓๐๐ บาท  
ซึง่สามารถลดความเหลือ่มล�า้ของโครงสร้างค่าจ้างได้ค่อนข้างมาก 
โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแรงงานที่มีรายได้ต�่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเรียกร้องขอขึ้นค่าแรง 
ขั้นต�่าดูจะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากสังคม
เสมอมา โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญอย่างการใช้
นโยบายค่าแรงขั้นต�่า ๓๐๐ บาทต่อวัน อันน�ามาซ่ึงความกังวล
ต่าง ๆ  นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น 
เจ้าของกิจการจะแบกรับต้นทุนไม่ไหวจนต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิต 
ไปยังท้องถิ่นอื่นหรือประเทศอื่นที่ต้นทุนต�่ากว่า และสุดท้ายจะน�ามาซึ่งการตกงาน
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นผลดีต่อท้ังสังคมโดยรวมและต่อตัวแรงงาน 
ผู้เรียกร้องให้เกิดการขึ้นค่าแรงเอง 

ดงันัน้ การก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ จงึควรก�าหนดเพือ่ให้ได้ประโยชน์ด้วยกัน 
ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง หรือถ้ามีฝ่ายใดต้องเสียประโยชน์ก็ต้อง 
อยู่ในจุดที่ยอมรับร่วมกันได้มากที่สุด ไม่ใช่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ�าต้องแบกรับภาระ
เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ภาครัฐเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการจูงใจภาคธุรกิจ เช่น  
การใช้มาตรการภาษ ีเพือ่ให้ผู้ผลิตรูสึ้กว่าแม้จะต้องมต้ีนทนุเพิม่ขึน้จากการเพิม่ค่าแรง
ขั้นต�่า แต่ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทดแทนได้ นอกจากนี้ ต้องมีการเพิ่ม
ผลิตภาพทั้งทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยในส่วนของนายจ้างน้ัน ต้องได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ ๆ ในการผลิต ส่วนทางกลุ่มลูกจ้าง ต้องมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาคการศึกษาต้องเร่งผลิต
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด เพราะหากไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด แรงงานที่มีศักยภาพก็จะถูกผลักไปเป็นแรงงานที่มีค่าจ้างขั้นต�่า 
นอกจากนี้ จะต้องมีหน่วยงานในการติดตามดูแลค่าครองชีพเพื่อก�าหนดมาตรฐาน 
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ในการจ้างงานที่ทุกภาคส่วนยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ้างงานในประเทศ  
การก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ให้แก่ลกูจ้างจงึเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงาน
ให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�างานที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อให้ลูกจ้างไม่ว่า
ประเภทใดก็ตามได้รับค่าตอบแทนในการท�างานเพียงพอต่อการด�ารงชีพในปัจจุบัน
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