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อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำกับปัญหา
การคุ้มครองแรงงาน
บทน�ำ

ในโลกยุคปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำที่จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ก�ำหนดไว้ในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันนั้น
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพของผู้ใช้แรงงานที่มีอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกิจดังกล่าว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำใหม่เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพของลูกจ้างผูใ้ ช้แรงงาน โดยอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดขึน้ ใหม่นี้ เป็นการก�ำหนด
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละจังหวัด ซึง่ แต่ละจังหวัดอาจมีการ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่แตกต่างกันไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ
ดังนัน้ คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ งึ ใคร่ขอน�ำเสนอเรือ่ ง “อัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำแก่ลูกจ้าง
ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากนายจ้าง
ดังนี้

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกของตลาดแรงงานเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เพราะนายจ้างในฐานะผู้ซื้อแรงงานและ
ลูกจ้างในฐานะผูข้ ายแรงงาน มีอำ� นาจต่อรองทีแ่ ตกต่างกันมากในสังคมไทย ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
จะพบว่ามีการรวมตัวกันของลูกจ้างเพือ่ เจรจาต่อรองขอให้นายจ้างปรับขึน้ ค่าแรงงาน
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151-161-MAC6.indd 151

จุลนิติ

151

10/30/17 4:11 PM

อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

แต่การเจรจาต่อรองก็ไม่เป็นผล ขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว และถึงแม้ลูกจ้าง
จะมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแต่อ�ำนาจในการต่อรองของแรงงานก็มีน้อย
อัตราค่าแรงงานจะถูกก�ำหนดโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะแรงงานในภาค
ธุรกิจ SMEs มีโอกาสต่อรองน้อยมาก หรือแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็น
แรงงานส่วนใหญ่ นอกจากจะต่อรองไม่ได้แล้วยังท�ำให้อ�ำนาจการต่อรองของแรงงาน
ในระบบลดลงไปด้วย เพราะนายจ้างสามารถที่จะเลือกรูปแบบการจ้างงานที่ตัวเอง
จะได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะที่คนงานไม่สามารถเลือกได้        
ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการก�ำหนดในเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว” มาปรับใช้
กับลูกจ้าง เพราะถือว่าค่าจ้างลอยตัวนั้นเป็นค่าจ้างที่เกิดจาก
การตกลงใจร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เต็มใจท�ำงาน
ซึ่งความสามารถในการจ่ายค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับรายรับของสถาน
ประกอบกิจการ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่จะมีศกั ยภาพในการ
จ่ายสูงกว่ากิจการขนาดเล็ก ส่วนกิจการส่งออกจะมีรายได้ผนั ผวน
ตามค่าอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี การน�ำค่าจ้างลอยตัวมาใช้
จะต้องมีข้อมูลชัดเจนทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
ความเต็มใจในการจ้างงานและความเต็มใจท�ำงานของแรงงาน
โดยต้องแยกตามประเภทและขนาดของกิจการ ส่วนทางด้านแรงงานก็ต้องแยกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย แต่การก�ำหนดใช้คา่ จ้างลอยตัวในสภาวะทีล่ กู จ้างกับนายจ้างไม่สามารถเจรจา
ต่อรองกันได้อย่างทัดเทียมนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
ทั้งแรงงานในระบบ ที่จะพบว่าอ�ำนาจต่อรองของแรงงานโดยรวมจะลดลง เนื่องจาก
เข้าไม่ถึงสิทธิในการรวมตัวเจราต่อรอง รวมทั้งแรงงานในภาคธุรกิจ SMEs หรือกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่าจะไม่มีหลักประกันในเรื่องของค่าจ้าง และจะถูกบีบให้
แข่งขันกันรับงานในระดับทีต่ ำ�่ ส่วนในกลุม่ แรงงานข้ามชาติจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึน้
เนื่องจากไม่มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรอง
	 ในอดีตทีผ่ า่ นมารัฐบาลจึงเห็นควรให้มกี ารก�ำหนด “อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ”
ให้แก่ลกู จ้างผูใ้ ช้แรงงาน โดยในการก�ำหนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ นัน้ ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ที่ได้
ตราอนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๑ ว่าด้วยการก�ำหนดค่าจ้างขั้นต�่ำ ซึ่งประเทศสมาชิกที่ให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จะต้องก�ำหนดระบบค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ขึน้ มาใช้สำ� หรับผูป้ ระกอบ
อาชี พ ที่ มี ร ายได้ ก ลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ตามที่ เ ห็ น สมควร โดยต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความจ� ำ เป็ น
ขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและครอบครัว ความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง
มาตรฐานความเป็นอยู่ในส่วนอื่นของระบบเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ซึ่งต้องเป็นไปตามสภาพและความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ๑ โดยในการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับประเทศไทยนั้นจ�ำเป็นต้องยึดตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบและเป็นหลักประกันขั้นต�่ำให้แก่
ผู้ใช้แรงงานได้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก�ำหนดที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยอมรับ
โดยรัฐบาลต้องเข้าไปส่งเสริมให้กลไกที่จะท�ำให้การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นจริง เพราะ
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ มีความเกีย่ วข้องกับหลักประกันทีร่ ฐั บาลให้แก่แรงงานว่าเป็นรายได้ตำ�่ สุด
ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้รับและเพียงพอแก่การยังชีพได้
แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลในสมัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะมีนโยบายหรือ
มาตรการในการปรับค่าจ้างขั้นต�่ำให้แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในการก�ำหนด
ค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อคน/ต่อวัน แต่วา่ ค่าใช้จา่ ยนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอ
กระทรวงแรงงานจึงได้มแี นวคิดเรือ่ งการปรับค่าจ้างให้แก่ผใู้ ช้แรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างระดับจังหวัด
เสนอค่ า จ้ า งที่ ค วรจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง มายั ง คณะกรรมการค่ า จ้ า งเพื่ อ พิ จ ารณา
โดยเป็นการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงในจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการน�ำแนวทางอื่น ๆ มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง
ลอยตัว ค่าจ้างตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๘ กลุม่ จังหวัด ค่าจ้างตามกลุม่ อุตสาหกรรม
และค่าจ้างในลักษณะผสมผสานหลายรูปแบบ๒ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อก�ำหนด
อัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย

๒. อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ อัตราใหม่ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

คณะกรรมการค่าจ้างได้มกี ารประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่ลูกจ้างได้รับอยู่เดิม ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำแก่
ลูกจ้างให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของค่าครองชีพสูงขึน้
เพือ่ ใช้บงั คับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยมีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ใหม่แทน
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเดิม ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
(ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
อ�ำมร เชาวลิต, “การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่ ของประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ www.hrchonburi.or.th/files
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.
			๒บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์,“ค่าจ้างขั้นต�่ำ VS ค่าจ้างลอยตัว : ความเป็นธรรมของ “คนขายแรง” ใครก�ำหนด?”, สืบค้นจาก
เว็บไซต์ https://prachatai.com/journal/2015/06/59765 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.
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๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำใหม่ส�ำหรับในแต่ละจังหวัด
ดังนี้
(๑) ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นเงินวันละ ๓๑๐ บาท ส�ำหรับในท้องที่
๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
(๒) ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๘ บาท ส�ำหรับในท้องที่
๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
(๓) ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๕ บาท ส�ำหรับในท้องที่
๔๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก�ำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ
เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ล�ำปาง ล�ำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรนิ ทร์ หนองคาย
หนองบัวล�ำภู อ่างทอง อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
และอุบลราชธานี
(๔) ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๐
บาท ส�ำหรับในท้องที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
แต่อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจเกีย่ วกับการก�ำหนด
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ (ฉบับที่ ๘)
นี้ คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้จดั ท�ำค�ำชีแ้ จงให้ทราบโดยทัว่ กัน๔ พร้อมทัง้ ขอให้เจ้าของ
สถานประกอบกิจการยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยทั่วกัน ดังนี้
(๑) “อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ” หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง
มีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอส�ำหรับแรงงาน
		๔ค�ำชีแ้ จงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ (ฉบับที่ ๘).
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เพือ่ พัฒนาฝีมอื ๕ ๑ คน ให้สามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น
(๒) การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ ๕ คน เท่ากัน
(๓) ในการพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำนั้น คณะกรรมการค่าจ้าง
ได้ ศึ ก ษาและพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดในมาตรา ๘๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ดัชนี
ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า
และบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในการคาด
ประมาณอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของหลายประเทศ เช่น บราซิล คอสตาริกา มาเลเซีย และ
ฝรั่งเศส ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization
: ILO) น�ำมาแสดงเป็นกรณีตัวอย่างของสูตรที่ต่างประเทศยอมรับว่าสามารถดูแล
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ซึ่งการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในครั้งนี้จะท�ำให้แรงงาน
เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ (แรงงานทั่ ว ไปแรกเข้ า ท� ำ งาน) ที่ เ ข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานใหม่ ใ นปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแรงงานที่ท�ำงานในสถานประกอบการอยู่แล้วใน ๖๙ จังหวัด
ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ตามประกาศดังกล่าว
(๔) คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอ�ำนาจในการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำไปยังภูมิภาค โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำกรุงเทพ
มหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำจังหวัด รวม ๗๗ คณะ
เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ท�ำหน้าที่เสนออัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำของจังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
พื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์
สูตรค�ำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของต่างประเทศ และพิจารณาเสนอสูตรค�ำนวณอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย
		๕คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขค�ำว่า “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็น “แรงงาน
เพือ่ พัฒนาฝีมอื (แรงงานทัว่ ไปแรกเข้าท�ำงาน)” เพราะค�ำว่า แรงงานไร้ฝมี อื ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สร้างสรรค์ตอ่ แรงงานทีเ่ พิง่ เข้าสูต่ ลาด
แรงงานว่าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือหรือไม่มีการพัฒนาตนเอง และในข้อเท็จจริงแรงงานไร้ฝีมือสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ให้เป็นแรงงานกึง่ ฝีมอื และหรือแรงงานฝีมอื ได้ หากมีความขยัน อดทน ตัง้ ใจจริง และใฝ่เรียนรู.้
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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(๕) การพิจารณาในครั้งนี้ เป็นการใช้ข้อมูลภาวการณ์ครองชีพในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และการส�ำรวจค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
(แรงงานทั่วไปแรกเข้าท�ำงาน) ในภาคอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมาส ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขยายตัวร้อยละ ๓.๕ เร่งขึน้ จากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรก และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๖
และเมื่อพิจารณาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นในการครองชีพของผู้ใช้แรงงาน
มีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและการขนส่ง
และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ถึงแม้รฐั บาลมีมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพของประชาชน
เช่น รถเมล์ฟรี การช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
และการดู แ ลราคาสิ น ค้ า ของกระทรวงพาณิ ช ย์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
ซึง่ ท�ำให้ภาระค่าใช้จา่ ยของประชาชนในส่วนนีล้ ดลงในระดับหนึง่
แต่เ พื่อรักษาอ�ำนาจซื้อของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เริ่มเข้า
ท�ำงานใหม่ให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
(๖) การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างนี้อยู่บน
พืน้ ฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ผลการพิจารณาจะน�ำ
ไปสูข่ อ้ ยุตทิ เี่ ป็นทีย่ อมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพือ่ ให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยูไ่ ด้
ลูกจ้างสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข
(๗) อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท�ำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มี
การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ ว้ ย นายจ้างซึง่ จ้างลูกจ้างท�ำงานทีม่ ไิ ด้แสวงหาก�ำไรในทาง
เศรษฐกิจ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้าง
ที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้าง
ลูกจ้างท�ำงานตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้างท�ำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรมดังกล่าว
(๘) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลกู จ้างทุกคนไม่นอ้ ยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด
ส�ำหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ถือว่านายจ้างรายนัน้ ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ แล้ว ส่วนนายจ้างรายใด
ที่ยังจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการด�ำเนินการอยู่
			๖สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙.

156

151-161-MAC6.indd 156

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 1:43 PM

สารพันปัญหากฎหมาย

(๙) อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้แรงงานเข้าใหม่เหล่านี้ สามารถด�ำรงชีพ
อยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวการณ์ครองชีพในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำหรับแรงงานที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น นายจ้างควร
พิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ

๓. การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้างบางประเภท

คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑
กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวตั ถุประสงค์บางประการเกีย่ วกับการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับ
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา
คนพิการ และผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้มกี ารส่งเสริมการจ้างแรงงานและคุม้ ครองแรงงานส�ำหรับ
ลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท�ำงานที่แตกต่าง
จากลูกจ้างทั่วไป ให้สามารถได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพที่สูงขึ้น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำว่า ในการพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างทีล่ กู จ้าง
ได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยค�ำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ
มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถ
ของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำจะก�ำหนดให้ใช้
เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงานส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่ม
หรือบางประเภท คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เพือ่
ใช้สำ� หรับลูกจ้างกลุม่ นัน้ หรือประเภทนัน้ ในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด
เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่
คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนด นอกจากนี้ ในการพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างทีล่ กู จ้างได้รบั ในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมอื ทีก่ ำ� หนดไว้โดยวัดค่าทักษะฝีมอื
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�ำหนด๘
ส�ำหรับในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง ส�ำหรับนักเรียน
นิสติ และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส�ำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีความสอดคล้องกับ
สภาพการท�ำงานรายชั่วโมงในปัจจุบันของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้ออกประกาศไว้๙ ดังนี้
(๑) อัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง ส�ำหรับนักเรียน นิสติ และ
นักศึกษา คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบนั ซึง่ ระบบ
การจ้ า งงานของบางสถานประกอบกิ จ การได้ มี ก ารจ้ า งงาน
รายชั่วโมงตามความจ�ำเป็นและประเภทกิจการ ประกอบกับมี
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่ประสงค์หารายได้พิเศษเพิ่มขึ้น
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงแรงงานที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ประเภทไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรียน
ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ และในช่วงวันปิดภาคเรียน
(๒) อั ต ราค่ า จ้ า งรายชั่ ว โมง ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะท�ำงานประเภท
ไม่เต็มเวลาในกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร
งานห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย
(๓) ก�ำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�ำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ชั่วโมงละ ๔๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ลักษณะงาน และสถานที่ท�ำงานที่ห้ามมิให้
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�ำงาน ดังนี้
			 (๓.๑) เงื่อนไขการจ้างงานประเภทไม่เต็มเวลา
				 ๑) การจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรียนในช่วงปิดภาคเรียน วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ
			๘พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓.
			 ๙ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำ�หรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป.
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สารพันปัญหากฎหมาย

๔ ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ ๖
ชั่วโมง และในช่วงวันปิดภาคเรียนไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง
					 ๒) การแต่งกายในระหว่างการท�ำงาน ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดใน ๓ ประการ คือ แต่งเครือ่ งแบบนักเรียน นิสติ และนักศึกษา หรือแบบฟอร์ม
ที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�ำงานประเภทไม่เต็มเวลา
หรือแบบฟอร์มที่สถานประกอบกิจการจัดให้แต่ให้มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�ำงานประเภทไม่เต็มเวลา
					 ๓) สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ นั ก เรี ย น นิ สิ ต และ
นักศึกษาที่ท�ำงานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า
๑ ชั่วโมง และใน ๔ ชั่วโมง ต้องให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีเวลาพักอีก
ตามที่นายจ้างก�ำหนด
					 ๔) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการเรียกหรือรับหลักประกัน
จากนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เช่น เงินประกัน ยึดบัตรประชาชน/บัตรประจ�ำตัว
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นต้น
		
			 ๕) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการจ่ายค่าจ้างของนักเรียน
นิสิต และนักศึกษา ให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ และพี่น้อง
			 (๓.๒) ลักษณะงานต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยง
อันตราย และไม่ใช่สถานที่ที่ห้ามมิให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�ำงาน
					 ๑) สถานที่เล่นการพนัน
					 ๒) สถานเต้นร�ำ ร�ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี
และประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
					 ๓) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ น�้ำชา หรือ
เครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�ำเรอส�ำหรับปรนนิบัติลูกค้า
					 ๔) สถานอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า
					 ๕) สถานที่ ที่ มี อ าหาร เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอลล์ หรื อ
เครือ่ งดืม่ อย่างอืน่ จ�ำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรปู แบบอย่างหนึง่ อย่างใด เช่น มีดนตรี
มีการแสดง การร้องเพลงประกอบดนตรี มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น
ยินยอมให้มีการนั่งกับลูกค้า หรือร้องเพลงกับลูกค้า เป็นต้น
			 ในกรณีที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ระหว่างการท�ำงาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(๔) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�ำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นข้อ
แนะน�ำให้แก่สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่นักเรียน
นิสิต และนักศึกษาที่ท�ำงานประเภทไม่เต็มเวลา โดยจะไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิต
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และนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สถาบันก�ำหนดไว้ รวมทั้งที่ท�ำงานประจ�ำ (พนักงานทั่วไป)

บทสรุป

กล่ า วโดยสรุ ป ส� ำ หรั บ บริ บ ทของประเทศไทยนั้ น อั ต ราค่ า แรงขั้ น ต�่ำจะ
ก�ำหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้างภายใต้ระบบไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากภาครัฐ และตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง ในอดีตการก�ำหนค่าแรงขั้นต�่ำ
จะก�ำหนดตามพื้นที่จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง กลั บ มี แ นวโน้ ม ลดลงมาโดยตลอด
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอ�ำนาจการต่อรองของฝ่ายนายจ้างที่มีเหนือฝ่ายลูกจ้างจน
กระทั่งมีการบังคับใช้นโยบายค่าแรงขั้นต�่ำวันละ ๓๐๐ บาท
ซึง่ สามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของโครงสร้างค่าจ้างได้คอ่ นข้างมาก
โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแรงงานที่มีรายได้ต�่ำ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเรียกร้องขอขึ้นค่าแรง
ขั้นต�่ำดูจะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากสังคม
เสมอมา โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญอย่างการใช้
นโยบายค่าแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บาทต่อวัน อันน�ำมาซึ่งความกังวล
ต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น
เจ้ า ของกิ จ การจะแบกรั บ ต้ น ทุ น ไม่ ไ หวจนต้ อ งปิ ด กิ จ การหรื อ ย้ า ยฐานการผลิ ต
ไปยังท้องถิ่นอื่นหรือประเทศอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่า และสุดท้ายจะน�ำมาซึ่งการตกงาน
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นผลดีต่อทั้งสังคมโดยรวมและต่อตัวแรงงาน
ผู้เรียกร้องให้เกิดการขึ้นค่าแรงเอง
ดังนัน้ การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ จึงควรก�ำหนดเพือ่ ให้ได้ประโยชน์ดว้ ยกัน
ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง หรือถ้ามีฝ่ายใดต้องเสียประโยชน์ก็ต้อง
อยู่ในจุดที่ยอมรับร่วมกันได้มากที่สุด ไม่ใช่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ�ำต้องแบกรับภาระ
เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ภาครัฐเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการจูงใจภาคธุรกิจ เช่น
การใช้มาตรการภาษี เพือ่ ให้ผผู้ ลิตรูส้ กึ ว่าแม้จะต้องมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ค่าแรง
ขั้นต�่ำ แต่ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทดแทนได้ นอกจากนี้ ต้องมีการเพิ่ม
ผลิตภาพทั้งทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยในส่วนของนายจ้างนั้น ต้องได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ ๆ ในการผลิต ส่วนทางกลุ่มลูกจ้าง ต้องมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาคการศึกษาต้องเร่งผลิต
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด เพราะหากไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด แรงงานที่มีศักยภาพก็จะถูกผลักไปเป็นแรงงานที่มีค่าจ้างขั้นต�่ำ
นอกจากนี้ จะต้องมีหน่วยงานในการติดตามดูแลค่าครองชีพเพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
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สารพันปัญหากฎหมาย

ในการจ้างงานที่ทุกภาคส่วนยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานในประเทศ
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ให้แก่ลกู จ้างจึงเป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงาน
ให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อให้ลูกจ้างไม่ว่า
ประเภทใดก็ตามได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงานเพียงพอต่อการด�ำรงชีพในปัจจุบัน
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