คําใช๎จํายของคนหางานในการเดินทางไปทางานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (จัดสํงโดยรัฐ)
คําใช๎จํายกํอนเดินทาง

1- คําตรวจประวัติอาชญากรรม 100 บาท
- คําทาหนังสือเดินทาง 1,500 บาท
(มีอายุ 10 ปี)
- คําตรวจสุขภาพ ไมํเกิน 3,250 บาท
- คําบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ 25,000 บาท
- คําสมาชิกกองทุนเพื่อชํวยเหลือคนหางาน
ไปทางานในตํางประเทศ 400 บาท

รวมเป็นเงินประมาณ 30,250 บาท

คําใช๎จํายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล

2 - คําธรรมเนียมจัดหางานที่จํายให๎แกํบริษัทจัดหางาน 3
ในรั ฐ อิ ส ราเอลและคํ า ธรรมเนี ย มของโครงการ
ความรํวมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน
รวมประมาณ 3,710.93 เชคเกล อิสราเอล หรือ
ประมาณ 1,142.51 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
38,000 บาท ขึ้นอยูํกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
และอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได๎

รวมเป็นเงินประมาณ 38,000 บาท

รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้นประมาณ 68,250 บาท

ระยะเวลาการจ๎างงานและคําตอบแทน
- ระยะเวลาการจ๎า งงานตามสัญญาจ๎างงาน คือ ครั้ งละ 2 ปี แตํร วมแล๎ว
ไมํเกิน 5 ปี 3 เดือน
- เงินเดือน ลูกจ๎างจะได๎รับเงินเดือนขั้นต่ากํอนหักภาษี เดือนละ 5,300
เชคเกลอิสราเอล หรือ 29.12 เชคเกลอิสราเอลตํอชั่วโมง (เริ่มใช๎ตั้งแตํ
วันที่ 1 มกราคม 2564) หรือประมาณ 48,073 บาท
*** สาหรับอัตราเงิน เดื อนขั้น ต่า 5,300 เชคเกลอิสราเอล จะถู กหักเป็ น
คําใช๎จํายตําง ๆ ตํอเดือน ดังนี้
(ก) คําภาษีร๎อยละ 10 สาหรับเงินได๎ไมํเกินเดือนละ 6,240 เชคเกลอิสราเอล
และร๎อยละ 14 สาหรับเงินได๎เดือนละ 6,241 - 8,950 เชคเกลอิสราเอล
(ข) คําประกันสังคมร๎อยละ 0.04 สาหรับเงินได๎ไมํเกินเดือนละ 5,944 เชคเกล
อิสราเอล และมากกวําร๎อยละ 0.87 สาหรับเงินได๎ที่สูงกวําเดือนละ
5,944 เชคเกลอิสราเอล
(ค) คําประกันสุขภาพสํวนบุคคลไมํเกิน 127.72 เชคเกลอิสราเอล
(ง) คําที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมไมํเกิน 557.31 เชคเกล
อิสราเอล/เดือน
รายได๎สุทธิขั้นต่าตํอเดือนที่จะได๎รับหลังหักคําใช๎จํายและไมํรวมคําลํวงเวลา
อยูํที่ประมาณ 3,886 เชคเกลอิสราเอล แตํทั้งนี้อาจมีการหักคําใช๎จํายอื่น ๆ
อันสมควรแกํเหตุ โดยที่ทั้งสองฝ่ายได๎ตกลงไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร การหัก
คําใช๎จํายตําง ๆ ทั้งหมดรวมแล๎วต๎องไมํเกินร๎อยละ 25 ของอัตรา
เงินเดือนขั้นต่า (โดยไมํรวมคําภาษีและประกันสังคม)

คําใช๎จํายของคนหางานในการเดินทางไปทางานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรณีจัดสํงโดยรัฐ

1

คําใช๎จํายกํอนเดินทาง

กรณีจัดสํงโดยบริษัทจัดหางาน

1

- คํารูปถําย 150 บาท
- คําทาหนังสือเดินทาง 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)
- คําตรวจสุขภาพ 3,500 บาท
- คําตรวจประวัติอาชญากรรม 100 บาท
- คําสมาชิกกองทุนเพื่อชํวยเหลือคนหางานไปทางานในตํางประเทศ 400 บาท
รวมเป็นเงิน 5,150 บาท

2

นายจ๎างรับผิดชอบคําใช๎จํายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- นายจ๎างจัดอาหารให๎วันละ 3 มื้อฟรี
- นายจ๎างจัดหาที่พักให๎ตามความเหมาะสม
- นายจ๎างจํายคําบัตรโดยสารเที่ยวไป - เที่ยวกลับ
เมื่อทางานครบสัญญาจ๎างทุกกรณี ยกเว๎นลูกจ๎างที่ผิดสัญญาหรือ
บอกเลิกสัญญาเอง

คําใช๎จํายกํอนเดินทาง
- คําใช๎จํายเทําที่จํายจริงแตํไมํเกินจานวนสามเทําของเงินเดือน
เดือนแรก ประมาณ 46,348 บาท
- คําบริการไมํเกินเงินเดือนเดือนแรก 1 เดือน ประมาณ 15,449 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 61,797 บาท

2

นายจ๎างรับผิดชอบคําใช๎จํายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- นายจ๎างจัดอาหารให๎วันละ 3 มื้อฟรี
- นายจ๎างจัดหาที่พักให๎ตามความเหมาะสม
- นายจ๎างจํายคําบัตรโดยสารเที่ยวไป - เที่ยวกลับ
เมื่อทางานครบสัญญาจ๎างทุกกรณี ยกเว๎นลูกจ๎างที่ผิดสัญญาหรือ
บอกเลิกสัญญาเอง

คําใช๎จํายของคนหางานในการเดินทางไปทางานไต๎หวัน
กรณีจัดสํงโดยรัฐ

1
-

คําใช๎จํายสํวนตัวกํอนเดินทาง
คําทาหนังสือเดินทาง 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)
คําธรรมเนียมวีซํา 2,200 บาท
คําตรวจสุขภาพ 2,300 บาท
คําทดสอบฝีมือแรงงาน 500 บาท
คําสมาชิกกองทุนเพื่อชํวยเหลือคนหางานไปทางาน
ในตํางประเทศ 500 บาท
คําบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ 9,000 บาท
คํารูปถําย 450 บาท
คําตรวจสมรรถภาพการได๎ยิน 500 บาท
คําตรวจประวัติอาชญากรรม 100 บาท
คําตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2,500 บาท

รวมเป็นเงินประมาณ 19,050 บาท

2
-

3

กรณีจัดสํงโดยบริษัทจัดหางาน
คําใช๎จํายขณะทางานไต๎หวัน

คําอาหารและที่พัก 2,500 เหรียญไต๎หวันตํอเดือน
คําตรวจสุขภาพ
คําทาใบถิ่นที่อยูํ
คําเบี้ยประกันภัยแรงงาน
คําเบี้ยประกันสุขภาพ

นายจ๎างรับผิดชอบคําใช๎จําย

- คําประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- คํากักตัว 14 วันในไต๎หวัน เมื่อเดินทางถึงไต๎หวัน
- คําบริการดูแลรายเดือนที่ต๎องจํายให๎แกํบริษัท
จัดหางานไต๎หวัน
- คําบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
เมื่อทางานครบสัญญาจ๎าง

1

คําบริการและคําใช๎จํายให๎กับบริษัท

กรณีสัญญาจ๎างงาน น๎อยกวํา 2 ปี
- คําบริการเทํากับคําจ๎าง 1 เดือน (คําจ๎างขั้นต่า)
= 24,000 เหรียญไต๎หวัน (28,960 บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
- คําใช๎จํายให๎เรียกเก็บคําใช๎จํายได๎เทําที่จํายจริง
แตํไมํเกินจานวน 2 เทําครึ่งของคําจ๎างรายเดือน
ทีค่ นหางานได๎รับในเดือนแรก (72,400 บาท)
กรณีสัญญาจ๎าง 2 ปีขึ้นไป
- คําบริการเทํากับคําจ๎าง 1 เดือน (คําจ๎างขั้นต่า)
= 24,000 เหรียญไต๎หวัน (28,960 บาท)
- คําใช๎จํายให๎เรียกเก็บคําใช๎จํายได๎เทําที่จํายจริง
แตํไมํเกินจานวน 3 เทําของคําจ๎างรายเดือนที่
คนหางานได๎รับในเดือนแรก (86,880 บาท)

รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้นประมาณ 101,360 - 115,840 บาท

คําใช๎จํายของคนหางานในการเดินทางไปทางานประเทศญี่ปุ่น
กรณีจัดสํงโดยรัฐ (ผํานองค์กร IM Japan)

1

คําใช๎จํายกํอนเดินทาง
- คําทาหนังสือเดินทาง 1,500 บาท (มีอายุ 10 ปี)
- คําตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2,350 บาท
- คําตรวจประวัติอาชญากรรม 100 บาท
- คําซื้อพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น 1,180 บาท
- คําวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น 1,525 บาท
- คํารูปถําย 200 บาท
- คําสมาชิกกองทุนเพื่อชํวยเหลือคนหางานไปทางานในตํางประเทศ 500 บาท
- คําธรรมเนียม ทร.14 20 บาท
- คําอากรแสตมป์ 20 บาท
- คําเตรียมตัวในการเข๎ารับการฝึกอบรมและกํอนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน (กระเป๋าเดินทาง,
เสื้อผ๎า, ของใช๎จาเป็น)

รวมเป็นเงิน 7,395 บาท

2

คําใช๎จํายขณะทางานที่ญี่ปุ่น

กรณีจัดสํงโดยบริษัทจัดหางาน

1

คําใช๎จํายกํอนเดินทาง
- คําใช๎จํายเทําที่จํายจริงแตํไมํเกินจานวนสามเทําของเงินเดือนเดือนแรก ประมาณ
133,785 บาท
- คําบริการไมํเกินเงินเดือนเดือนแรก 1 เดือน ประมาณ 44,595 บาท

รวมเป็นเงินประมาณ 178,380 บาท

2

คําใช๎จํายขณะทางานที่ญี่ปุ่น
- คําใช๎จํายตามกฎหมายญี่ปุ่น คําที่พัก คําอาหาร สาธารณูปโภคตําง ๆ และคําประกันสังคม
รวมทั้งคําภาษีตามที่กฎหมายกาหนด

รวมเป็นเงินประมาณ 42,253 บาท

- เงินติดตัวเพื่อเป็นคําใช๎จํายสํวนตัวระหวํางการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้น 12,395 บาท

รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้นประมาณ 220,633 บาท

คําใช๎จํายของคนหางานในการเดินทางไปทางานประเทศมาเลเซีย
กรณีจัดสํงโดยรัฐ

กรณีจัดสํงโดยบริษัทจัดหางาน

1. คํารูปถําย 150 บาท
2.

คําทาหนังสือเดินทาง 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)

คําตรวจสุขภาพ จานวน 4,600 บาท ณ โรงพยาบาลที่ติดตั้ง
ระบบ FWCMS (Foreign Workers Centralized Management
3. System) เทํานั้น ซึ่งมีจานวน 2 แหํง ได๎แกํ
(1) โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา จ.อุดรธานี
(2) โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร
4. คําตรวจประวัติของกรมตรวจคนเข๎าเมืองมาเลเซีย 1,006 บาท
5.

คําสมาชิกกองทุนเพื่อชํวยเหลือคนหางานไปทางานในตํางประเทศ
300 บาท

รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้น 7,056 บาท

กรณีเดินทางด๎วยบริษัทจัดหางานจัดสํง คําบริการเทํากับเงินเดือน
เดือนแรก 1 เดือน และคําใช๎จํายเทําที่จํายจริง ไมํเกินเงินเดือน
เดือนแรก 3 เดือน

