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สรุปอัตราค่าจ้างขันตํา
ประเทศ
1. ไต้หวัน

ตําแหน่ง
- คนงานทัวไป
- ช่างทัวไป
- ช่างฝี มือ
- ช่างฝี มือระดับสูง

2. สิงคโปร์
- งานก่อสร้าง
- งานเรือและกรรมกรทัวไป
- งานเกษตร
- งานรับใช้ในบ้าน

อัตราค่าจ้าง
สวัสดิการ
ตามอัตราค่าจ้างขันตําของไต้หวัน
23,100 เหรียญไต้หวัน/เดือน (เริมตั!งแต่ 1 มกราคม 2562)
อัตราค่าจ้างเป็ นไปตามข้อตกลง
นายจ้างหักค่าอาหารและทีพัก
ในสัญญาจ้างงาน
เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน

ตามประกาศกรมการจัดหางาน
23 เหรียญสิงคโปร์/วัน
หรือ 552 เหรียญสิงคโปร์/เดือน
20 เหรียญสิงคโปร์/วัน
หรือ 480 เหรียญสิงคโปร์/เดือน
25 เหรียญสิงคโปร์/วัน
หรือ 600 เหรียญสิงคโปร์/เดือน
350 เหรียญสิงคโปร์/เดือน

นายจ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
จ่ายค่าภาษี(Levy)จัดหาทีพัก
รถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาล
ค่าโดยสารเครืองบินไป-กลับ
โดยไม่คิดมูลค่า สําหรับตําแหน่ ง
งานรับใช้ในบ้านนายจ้างจัดหา
อาหารให้วนั ละ 3 มื! อ หรือจ่าย
ค่าอาหารให้ตามความเหมาะสม

ตามประกาศกรมการจัดหางาน

3. บรูไน

- กรรมกรและพนักงานทัวไป
20 เหรียญบรูไน/วัน
- ช่างฝี มือ
25 เหรียญบรูไน/วัน
- พนักงานในขบวนการตัดเย็บ
320 เหรียญบรูไน/เดือน
เสื! อผ้า
และนายจ้างจ่ายค่าแรงงานจูงใจ
เพิมตามผลงานในส่วนทีทําเกิน
เป้าหมายทีกําหนด

- แม่บา้ น
4. ฮ่องกง
- ผูช้ ่วยแม่บา้ น
- ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน
- พนักงานประกอบอาหาร
- พนักงานนวดสปา

อาหารรวมอยู่ในค่าจ้าง
อาหารรวมอยู่ในค่าจ้าง
นายจ้างจัดอาหารให้ 3 มื! อ
โดยไม่คิดมูลค่าหรือจ่ายเป็ น
ค่าอาหารไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 150
เหรียญบรูไน
นายจ้างจัดทีพักให้ลกู จ้าง
โดยไม่คิดมูลค่า

ตามอัตราค่าจ้างท้องถิน
380 เหรียญบรูไน/เดือน
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
ตามอัตราค่าจ้างขันตําฮ่องกง
4,110 เหรียญฮ่องกง/เดือน (ตั!งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2557)
อัตราค่าจ้างเป็ นไปตามประสบการณ์ นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
และความเชียวชาญ และเป็ นไปตาม หากนายจ้างไม่จดั ค่าอาหารให้ผชู ้ ่วย
ข้อตกลงในสัญญาจ้างภายใต้กฎหมาย แม่บา้ น จะต้องจ่ายค่าอาหารให้
การจ้างงาน
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 964 เหรียญฮ่องกง
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5. มาเก๊า

ตําแหน่ง

- พนักงานโรงแรม ภัตตาคาร
- พนักงานนวดสปา
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ผูช้ ่วยแม่บา้ น
- งานก่อสร้าง
6. เกาะไซปั น
- งานตัดเย็บเสื! อผ้า
- งานก่อสร้าง

7. สาธารณรัฐ
เกาหลี
แรงงานตามระบบ EPS

8. มาเลเซีย

อัตราค่าจ้าง
ตามอัตราค่าจ้างท้องถิน
(อัตราค่าจ้างเฉีลย)
4,642 เหรียญมาเก๊า/เดือน
7,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน
8,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน
2,500 เหรียญมาเก๊า/เดือน
450 เหรียญมาเก๊า/วัน
ตามอัตราค่าจ้างท้องถิน
4.05 เหรียญสหรัฐ/ชัวโมง
4.05 เหรียญสหรัฐ/ชัวโมง

สวัสดิการ

นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
(กรณีนายจ้างไม่จดั หาทีพักให้
ต้องจ่ายค่าทีพักให้แก่ลกู จ้างขั!นตํา
เดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า)

นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
(กรณีค่าทีพักและอาหารต้องระบุ
ในสัญญาจ้าง และหักได้ไม่เกิน
เดือนละ 100 เหรียญสหรัฐ)

ตามอัตราค่าจ้างท้องถิน
1,745,150 วอนเกาหลี/เดือน ทํางานสัปดาห์ละ 40 ชัวโมง
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)
ตามประกาศกรมการจัดหางาน

1. ภาคก่อสร้าง
-คนงานทัวไป
2. ภาคบริการ
-ผูป้ ระกอบอาหารไทย
-ผูช้ ่วยผูป้ ระกอบอาหารไทย
-พนักงานทัวไป
-พนักงานนวดแผนไทย
-ผูด้ ูแลเด็ก
-ผูด้ ูแลผูส้ งู อายุ
-ผูช้ ่วยแม่บา้ น
3. งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
งานตัดเย็บเสื! อผ้า

1,500 เหรียญริงกิต/เดือน

1,750 เหรียญริงกิต/เดือน
1,500 เหรียญริงกิต/เดือน
1,300 เหรียญริงกิต/เดือน
2,000 เหรียญริงกิต/เดือน
1,500 เหรียญริงกิต/เดือน
1,500 เหรียญริงกิต/เดือน
1,300 เหรียญริงกิต/เดือน
1,300 เหรียญริงกิต/เดือน

-อัตราค่าจ้างทีกําหนด
ต่อการทํางานวันละ 8 ชัวโมง
สัปดาห์ละ 6 วัน
-นายจ้างจัดทีพักให้ตามความเหมาะสม
โดยไม่คิดมูลค่า
และจัดอาหารวันละ 3 มื! อ หรือจ่ายเงินแทน
ค่าอาหารให้คนละ 600 ริงกิต ต่อเดือน
- อัตราค่าจ้างตามทีกําหนด
เป็ นรายได้สุทธิหลังหักภาษี (Levy) แล้ว
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ตําแหน่ง
9. ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง 1. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และแอฟริกา
(ก) แรงงานทัวไป
เหนือ
(ข) แรงงานกึงฝี มือ
(ค) ช่างฝี มือระดับพื! นฐาน
(ง) ช่างฝี มือระดับสูง

อัตราค่าจ้าง
ตามประกาศกรมการจัดหางาน

สวัสดิการ

- อัตราค่าจ้างทีกําหนดต่อการทํางาน
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 500 เหรียญสหรัฐ วันละ 8 ชัวโมง สัปดาห์ละ 6 วัน
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 520 เหรียญสหรัฐ -นายจ้างจัดทีพักให้ตามความเหมาะสม
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 600 เหรียญสหรัฐ อาหารวันละ 3 มื! อ
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 800 เหรียญสหรัฐ หรือจ่ายเงินสดแทนค่าอาหารเดือนละ
ไม่ตากว่
ํ า 120 เหรียญสหรัฐ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมนํ!ามัน
หมายเหตุ
ปิ โตรเลียมก๊าซและธรรมชาติ
กรณีทีมีประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างขั!นตํา
(ก) แรงงานกึงฝี มือ
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ ท้องถินทีสูงกว่าอัตราค่าจ้างทีกําหนด
(ข) ช่างฝี มือระดับพื! นฐาน
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 750 เหรียญสหรัฐ ตามทีประกาศกรมการจัดหางานกําหนดไว้
(ค) ช่างฝี มือชั!นสูง
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 1,000 เหรียญสหรัฐนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั คนงานไทย
ในอัตราทีไม่ตากว่
ํ าอัตราค่าจ้างทีทางการ
3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ท้องถินกําหนด
อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร
อตุสาหกรรมบริการ และอืนๆ
(ก) แรงงานทัวไป
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ
(ข) แรงงานกึงฝี มือขึ! นไป
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 600 เหรียญสหรัฐ

4. งานควบคุมเครืองมือกลหนัก
(ก) แรงงานกึงฝี มือ
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ
(ข) แรงงานฝี มือ
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ 750 เหรียญสหรัฐ
10. อิสราเอล
ตามอัตราค่าจ้างขันตําท้องถิน
1. งานเกษตร
- รายเดือน 5,300 เชคเกล
- ค่าทีพักอาศัยและค่าสาธารณูปโภคอืนๆ
2. งานดูแลคนชราและผูพ้ ิการ
ต่อการทํางานเต็มเวลา 186 ชัวโมง รวมไม่เกิน 532.87 เชคเกล/เดือน
3. งานก่อสร้าง
- รายชัวโมง 29.12 เชคเกล
4. งานบริการร้านอาหาร
- วันละ 244.62 เชคเกล
สําหรับการทํางาน 5 วัน/สัปดาห์
- วันละ 212.00 เชคเกล
สําหรับการทํางาน 6 วัน/สัปดาห์
11. โมรอคโค
- ช่างทําทอง
- ช่างทําทอง (ฝี มือระดับสูง)
- ช่างทําตัวเรือน (ทีมีฝีมือ)
- ช่างทําตัวเรียน (ระดับสูง)

ตามอัตราค่าจ้างขันตําท้องถิน
800 เหรียญสหรัฐ/เดือน
1,200 เหรียญสหรัฐ/เดือน
900 เหรียญสหรัฐ/เดือน
1,200 เหรียญสหรัฐ/เดือน

นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
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12. อุซเบ
กิสถาน

ตําแหน่ง

- ผูช้ ่วยช่างปูน
- ผูช้ ่วยช่างไม้
- ผูช้ ่วยช่างเหล็ก
- กรรมกร
13. ญีปุ่ น
-

อัตราค่าจ้าง
ตามอัตราค่าจ้างขันตําท้องถิน
วันละ 14 เหรียญสหรัฐ
450 เหรียญสหรัฐ/เดือน
450 เหรียญสหรัฐ/เดือน
450 เหรียญสหรัฐ/เดือน
420 เหรียญสหรัฐ/เดือน

สวัสดิการ

นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้
นายจ้างจัดอาหารและทีพักให้

ค่าจ้างขันตําโดยเฉลีย
874 เยน/ชัวโมง

-

(ช่วงสูงสุดเป็ น 985 เยน/ชัวโมง ตําสุดเป็ น 761 เยน/ชัวโมง
ทั!งนี! ขึ! นอยูก่ บั ภูมิภาคของแต่ละจังหวัดทีกําหนดไว้)

หมายเหตุ
1. ประเทศทีมีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามประกาศกรมการจัดหางาน
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั!นตําและเงือนไขสําหรับการจ้างแรงงานไทยไปทํางาน
ในประเทศสิงคโปร์ ลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2548
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั!นตําสําหรับการจ้างแรงงานไทยไปทํางานในประเทศ
บรูไน พ.ศ. 2544 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2544
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั!นตําและเงือนไขสําหรับการจ้างแรงงานไทยไปทํางาน
ในประเทศมาเลเซีย ลงวันที 14 พฤษภาคม 2556
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั!นตําและเงือนไขสําหรับการจ้างแรงงานไทยไปทํางาน
ในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนื อ พ.ศ. 2557 ลงวันที 14 พฤษภาคม 2557
2. สําหรับประเทศทีกรมการจัดหางานไม่ได้ประกาศกําหนด จะยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการจัดหางาน
เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขันตําและเงือนไขสําหรับการจ้างแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2540
โดยให้พิจารณาว่าจะต้องไม่ตากว่
ํ าอัตราค่าจ้างขันตําของประเทศนัน หรือให้เป็ นไปตามประกาศของทางการของ
ประเทศนันๆ และกรณีประเทศใดไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขันตําไว้ ให้พิจารณาจากอัตราค่าจ้างขันตําทีอยูใ่ นกลุ่ม
ประเทศใกล้เคียง โดยพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพและรายได้ประชาชาติตอ่ คนของประชากรในประเทศนันๆ
3. อัตราค่าจ้างขันตําของประเทศญีปุ่ น ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญีปุ่ น มีผลบังคับใช้
ในเดือนตุลาคม 2561 อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานแรงงานในประเทศญีปุ่ น เมือ กันยายน 2561
4. อัตราค่าจ้างขันตําของประเทศอิสราเอล ประกาศโดยฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
ประเทศอิสราเอล เมือ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน
ตุลาคม 2561
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