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ประเทศ ต ำแหน่ง อตัรำค่ำจำ้ง สวสัดิกำร

1. ไตห้วนั ตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ของไตห้วนั

 - คนงานทัว่ไป 21,009  เหรียญไตห้วนั/เดือน (เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560)

 - ช่างทัว่ไป อตัราค่าจา้งเป็นไปตามขอ้ตกลง นายจา้งหกัค่าอาหารและท่ีพกั

 - ช่างฝีมือ ในสญัญาจา้งงาน เดือนละ 2,500 เหรียญไตห้วนั

 - ช่างฝีมือระดับสงู

2. สิงคโปร์ ตำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน

 - งานก่อสรา้ง 23  เหรียญสิงคโปร/์วนั นายจา้งเป็นผูร้ับผิดชอบ

หรือ 552  เหรียญสิงคโปร/์เดือน จา่ยค่าภาษี(Levy)จดัหาท่ีพกั

 - งานเรือและกรรมกรทัว่ไป 20  เหรียญสิงคโปร/์วนั รถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาล 

หรือ 480  เหรียญสิงคโปร/์เดือน ค่าโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั 

 - งานเกษตร 25  เหรียญสิงคโปร/์วนั โดยไม่คิดมูลค่า ส าหรับต าแหน่ง

หรือ 600  เหรียญสิงคโปร/์เดือน งานรับใชใ้นบา้นนายจา้งจดัหา

 - งานรับใชใ้นบา้น 350  เหรียญสิงคโปร/์เดือน อาหารใหว้นัละ 3 มื้ อ หรือจา่ย

ค่าอาหารใหต้ามความเหมาะสม

3. บรูไน ตำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน

 - กรรมกรและพนักงานทัว่ไป 20  เหรียญบรูไน/วนั อาหารรวมอยูใ่นค่าจา้ง

 - ช่างฝีมือ 25  เหรียญบรูไน/วนั อาหารรวมอยูใ่นค่าจา้ง

 - พนักงานในขบวนการตัดเย็บ          320 เหรียญบรูไน/เดือน นายจา้งจดัอาหารให ้3 มื้ อ

เส้ือผา้ และนายจา้งจา่ยค่าแรงงานจงูใจ โดยไม่คิดมูลค่าหรือจา่ยเป็น

เพิ่มตามผลงานในส่วนท่ีท าเกิน ค่าอาหารไม่ต า่กว่าเดือนละ 150

เป้าหมายท่ีก าหนด เหรียญบรูไน

นายจา้งจดัท่ีพกัใหล้กูจา้ง

โดยไม่คิดมูลค่า

ตำมอตัรำค่ำจำ้งทอ้งถ่ิน

 - แม่บา้น 380 เหรียญบรูไน/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

4. ฮ่องกง ตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ฮ่องกง

 - ผูช้่วยแม่บา้น 4,110 เหรียญฮ่องกง/เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557)

 - ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น อตัราค่าจา้งเป็นไปตามประสบการณ์ นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - พนักงานประกอบอาหาร และความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตาม หากนายจา้งไม่จดัค่าอาหารใหผู้ช้่วย

 - พนักงานนวดสปา ขอ้ตกลงในสญัญาจา้งภายใตก้ฎหมาย แม่บา้น จะตอ้งจา่ยค่าอาหารให้

การจา้งงาน ไม่ต า่กว่าเดือนละ 964 เหรียญฮ่องกง

สรุปอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่



- 2 -
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5. มำเกำ๊ ตำมอตัรำค่ำจำ้งทอ้งถ่ิน

(อตัราค่าจา้งเฉ่ีลย)

 - พนักงานโรงแรม ภตัตาคาร 4,642 เหรียญมาเกา๊/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - พนักงานนวดสปา 7,000 เหรียญมาเกา๊/เดือน (กรณีนายจา้งไม่จดัหาท่ีพกัให ้

 - พนักงานรักษาความปลอดภยั 8,000 เหรียญมาเกา๊/เดือน ตอ้งจา่ยค่าท่ีพกัใหแ้ก่ลกูจา้งขั้นต า่

 - ผูช้่วยแม่บา้น 2,500 เหรียญมาเกา๊/เดือน เดือนละ 500 เหรียญมาเกา๊)

 - งานก่อสรา้ง 450 เหรียญมาเกา๊/วนั

6. เกำะไซปัน ตำมอตัรำค่ำจำ้งทอ้งถ่ิน

 - งานตัดเย็บเส้ือผา้ 4.05 เหรียญสหรัฐ/ชัว่โมง นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - งานก่อสรา้ง 4.05 เหรียญสหรัฐ/ชัว่โมง (กรณีค่าท่ีพกัและอาหารตอ้งระบุ

ในสญัญาจา้ง และหกัไดไ้ม่เกิน

เดือนละ 100 เหรียญสหรัฐ)

7. สำธำรณรฐั ตำมอตัรำค่ำจำ้งทอ้งถ่ิน

    เกำหลี แรงงานตามระบบ EPS 1,352,230 วอนเกาหลี/เดือน ท างานสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมง

1,462,220 วอนเกาหลี/เดือน ท างานสปัดาหล์ะ 44 ชัว่โมง

(1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560) นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

8. มำเลเซีย ตำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน

1. ภาคก่อสรา้ง  -อตัราค่าจา้งท่ีก าหนด

 -คนงานทัว่ไป 1,500 เหรียญริงกิต/เดือน ต่อการท างานวนัละ 8 ชัว่โมง

สปัดาหล์ะ 6 วนั 

2. ภาคบริการ  -นายจา้งจดัท่ีพกัใหต้ามความเหมาะสม

 -ผูป้ระกอบอาหารไทย 1,750 เหรียญริงกิต/เดือน โดยไม่คิดมูลค่า

 -ผูช้่วยผูป้ระกอบอาหารไทย 1,500 เหรียญริงกิต/เดือน และจดัอาหารวนัละ 3 มื้ อ หรือจา่ยเงินแทน

 -พนักงานทัว่ไป 1,300 เหรียญริงกิต/เดือน ค่าอาหารใหค้นละ 600 ริงกิต ต่อเดือน

 -พนักงานนวดแผนไทย 2,000 เหรียญริงกิต/เดือน  - อตัราค่าจา้งตามท่ีก าหนด

 -ผูดู้แลเด็ก 1,500 เหรียญริงกิต/เดือน เป็นรายไดสุ้ทธิหลงัหกัภาษี (Levy) แลว้

 -ผูดู้แลผูส้งูอายุ 1,500 เหรียญริงกิต/เดือน

 -ผูช้่วยแม่บา้น 1,300 เหรียญริงกิต/เดือน

3. งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ 1,300 เหรียญริงกิต/เดือน

งานตัดเย็บเส้ือผา้
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9. ภูมิภำค ตำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน

ตะวนัออกกลำง 1. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  - อตัราค่าจา้งท่ีก าหนดต่อการท างาน

และแอฟริกา    (ก) แรงงานทัว่ไป ไม่ต า่กว่าเดือนละ 500 เหรียญสหรัฐ วนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 6 วนั 

เหนือ    (ข) แรงงานก่ึงฝีมือ ไม่ต า่กว่าเดือนละ 520 เหรียญสหรัฐ  -นายจา้งจดัท่ีพกัใหต้ามความเหมาะสม

   (ค) ช่างฝีมือระดับพื้ นฐาน ไม่ต า่กว่าเดือนละ 600 เหรียญสหรัฐ อาหารวนัละ 3 มื้ อ 

   (ง) ช่างฝีมือระดับสงู ไม่ต า่กว่าเดือนละ 800 เหรียญสหรัฐ หรือจา่ยเงินสดแทนค่าอาหารเดือนละ

ไม่ต า่กว่า 120 เหรียญสหรัฐ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามนั หมำยเหตุ

ปิโตรเลียมกา๊ซและธรรมชาติ กรณีท่ีมีประกาศก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต า่

   (ก) แรงงานก่ึงฝีมือ ไม่ต า่กว่าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ ทอ้งถ่ินท่ีสงูกว่าอตัราค่าจา้งท่ีก าหนด

   (ข) ช่างฝีมือระดับพื้ นฐาน ไม่ต า่กว่าเดือนละ 750 เหรียญสหรัฐ ตามท่ีประกาศกรมการจดัหางานก าหนดไว ้

   (ค) ช่างฝีมือชั้นสงู ไม่ต า่กว่าเดือนละ 1,000 เหรียญสหรัฐนายจา้งจะตอ้งจา่ยค่าจา้งใหก้บัคนงานไทย

ในอตัราท่ีไม่ต า่กว่าอตัราค่าจา้งท่ีทางการ

3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ทอ้งถ่ินก าหนด

อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร

อตุสาหกรรมบริการ และอ่ืนๆ

   (ก) แรงงานทัว่ไป ไม่ต า่กว่าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ

   (ข) แรงงานก่ึงฝีมือข้ึนไป ไม่ต า่กว่าเดือนละ 600 เหรียญสหรัฐ

4. งานควบคุมเคร่ืองมือกลหนัก

   (ก) แรงงานก่ึงฝีมือ ไม่ต า่กว่าเดือนละ 550 เหรียญสหรัฐ

   (ข) แรงงานฝีมือ ไม่ต า่กว่าเดือนละ 750 เหรียญสหรัฐ

10. อิสรำเอล ตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ทอ้งถ่ิน

1. งานเกษตร - รายเดือน 5,000 เชคเกล  - ค่าท่ีพกั จะหกัตามอตัราท่ี

2. งานดูแลคนชราและผูพ้กิาร    ต่อการท างานเต็มเวลา 186 ชัว่โมง ก าหนด ในแต่ละภมูิภาค ดังน้ี

3. งานก่อสรา้ง - รายชัว่โมง 26.88 เชคเกล เยรูซาเล็ม   379.46  เชคเกล

4. งานบริการรา้นอาหาร - วนัละ 230.77 เชคเกล ไฮฟา         287.90  เชคเกล

   ส าหรับการท างาน 5 วนั/สปัดาห์ เทลอาวีฟ    431.79  เชคเกล

- วนัละ 200.00 เชคเกล ภาคใต ้      255.93  เชคเกล

   ส าหรับการท างาน 6 วนั/สปัดาห์ ภาคกลาง   287.90  เชคเกล

ภาคเหนือ   235.49  เชคเกล

 - ค่าอาหารรวมอยูใ่นค่าจา้ง

(หากท่ีพกัอาศยัเป็นของนายจา้ง

นายจา้งมีสิทธิหกัค่าเช่าไดเ้พยีงคร่ึงหน่ึงของ

อตัราส่วนขา้งตน้)

 - งานก่อสรา้งก าหนดประกนั

ค่าจา้งกรณีไม่มีงานท าเดือนละ

500 เหรียญสหรัฐ
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11. โมรอคโค ตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ทอ้งถ่ิน 

 - ช่างท าทอง 800 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - ช่างท าทอง (ฝีมือระดับสงู) 1,200 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - ช่างท าตัวเรือน (ท่ีมีฝีมือ) 900 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - ช่างท าตัวเรียน (ระดับสงู) 1,200 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

12. อุซเบ ตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ทอ้งถ่ิน 

กิสถำน วนัละ 14 เหรียญสหรฐั

 - ผูช้่วยช่างปนู 450 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - ผูช้่วยช่างไม้ 450 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - ผูช้่วยช่างเหล็ก 450 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

 - กรรมกร 420 เหรียญสหรัฐ/เดือน นายจา้งจดัอาหารและท่ีพกัให้

หมำยเหตุ

1. ประเทศท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งตำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน

    - ประกาศกรมการจดัหางาน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งมาตรฐานขั้นต า่และเง่ือนไขส าหรับการจา้งแรงงานไทยไปท างาน

ในประเทศสิงคโปร์ ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2548

    - ประกาศกรมการจดัหางาน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งมาตรฐานขั้นต า่ส าหรับการจา้งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ

บรูไน พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2544

    - ประกาศกรมการจดัหางาน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งมาตรฐานขั้นต า่และเง่ือนไขส าหรับการจา้งแรงงานไทยไปท างาน

ในประเทศมาเลเซีย ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556

    - ประกาศกรมการจดัหางาน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งมาตรฐานขั้นต า่และเง่ือนไขส าหรับการจา้งแรงงานไทยไปท างาน

ในประเทศภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557

2. ส ำหรบัประเทศท่ีกรมกำรจดัหำงำนไม่ไดป้ระกำศก ำหนด จะยึดหลกัเกณฑต์ำมประกำศกรมกำรจดัหำงำน 

เร่ือง ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งมำตรฐำนขั้นต  ำ่และเง่ือนไขส ำหรบักำรจำ้งแรงงำนไทยไปท ำงำนในตำ่งประเทศ พ.ศ. 2540

โดยใหพิ้จำรณำว่ำจะตอ้งไม่ต  ำ่กว่ำอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ของประเทศนั้น หรือใหเ้ป็นไปตำมประกำศของทำงกำรของ

ประเทศนั้นๆ และกรณีประเทศใดไม่มีกำรก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ไว ้ใหพิ้จำรณำจำกอตัรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ่ท่ีอยูใ่นกลุม่

ประเทศใกลเ้คียง โดยพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรครองชีพและรำยไดป้ระชำชำติตอ่คนของประชำกรในประเทศนั้นๆ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กรมการจดัหางาน

มกราคม 2560


