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สิงคโปร์เตรียมปรับฐานเงินเดือนของแรงงานสิงคโปร์ กระทบโควตาจ้างแรงงานต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ในระหว่าง
การแถลงสุนทรพจน์เนื ่องในวันชาติ
สิงคโปร์ครบรอบ 56 ปี นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong ได้
กล่าวถึงการปรับฐานเดือนของแรงงาน
สิงคโปร์ (แรงงานท้องถิ่น1) เป็น 1,400 
เ ห ร ี ยญส ิ ง ค โ ป ร์  (33,614 บาท 2) 
นายจ้างจึงจะสามารถนำไปใช้ในการ
คำนวณสิทธิ์โควตาการขอใบอนุญาต

ทำงานของแรงงานต่างชาติประเภท Work Permit และ S Pass โดยเริ่มจากภาคการค้าปลีกในปี 2565 ต่อด้วย
ภาคการบริการด้านอาหาร การจัดการของเสีย ผู้ช่วยธุรการ คนขับรถ และภาคส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

 ต่อมาเมื ่อวันที ่ 30 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower: MOM)  
ได้ประกาศว่า รัฐบาลสิงคโปร์ยอมรับคำแนะนำของคณะทำงานไตรภาคี (Tripartite Workgroup)3 ว่าด้วย
แรงงานรายได้ต่ำทั้ง 18 ข้อ4 เพื่อการยกระดับค่าจ้างและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานรายได้ต่ำ ซึ่งคำแนะนำ
ดังกล่าวจะเป็นการขยายความครอบคลุมของมาตรการ Progressive Wage Model (PWM)5 และการปรับฐาน
เดือนของแรงงานสิงคโปร์เป็นอย่างน้อย 1,400 เหรียญสิงคโปร์ สำหรับการนำไปใช้คำนวณสิทธิ ์โควตาขอ
ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติประเภท Work Permit และ S Pass ภายใต้มาตรการ Local Qualifying 
Salary (LQS)6 

 
1 แรงงานท้องถิ่น คือ ชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ Permanent Resident - ที่มา: Ministry of Manpower 
2 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากบั 24.01 บาท - ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 
3 คณะทำงานไตรภาคี Tripartite Workgroup หรือ Singapore Tripartism Forum (STF) เป็นคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ 
(Ministry of Manpower: MOM), National Trades Union Congress (NTUC) และ Singapore National Employers Federation (SNEF) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong ทั้งนี้ STF เป็นพื้นที่สำหรับพันธมิตรไตรภาคี (รัฐบาล 
สหภาพแรงงาน และนายจา้ง) ในการหารือ การจัดการกับปัญหา และข้อกังวลในประเด็นที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น การสร้างงานใหม่ การเพิ่มอายุเกษียณ 
การยกระดับทักษะแรงงาน การส่งเสริมการปฏิบัตกิารจา้งงานที่เป็นธรรม และระบบค่าจ้างที่ยืดหยุ่น เป็นต้น - ที่มา: 
https://www.tripartism.sg/page/About-STF/ 
4 ข้อมูลเพิ่มเติม: คำแนะนำของคณะทำงานไตรภาคี (Tripartite Workgroup) ว่าด้วยแรงงานรายได้ตำ่ทั้ง 18 ข้อ –
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/0830-government-accepts-twg-lww-recommendations 
5 มาตรการ Progressive Wage Model (PWM) คือ มาตรการที่ส่งเสริมการเพิ่มค่าจ้างของแรงงานในภาคบริการทำความสะอาด การบริการรักษา
ความปลอดภยั และการบริการรักษาภมูิทัศน์ ผ่านการยกระดับทักษะและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ซ่ึงได้รับการพัฒนาโดยคณะทำงานรว่ม 
Tripartite Workgroup - ที่มา: https://www.mom.gov.sg/employment-practices/progressive-wage-model/what-is-pwm 
6 มาตรการ Local Qualifying Salary (LQS) คือ การกำหนดจำนวนเงินเดือนของแรงงานท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการคำนวณสิทธิ์ในโควตา
ใบอนุญาตทำงานประเภท Work Permit และ S Pass เดิมเรียกว่า Full-Time Equivalent Salary - ที่มา: https://www.mom.gov.sg/faq/work-
pass-general/what-is-the-local-qualifying-salary 
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 การปรับเพิ่มรายได้ภายใต้คำแนะนำของคณะทำงานไตรภาคี (Tripartite Workgroup) แบ่งการบังคับ
ใช้ออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนกันยายน 2565 และมีนาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. มาตรการ Progressive Wage Model (PWM) การส่งเสริมการเพิ่มค่าจ้างแรงงานผ่านการ
ยกระดับทักษะจะขยายออกไปยังสามภาคส่วนใหม่ ได้แก่ ภาคการค้าปลีก ภาคบริการด้าน
อาหาร และภาคบริการการจัดการของเสีย โดยจะบังคับใช้ดังนี้ 

• ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จะเริ ่มบังคับใช้กับภาคการค้าปลีก และขยายไป
ครอบคลุมลูกจ้าง In-House ของภาคบริการทำความสะอาด การบริการรักษาความ
ปลอดภัย และการบริการรักษาภูมิทัศน์ (จากเดิมครอบคลุมเฉพาะแรงงานภาคบริการ
ทำความสะอาด การบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาภูมิทัศน์ ) ซึ่ง
คาดว่าจะครอบคลุมแรงงานอีกประมาณ 52,000 คน 

• ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จะเริ ่มบังคับใช้กับภาคบริการด้านอาหาร และภาค
บริการการจัดการของเสีย นอกจากนี้ PWM จะถูกนำมาใช้กับพนักงานเสมียนและ
พนักงงานขับรถในทุกภาคส่วน ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานอีก 55,000 คน 

2. มาตรการ Local Qualifying Salary (LQS) จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  
• การปรับฐานเงินเดือนของแรงงานสิงคโปร์เป็นอย่างน้อย 1,400 เหรียญสิงคโปร์ 

สำหรับการนำไปใช้คำนวณสิทธิ์โควตาขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติ
ประเภท Work Permit และ S Pass 

• คำนวณสิทธิ์โควตาแรงงานสิงคโปร์: แรงงานชาวสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรใน
สิงคโปร์ (Permanent Resident: PR) ที่ทำงานภายใต้สัญญาการจ้างงาน (Contract 
of Service7) รวมถึงกรรมการของบริษัทที่ได้รับเงินเดือนอย่างน้อย 1,400 เหรียญ
สิงคโปร์ นับเป็น 1 คน หากได้รับเงินเดือนอย่างน้อย 700 เหรียญสิงคโปร์ นับเป็น  
0.5 คน 

• หมายความว่า บริษัทที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 1,400 
เหรียญสิงคโปร์ ให้กับแรงงานสิงคโปร์เกือบทุกคน/ทุกคนในบริษัท เพื่อที่แรงงาน
สิงคโปร์นั้นๆ จะเข้าเงื่อนไขการคำนวณสิทธิ์โควตาขอใบอนุญาตทำงานของแรงงาน
ต่างชาติ หรือ LQS ซึ่งปัจจุบันนายจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับแรงงานสิงคโปร์
บางส่วนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม และจำนวนแรงงานที่กำหนดใน
ประเภทนั้นๆ8 

 

 
7 ความหมาย Contract of Service โดย Ministry of Manpower - https://www.mom.gov.sg/employment-practices/contract-of-
service/what-is-a-contract-of-service 
8 การคำนวณโควตาการจ้างแรงงานตา่งชาติ โดย Ministry of Manpower - https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-
for-foreign-worker/foreign-worker-levy/calculate-foreign-worker-quota 
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากมาตรการการปรับเพิ่มรายได้ 

 มาตรการ Progressive Wage Model (PWM) 
หลังการบังคับใช้จะครอบคลุมแรงงานรายได้ต่ำประมาณ  
2 ใน 3 ของแรงงานรายได้ต่ำทั ้งหมด ในขณะที่แรงงาน
รายได้ต่ำกว่าอีกประมาณ 50,000 คน ยังไม่ได้ร ับการ
ครอบคลุมดังกล่าว ทั ้งนี ้ บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรการ 
PWM จะได้รับเครื่องหมาย Progressive Wage Mark (PW 
Mark) และประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ผ ู ้บร ิโภคและองค์กร
สามารถสนับสนุนสินค้าหรือบริการจากบริษัทดังกล่าว และ
เมื่อบังคับใช้แล้วการบริการสาธารณะของภาครัฐจะจัดหา
สินค้าและบริการจากบริษัททีไ่ด้รับเครื่องหมาย PW Mark เท่านั้น 

 ภายใต้การบังคับใช้มาตรการ PWM คาดว่า ราคาสินค้าและบริการจะสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
อย่างไรกดี คณะทำงานกล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่เต็มใจที ่จะจ่ายมากขึ ้นเพื ่อการขึ ้นค่าจ้างแรงงาน 
รายไดต่้ำ 

ความคิดเห็นของสมาคมธุรกิจในสิงคโปร์ 
 สมาคมธุรกิจในสิงคโปร์หลายแห่ง กล่าวว่า พวกเขาสนับสนุนการข้ึนค่าแรงของผู้มีรายได้ต่ำของสิงคโปร์
ในครั ้งนี ้ รวมถึงการขยายความครอบคลุมของมาตรการ PWM โดยประธานสมาคมผู ้ค้าปลีกแห่งสิงคโปร์   
นาย R Dhinakaran ให้ความเห็นว่า “ภายใต้มาตรการ PWM จะสามารถช่วยให้แรงงานในภาคการค้าปลีก
ยกระดับทักษะและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงานในท้ายที่สุด” 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีแนวทางปรับเทียบในการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง เนื่องจาก
หลายอุตสาหกรรมต่างยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนี้ สมาคมร้านอาหาร
แห่งสิงคโปร์ ได้เสนอความเห็นถึงมาตรการดังกล่าวว่า ความท้าทายในปัจจุบัน อย่างเช่น ค่าเช่าที่เพิ่มสูงอย่าง
ต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น รวมกับนโยบายการปรับเพิ่มภาษีสินค้าและบริการ 
(Goods and Services Tax: GST) ที่รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนว่าจะปรับขึ้นเป็น 9% ในช่วงระหว่างปี 2565 ถึง 
2568 ทำให้เกิดความกดดันแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการรักษาราคาอาหารให้อยู่ในระดับปัจจุบัน 

 นางสาว Rose Tong กรรมการบริหารของสมาคม Singapore Retailers Association กล่าวว่า ก่อนที่
จะมีมาตรการลงโทษควรมีช่วงเวลาให้ภาคธุรกิจได้ปรับตัว ซึ่งนาย Phua Boon Huat ประธานสภาอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์สิงคโปร์ แสดงความเห็นด้วย และได้กล่าวต่อว่า สถานการณ์ของบริษัทค้าปลีกแต่ละแห่งอาจแตกต่าง
กัน โดยบางแห่งต้องการความช่วยเหลือมากกว่าบริษัทอ่ืนๆ ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 มาตรการปรับเพิ่มรายได้ภายใต้คำแนะนำของคณะทำงานไตรภาคี (Tripartite Workgroup) ที่ขยาย
มาตรการ Progressive Wage Model (PWM) ออกไปยังภาคส่วนอื่นๆ และกำหนดฐานเงินเดือนของแรงงาน
สิงคโปร์ที่สามารถใช้ในการคำนวณสิทธิ์ในโควตาใบอนุญาตทำงานประเภท Work Permit และ S Pass เป็น 
1,400 เหรียญสิงคโปร์ เป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที ่ค่อนข้างชัดเจน 
เนื่องจากในอดีตแนวคิดที่มีการหารือกันภายใต้มาตรการ PWM เป็นเพียงการขยายขอบเขตความครอบคลุม
เท่านั ้น อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นอาจจะต้องรอดูในรายละเอียดและความรวดเร็วในการบังคับใช้ 
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจจะส่งผลต่อการเปิดพรมแดนอีกครั้งของสิงคโปร์ การ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในสิงคโปร์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อาจกลายเป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อมาตรการปรับเพิ่มรายได้ดังกล่าว เนื่องจากหากความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจ ความยากลำบากของผู้ประกอบการในการแบกรับภาระต้นทุนด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้นก็อาจ
บรรเทาลงได้ 

 สำหรับผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการอย่างร้านอาหารไทยที่ในปัจจุบัน
กำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนเชฟคนไทย ซึ่งเป็นผลจากนโยบายลดจำนวนแรงงานต่างชาติที่ดำเนินการมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้ง ด้วยต้นทุนที่สูงและผลกระทบจากโควิดที่ผู้ประกอบการหลายรายยังไม่สามารถฟื้นตัว 
อาจทำให้ผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์ได้รับผลกระทบเพ่ิมขึ้นจากมาตรการดังล่าว 

-------------------- 
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