ประเทศสิ งคโปร์
สิ ทธิประโยชน์ การขอคืนเงินภาษี
การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Income Tax) ในประเทศสิ งคโปร์ ขึ้นอยูก่ บั รายได้ และจํานวน
วันที่อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ มีหลักเกณฑ์การเสี ยภาษีสรุ ปได้ ดังนี้
ระยะเวลาทีอ่ ยู่ในประเทศสิ งคโปร์
ตามปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)

อัตราการเสี ยภาษี

1. น้อยกว่า 60 วัน
ได้รับการยกเว้น
2. ระหว่าง 61 วัน ถึง 182 วัน
15% ของรายได้ท้ งั หมดไม่มีการหักค่าลดหย่อนใดๆ
3. อย่างน้อย 183 วัน ใน 1 ปี
ตามอัตราการเสี ยภาษี
4. อย่างน้อย 183 วัน ในระยะเวลา 2 ปี ติ ด ต่ อกัน ตามอัตราการเสี ยภาษี
(กรณี ที่เข้าประเทศสิ งคโปร์ นับจากวันที่ 1 มกราคม
2550)
5. ติดต่อกัน 3 ปี
ตามอัตราการเสี ยภาษี
อัตราการเสี ยภาษีเงินได้ (นับตั้งแต่ปีประเมินผลการเสี ยภาษี 2560)
รายได้ (เหรียญสิ งคโปร์ )
อัตราการเสี ยภาษี (ร้ อยละ)
จํานวนเงิน (เหรียญสิ งคโปร์ )
20,000 แรก
0
0
10,000 ถัดไป
2
200
30,000 แรก
200
10,000 ถัดไป
3.5
350
40,000 แรก
550
40,000 ถัดไป
7
2,800
80,000 แรก
3,350
40,000 ถัดไป
11.5
4,600
120,000 แรก
7,950
40,000 ถัดไป
15
6,000
160,000 แรก
13,950
40,000 ถัดไป
18
7,200
33

รายได้ (เหรียญสิ งคโปร์ )
200,000 แรก
40,000 ถัดไป
240,000 แรก
40,000 ถัดไป
280,000 แรก
40,000 ถัดไป
320,000 แรก
ส่ วนเกิน 320,000

อัตราการเสี ยภาษี (ร้ อยละ)
19
19.5
20
22

จํานวนเงิน (เหรียญสิ งคโปร์ )
21,150
7,600
28,750
7,800
36,550
8,000
44,550

*ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาของปี ประเมินผล 2560 ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 500 เหรี ยญสิ งคโปร์
ตามกฎหมายภาษีสิงคโปร์ บุคคลที่มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนน้อยกว่า 20,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
ต่อปี ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ดังนั้น แรงงานไทยส่ วนใหญ่จะไม่เสี ยภาษี เพราะมี รายได้ไม่เกิ น 20,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ แต่หากทํางานเกิ น 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน ก็ตอ้ งเสี ยภาษีอตั ราร้ อยละ 15 โดยไม่มีการหัก
ค่าลดหย่อนใดๆ
การขอภาษีหักฝากคืน
นายจ้างจะหักเงินค่าภาษีจากเงินเดือนแรงงานทุกราย และจะคืนให้หากไม่เสี ยภาษี แต่หากแรงงาน
ไทยทํางานเกิ น 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน ก็จะต้องเสี ยภาษีร้อยละ 15 นายจ้างก็จะหักเงินตามจํานวนที่
ได้รับแจ้งจากสรรพากรสิ งคโปร์ ดังนั้นหากลูกจ้างต้องการทราบการประเมินผลการเสี ยภาษีก่อนเดินทาง
กลับ ควรแจ้งนายจ้างก่อนการยกเลิกสัญญาจ้างอย่างน้อย 2 – 4 สัปดาห์
กรณี ที่แรงงานไทยมีความจําเป็ นต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนได้รับผลประเมินการเสี ยภาษี
ให้แรงงานไทยติดต่อ สนร.สิ งคโปร์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ทุกหน้าที่มีตราประทับ
2. สําเนาใบอนุญาตทํางาน ( Work – permit )
3. สําเนาหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง ที่แสดงว่ามีการหักเงินค่าจ้างไว้เพื่อเสี ยภาษี
ข้ อมูลสํ าคัญ
หากลู ก จ้า งไม่ ไ ด้รับ ความเป็ นธรรมกรณี เ งิ น ค่าภาษี และต้องการเรี ย กร้ องผ่านกระทรวง
แรงงานสิ งคโปร์ ลูกจ้างจะต้องทําภายใน 6 เดื อน นับจากวันที่ยกเลิ กสัญญาจ้าง หรื อเดิ นทางออกนอก
ประเทศสิ งคโปร์ และมีสิทธิเรี ยกคืนย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันแจ้งเรื่ องเท่านั้น
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เอกสารทีค่ วรมีประกอบกรณีขอความช่ วยเหลือผ่ าน สนร. สิ งคโปร์
1. ใบอนุญาตทํางาน
2. สัญญาจ้าง
3. เอกสารหลักฐานการรับเงิน
4. หลักฐานการหักเงิน เช่น เป็ นค่าภาษี หรื อ / และหลักฐานการประเมินผลการเสี ยภาษี
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่มาร้องทุกข์
สิ ทธิประโยชน์ จากการได้ รับบาดเจ็บหรื อทุพพลภาพเนื่องจากการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินทดแทนจากการบาดเจ็บ (The Work Injury Compensation Act WICA) มี ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2551 เป็ นต้นไป พรบ. ดังกล่ าว กําหนดให้นายจ้างต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ทดแทน ค่ า จ้า งระหว่ า งลาป่ วย ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ากการทํา งาน
โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งพิสูจน์ความรับผิดในทางแพ่ง
ลูกจ้ างทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองสามารถเรียกค่ าทดแทนได้ กรณีต่อไปนี้
- ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
- ได้รับบาดเจ็บขณะทํางาน
- เป็ นโรคที่เกิดจากการทํางาน
- เจ็บป่ วยโดยมีสาเหตุมาจากการสัมผัสหรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้อมสุ่ มเสี่ ยงที่มาจากสารเคมี
ขอบเขตการคุ้มครองโดยทัว่ ไป
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ มี ขอบเขตการคุ ้มครองถึ งลู ก จ้างทุ ก คนภายใต้สั ญญาจ้างหรื อผู ้ฝึ กงาน
โดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง ระดั บ รายได้ ที่ รั บ แต่ จ ะไม่ คุ ้ม ครองลู ก จ้า งดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ผู ้ท ํา งานส่ ว นตัว ประเภท
Self – employed ผูร้ ับเหมาช่วงอิสระ คนรับใช้ในบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
เจ้าหน้าที่ดา้ นปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ผลประโยชน์ เงินทดแทนของ พ.ร.บ.
- ค่ าจ้ างระหว่ างลาพักรักษาตัว ประกอบด้วย
(ก) ค่าจ้างได้รับเต็มสู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน กรณี เป็ นคนไข้นอก
(ข) ค่าจ้างได้รับเต็ม สู งสุ ดไม่เกิน 60 วัน กรณี พกั รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หากเกินกว่านี้
ให้ไ ด้รับเงิ น 2 ใน 3 ของค่า จ้า งเฉลี่ ย รายเดื อน โดยมี ระยะเวลาสู งสุ ด ไม่เกิ น 1 ปี นับจากวัน ที่ ประสบ
อุบตั ิเหตุ
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- ค่ ารักษาพยาบาล เป็ นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุท้ งั นี้
ไม่เกินวงเงิน 25,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ หากเกิดอุบตั ิเหตุต้ งั แต่ 1 มกราคม 2559 ไม่เกินวงเงิน 36,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์
- เงินก้ อนกรณีทดแทนการสู ญเสี ยความสามารถอย่ างถาวร (ทุพพลภาพถาวร) หรื อ เสี ยชี วิต
จํานวนเงินที่จะได้พิจารณาได้ ดังนี้
(ก) ทุพพลภาพถาวร – เมื่อการได้รับบาดเจ็บหรื อภาวะการเจ็บป่ วยส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทํางานของลูกจ้างอย่าถาวร
เวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ

การคํานวณจํานวนเงินค่ าทดแทน

ขั้นตํา่ สุ ด

ขั้นสู งสุ ด

ก่อน 1 ม.ค. 2559

$73,000 X % ทุพพลภาพถาวร

$218,000 X % ทุพพลภาพถาวร

นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไป

$88,000 X % ทุพพลภาพถาวร

$262,000 X % ทุพพลภาพถาวร

(ข) การเสี ยชีวติ - เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนทําให้ลูกจ้างเสี ยชีวิต
เวลาทีเ่ กิดอุบัติเหตุ

การคํานวณจํานวนเงินค่ าทดแทน
ขั้นตํา่ สุ ด

ขั้นสู งสุ ด

ก่อน 1 ม.ค. 2559

$57,000

$170,000

นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไป

$69,000

$204,000

การประเมินผลทางการแพทย์
- หลังจากได้รับการรักษาหลังประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ผูป้ ่ วยจะต้องไปพบแพทย์ทุกครั้ง
ตามที่ แ พทย์นัด เพื่ อดู พ ฒ
ั นาการว่า กลับมาเป็ นปกติ แ ล้ว หรื อไม่ และเมื่ ออาการเสถี ย รแล้ว แพทย์จ ะยุติ
การรักษาเพื่อประเมินผลการสู ญเสี ยต่อไป
- ลู ก จ้า งที่ ไ ด้รับ บาดเจ็บจากการทํา งานควรได้รับ การรั ก ษาต่ อเนื่ องที่ โรงพยาบาลเดี ย วกัน
ไม่ควรเปลี่ยนโรงพยาบาล หากเปลี่ยนโรงพยาบาลลูกจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองไปก่อน
จากนั้นจึงกลับมาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับนายจ้าง โดยแพทย์คนใหม่ตอ้ งทําการรับรองว่าเป็ นการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการทํางาน และเมื่อไม่ได้ไปตามนัดกับแพทย์คนเดิมเรื่ องค่าทดแทนกรณี อุบตั ิเหตุจากการทํางาน
จะถูกระงับชัว่ คราวทําให้เกิดความล่าช้า
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- โรงพยาบาลจะทําการประเมิ นอาการและแจ้งการประเมิ นค่าของการบาดเจ็บ (% ของการ
ทุพพลภาพถาวร) ให้กระทรวงแรงงานทราบ จากนั้นกระทรวงแรงงานจะออกหนังสื อประเมินผลการ
สู ญเสี ยให้ลูกจ้าง นายจ้าง และบริ ษทั ประกัน
- หากไม่มีผูค้ ดั ค้านการประเมินผลของกระทรวงแรงงาน นายจ้างหรื อบริ ษทั ประกันภัยต้อง
ชําระเงินภายใน 21 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสื อประเมินผล โดยนายจ้างไม่สามารถหักค่ารักษาพยาบาล
และค่าจ้างระหว่างลาป่ วยจากเงินค่าทดแทนได้
หมายเหตุ - การเรี ยกร้องค่าทดแทนตาม WICA ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทนายความ
- หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งกระทรวงแรงงาน นายจ้างอาจถูกฟ้ องร้องดําเนิ น
คดีได้ โดยลูกจ้างต้องขอให้ศาลสัง่ บังคับตามคําสัง่ ด้วยตนเองที่ฝ่ายบังคับคดีในศาลชั้นต้น
- ในขณะที่คาํ ร้องเรื่ องค่าทดแทนของลูกจ้างอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ นายจ้างไม่สามารถ
ส่ งตัวลูกจ้างกลับประเทศบ้านเกิ ดได้ หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างกลับประเทศบ้านเกิดให้ลูกจ้างรายงาน
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่จุดตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่จะส่ งตัวไปยังกระทรวงแรงงานต่อ
การบังคับให้ นายจ้ างจ่ ายเงินประกัน
นายจ้างไม่ถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายเงิ นประกันให้แก่ บริ ษทั ประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง กรณี ลูกจ้าง
นั้นๆ ทํางานไม่ใช้แรงงาน (Non –manual work) และรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 1,600 เหรี ยญสิ งคโปร์ อย่างไรก็
ตาม หากเกิดอุบตั ิเหตุกบั ลูกจ้างนั้นๆ ระหว่างทํางานให้นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้าง
แม้ว่านายจ้าง จะไม่ได้ซ้ื อประกันไว้ก็ตาม ดังนั้น นายจ้างจึงมีอิสระที่จะตัดสิ นใจระหว่างค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิ ดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ ดังกล่าวหากไม่มีการซื้ อประกันกับการจ่ายเงินค่ากรมธรรม์ไปแต่ไม่มีอุบตั ิเหตุเกิ ด
ขึ้นกับลูกจ้าง แต่อย่างได
การรายงานเหตุการณ์ เกิดอุบัติเหตุต่อกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์
นายจ้า งมี ห น้า ที่ ต ้อ งรายงานอุ บ ัติ เ หตุ ภ ายใต้ก ฎหมายใหม่ ซึ่ งใช้ก ฎเกณฑ์แ นวเดี ย วกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในการทํางาน กล่าวคือ นายจ้างมี หน้าที่ตอ้ ง
รายงานอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทํางานให้กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ทราบผ่านระบบการรายงานออนไลน์ที่
เรี ยกว่า iReport ภายใน 10 วัน นับแต่ การเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดประกอบด้วย
- สถานที่การเกิดอุบตั ิเหตุที่เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตของลูกจ้าง
- สถานที่ที่ทาํ ให้ลูกจ้างต้องประสบอุบตั ิเหตุจนไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันมากกว่า
3 วัน หรื อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยูอ่ ย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
- นายจ้า งไม่ ต ้อ งรายงานกรณี มี ก ารบาดเจ็บ เล็ก น้อ ย แต่ ย งั คงต้อ งจ่ า ยเงิ น ทดแทน
ตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างได้รับอนุญาตให้พกั รักษาตัวจากการบาดเจ็บเป็ นเวลา 3 วันหรื อน้อยกว่า นายจ้างไม่
ต้องรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ แต่ตอ้ งจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างนั้น
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*
การไม่ ร ายงานการเกิด อุ บั ติ เหตุ ถื อ เป็ นการกระทํ า ผิด ต้ อ งถู กปรั บสู ง สุ ด ไม่ เกิน 5,000
เหรี ยญสิ งคโปร์ สํ า หรั บ การกระทํา ครั้ ง แรก และหากกระทํา ผิดซํ้ า จะถู กปรั บ 10,000 เหรี ย ญสิ ง คโปร์
และ/หรื อถูกจําคุกสู งสุ ดไม่ เกิน 6 เดือน
การร้ องขอเงินทดแทน
* ลูกจ้างมีเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุในการยื่นเรื่ องต่อกระทรวงแรงงาน
สิ งคโปร์
การฟ้ องร้ องต่ อนายจ้ าง
ลูกจ้างที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน สามารถร้องขอเงินทดแทนหรื อสามารถยื่นฟ้องร้อง
นายจ้าง ต่อศาลแพ่งก็ได้ แต่ไม่สามารถทําได้ท้ งั สองกรณี พร้อมกัน กล่าวคือ หากลูกจ้างได้ยนื่ คําร้องขอเงิน
ทดแทนแล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องถอนคําร้องนั้นก่อนที่จะทําการฟ้องร้องนายจ้าง และจะต้องถอนคําร้อง
ภายใน 28 วันนับ จากวันที่คณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมิน (Notice of Assessment : NA) จํานวนวงเงิน
ทดแทนให้ ลูกจ้างทราบ โดยหลังจากมีการแจ้ง NA แล้ว ลูกจ้างและนายจ้างจะมีเวลา 14 วัน ที่จะยอมรับ
หรื ออุทธรณ์ผล NA นั้น
สิ ทธิประโยชน์ กรณีเสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
ขั้นตอนการเรียกร้ องสิ ทธิ
1. เมื่อลูกจ้างประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนเสี ยชีวิต นายจ้างจะแจ้งเรื่ องให้ตาํ รวจทราบ
2. จากนั้นแพทย์จะชันสู ตรศพว่าผูต้ ายเสี ยชีวิตด้วยสาเหตุใด
3. เมื่อนายจ้างได้รับใบมรณะบัตรที่ระบุสาเหตุการเสี ยชีวิตจากการทํางาน
4. นายจ้างจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบจัดการส่ งศพกลับประเทศไทยเพื่อให้ทายาทของผูต้ ายรั บไป
ประกอบพิธีทางศาสนา
5. เมื่อกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ พิจารณาว่าผูต้ ายเสี ยชีวิตจากการทํางานจริ ง จะติดต่อขอให้
สํานักแรงงานสิ งคโปร์ ประสานกับทายาทของผูต้ ายเพื่อเตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่าทดแทนกรณี
เสี ยชีวิตตามกฎหมายแรงงานสิ งคโปร์
สิ ทธิประโยชน์
1. ค่าทดแทนทายาทจะได้รับค่าทดแทนซึ่ งคํานวณจากรายได้แต่ละเดือนและอายุของคนงาน
สู งสุ ด 140,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ และตํ่าสุ ด 47,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2. ทายาทของผูม้ ีสิทธิที่จะเรี ยกร้องเงินทดแทนคือ
- สามีหรื อภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- บุตร
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- บิดา / มารดา
หมายเหตุ สามีหรื อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร มีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทน 90% ของเงิน
ที่ได้รับส่ วนบิดา / มารดา มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจํานวน 10% ของเงินที่ได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วย ประสบอันตราย บาดเจ็บ เสี ยชีวติ ไม่ ใช่ เนื่องจากการทํางาน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ออกระเบียบให้นายจ้างสิ งคโปร์ ตอ้ ง
จ่ า ยเงิ น ประกัน เป็ นค่ า รั ก ษาพยาบาลให้แ ก่ แ รงงานต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ใ บอนุ ญ าตประเภท Work
Permit
และประเภท S-Pass และคนงานต่างชาติที่ทาํ งานรับใช้ในบ้าน โดยมีวงเงินประกัน ไม่ต่าํ กว่า 5,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ต่อปี และนับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มวงเงินเป็ นไม่ต่าํ กว่า 15,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
1. สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บ
การรักษาพยาบาล
1. เงิ นประกันครอบคลุมการรั กษาพยาบาล การวิเคราะห์ตรวจรั กษาทั้งก่ อนและหลังผ่าตัด
อย่างละ 90 วัน รวมมูลค่าไม่เกิน 5,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิ นมูลค่าไม่เกิน 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
3. ค่าทําศพมูลค่าไม่เกิน 3,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
การลา
หากทํางานกับนายจ้างไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และลาโดยมีใบรับรองแพทย์ จะได้รับค่าจ้างดังนี้
1. ถ้ า ไม่ ต ้ อ งอยู่ ใ นโรงพยาบาล ลาป่ วยได้ 14 วัน ต่ อ ปี โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งเต็ ม
(ไม่นบั วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
2.
ถ้า ต้อ งการอยู่ใ นโรงพยาบาล ลาป่ วยได้ 60 วัน ต่ อ ปี โดยได้รั บ ค่ า จ้า งเต็ ม
(ไม่นบั วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) หากเกินกว่าที่กาํ หนดใน (1) และ (2) จํานวนวันที่เกิ นจะไม่ได้รับ
ค่าจ้าง
2. สิ ทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายนอกเวลางาน
1. การประสบอันตรายใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดในสถานที่ทาํ งาน และไม่ได้เป็ นงานที่นายจ้างสั่งให้ทาํ
กฎหมายจะไม่คุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินทดแทนการบาดเจ็บจาก การทํางาน
เช่น การทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ ขี่จกั รยานไปชนต้นไม้ขาหัก หรื อเสี ยชีวิตก็ตาม กรณี เช่นนี้ จะได้รับ
การคุม้ ครองจากประกันค่ารักษาพยาบาล
2. หากเสี ยชี วิต นายจ้างจะรับผิดชอบเรื่ องการส่ งศพกลับประเทศไทย โดยปกติใช้เวลาการส่ งศพ
กลับประมาณ 1 สัปดาห์
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3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าจ้างงวดสุ ดท้าย เงินหักฝาก และเงินบริ จาคที่นายจ้างยินดีจะบริ จาค
ให้ทายาทผูต้ าย
หมายเหตุ สําหรับกรณี น้ ี ผปู ้ ระสบอันตรายหรื อบาดเจ็บจะต้องมอบหมายให้ทนายความดําเนิ นการ
ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายและเงินทดแทนจากผูท้ ี่กระทําการละเมิด อันเป็ นเหตุได้รับอันตรายหรื อบาดเจ็บ
ส่ วนกรณี เสี ยชีวิตทายาทต้องลงนามแต่งตั้งทนายพร้อมจัดเตรี ยมเอกสารตามข้อ 2 ให้ทนายความดําเนินการ
ต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2557 แรงงานไทย, ลูกจ้างที่มีฝีมือ หรื อไร้ฝีมือ รวมทั้งงานช่างฝี มือ ที่มี
รายได้ไม่เกิน 4,500 เหรี ยญสิ งคโปร์ และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หารที่มีรายได้ไม่เกิน 2,500
เหรี ยญสิ งคโปร์ จะได้รับการคุม้ ครองภายใต้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (Employment Act) โดยมี
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญๆที่ควรทราบมีดงั นี้
1. การเรียกร้ องค่ าจ้ าง, ค่ าล่ วงเวลา, เงินหักฝาก
1.1 ค่าจ้าง
- ค่าจ้าง หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกจ้างสมควรที่จะได้รับตามอัตราที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญาจ้าง ซึ่งจะไม่รวม
- ค่าล่วงเวลา
- เงินโบนัสพิเศษ หรื อ เงินเพิ่มประจําปี
- การชําระเงินคืนให้ลูกจ้าง กรณี เกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการจ้าง
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- เงินเบี้ยเลี้ยง
- เงินทดแทนกรณี เลิกจ้าง หรื อเกษียณอายุ
- ประเทศสิ งคโปร์ ไม่มีกฎหมายแรงงานขั้นตํ่า ดังนั้นค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กบั ข้อตกลง
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
- นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง และไม่เกิน 7 วันหลังจาก
วันสิ้ นสุ ดของวันจ่ายเงินเดือน
- นายจ้างจะลดค่าจ้างได้ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอมเท่านั้น ดังนั้นลูกจ้างจึงไม่ควรเซ็น
สัญญาใดๆหากไม่เห็นด้วยกับนายจ้าง
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1.2 ค่าล่วงเวลา
- ค่าล่วงเวลา หมายถึง ค่าจ้างกรณี ลูกจ้างทํางานเกินเวลาทํางานปกติ (ไม่รวมเวลาพัก)
- ลูกจ้างที่ทาํ งาน 5 วันต่อสัปดาห์ จะกําหนดเวลาทํางานปกติได้ไม่เกิ น 9 ชัว่ โมง
ต่อวัน หรื อ 44 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์ กรณี ลูกจ้างทํางานมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ จะกําหนดเวลาทํางานปกติ
ได้ไม่เกิ น 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรื อ 44 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ และลูกจ้างที่ทาํ งานเป็ นกะจะได้รับอนุ ญาตให้
ทํางานสู งสุ ดได้ 12 ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลี่ย 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน
- กรณี ลูกจ้างทํางานชัว่ คราว (part time) จะได้ค่าจ้างล่วงเวลากรณี ทาํ งานเกินชัว่ โมง
ทํางานปกติ
- ลูกจ้างสามารถทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อเดือน ไม่รวมวันทํางานใน
วันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดราชการ
- ชัว่ โมงในการทํางานล่วงเวลาจะไม่รวมช่วงพักรับประทานอาหาร
- เงินค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายภายใน 14 วันหลังจากวันสิ้ นสุ ดของวันจ่ายเงินเดือน
- อัตราค่าล่วงเวลาต้องไม่ต่าํ กว่า 1.5 เท่า ของค่าจ้าง
- การคํานวณค่าล่วงเวลา = ค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมงx1.5xจํานวนชัว่ โมงการทํางาน
ล่วงเวลา
1.3 เงินหักฝาก และอื่นๆ
- นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างได้ ยกเว้นกฎหมายอนุญาต เช่น ค่าอาหาร, เงินยืม,
ค่าภาษี และค่าที่พกั ที่ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง 1 เดือน เป็ นต้น
- นายจ้างจะต้องคืนเงินหักฝากให้ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างร้องขอ หรื อ เมื่อหมดสัญญาจ้าง
ข้ อมูลสํ าคัญ
หากลูกจ้างไม่ ได้รับความเป็ นธรรมกรณี เงิ นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงิ นหักต่างๆ และต้องการ
เรี ยกร้องผ่านกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ลูกจ้างจะต้องทําภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกสัญญาจ้าง หรื อ
เดินทางออกนอกประเทศสิ งคโปร์ และมีสิทธิเรี ยกคืนย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันแจ้งเรื่ องเท่านั้น
เอกสารทีค่ วรมีประกอบกรณีขอความช่ วยเหลือผ่ าน สนร. สิ งคโปร์
1. ใบอนุญาตการทํางาน
2. สัญญาจ้าง
3. หลักฐานการรับเงิน
4. หลักฐานการหักเงิน เช่นเป็ นค่าภาษี หรื อ/และ หลักฐานการประเมินผลการเสี ยภาษี
5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่มาร้องทุกข์
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2. วันหยุด/ลาป่ วย/ลาพักร้ อน/วันหยุดราชการประจําปี
2.1 วันหยุดประจําสัปดาห์
- ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจําสัปดาห์ 1 วัน อาจจะเป็ นวันอาทิตย์ หรื อ อาจจะเป็ น วัน
ใดก็ได้ที่นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าทุกๆ ต้นเดือน
- นายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ (ยกเว้นเป็ นกรณี
พิเศษ)
- ลูกจ้างทํางานกะจะได้รับวันหยุดประจําสัปดาห์ติดต่อกันได้ถึง 30 ชัว่ โมง
- การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
(1) หากนายจ้างสัง่ ให้ทาํ
- ลูกจ้างทํางานครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าแรง 1 วันของ วันทํางานปกติ
- ลูกจ้างทํางานมากกว่าครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าจ้าง 2 วันของวันทํางานปกติ
(2) ลูกจ้างขอทํา
- ลูกจ้างทํางานครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าแรง ½ วันของวันทํางานปกติ
- ลูกจ้างทํางานมากกว่าครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าจ้าง 1 วันของวันทํางานปกติ
2.2 ลาป่ วย
ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่ วยรวมถึงใบรับรองแพทย์จากทันตแพทย์ โดย
จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ทํางานกับบริ ษทั นายจ้างอย่างตํ่า 3 เดือน
(2) ลูกจ้างจะต้องแจ้งนายจ้าง หรื อพยายามที่จะแจ้งนายจ้างถึงการลาป่ วยภายใน
48 ชัว่ โมง
(3) ใบรั บรองการลาป่ วยจะต้องมาจากแพทย์ของบริ ษ ทั แพทย์จ ากโรงพยาบาล
ของรัฐ (รวมถึงแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์)
สิ ทธิ ในการลาป่ วยของลูกจ้าที่ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่ วย ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาทํางานกับบริ ษทั
นายจ้าง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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ระยะเวลาที่ทาํ งาน

3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
6เดือน
หลังจากนั้น

Paid Outpatient nonhospitalisation leave
จํานวนวันลาป่ วย ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้าง (ผูป้ ่ วยนอก)
5
5+3 = 8
8+3 = 11
11+3 = 14
14

Paid Outpatient
hospitalisation leave
จํานวนวันลาป่ วย ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้าง (ผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวอยูใ่ น
โรงพยาบาล)*
15
15+15 = 30
30+15 = 45
45+15 = 60
60

หมายเหตุ : * หากแพทย์เห็นสมควรว่าควรเป็ นผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลแต่ลูกจ้างไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นผูป้ ่ วยที่นอนในโรงพยาบาล
2.3 ลาพักร้อน (วันหยุดพักผ่อนประจําปี )
ลูกจ้างมีสิทธิลาพักร้อนจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างที่เป็ นช่างฝี มือ กึ่งฝี มือ และไร้ฝีมือ มีรายได้ไม่เกิน 4,500 เหรี ยญสิ งคโปร์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลางที่ไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หารและมีรายได้ไม่เกิน 2,500 เหรี ยญสิ งคโปร์
(2) ทํางานกับบริ ษทั นายจ้างอย่างน้อย 3 เดือน
สิ ทธิในการลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางาน
ระยะเวลาทํางาน
จํานวนวันลาพักร้อน
ปี ที่ 1
7
ปี ที่ 2
8
ปี ที่ 3
9
ปี ที่ 4
10
ปี ที่ 5
11
ปี ที่ 6
12
ปี ที่ 7
13
ปี ที่ 8 และหลังจากนั้น
14
2.4 วันหยุดราชการประจําปี /วันหยุดตามประเพณี (Public Holiday)
ลูกจ้างที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (Employment Act)
จะได้รับสิ ทธิ วนั หยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศสิ งคโปร์ มีท้ งั หมด 11 วัน ได้แก่ วันปี ใหม่, วันตรุ ษจีน (2 วัน)
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วันตรุ ษแขก (2 วัน), Good Friday, วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันชาติสิงคโปร์ , วันปี ใหม่ (ชาวอินเดีย)
วันคริ สต์มาส
- ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยงในวันหยุดราชการ หากลูกจ้างไม่ขาดงานหรื อ
ได้รับอนุญาตให้ลาป่ วย ลาพักร้อน ก่อนหรื อหลังวันหยุด
- การจ่ายค่าจ้างกรณี ทาํ งานในวันหยุดตามประเพณี เป็ นไปตามตารางด้านล่าง
วันหยุดราชการประจําปี /วันหยุดตามประเพณี
ตรงกับ
1. วันทํางาน (working day)

2. วันพักผ่อนประจําปี (rest day)

สิ ทธิทลี่ ูกจ้ างได้ รับ
- ค่าจ้างพื้นฐานเพิม่ อีก 1 วัน
- ค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง
- ค่าล่วงเวลา (กรณี ทาํ งานเกินเวลาปกติ)
- ค่าจ้างจากการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์
- ค่าล่วงเวลา (กรณี ทาํ งานเกินเวลาปกติ)
วันทํางานถัดไปจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง

3. วันไม่ทาํ งาน (non-working day) เช่น วันเสาร์ - ค่าล่วงเวลา (กรณีทาํ งานเกินเวลาปกติ)
- ค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้น 1 วัน หรื อมีวนั หยุดเพิ่มให้ 1 วัน
กรณี ลูกจ้างทํางาน 5 วัน
3. การเลิกสั ญญาจ้ าง
การบอกเลิกสัญญาจ้างสามารถทําได้โดยการแจ้งล่วงหน้าและไม่แจ้งล่วงหน้า กรณี
ลูกจ้างขอบอกเลิกสัญญาจ้างมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรณี แจ้งนายจ้างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กาํ หนดในสัญญาจ้างหรื อตามที่ตกลงทางวาจา หากไม่มีการตกลงไว้ให้ระยะเวลาเป็ นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลาการทํางาน

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า

น้อยกว่า 26 สัปดาห์

1 วัน

ตั้งแต่ 26 สัปดาห์ แต่นอ้ ยกว่า 2 ปี

1 สัปดาห์
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ตั้งแต่ 2 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

2 สัปดาห์

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

4 สัปดาห์

2. กรณี ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ลูกจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กาํ หนดในสัญญาจ้าง
3. กรณี น ายจ้า งบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้า งเนื่ อ งจากลู ก จ้า งมี ค วามผิด นายจ้า งต้อ งทํา การ
สอบสวนลูกจ้างก่อนที่จะลงโทษลูกจ้าง
4. ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็ นธรรมสามารถยื่นอุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานได้
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แผนผังขั้นตอน การดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ กรณีคนงานไทยในประเทศสิ งคโปร์ เสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
คนงานเสี ยชีวติ
เนื่องจากการทํางาน

นายจ้างสิ งคโปร์
แจ้งตํารวจ

ตํารวจพร้อมหมอพิสูจน์ศพ

แพทย์ออก

ตํารวจสรุ ปรายงานศาล

เพื่อระบุสาเหตุการเสี ยชีวิต

ใบมรณบัตรสิ งคโปร์

เพื่อบันทึกว่ามีคนงาน

ของคนงาน

ให้นายจ้างสิ งคโปร์

เสี ยชีวิตเนื่องจากการทํางาน

นายจ้างสิ งคโปร์ MOM และ สอท.
สิ งคโปร์เพื่อออกใบมรณบัตรไทย
และส่ งศพให้ญาติที่เมืองไทย

รง. (สปร.) แจ้ง รงจ.

สนร. สิ งคโปร์

MOM แจ้ง สนร. สิ งคโปร์

MOM

ติดต่อญาติผตู ้ าย

แจ้ง รง. ติดต่อ

ขอหลักฐานการเป็ นทายาท

Occupational Safety

ญาติเมืองไทย

และรายชื่อทายาท

And Health Division

ศาลแจ้ง MOM

จังหวัดส่ งหลักฐาน

สปร.

สนร.สิ งค์โปร

MOM ตรวจสอบ

MOM ส่ ง Check

ทั้งหมดให้ สปร.

ส่ ง

ส่ ง

หลักฐาน สัง่ จ่าย Check

ให้

สนร.สิ งค์โปร

MOM

ให้ทายาทแต่ละคน

สนร.สิ งคโปร์

เร็ วสุ ด 6 เดือน
ช้าสุ ด ปี ครึ่ ง

จังหวัดแจ้งญาติ

สปร. ส่ ง Check

สนร.สิ งคโปร์

มารับ Check

ให้จงั หวัด

ส่ ง Check สปร.
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หนังสื อรับรองผู้อยู่ในอุปการะ
กรณีของนาย....................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………ตําแหน่ง...................
ได้สอบข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว ขอรับรองว่า บุคคลดังมีลายมือชื่อด้านล่างนี้ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
ความอุปการะโดยสุ จริ ต.....................................................................................................คนงานผูเ้ สี ยชีวิต
และต้องอาศัยเงินรายได้ของคนงานผูเ้ สี ยชีวิตในการยังชีพ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

อายุ

ความสัมพันธ์
กับผูต้ าย

ร้อยละของการ
พึ่งพาอาศัย

1
2
3
4
5
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน..............................พ.ศ................................................

ลายมือชื่อ………………………………..
(..............................................)
ตําแหน่ง...................................................
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CERTIFICATE OF DEPENDENCY
In the matter of deceased Workman.....................................................
Having made an inquiry and investigation I, Mr./Mrs./Miss………………………….................................
hereby certify that the following member of the deceased family are bonafide dependants of the deceased
workman Mr./Mrs./Miss…………………………………………..and they were dependant on the
deceased’s earning at the time of his death to the extent shown against their names as bellow:Degree of
Dependency
No.
Name of Dependants
Address
Age
Relationship
(to be in
percentage)
1
2
3
4
5
Date this the................................................

Signature………………………………..
(..............................................)
Position...................................................
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คํายินยอมของผู้อยู่ในอุปการะ
เขียนที่…………………………………
วันที่...........เดือน...................พ.ศ..........
ข้าพเจ้าผูม้ ีรายชื่ อข้างล่างนี้ เป็ นผูอ้ ยู่ในอุปการะโดยสุ จริ ตของ นาย/นาง/นางสาว......................
คนงานซึ่งเสี ยชีวิตในประเทศสิ งคโปร์
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)

ลายมือชื่อ………………………..พยาน
(..................................)
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AUTHENTICATED STATEMENT
We , who has the name losted below, as a bonafide dependant to the deceased workman in
Singapore Mr./Mrs./Miss……………………………………………………………

1. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
2. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
3. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
4. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
5. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
6. Signature………………………..Dependant
(.....................................)

Witnessed by
.........................................
(.......................................)
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