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กี่�รข้อภ�ษ่หักี่ฝี�กี่ค้ำนำ

 นั�ยจ้�งจะหักเงินัค่�ภ�ษีีจ�กเงินัเดือนัแรงง�นัท้กร�ย แลัะจะคืนัให้ห�กไม่เสีำยภ�ษีี แต่่

ห�กแรงง�นัไทยทำ�ง�นัเกินั 60 วันั แต่่น้ัอยกว่� 183 วันั ก็จะต้่องเสีำยภ�ษีีร้อยลัะ 15 นั�ยจ้�งก็จะ

หักเงินัต่�มจำ�นัวนัที�ได้รับแจ้งจ�กสำรรพึ�กรสำงิคโปร ์ดังนัั�นัห�กลูักจ้�งต่อ้งก�รทร�บก�รประเมนิัผู้ลั

ก�รเสีำยภ�ษีีก่อนัเดินัท�งกลัับ ควรแจ้งนั�ยจ้�งก่อนัก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งอย่�งน้ัอย 2 – 4 สัำปด�ห์

 กรณีีที�แรงง�นัไทยมีคว�มจำ�เป็นัต้่องเดินัท�งกลัับประเทศไทยก่อนัได้รับผู้ลัประเมินัก�ร

เสีำยภ�ษีี ให้แรงง�นัไทยติ่ดต่่อ สำนัร.สิำงคโปร์ พึร้อมเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�

      1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง (Passport) ท้กหน้ั�ที�มีต่ร�ประทับ

      2. สำำ�เนั�ใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work – permit)

      3. สำำ�เนั�หลัักฐ�นัก�รรับเงินัค่�จ้�ง ที�แสำดงว่�มีก�รหักเงินัค่�จ้�งไว้เพืึ�อเสีำยภ�ษีี

 11. กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้ท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ กระทรวงแรงง�นัใช้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่� 

ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA) ให้

ลูักจ้�งเรียกร้องค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บหรือเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นัโดยไม่จำ�เป็นัต้่องฟ้องร้อง 

ในัศ�ลั ซึิ�งถืึอว่�เป็นัวิธีิก�รที�ถูึกที�ส้ำด รวดเร็ว แลัะไม่ต้่องใช้่ทนั�ยคว�ม  ปกติ่ใช้่เวลั�ดำ�เนิันัก�ร

ประม�ณี 3-6 เดือนั อ�จใช้่เวลั�ม�กขึ�นัสำำ�หรับก�รบ�ดเจ็บบ�งกรณีีที�แพึทย์จะต้่องใช้่เวลั�ในั 

ก�รประเมินัสำมรรถึภ�พึของผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ แต่่อย่�งไรก็ต่�มลูักจ้�งมีท�งเลืัอกที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั

โดยใช้่ WICA หรือ กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law)

 กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA) เป็นักฎหม�ยที�กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ทดแทนั 

ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ที�เกิดขึ�นัจ�กอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั โดยค้้มครอง 

ลูักจ้�งท้กคนัไม่ว่�จะเป็นัช่�วท้องถิึ�นัหรือช่�วต่่�งช่�ติ่ที�อยู่ภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�งหรือก�รฝึ่กง�นั 

โดยไม่คำ�นึังถึึงร�ยได้ ยกเว้นั

 -  ผูู้้รับเหม�อิสำระ แลัะ ผูู้้ประกอบอ�ชี่พึส่ำวนัตั่ว

 -  คนัทำ�ง�นับ้�นั

 -  พึนัักง�นัในัเครื�องแบบ (ทห�รในักองทัพึสิำงคโปร์  ต่ำ�รวจ องค์กรป้องกันัฝ่่�ยพึลัเรือนั    

กรมร�ช่ทัณีฑ์์ แลัะหน่ัวยปร�บปร�มย�เสำพึติ่ดแห่งประเทศสิำงคโปร์)

 1) ลูักจ้�งจะเรียกร้องขอค่�ทดแทนัได้กรณีี

      -  ได้รับบ�ดเจ็บเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั

      -  ได้รับบ�ดเจ็บขณีะทำ�ง�นัที�ได้รับมอบหม�ยในัต่่�งประเทศ

      -  เป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั

สิิงคำโปร์



138
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

      -  เจ็บป่วยโดยมีสำ�เหต้่ม�จ�กก�รสัำมผัู้สำหรืออยูใ่นัสำภ�พึแวดล้ัอมส่้ำมเสีำ�ยงจ�กสำ�รเคมี 

 2) ข้อปฏิิบัติ่เมื�อลูักจ้�งได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั

 ก. ร�ยง�นัก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่

      -  เข้�รับก�รรักษี�กับแพึทย์ที�มีใบอน้ัญ�ต่รักษี�พึย�บ�ลัในัประเทศสิำงคโปร์เท่�นัั�นั 

แลัะต้่องแจ้งให้นั�ยจ้�งทร�บโดยเร็ว 

      -  นั�ยจ้�งจะต่้องแจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บห�กลูักจ้�งเข้�รับ

ก�รรักษี�พึย�บ�ลัอย่�งน้ัอย 24 ชั่�วโมง หรือ ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ลั�ป่วยตั่�งแต่่ 3 วันัขึ�นัไป 

      -  ลูักจ้�งนัำ�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อจะได้รับค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย ลูักจ้�งควรเก็บสำำ�เนั�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ด้วย

      -  นั�ยจ้�งควรจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัโดยต่รงกับสำถึ�นัพึย�บ�ลั แต่่ห�กลูักจ้�งจ่�ย 

ไปก่อนัให้นัำ�ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลัฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อให้นั�ยจ้�งช่ำ�ระเงินัคืนั ลูักจ้�ง

ควรเก็บสำำ�เนั�ไว้ด้วย

      -  ต่รวจสำอบกับนั�ยจ้�งว่�ได้แจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

 แล้ัวหรือไม่

      -  แจ้งกระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ห�กนั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัคืนัแลัะค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย

 ข. ยื�นัแบบฟอร์มขอรับค่�ทดแทนั

         -  เมื�อกระทรวงแรงง�นัได้รับแจ้งอ้บัต่ิเหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั กระทรวงแรงง�นัจะสำ่ง 

แบบฟอร์มพึร้อมหม�ยเลัขอ้�งอิงข้อเรียกร้อง ห�กลูักจ้�งตั่ดสิำนัใจที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั 

ภ�ยใต่้กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA)  แลั้วก็ให้สำ่งคืนัแบบฟอร์มดังกลั่�วภ�ยในัเวลั� 1 ปี นัับตั่�งแต่่ 

วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่กระทรวงแรงง�นัจะดำ�เนิันัก�รได้ก็ต่่อเมื�อได้รับแบบฟอร์มที�สำ่งให้คืนั 

ห�กพึ้นัระยะเวลั� 1 ปีไปแล้ัวลูักจ้�งก็จะไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องค่�ทดแทนัได้ 

      -  ต่รวจสำอบคว�มคืบหน้ั�ของก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั

 ค. พึบแพึทย์เพืึ�อก�รประเมินัผู้ลั

         -  หลัังจ�กรับก�รรักษี�หลัังประสำบอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั แพึทย์จะนััดผูู้้ป่วย 

ให้กลัับไปพึบแพึทย์เป็นัระยะๆ ซึิ�งผูู้้ป่วยจะต่้องไปพึบแพึทย์ท้กครั�งถึึงแม้ว่�แพึทย์จะไม่อน้ัญ�ต่

ให้ลั�ป่วยแลัะให้กลัับไปทำ�ง�นัต่�มปกติ่แล้ัวก็ต่�ม เพืึ�อแพึทยจ์ะได้ดพูึฒันั�ก�รว่�กลัับม�เป็นัปกติ่

หรือไม่แลัะเมื�ออ�ก�รทรงตั่วแล้ัวแพึทย์ก็จะย้ติ่ก�รรักษี�เพืึ�อประเมินัผู้ลัก�รสูำญเสีำย

       -  ลูักจ้�งที�ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นัควรได้รับก�รรักษี�อย่�งต่่อเนืั�องที� 

โรงพึย�บ�ลัเดียวกันั ห�กเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัลูักจ้�งต้่องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัไปก่อนัแล้ัวกลัับม�
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เบิกกับนั�ยจ�้ง แพึทยค์นัใหมจ่ะต่อ้งเปน็ัผูู้รั้บรองว�่เปน็ัก�รบ�ดเจ็บที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั แลัะเมื�อ

ไมไ่ดไ้ปต่�มนััดกบัแพึทยค์นัเดิม เรื�องค�่ทดแทนักรณีีอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นักจ็ะถูึกระงับชั่�วคร�ว

ทำ�ให้เกิดคว�มลั่�ช่้� ดังนัั�นัไม่ควรเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัเพึร�ะไม่ว่�จะเป็นัโรงพึย�บ�ลัไหนัก็จะได้

รับก�รรักษี�ระดับมืออ�ชี่พึเหมือนักันั

        -  ระหว่�งดำ�เนิันัก�รเรื�องค่�ทดแทนั นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึสำ่งลูักจ้�งช่�วต่่�งช่�ติ่ 

กลัับประเทศบ้�นัเกิดได้ ห�กกระทรวงแรงง�นัประสำงค์ให้แรงง�นันัั�นัยังคงอยู่ในัประเทศสิำงคโปร์

      -  โรงพึย�บ�ลัจะประเมินัอ�ก�รแลัะแจ้งผู้ลัก�รประเมินั (% ของก�รท้พึพึลัภ�พึ) 

ให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บ

 ง. รับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์คำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ออกหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment : NOA)  

ให้ลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง แลัะบริษัีทประกันั

      -  ห�กไม่มีผูู้้ใดคัดค้�นัก�รประเมินัของกระทรวงแรงง�นั (MOM) นั�ยจ้�งหรือบริษัีท

ประกันัภัยจะต่้องช่ำ�ระเงินัภ�ยในั 21 วันันัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอประเมินัผู้ลั นั�ยจ้�ง 

ไม่สำ�ม�รถึ หักเงินัค�่รักษี�พึย�บ�ลัแลัะค�่จ�้งระหว�่งลั�ปว่ยจ�กเงินัค�่ทดแทนัได ้(กรณีีที�คัดค�้นั

ก�รประเมินัผู้ลัจะต่้องสำ่งแบบฟอร์มก�รคัดค้�นัภ�ยในั 14 วันั นัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอ

ประเมินัผู้ลั) 

      -  เมื�อท้กฝ่่�ยเห็นัด้วยกับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment - NOA) 

แลัะได้มีก�รจ่�ยเงินัค่�ทดแทนัให้กับลูักจ้�งแล้ัวก็ถืึอว่�ก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัได้สิำ�นัส้ำดลัง ลูักจ้�ง

ไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องโดยใช้่กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law) ได้อีกหม�ยเหต้่ ห�กนั�ยจ้�ง

ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มคำ�สัำ�งของกระทรวงแรงง�นั นั�ยจ้�งอ�จถูึกฟ้องร้องดำ�เนิันัคดี อย่�งไรก็ต่�มยัง 

ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ลูักจ้�งจะได้รับเงินัค่�ทดแทนั ลูักจ้�งต่้องร้องขอให้ศ�ลัสัำ�งบังคับต่�มคำ�สัำ�ง 

ด้วยต่นัเองที�ฝ่่�ยบังคับคดี (Bailiff’s section) ในัศ�ลัชั่�นัต้่นั (State Court) ที� 1 Havelock 

Square, Singapore 059724

 3) ประเภทสิำทธิิประโยช่น์ั ภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�ก 

ก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA)  

  ก)  ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย
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  ข) ค่�รักษี�พึย�บ�ลั นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัในัวงเงินัสูำงส้ำด 

36,000 เหรียญสิำงคโปร์ หรือเป็นัระยะเวลั� 1 ปีนัับจ�กวันัที�ประสำบอ้บัติ่เหต้่

  ค) เงินัค่�ทดแทนักรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วรหรือเสีำยชี่วิต่

       -  กรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วร (Permanent Incapacity – PI) โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณี 

จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง  = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนัของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย้

 x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

      -  ก�รเสีำยชี่วิต่ (Death) เมื�อเกิดอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นัจนัทำ�ให้ลูักจ้�ง 

เสีำยชี่วิต่ โดยช่ำ�ระเงินัค่�ทดแทนันีั�ให้แก่สำม�ชิ่กในัครอบครัวหรือผูู้้อยู่ในัอ้ปก�ระของลูักจ้�ง

ที�เสีำยชี่วิต่ โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนั

ของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย ้x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

นำอกี่ Medical Leave

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

ในำ Hospitalisation Leave
ค่ำ�จ้ั�งระหว่�งล�ป�วย

สูำงส้ำด 14 วันั สูำงส้ำด 60 วันั จ่�ยเต็่มต่�มค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

วันัที� 15 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 

นัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

วันัที� 61 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 
โดยนัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

จ่�ย 2/3 ของค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $218,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ขั�นัสูำงส้ำด $262,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $69,000 

ขั�นัสูำงส้ำด $204,000 

 12. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยนำอกี่เวล�ง�นำ

 1. ก�รประสำบอันัต่ร�ยใดก็ต่�มที�ไม่ได้เกิดในัสำถึ�นัที�ทำ�ง�นั แลัะไม่ได้เป็นัง�นัที�นั�ยจ้�ง 

สัำ�งให้ทำ� กฎหม�ยจะไม่ค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มพึระร�ช่บัญญัติ่ว่�ด้วยเงินัทดแทนัก�รบ�ดเจ็บ

สิิงคำโปร์
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จ�กก�รทำ�ง�นั เช่่นั ก�รทะเลั�ะวิว�ทจนัได้รับบ�ดเจ็บ ขี�จักรย�นัไปช่นัต้่นัไม้ข�หัก หรือเสีำยชี่วิต่

ก็ต่�ม กรณีีเช่่นันีั�จะได้รับก�รค้้มครองจ�กประกันัค่�รักษี�พึย�บ�ลั

 2. ห�กเสีำยชี่วิต่ นั�ยจ้�งจะรับผิู้ดช่อบเรื�องก�รสำ่งศพึกลัับประเทศไทย โดยปกติ่ใช่้เวลั�

ก�รส่ำงศพึกลัับประม�ณี 1 สัำปด�ห์

 3. สิำทธิิประโยช่นั์อื�นัๆ ได้แก่ ค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ย เงินัหักฝ่�ก แลัะเงินับริจ�คที�นั�ยจ้�ง

ยินัดีจะบริจ�คให้ท�ย�ทผูู้้ต่�ย

 หม�ยเหต้่ สำำ�หรับกรณีีนีั�ผูู้้ประสำบอันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บจะต้่องมอบหม�ยให้ทนั�ยคว�ม

ดำ�เนิันัก�รฟ้องร้องเรียกค่�เสีำยห�ยแลัะเงินัทดแทนัจ�กผูู้้ที�กระทำ�ก�รลัะเมิด อันัเป็นัเหต้่ได้รับ

อันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บส่ำวนักรณีีเสีำยช่วีติ่ท�ย�ทต้่องลังนั�มแต่่งตั่�งทนั�ยพึร้อมจัดเต่รียมเอกสำ�รต่�ม

ข้อ 2 ให้ทนั�ยคว�มดำ�เนิันัก�รต่่อไป

ข้้อปฏิิบัื้ติ้ข้องลูกี่จ้ั�งท่�สิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งและประสิงค์ำข้อเดิีนำท�งออกี่นำอกี่ประเทศสิิงคำโปร์ 

 1) ลูักจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ให้นั�ยจ้�งทร�บเนืั�องจ�กนั�ยจ้�งต้่องยื�นัแบบร�ยได้ของ

ลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์เพืึ�อประเมินัภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (Tax Clearance) แลัะนั�ยจ้�ง

จะต้่องให้ลูักจ้�งจ่�ยภ�ษีีร�ยได้ก่อนัเดินัท�งออกนัอกประเทศ

 2) นั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์แลัะระงับก�รจ่�ยค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� แลัะ

อื�นัๆ ของลูักจ้�งจนักว่�จะได้รับคำ�สัำ�งจ�กสำรรพึ�กรสำิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of 

Singapore - IRAS)

 3) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะดำ�เนิันัก�รภ�ยในั 7 วันั ห�กนั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ 

ของลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ผู่้�นัระบบออนัไลัน์ั (e-filed) แต่่จะใช้่เวลั� 21 วันัห�กเป็นัก�ร 

ส่ำงเอกสำ�รท�งจดหม�ยหรือโทรสำ�ร

 4) ขั�นัต่อนัก�รประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี

 5) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะมีคำ�สัำ�งให้นั�ยจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีร�ยได้ของลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง 

จะใช้่เงินัค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ยของลัูกจ้�งจ่�ยให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ ห�กมีเงินัค่�จ้�งเหลัือจึงจะ 

จ่�ยคืนัให้กับลูักจ้�ง

 6) ลูักจ้�งจะไดรั้บใบประเมนิัผู้ลัก�รเสำยีภ�ษีี ห�กเงนิัที�นั�ยจ้�งนัำ�ม�ช่ำ�ระค�่ภ�ษีีใหลู้ักจ้�ง

ไม่เพีึยงพึอ ลูักจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบในัส่ำวนัที�ข�ด กรณีีที�ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีไม่ครบ สำรรพึ�กรสิำงคโปร์

จะแต่่งตั่�งให้ธินั�ค�รหรือทนั�ยดำ�เนิันัก�รให้ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีี หรือลูักจ้�งอ�จไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ให้

เดินัท�งออกนัอกประเทศ หรือก�รดำ�เนิันัก�รในัชั่�นัศ�ลั 

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

สิิงคำโปร์
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การดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
กรณีคนงานไทยในประเทศสิงคโปรเ์สียชีวิตเนื่องจากการทํางาน

แผนผัง
ขั้นตอน

แพทย์ออกใบมรณบัตร
สิงคโปร์ให้

นายจ้างสิงคโปร์

นายจ้างสิงคโปร์ MOM และ สอท.
สิงคโปร์เพื่อออกใบมรณบัตรไทย

และส่งศพให้ญาติที่เมืองไทย

ตํารวจพร้อมหมอพิสูจน์ศพ
เพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิต

ของคนงาน

ตํารวจสรุปรายงานศาล
เพื่อบันทึกว่ามีคนงาน

เสียชีวิตเนื่องจากการทํางาน

คนงานเสียชีวิต
เนื่องจากการทํางาน

Mom
Occupational Safety
And Health Division

MOM แจ้ง สนร. สิงคโปร์
ขอหลักฐานการเป็นทายาท

และรายชื่อทายาท

MOM ตรวจสอบหลักฐาน
สั่งจ่าย Check ให้
ทายาทแต่ละคน

MOM ส่ง Check
ให้ สนร. สิงคโปร์

นายจ้างสิงคโปร์
แจ้งตํารวจ

รง. (สปร) แจ้ง รงจ.
ติดต่อญาติผู้ตาย

สนร. สิงคโปร์ แจ้ง รง.
ติดต่อญาติเมืองไทย

จังหวัดส่งหลักฐาน
ทั้งหมดให้ สปร.

สปร. ส่ง สนร.
สิงคโปร์

สนร. สิงคโปร์ส่ง
 MOM

จังหวัดแจ้งญาติ
มารับ Check

สปร. ส่ง Check
ให้จังหวัด

สนร. สิงคโปร์
ส่ง Check สปร.

ศาลแจ้ง MOM

เร็วสุด 6 เดือน
ช้าสุด ปีครึ่ง



กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

www.mol.go.th


