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1. เงินำค่ำ�ต้อบื้แทนำ/เงินำค่ำ�จ้ั�ง The Remuneration

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

 สิำงคโปร์มีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) ค้้มครองลูักจ้�งทั�งช่�วท้องถิึ�นั

แลัะช่�วต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�ง ยกเว้นั คนัประจำ�เรือ คนัทำ�ง�นับ้�นั แลัะ ข้�ร�ช่ก�ร

 1. สัิญี่ญี่�จ้ั�ง หม�ยถึึงสัำญญ�ระหว่�งลูักจ้�งแลัะนั�ยจ้�งซึิ�งลูักจ้�งต่กลังจะทำ�ง�นั 

ให้นั�ยจ้�งแลัะนั�ยจ้�งจะให้ค่�จ้�งกับลูักจ้�งระหว่�งทำ�ง�นั รวมถึึงเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัอื�นัๆ 

เช่่นั ลัักษีณีะง�นั ค่�จ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั เป็นัต้่นั สัำญญ�จ้�งจะเป็นัตั่วช่่วยในัก�รย้ติ่ข้อพิึพึ�ท

ระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

  กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งท้กร�ยจะต้่องมี

เอกสำ�รที�เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นัดังต่่อไปนีั�

      -  เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัที�สำำ�คัญ (Key employment terms : KETs) เช่่นั หนั้�ที� 

คว�มรับผิู้ดช่อบของลูักจ้�ง วันัเริ�มง�นั ระยะเวลั�ก�รจ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั ค่�จ้�ง ระยะเวลั�ที�

จ่�ยค่�จ้�ง เบี�ยเลีั�ยง ก�รหักค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� ประกันัส้ำขภ�พึ ค่�รักษี�พึย�บ�ลั เป็นัต้่นั

      -  ใบแจ้งเงินัเดือนั (Itemised payslips)

      -  ประวัติ่ก�รจ้�งง�นั (Keeping employment records) 

 2. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ เป็นัไปต่�มขอ้กำ�หนัดในัสำญัญ�จ้�ง ซึิ�งโดยทั�วไปจะกำ�หนัดให้ทำ�ง�นั 

5 วันั วันัลัะ 9 ชั่�วโมง หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์ ห�กทำ�ง�นัม�กกว่� 5 วันั ก็จะทำ�วันัลัะ 8 ชั่�วโมง 

หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์

 3. ค่ำ�จ้ั�ง หม�ยถึึง จำ�นัวนัเงนิัที�ลูักจ้�งสำมควรที�จะไดรั้บต่�มอตั่ร�ที�ต่กลังกนััไว้ในัสัำญญ�

จ้�ง สิำงคโปร์ไม่มีกฎหม�ยแรงง�นัขั�นัต่ำ�� ดังนัั�นัค่�จ้�งจึงขึ�นัอยู่กับข้อต่กลังระหว่�งลูักจ้�งแลัะ

นั�ยจ้�ง โดยนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งอย่�งน้ัอยเดือนัลัะครั�ง แลัะไม่เกินั 7 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยค่�จ้�ง นั�ยจ้�งจะลัดค่�จ้�งได้ก็ต่่อเมื�อลูักจ้�งยินัยอมเท่�นัั�นั 

 4. ค่ำ�ล่วงเวล� หม�ยถึึงค่�จ้�งกรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ (ไม่รวม 

เวลั�พัึก) โดยอัต่ร�ค่�ล่ัวงเวลั�ต่้องไม่ต่ำ��กว่� 1.5 เท่�ของค่�จ้�ง คำ�นัวณีโดยใช้่ค่�จ้�งปกต่ิ 

ต่่อชั่�วโมงx1.5xจำ�นัวนัชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� แลัะจะต้่องจ่�ยภ�ยในั 14 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยเงินัเดือนั  

 5.  วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์ (Rest day) ลูักจ้�งจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ 1 วันั 

สิิงคำโปร์



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 133

อ�จจะเป็นัวันัอ�ทิต่ย์หรือวันัใดก็ได้ที�นั�ยจ้�งแจ้งให้ลูักจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั�ท้กๆ ต้่นัเดือนั ห�ก 

ทำ�ง�นักะจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ติ่ดต่่อกันัได้ถึึง 30 ชั่�วโมง โดยก�รจ่�ยค่�จ้�งกรณีีทำ�ง�นั

ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์มีดังนีั�

      ก). ห�กนั�ยจ้�งสัำ�งให้ทำ�ง�นัในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -   ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 2 วันั 

ของวันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

      ข) ลูักจ้�งขอทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1/2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของ 

วันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

 6. ล�ป�วย (Sick leave) ลูักจ้�งที�ได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั

(Employment Act) ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั แลัะแจ้งนั�ยจ้�งหรือพึย�ย�ม 

ที�จะแจ้งนั�ยจ้�งถึึงก�รลั�ป่วยภ�ยในั 48 ชั่�วโมง จะได้รับสิำทธิิในัก�รลั�ป่วย ห�กเป็นัผูู้้ป่วย

นัอกจะต่้องมีใบรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Medical Registration 

Act หรือทันัต่แพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Dental Registration Act ห�กเป็นัผูู้้ป่วยในั 

(Hospitalisation leave)

  - จะต้่องพัึกรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั หรือ ได้รับก�รผู่้�ตั่ดย่อย

  - ถูึกกักบริเวณีภ�ยใต้่ก�รบังคับของกฎหม�ย  

  - ได้รับก�รรับรองจ�กแพึทย์ที�สำ�ม�รถึรับผูู้้ป่วยเข้�รับก�รรักษี�ในัโรงพึย�บ�ลั 

รวมถึึงแพึทย์จ�ก National Specialty Centres and Ambulatory Surgical Centres สิำทธิิในั

ก�รลั�ป่วยของลัูกจ้�งที�ได้รับค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�ง

โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�ทำ�ง�นำ
จัำ�นำวนำวันำล�ป�วย ท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง  (ผู้ป�วยนำอกี่)

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง (ผู้ป�วยในำ)

3  เดือนั 5 15

4  เดือนั 8 30
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5  เดือนั 11 45

ตั่�งแต่่ 6  เดือนัขึ�นัไป 14 60

 นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ปรึกษี�แพึทย์ (Consultation fee) ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นักับ

นั�ยจ้�งตั่�งแต่่ 3 เดือนัขึ�นัไป มีใบรับรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ในัโรงพึย�บ�ลัของรัฐหรือแพึทย์

ของบริษัีท 

 7. วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี (Annual leave) ลูักจ้�งจะได้รับสิำทธิิวันัหย้ดพัึกผู่้อนั 

ประจำ�ปี ห�กลูักจ้�งได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) แลัะ

ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั โดยสิำทธิิในัก�รลั�พัึกร้อนัขึ�นัอยูกั่บระยะเวลั�ก�รทำ�ง�นั 

 8. วันำหย่ดีร�ชกี่�ร (Public holiday) วันัหยด้ร�ช่ก�รประจำ�ปีของประเทศสิำงคโปร์มี

ทั�งหมด 11 วันั  ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  ในัวันัหย้ดร�ช่ก�รห�ก

ลูักจ้�งไม่ข�ดง�นัก่อนัหรือหลัังวันัหยด้  ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหยด้ร�ช่ก�ร ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�ง

ดังนีั�

ระยะเวล�ทำ�ง�นำ จัำ�นำวนำวันำล�พัักี่ร้อนำ

ปีที�  1 7

ปีที�  2 8

ปีที�  3 9

ปีที�  4 10

ปีที�  5 11

ปีที�  6 12

ปีที�  7 13

ตั่�งแต่่ปีที�  8 เป็นัต้่นัไป 14
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 9. ภ�ษ่ร�ยไดี้ ผูู้้มีร�ยได้ในัประเทศสิำงคโปร์จะต้่องยื�นัแสำดงร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ 

อัต่ร�ที�ต้่องเสีำยภ�ษีีจะขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ที�อ�ศัยอยูใ่นัประเทศสิำงคโปร์ โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�อยู่ในำประเทศสิิงคำโปร์ 

ต่�มปีปฏิิทินั (1 ม.ค. – 31 ธิ.ค.)

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

1. น้ัอยกว่� 60 วันั ได้รับก�รยกเว้นั แต่่ไม่รวมถึึง ต่ำ�แหน่ังผูู้้อำ�นัวยก�ร 
ผูู้้บริห�ร 

2. ระหว่�ง 61 วันั ถึึง 182 วันั 15% ของร�ยได้ทั�งหมดไม่มีก�รหักค่�ลัดหย่อนัใดๆ

3. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในั 1 ปี ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

4. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในัระยะเวลั� 2 ปี  

   ติ่ดต่่อกันั
ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

5. ติ่ดต่่อกันั 3 ปี ต่�มอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

วันำหย่ดีร�ชกี่�รต้รงกัี่บื้ สิิทธิิท่�ลูกี่จ้ั�งได้ีรับื้

1. วันัทำ�ง�นั (working day) - ค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นั (basic raye of pay) เพิึ�มอีก 1 วันั
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)

2. วันัพัึกผู่้อนัประจำ�ปี (rest day) - ค่�จ้�งจ�กก�รทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์ (rest day)
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)
วันัทำ�ง�นัถัึดไปจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง

3. วันัไม่ทำ�ง�นั (non-working day)  

เช่่นั วันัเสำ�ร์ กรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นั 5 วันั

- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ในัวันัเสำ�ร์)
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay) เพิึ�มขึ�นั 
1 วันั หรือ มีวันัหย้ดเพิึ�มให้ 1 วันั 
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 อัต่ร�ก�รก�รเสีำยภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (นัับตั่�งแต่่ปีประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี 2560)

ร�ยได้ี (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์) อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่ (ร้อยละ) จัำ�นำวนำเงินำ (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์)

20,000 แรก

10,000 ถัึดไป
0
2

0

200

30,000 แรก

10,000 ถัึดไป

-
3.5

200

350

40,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
7

550

2,800

80,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
11.5

3,350

4,600

120,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
15

7,950

6,000

160,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
18

13,950

7,200

200,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19

21,150

7,600

240,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19.5

28,750

7,800

280,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
20

36,550

8,000

320,000 แรก

ส่ำวนัเกินั 320,000

-
22

44,550

หมู�ยเหต่้ : ค่�ลัดหยอ่นับ้คคลัธิรรมด�ของปปีระเมนิัผู้ลั 2562 ที�ร้อยลัะ 50 แต่่ไมเ่กินั 200 เหรยีญ 

               สิำงคโปร์
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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
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