
ข้อแนะน ำส ำหรับคนไทยที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ 

1. สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีคา่ใช้จา่ยด้านการรักษาพยาบาลทัง้โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในอตัราสงูเป็น

อนัดบัต้น ๆ ของโลก ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะเดนิทางไปท่องเท่ียวสิงคโปร์ ควรค านงึถึงการประกนัภยัการเดินทางท่ีคุ้มครองคา่

รักษาพยาบาลท่ีเพียงพอและมีอายกุารใช้งานตลอดชว่งระยะเวลาการเดนิทาง เผ่ือในกรณีเกิดการเจ็บป่วย 

บาดเจ็บ หรือเหตผุลทางการแพทย์อ่ืนๆ ท่ีต้องเข้ารับการรักษาหรือค้างคืนในโรงพยาบาล 

2. ในการผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints 

Authority: ICA) ซึง่เป็นหนว่ยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการอนญุาตหรือปฏิเสธการเข้าเมืองของ

ชาวตา่งชาต ิอาจซกัถามและขอให้ผู้ เดินทางเข้าเมืองตอบค าถามหรือแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางตา่งๆ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาการเข้าเมือง 

ดงันัน้ ผู้ เดนิทางไปสิงคโปร์ควรมีความพร้อมด้านข้อมลูและเอกสาร ขณะผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง อาทิ 

- เอกสารหลกัฐานการจองโรงแรมท่ีพกั 

- บตัรโดยสารขากลบั 

- แผนการเดนิทางทอ่งเท่ียว 

- เงินสกลุสิงคโปร์ในจ านวนท่ีพอเพียงตลอดระยะเวลาของการท่องเท่ียว/พ านกัในสิงคโปร์ 

- ผู้ ท่ีเคยเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ อาจน าเอกสารการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ รวมทัง้หนงัสือเดนิทางเลม่เดมิก่อน

เปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีประวตักิารอยูเ่กินก าหนด มีประวตักิารลกัลอบท างาน เดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนกัท่องเท่ียว และ

พ านกัอยูเ่ป็นระยะเวลานาน เคยเข้าเมืองสิงคโปร์ภายใต้ช่ืออ่ืน (เชน่ มีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ) โดยไมไ่ด้แจ้งใน

ใบตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ใบสีขาว) ของส านกังานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) หรือกรณีอ่ืน ๆ ท่ีเข้าขา่ยต้อง

สงสยัวา่แอบลกัลอบท างาน โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง

สิงคโปร์ ซึง่หากเจ้าหน้าท่ีพบข้อสงสยัและความไมเ่หมาะสมใดๆ ก็อาจจะปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ หรืออาจจะให้มี

การขึน้บญัชีผู้ ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าสิงคโปร์เป็นระยะเวลาหนึง่ 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีได้รับการปฏิเสธการเข้าเมือง สามารถติดตอ่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เพ่ือสอบถาม/

ร้องเรียน/ตรวจสอบการถกูขึน้บญัชีได้โดยตรง ท่ี ICA_Feedback@ica.gov.sg 



3. ระหวา่งท่ีพ านกัอยูใ่นสิงคโปร์ ขอให้เก็บรักษาหนงัสือเดนิทางให้ดี รวมทัง้ควรท าส าเนาหนงัสือเดนิทางและส าเนา

บตัรประชาชนแยกเก็บไว้ด้วย หากท าหนงัสือเดนิทางสญูหาย ขอให้รีบแจ้งความกบัสถานีต ารวจสิงคโปร์ จากนัน้ 

ตดิตอ่ย่ืนขอท าเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางท่ีสถานเอกอคัรราชทตูฯ โดยน าใบแจ้งความ พร้อมด้วยส าเนาบตัร

ประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ชดุ ส าเนาหนงัสือเดนิทาง 3 ชดุ รูปถ่าย 4 รูป เพ่ือใช้ในการย่ืนเร่ือง ทัง้นี ้

สามารถดรูายละเอียดข้อปฏิบตักิรณีหนงัสือเดนิทางสญูหายได้ท่ี http://www.thaiembassy.sg/ชมุชนคนไทย/thai-

citizens-residing-in-singapore/กรณีหนงัสือเดนิทางสญูหาย 

4. หากมีกรณีฉกุเฉินจ าเป็นท่ีจะต้องติดตอ่สถานเอกอคัรราชทตูฯ สามารถตดิตอ่ได้ท่ีหมายเลขฉกุเฉิน 

+6584210105 (ขอสงวนไว้เฉพาะกรณีฉกุเฉินเทา่นัน้) ในกรณีทัว่ไปอ่ืนๆ สามารถตดิตอ่สถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้ท่ี

หมายเลขโทรศพัท์ +6567372644 ในวนัและเวลาท าการท่ีแจ้งไว้บนเว็บไซต์ www.thaiembassy.sg หรือ อีเมล์มา

ท่ี consular@ thaiembassy.sg 

 

กฎหมำยควบคุมกำรดื่มแอลกอฮอล์ในที่สำธำรณะของสงิคโปร์ 

ตามท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้ผ่านกฎหมายควบคมุการด่ืมแอลกอฮอล์ (การจ าหนา่ยและบริโภค) ปี ค.ศ. 2015 หรือ The 

Liquor Control (Supply and Consumption) Act 2015 ซึง่คาดวา่ จะมีผลใช้บงัคบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2558 นัน้ 

สถานเอกอคัรราชทตูฯ ขอน าเสนอข้อมลูน่ารู้เก่ียวกบักฎหมายฉบบัดงักลา่วเพ่ือให้คนไทยในสิงคโปร์ และ

นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางไปสิงคโปร์ได้ตระหนกัไว้ ดงันี  ้

• กฎหมายดงักล่าวห้ามร้านค้าท่ีมีใบอนญุาตประเภท “Take Away” ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภท ตัง้แต่

เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 7.00 น. ซึง่รวมถึงร้านค้าประเภทขายปลีก ขายสง่ หรือ “duty-free” 

• ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะในระหวา่งเวลา 22.30 น. ถึงเวลา 7.00 น. ทัง้นี ้“ท่ีสาธารณะ” รวมถึง ริมถนน 

สวนสาธารณะ ชายหาด และพืน้ท่ีสาธารณะของท่ีพกัอาศยัประเภท HDB 

• ลกูค้าสามารถด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาตให้ จ าหนา่ยแอลกอฮอล์หลงัจากชว่งเวลา 

22.30 น. เชน่ ผบั ดสิโก้ หรือร้านอาหาร ท่ีมีใบอนญุาตเท่านัน้ โดยจะต้องบริโภคแอลกอฮอล์ภายในร้าน ไมส่ามารถ

น าออกไปด่ืมนอกร้านหรือซือ้กลบับ้านได้ 



• พืน้ท่ีทางเดนิในบริเวณตกึ Golden Mile Complex ถือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะเชน่กนั ผู้ ท่ีซือ้แอลกอฮอล์จาก

ร้านอาหารภายใน Golden Mile Complex ท่ีมีใบอนญุาตให้จ าหน่ายแอลกอฮอล์หลงัจากชว่งเวลา 22.30 น. 

จะต้องบริโภคแอลกอฮอล์ภายในบริเวณร้านดงักลา่วเท่านัน้ 

• ความผิดฐานลกัลอบด่ืมแอลกอฮอล์ระหว่างชว่งเวลาดงักลา่วมีโทษปรับสงูสดุ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับ

การท าความผิดครัง้แรก และหากพบว่ามีการกระท าผิดซ า้ จะมีโทษปรับสงูสดุ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษ

จ าคกุสงูสดุ 3 เดือน 

ขอให้คนไทยในสิงคโปร์และนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางไปเท่ียวสิงคโปร์ ตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้

เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าผิดกฎหมายท้องถ่ินและการรับโทษตามกฎหมายดงักลา่ว 

 

ข้อควรรู้เก่ียวกับประเทศสิงคโปร์ ส ำหรับชำวไทยที่อำศัยอยู่ในสิงคโปร์และ

นักท่องเที่ยวชำวไทย 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประ เทศท่ีได้ช่ือวา่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภยัในระดบัท่ีดีมาก ประเทศหนึง่ใน

โลก โดยสิงคโปร์มีกฎหมายท่ีเข้มงวดและมีบทลงโทษสงูในการกระท าผิดตา่งๆ เพ่ือรักษามาตรฐานคณุภาพชีวิต ท่ี

ดีของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัเร่ืองการค้ายาเสพตดิ การตดิสินบนเจ้าพนกังาน/เจ้าหน้าท่ี และการลกัลอบ

เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยบทลงโทษสงูสดุของสิงคโปร์คือ การประหารชีวิต 

ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทัง้คนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นสิงคโปร์และนกัท่อง เท่ียวชาวไทยท่ีจะเดินทางมายงั

สิงคโปร์ ควรจะต้องทราบข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

กำรกระท ำผิดที่มีโทษประหำรชีวิต 

- ค้ายาเสพติด เป็นความผิดท่ีมีโทษรุนแรง และสิงคโปร์ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองนี ้การค้ายาเสพตดิบาง

ประเภทตามปริมาณขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด มีโทษคือ ประหารชีวิต หรือ จ าคกุตลอดชีวิต และการค้ายา เสพตดิ

บางประเภท มีโทษรองลงมาคือ จ าคกุระหวา่ง 20 – 30 ปี และเฆ่ียนด้วยหวาย 15 ครัง้ 

- ฆาตกรรม ผู้กระท าผิด มีโทษประหารชีวิต 

กำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรลักลอบเข้ำเมือง/ลักลอบท ำงำน 

- เดนิทางเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย โทษจ าคกุ 1 ปี หรือปรับสงูถึง 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 



- พ านกัในสิงคโปร์เกินก าหนดท่ีได้รับอนญุาต โทษจ าคกุสงูถึง 6 เดือน หรือเสียคา่ปรับ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ

ทัง้จ าทัง้ปรับ และถกูสง่กลบัประเทศ หากอยูเ่กิน 90 วนัจากเวลาท่ีก าหนด จะมีโทษเฆ่ียนอย่างน้อย 3 ครัง้ และ

จ าคกุสงูสดุ 6 เดือน 

- ลกัลอบท างานโดยไมมี่ใบอนญุาตท างาน โทษจ าคกุ 12 เดือน หรือเสียคา่ปรับ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือถกู

เฆ่ียนด้วยหวาย 3 ครัง้ และถกูสง่กลบัประเทศ 

- ให้ท่ีพกัอาศยัแก่ผู้ลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โทษสงูสดุจ าคกุ 1 ปี หรือเสียคา่ปรับสงูถึง 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

กำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรตดิสินบนเจ้ำหน้ำที่ 

- ติดสินบนเจ้าหน้าท่ี จ าคกุสงูสดุ 5 ปี ปรับ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

กำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรก่อจลำจลหรือชุมนุมประท้วง 

- ชมุนมุหรือเดนิขบวนผิดกฎหมาย จ าคกุสงูสดุ 2 ปี 

- ก่อจลาจล ต้องโทษสงูสดุคือ จ าคกุ 5 ปี พร้อมเฆ่ียนด้วยหวาย หากใช้อาวธุ เพิ่มโทษเป็นจ าคกุสงูสดุ 7 ปี 

กำรกระท ำผิดทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน 

- ไมท่ิง้ขยะในถงัขยะ ปรับสงูสดุ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- ปัสสาวะในท่ีสาธารณะ ปรับสงูสดุ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- ข้ามถนนในท่ีห้ามข้าม จ าคกุสงูสดุ 3 เดือน หรือปรับสงูสดุ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- เมาสรุาในท่ีสาธารณะ จ าคกุสงูสดุ 1 เดือน หรือปรับสงูสดุ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- ทะเลาะวิวาท โทษสงูสดุจ าคกุ 1 ปี หรือเสียคา่ปรับ สงูถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

- ลกัทรัพย์ (ลกั จี ้ชิง ปล้น หรือขโมยของในร้านค้า) จ าคกุ 3 – 7 ปี หรือปรับ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

- ซือ้หรือขายบหุร่ีหนีภาษี ปรับสงูสดุ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถ้าท าผิดซ า้อาจต้องโทษจ าคกุสงูสดุ 2 ปี 

- เลน่การพนนัแบบผิดกฎหมาย โทษสงูสดุจ าคกุ 6 เดือนหรือเสียคา่ปรับสงูถึง 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 



กฎหมำยแรงงำนของประเทศ  

      ผู้ ต้องการท างานในสิงคโปร์ควรศกึษาหรือมี ความรู้เบือ้งต้นในระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ 

                 1. กฎหมายจ้างงาน (Employment Act) : คุ้มครองลกูจ้างทัง้ท้องถ่ินและ ชาวตา่งชาต ิยกเว้นลกูจ้าง

ระดบับริหาร(managerial, executive) ผู้ ได้รับการวา่จ้างโดยไมเ่ปิดเผย (confidential  employees) คนรับใช้ 

(domestic workers) ลกูเรือ (seamen) และข้าราชการ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบบันี ้

ต้องยึดสญัญาจ้างงานเป็นหลกั ซึง่สญัญาจ้าง ต้องครอบคลมุเนือ้หาดงัตอ่ไปนีเ้ป็นพืน้ฐาน ชัว่โมงท างาน คา่จ้าง 

โบนสั  คา่ตอบแทน การท างาน ลว่งเวลา วนัหยดุ วนัลา  การสิน้สดุสญัญา ผลตอบแทนเม่ือเลิกจ้าง เกษียณ ลา

คลอด ลาดแูลบตุร 

                 2. กฎหมายจ้างงานส าหรับงานไมเ่ตม็เวลา (Employment (Part-Time Employees) Regulations) : 

คุ้มครองลกูจ้างไมเ่ตม็เวลา (ชัว่โมงท างานน้อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ สปัดาห์) ซึ่งในสญัญาจ้างต้องระบชุดัเจนใน

ประเดน็ตอ่ไปนี ้คา่จ้างรายชัว่โมง (ไมร่วมคา่ตอบแทน)  คา่จ้างรวม (รวมคา่ตอบแทน คา่ลว่งเวลา โบนสั และอ่ืนๆ) 

จ านวนชัว่โมงท างานตอ่ 1 วนัหรือ สปัดาห์ จ านวนวนัท างานตอ่สปัดาห์หรือเดือน 

                 3. กฎหมายภาษี (Taxation) ชาวตา่งชาตท่ีิท างานในสิงคโปร์ทกุคนต้องย่ืน เสียภาษีเงินได้ ซึง่จะ

ค านวณอตัราตามกฎหมายคือ 

                 3.1 ผู้ท างานหรืออยูใ่นสิงคโปร์เกิน 183 วนัตามปีภาษี โดยภายหลงั หกัคา่ลดหย่อนแล้วต้องน ารายได้

มาค านวณอตัราภาษีตามตาราง อตัราของผู้พ านกัอาศยั (resident rate) ซึง่อยูร่ะหวา่ง 0 – 22 เปอร์เซนต์ 

                 3.2 ผู้ท างานหรืออยูใ่นสิงคโปร์ต ่ากวา่ 183 วนัตามปีภาษี จะได้รับ ยกเว้นภาษีหากท างานไมเ่กิน 60 วนั 

(บางอาชีพไมไ่ด้รับยกเว้น เช่น นกัแสดง) แตห่ากท างานเกิน 60 วนัแตน้่อยกวา่ 183 วนั เสีย ภาษี 15 เปอร์เซนต์โดย

ไมมี่การหกัลดหยอ่น การค านวณภาษีของ กลุม่นีใ้ช้อตัราของผู้พ านกัอาศยัชัว่คราว (non-resident rate)  

หมายเหต ุ :   หารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก www.iras.gov.sg (กรมสรรพากรสิงคโปร์) ทัง้นี ้ทา่น ท่ีไปท างาน

สิงคโปร์ สามารถติดตอ่ส านกังานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เพ่ือปรึกษาการค านวณภาษี และการขอคืนภาษีท่ี

นายจ้างหกัไว้ระหวา่งการจ้าง 

                 4. กฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Act)  คุ้มครอง ลกูจ้างระดบัใช้แรงงาน (manual 

labour) โดยไมจ่ ากดัรายได้ และลกูจ้างท่ีท างานทัว่ไป (non-manual labour) ท่ีมีรายได้ไมเ่กิน 1,600 เหรียญ

สิงคโปร์ตอ่เดือน ทัง้นี ้กฎหมายนีไ้มคุ่้มครอง ผู้ประกอบอาชีพสว่นตวั ผู้ รับเหมาอิสระ อาชีพรับใช้ในบ้าน ต ารวจ

 



หรืออาชีพคล้ายต ารวจ  ซึง่ ขอบเขตการคุ้มครองคือคา่รักษาพยาบาลเม่ือเกิดอบุตัเิหตรุะหวา่งท างาน คา่จ้าง

ระหวา่งลาป่วย ตามค าสัง่แพทย์ คา่ทดแทนกรณีพิการหรือเสียชีวิตจากอบุตัเิหตใุนงาน   

หมายเหต ุ:  หารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก www.mom.gov.sg (กระทรวงแรงงานสิงคโปร์) ทัง้นี ้ทา่นท่ีไปท างาน

สิงคโปร์ กรุณาปรึกษาส านกังานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เม่ือเกิดอบุตัเิหตหุรือ เจ็บป่วยระหวา่งการท างานเพ่ือให้

ได้รับการคุ้มครองเตม็สิทธ์ิภายใต้กฎหมายนี ้

                 5. กฎหมายเข้าเมือง (Immigration Act) สิงคโปร์เข้มงวดเร่ืองการเข้า เมืองโดยผิดกฎหมายหรือการอยู่

ในสิงคโปร์เกินก าหนด หากถกูจบั ผู้กระท าผิดจะต้องถกูจ าคกุนาน 6 เดือน ถกูเฆ่ียนและถกูปรับแล้วแตก่าร

พิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมือง (Immigration and Checkpoints Authority)  ผู้หางานไทยควรตรวจสอบให้

มัน่ใจวา่ได้รับใบอนญุาตท างาน (ประเภท ใบอนญุาตท างานตามรายละเอียดข้างต้นท่ีกลา่วมาแล้ว) จากกระทรวง

แรงงานสิงคโปร์ก่อน เดินทางเข้าสิงคโปร์  หรือแรงงานไทยท่ีสญัญาจ้างงานใกล้หมดอายแุละไมม่ัน่ใจวา่นายจ้างตอ่

อาย ุใบอนญุาตท างานให้หรือไม ่ควรปรึกษาส านกังานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เพ่ือชว่ยตรวจสอบ มิฉะนัน้จะเข้า

ขา่ยการอยูใ่นสิงคโปร์เกินก าหนด 

                 6. กฎหมายทัว่ไป  ผู้ เข้าท างานในสิงคโปร์ต้องทราบและปฏิบตัิตาม กฎหมายของสิงคโปร์อยา่งเคร่งครัด

เพราะบทลงโทษแตล่ะความผิดมีตัง้แตจ่บัปรับ จ าคกุ เฆ่ียน จน ถึงประหารชีวิต ในขณะเดียวกนั สิงคโปร์มี

บทลงโทษนายจ้างท่ีทารุณข่มเหงคนงานตา่งชาตทิัง้ จ าคกุ  ปรับ และเฆ่ียนเชน่กนั ดงันัน้ หากแรงงานไทยไมไ่ด้รับ

การปฏิบตัท่ีิถกูต้องจากนายจ้าง สามารถเข้าร้องเรียนกบัส านกังานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เพ่ือให้ชว่ยเหลือ 

                 7. ข้อควรปฏิบตัิแนบท้ายใบอนญุาตท างาน  ผู้ เข้าท างานในสิงคโปร์และ ถือ ใบอนญุาตท างานประเภท 

Work Permit (WP)  ควรศกึษาข้อปฏิบตัท่ีิแนบท้ายใบอนญุาต ท างาน  อนัได้แก่ ห้ามท างานกบันายจ้างคนอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีระบใุนใบอนญุาต ห้ามมีความ สมัพนัธ์ด้านชู้สาวหรือมีบตุรกบัชาวสิงคโปร์หรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้

อยูส่ิงคโปร์แบบถาวร (Permanent Resident : PR) หากเป็นหญิงห้ามตัง้ครรภ์หรือให้ก าเนิดบตุรระหวา่งถือ

ใบอนญุาต ท างาน  ต้องพกใบอนญุาตท างานตวัจริงกบัตวัเพ่ือพร้อมให้ตรวจสอบ และอ่ืนๆ 

 

 

ขอบคณุข้อมลูจาก Thai Royal Embassy/Singapore และ ส านกัแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 

 


