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ค�ำน�ำ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EcoNomic commuNity) อย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2559 เป็นจุดเริม่ ต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ เชิงกว้างและเชิงลึกทีส่ �าคัญ
ในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระดับภูมภิ าคส�าหรับผูป้ ระกอบการไทย
ในทุกแวดวงธุรกิจ จึงได้จดั ท�าคูม่ อื โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศอาเซียนอืน่ ๆ ขึน้
โดยมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างความตระหนักต่อการผนึกก�าลังร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และท�าความรูจ้ กั ประเทศต่างๆ
ได้อย่างทัว่ ถึงในทุกแง่มมุ เพือ่ เตรียมพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็พร้อมตัง้ รับกับความท้าทายในการแข่งขัน
ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งต่างชาติได้อย่างเหมาะสม
คูม่ อื โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ฉบับนี้ ด�าเนินการจัดท�าเรียบเรียงและตรวจทานโดย
ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ ร่วมกับส�านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
เอเชีย ประกอบด้วยสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สิง่ ทีค่ วรรู ้ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ การจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการท�าธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบการลงทุน ตลอดจน
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ท้ายที่สุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใคร่ขอขอบพระคุณองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan External trade organization : JEtRo) ซึ่งเป็นต้นแบบในการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนเป็นอย่างสูง
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้น�ารูปแบบการให้บริการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการค้า
การลงทุนในอาเซียน เพื่อใช้ส�าหรับให้บริการผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเพื่อจัดท�าเป็นคู่มือโอกาสและทิศทางการค้า
การลงทุนในประเทศสิงคโปร์ฉบับนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาไม่มากก็นอ้ ย สามารถ
น�าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด�าเนินธุรกิจในตลาดสิงคโปร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ในองค์กรด้วยมุมมองที่มีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุมและครบครัน ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปใน
ระยะข้างหน้า ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2558
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์
สภาพภูมิประเทศ
ธงชาติ

ตราประจ�าชาติ

ไทย
มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ทีต่ งั้ : ต�าแหน่งทางภูมศิ าสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สตู ร มีพนื้ ทีร่ วม 716.1 ตารางกิโลเมตร
โดยตัง้ อยูร่ ะหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องศา 06 ลิปดาตะวันออก สิงคโปร์ประกอบด้วย
เกาะใหญ่เกาะน้อยบริเวณรายรอบรวม 63 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะ Singapore โดยมีประเทศเพื่อนบ้านทาง
ทิศเหนือ คือ ประเทศมาเลเซีย ทางทิศใต้และตะวันออก คือ ประเทศอินโดนีเซีย

1

สภาพภูมิอากาศ
สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมท�าให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-32 องศาเซลเซียส
แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ
1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Monsoon Season) ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วง
อากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23-26 องศาเซลเซียส โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต�่าสุด
ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนตกหนัก และลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ฤดูกอ่ นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-West Monsoon) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศ
ร้อน อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนทีส่ ดุ ในเดือนพฤษภาคม มีอณ
ุ หภูมสิ งู สุดราว 36 องศาเซลเซียส
3. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-West Monsoon Season) ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-กันยายน มีฝนตกหนัก
และลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. ฤดูกอ่ นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงทีม่ ี
อากาศอบอุ่นและไม่มีฝนมากนัก
อนึ่งภูมิอากาศในสิงคโปร์คล้ายคลึงกับภูมิอากาศในประเทศไทย มีอากาศร้อนและฝนตกสลับกันไปตลอดปี

เมืองหลวง/ เมืองส�าคัญ/ เมืองท่า
- เมืองหลวง/ เมืองท่า คือ สิงคโปร์
- สินค้า/ บริการส�าคัญ เช่น น�้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ Biomedical it การให้บริการ
ทางการเงิน Logistics เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อู่ซ่อมเรือ เป็นต้น

การแบ่งเขตการปกครอง
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เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ
1. ภำคกลำง (Central Region) มีพื้นที่ 131.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย central Business District (cBD)
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงิน/ การธนาคารของสิงคโปร์ โดยภายใน cBD แบ่งออกเป็น 11 เขตย่อย ได้แก่
Downtown core, marina East, marina South, museum, Newton, orchard, outram, River Valley, Rochor, Singapore
River และ Straits View ทั้งนี้เขตส�าคัญ คือ Downtown core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจส�าคัญ โดยมี Singapore River
เป็นทีต่ งั้ ส�านักงาน/ ห้างร้านขนาดใหญ่ และ orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจ รวมทัง้ เป็นทีต่ งั้ โรงแรมชัน้ น�า
2. ภำคตะวันตก (West Region) มีพื้นที่ 255 ตารางกิโลเมตร เป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดใน 5 ภาค แบ่งเป็น 12 เขต
ได้แก่ Bukit Batok, Bukit Panjang, Boon Lay, Pioneer, choa chu Kang, clementi, Jurong East, Jurong West,
tengah, tuas, Western islands และ Western Water catchment ทั้งนี้เขตส�าคัญคือ Western Water catchment
ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน�้าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค
3. ภำคเหนือ (North Region) มีพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขต ได้แก่ central Water catchment
(หรือ central catchment Nature Reserve : ccNR ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคในตอนกลางของ
เกาะสิงคโปร์) Lim chu Kang, mandai, Sembawang, Simpang, Sungei Kadut, Woodlands และ yishun
4. ภำคตะวันออก (East Region) มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 6 เขต ได้แก่ Bedok, changi, changi
Bay, Paya Lebar, Pasir Ris และ tempines โดยเฉพาะเขต changi เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ (changi
international Airport)
5. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Region) มีพื้นที่ 138.10 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 7 เขต ได้แก่
Ang mo Kio, Hougang, North-Eastern islands, Punggol, Seletar, Sengkang และ Serangoon ทั้งนี้ภาคนี้เป็นที่ต้ัง
ทางทหารของสิงคโปร์ และมีเกาะ Pulau-ubin เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ระบอบการปกครอง
สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา มีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด (the constitution)
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล
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ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั คือ นายโทนี่ ตันเค็งยัม
(mr. tony tan Keng yam) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 7
ของสิงคโปร์ เข้าด�ารงต�าแหน่งเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2554
มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายลี เซียน ลุง
(mr. Lee Hsien Loong) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของ
ประเทศ และเป็นลูกชายของนายลี กวนยู รัฐบุรุษผู้ทรง
อิทธิพลในประวัติศาสตร์สิงคโปร์
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของ
สิงคโปร์ แบ่งอ�านาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

(6) Singapore People’ Party (SPP) หัวหน้าพรรค
คือ mr. chiam See tong ก่อตั้งเมื่อ 21 พฤศจิกายน
2537 (1994) ข้อมูลเพิ่มเติม www.spp.org.sg
(7) Singapore Democratic Alliance (SDA)
หัวหน้าพรรคคือ mr. Desmond Lim ก่อตัง้ เมือ่ 3 กรกฎาคม
2544 (2001)
ส�าหรับต�าแหน่งส�าคัญในคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 (ข้อมูลจาก www.pmo.gov.
sg/cabinet) ได้แก่
- นาย ลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรี
- นายเตียว ชี เฮียน (teo chee Hean) รองนายกรัฐมนตรี และ coordinating minister for National
Security and minister for Home Afairs
- นายธาร์มาน ชันมูการัทนัม (tharman Shanmugaratnam) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- นายลิม ฮึง เคียง (Lim Hng Kiang) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
- นายลิม สวี เซ (Lim Swee Say) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
- ดร.ยาก็อบ อิบราฮิม (Dr yaacob ibrahim)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
- นายเคา บุน วัน (Khaw Boon Wan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
- ดร.อึ้ง เอ็ง เฮน (Dr Ng Eng Hen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ดร.วิเวียน บาลาคริชนัน (Vivian Balakrishnan)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า
- นาย เค ชันมูกัม (K Shanmugam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม
- นาย กัน คิม ย็อง (Gan Kim yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- นายลุย ทัค เย็ว (Lui tuck yew) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
(คนที่ 2)

1) สภำบริหำร (The Executive) ประกอบด้วย
ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่บริหาร
ประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัด
ราชการอื่นๆ ประธานาธิบดีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน มี ว าระด� า รงต� า แหน่ ง 6 ปี
ส่วนคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งทั่วไป
ทุก 5 ปี
พรรคการเมืองส�าคัญจากการเลือกตั้งล่าสุดในปี
2554 (2011) ได้แก่
(1) People’s Action Party (PAP) หัวหน้าพรรค
คือ นายลี เซียน ลุง (mr. Lee Hsien Loong) ก่อตั้งขึ้น
เมือ่ 21 พฤศจิกายน 2497 (1954) จัดตัง้ รัฐบาลปกครอง
ประเทศด้วยความมั่นคงมาตลอด ข้อมูลเพิ่มเติม www.
pap.org.sg
(2) Worker’s Party (WP) หัวหน้าพรรคคือ
mr. Low thia Kiang ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 มกราคม 2504
(1961) ข้อมูลเพิ่มเติม www.wp.org.sg
(3) National Solidarity Party (NSP) หัวหน้าพรรค
คือ mr. Goh meng Seng ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ 6 มีนาคม 2530
(1987) ข้อมูลเพิ่มเติม www.nsp.sg
(4) Singapore Democratic Party (SDP) หัวหน้า
พรรคคือ mr. chee Soo Juan ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ 8 กันยายน
2523 (1980) ข้อมูลเพิ่มเติม www.yoursdp.org
(5) Reform Party (RP) หัวหน้าพรรคคือ mr. Kenneth
Jeyaretnam ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 (2008)
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thereformparty.net
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- นายเอส อิสวารัน (S iswaran) รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย (คนที่ 2)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (คนที่ 2)
- นาย เฮ็ง สวี เคียด (Heng Swee Keat) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวเกรซ ฟู ไฮ เยียน (Grace Foo Hai yien) รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า (คนที่ 2) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (คนที่ 2)
- นายชัน ชุน ซิง (chan chun Sing) รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
- นายตัน ชวน จิน (tan chuan Jin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคมและการพัฒนาครอบครัว
- นายลอเร็นซ์ วอง จิน (Lawrence Wong Jin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สังคมและเยาวชน รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ (คนที่ 2) รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(คนที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (คนที่ 2)
2) รัฐสภำ (Parliament) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(members of Parliament : mPs) ประกอบด้วยสมาชิก
ทัง้ จากการเลือกตัง้ นอกการเลือกตัง้ (Non-constituency)
หรือการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิก (Nominated members)
mPs ส่วนใหญ่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา โดยการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 นี้เป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 99 ราย แบ่งเป็น mPs ที่ได้รับ
การเลือกตัง้ 87 ราย Non-constituency mPs 3 รายและ
Nominated mPs 9 ราย (ทีม่ า : www.parliament.gov.sg )
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง
จ�านวน 87 ราย แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 81 ราย ซึ่งมาจาก
พรรค People’s Action Party (PAP) และฝ่ายค้าน 6 ราย
ซึ่งมาจากพรรค Worker’s Party (WP)
3) สภำตุลำกำร (The Judiciary) แบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ ศาลฎีกา (Supreme court) และศาลชั้นต้น
(State court แต่เดิมเรียกว่า Subordinate courts)
โดยมีหัวหน้าผู้พิพากษา (chief Justice) เป็นหัวหน้า
สภาตุลาการ (Head of the Judiciary) ทั้งนี้สิงคโปร์
ได้รบั การยกย่องให้เป็นประเทศทีม่ รี ะบบตุลาการทีด่ ที สี่ ดุ
ของเอเชีย
สมาชิกใน Supreme court ประกอบด้วย chief
Justice, Judges of Appeal และ Judges รวมถึง Judicial
commissioners of the High court ซึ่งสมาชิกได้รับ
การแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสิงคโปร์
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State court (เดิมเรียกว่า Subordinate court) ประกอบด้วย District and magistrate courts ซึ่ง Judges,
magistrates และ Registrars เป็น Legal Service oicers ภายใต้ Legal Service commission ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ด้วยค�าแนะน�าจาก chief Justice
ทั้งนี้ภายหลังจากที่สิงคโปร์ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2508 (1965) มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
เท่านัน้ ทีไ่ ด้เป็นรัฐบาล คือ พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party) ทีก่ อ่ ตัง้ โดยนายลี กวน ยู ซึง่ จะเห็นได้วา่ สิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ อีกทั้งรัฐบาลสามารถควบคุมและชี้น�าภาคสังคมไว้ได้
มีนโยบายควบคุมดูแลแบบ “ระบบพ่อขุนพ่อเมือง” สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว จนนับได้ว่า
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศหนึ่งของโลก

ประชากร/ สังคม/ วัฒนธรรม
1. ประชำกร สิงคโปร์มีประชากรรวม 5.47 ล้านคน (มิถุนายน 2557) เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ปี 2556
ร้อยละ 1.3 โดยจ�าแนกและเปรียบเทียบได้ ดังตารางข้างล่างนี้
มิถุนำยน 2556 มิถุนำยน 2557
(หน่วย : พันคน) (หน่วย : พันคน)
- ประชาชนสิงคโปร์ ( citizen)
3,313.5
3,343.0
- ผู้พ�านักถาวร (Permanent Resident : PR)
531.2
527.7
ประชำกรในประเทศ
3,844.8
3,870.7
ประชำกรต่ำงชำติ (ผูท้ ถี่ อื ใบอนุญำตท�ำงำน ผูต้ ดิ ตำมและนักเรียน)
1,554.4
1,599.0
ประชำกรรวม
5,399.2
5,469.7
จ�ำนวนประชำกร

ที่มา : http://www.nptd.gov.sg/portals/0/homepage/highlights/population-in-brief-2014
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ทั้งนี้ประชากรกลุ่มอายุ 65 ปีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2556 และร้อยละ 12.4 ในปี 2557

ประชากรรวม 5.47 ล้านคน

ประชาชนสิงคโปร์ 3.34 ล้านคน + ผู้พ�านักถาวร 0.53 ล้านคน
=
ประชากรในประเทศ 3.87 ล้านคน

ประชากรต่างชาติ 1.60 ล้านคน

โดยประชากรต่างชาติ จ�านวน 1.60 ล้านคน
ประกอบด้วย
• Work Permit Holders (WP)
46 %
• S Pass Holders (S Pass)
10 %
• Employment Pass Holders (EP) 11 %
• Students Pass
5%
• Dependants Pass (DP)
15 %
• Foreign Domestic Workers (FDW) 13 %
!

ที่มา : ministry of manpower, Singapore

2. เชื้อชำติ : ประกอบด้วยชาวจีน 74.3% ชาวมุสลิม 13.3% ชาวอินเดีย 9.1% และอื่นๆ 3.3%
3. ศำสนำ : พุทธ (34%) คริสต์ (11%) อิสลาม (14%) ฮินดู (5%) และอื่นๆ (36%)

!

!
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4. วัฒนธรรม
ประชากรสิงคโปร์มคี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติ อีกทัง้ ส่วนใหญ่ยงั ยึดถือธรรมเนียมปฏิบตั ดิ ง้ั เดิม ท�าให้สงิ คโปร์
มีวฒ
ั นธรรมหลากหลาย ทัง้ ทางด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วญ
ิ ญาณบรรพบุรษุ และความเชือ่ ในเรือ่ ง
เทพเจ้าทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ชาวจีนส่วนมากบูชาเจ้าแม่กวนอิม-ธิดาแห่งความสุข กวนอู-เทพเจ้าแห่งความยุตธิ รรม รวมถึง
เทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ขณะที่ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้า Ganesha, Shiva, Vishnu, Surya และชาวมุสลิม (มาเลย์) นับถือ Allah
(พระอัลเลาะห์) เป็นต้น
ชาวสิงคโปร์มวี ัฒนธรรมหลากหลายแตกต่างกันไปตามเชือ้ ชาติ แต่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยส่วนมากมัก
เกีย่ วข้องกับพิธกี รรมทางศาสนา รวมถึงความเชือ่ เรือ่ งเทพเจ้า ทัง้ นีเ้ ทศกาลส�าคัญของสิงคโปร์สว่ นมากมีความเกีย่ วข้องกับ
ความเชื่อทางศาสนาของประชากรในแต่ละเชื้อชาติ ดังนี้
- เทศกาลตรุษจีน (chinese New year) จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนจะจัดงานเซ่นไหว้
เทพเจ้าและงานรื่นเริงสนุกสนานอื่นๆ โดยรัฐบาล ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ จะหยุดท�าการเป็นเวลา 2 วัน แต่เอกชน
บางแห่งอาจหยุดนานถึง 15 วัน
- เทศกาล Good Friday ของชาวคริสต์ในเดือนเมษายน จัดขึน้ เพือ่ ระลึกถึงการสละชีวติ ของพระเยซูบนไม้กางเขน
- เทศกาลวิสาขบูชา (Vesak Day) ของชาวพุทธในเดือนพฤษภาคม เพือ่ ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน
ของพระพุทธเจ้า
- เทศกาล Hari Raya Puasa ในเดือนตุลาคม เป็นการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังการสิ้นสุดพิธีถือศีลอดหรือ
เราะมะฎอน (Ramadan)
- เทศกาล Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างและเป็นงานขึน้ ปีใหม่ของชาวฮินดูในสิงคโปร์
สภาพความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ที่ประกอบด้วยชุมชนหลายเชื้อชาติ คือ จีน อินเดีย มาเลย์มุสลิม ฮินดูและ
อื่นๆ ซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ส่วนใหญ่พักอาศัยที่แฟลตสูง ณ เขตต่างๆ ได้แก่
- ย่าน Arab Street/ Kampong Glam เป็นย่านมาเลย์มุสลิม
- ย่าน china town เป็นแหล่งธุรกิจของชาวจีน ซึ่งมีวัดของชาวอินเดียชื่อ Sri mariamman ตั้งอยู่ใกล้ๆ วัด
พระเขี้ยวแก้วของชาวจีน
- ย่าน Little india เป็นย่านคนอินเดีย ซึง่ ในเขตนีม้ ศี าลเจ้าของชาวอินเดียและมัสยิดของชาวมาเลย์มสุ ลิมอยูด่ ว้ ย
ชาวสิงคโปร์อยูใ่ นสภาวะเร่งรีบในการเดินทางและการท�างาน ชีวติ ประจ�าวันส่วนใหญ่อยูก่ บั งาน เมือ่ หลังเลิกงาน
ใช้เวลานอกบ้านเพื่อรับประทานอาหารหรือพักผ่อนโดยการเดินซื้อของหรือดูหนัง ฟังเพลง ส่วนการพักผ่อนช่วง
สุดสัปดาห์ นิยมไปสวนสาธารณะ ชายหาด East coast หรือเกาะเซนโตซา

ภาษา
ภาษาประจ�าชาติ คือ ภาษามาเลย์
ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์
ส�าหรับภาษาธุรกิจและการบริหาร คือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาแม่ของ
ตนและภาษาอังกฤษ
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เวลา
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

สกุลเงิน
หน่วยเงินของสิงคโปร์ คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เหรียญสิงคโปร์ (SGD) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1.40
ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยประมาณ 25.38 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์ (ข้อมูลเมื่อ 19 สิงหาคม
2558 จาก www.secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx)

เวลาท�าการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลำท�ำกำร :
หน่วยงานภาครัฐและส�านักงานภาคเอกชน เปิดท�าการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา
9.00-13.00 น. ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่และบริษัทเอกชนบางบริษัทปิดท�าการในวันเสาร์
ร้านค้าทัว่ ไปและห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการวันอาทิตย์ถงึ พฤหัสบดี เวลา 10.00-21.30 น. และวันศุกร์ถงึ เสาร์
เวลา 10.30-22.00 น.
ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่จะเปิดท�าการวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.30-13.00 น.
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เปิดท�าการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-19.00 น.
วันหยุด นักขัตฤกษ์ของสิงคโปร์ในปี 2558 และปี 2559
ปี 2558
1 มกราคม
19-20 กุมภาพันธ์
3 เมษายน
1 พฤษภาคม
1 มิถุนายน
17 กรกฎาคม
9 สิงหาคม
24 กันยายน
10 พฤศจิกายน
25 ธันวาคม

วันหยุด
New year’s Day
chinese New year’s Day
Good Friday
Labour Day
Vesak Day
Hari Raya Puasa
National Day
Hari Raya Haji
Deepavali
christmas Day

ปี 2559
1 มกราคม
8-9 กุมภาพันธ์
25 มีนาคม
1 พฤษภาคม
21 พฤษภาคม
6 กรกฎาคม
9 สิงหาคม
12 กันยายน
29 ตุลาคม
25 ธันวาคม

(ที่มา : http://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays)

หมายเหตุ :
1) หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันอาทิตย์ จะให้หยุดชดเชยในวันจันทร์
2) ในปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม เพิม่ วันหยุดพิเศษ SG50 (สิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี) และวันที่ 11 กันยายน 2558 เพิม่ วันหยุดพิเศษวันเลือกตัง้
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เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมในสิงคโปร์สว่ นใหญ่เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ แม้แต่การเดินทางไปยังเกาะเซนโตซาและเกาะจูรง่
ส�าหรับการคมนาคมทีส่ า� คัญอีกทางหนึง่ คือ รถไฟฟ้า (mass Rapid transit : mRt) รวมถึงระบบ Light Rail transit (LRt)
ส่วนการเดินทางจากเกาะสิงคโปร์ไปยังเกาะเล็กๆ อื่นๆ จะเป็นการเดินทางโดยใช้เรือเฟอร์รี (Ferry Boat)
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยงั มีเส้นทางการเดินทางโดยรถ
ติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยมีสะพานเชือ่ มต่อ 2 แห่ง
จากสิงคโปร์ไปยังมาเลเซีย คือ causeway และ Second
Link (tuas) ทัง้ นีส้ งิ คโปร์มี changi Airport เป็นศูนย์กลาง
การบินในเอเชีย รวมถึงมีทา่ เรือเพือ่ การขนส่งทางเรือด้วย
(ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.singaporecity.com/transportin-singapore.html)

ระบบการเงิน การธนาคาร
สถาบันการเงินในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ the monetary Authority of Singapore (mAS : www.
mas.gov.sg) โดยมีหน้าที่หลักในการก�าหนดนโยบายการเงินของสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์นับเป็นศูนย์กลางการค้า
เงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากลอนดอน นิวยอร์ก และโตเกียว นอกจากนั้น สิงคโปร์ยังเป็น
ศูนย์บริหารกองทุนที่ส�าคัญของเอเชีย โดยเป็นฐานของสถาบันการเงินหลายแห่ง
การธนาคารในสิงคโปร์มกี ารพัฒนามากและปัจจุบนั ก�าลังเปลีย่ นทิศทาง โดยรัฐบาลจะเปิดทางให้มกี ารแข่งขันใน
ธุรกิจธนาคารมากขึ้น ท�าให้ธนาคารของรัฐต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงลูกค้าเพื่อรับมือกับธนาคารใหม่ๆ ที่
เข้ามามีบทบาทในสิงคโปร์ รวมถึงผู้เล่นในรูปแบบใหม่ เช่น ผู้บริหารกองทุนต่างๆ และธนาคารอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันธนาคารสิงคโปร์มีสินทรัพย์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น
20 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า และในอนาคตอาจจะมีการช่วงชิงลูกค้าเงินฝากกันครั้งใหญ่ เมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยลดต�่าลง อีกทั้งธุรกิจเงินฝากจะเปลี่ยนไปเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่อิงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ธนาคารมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการการกู้/ การจ�านอง การบริหารสินทรัพย์ และการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
สิงคโปร์ก�าลังมุ่งหน้าสู่การบริการทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารส�าคัญได้แก่
(1) the overseas union Bank (ouB) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ united overseas Bank (uoB) ได้แยกธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต
เป็นหน่วยอิสระ และอัดฉีดเงิน 300 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (175 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อพัฒนาระบบให้บริการใหม่ๆ เช่น
การโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และการซื้อขายหุ้นออนไลน์
(2) Development Bank of Singapore (DBS) ทุ่มเงินก้อนโตในการพัฒนาศักยภาพของธนาคาร
(3) ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เช่น citibank, Standard chartered Bank เพื่อให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
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ทั้งนี้สิงคโปร์มีธนาคารพาณิชย์รวม 123 ราย
แบ่งเป็น
ธนำคำรท้องถิ่น (Local Banks) จ�านวน 6 ราย
คือ
- Bank of Singapore Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Far Eastern Bank Ltd.
- overseas-chinese Banking corp. Ltd.
- Singapore island Bank Ltd.
- united overseas Bank Ltd.

(ouB) ด�าเนินการภายใต้กรอบกิจการวิเทศธนกิจ (BiBF)
โดยธนาคาร uoB และ ouB ได้ รั บ อนุ ญ าตตาม
ความตกลงพิเศษในการแลกเปลีย่ นสาขาธนาคารเพิม่ เติม
ระหว่างกระทรวงการคลังของสองประเทศ นอกจากนี้
ในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ธนาคาร uoB ได้ซื้อ
หุ้นธนาคารรัตนสินเป็นจ�านวนร้อยละ 75 และเข้ามา
บริหารงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อธนาคาร
เป็นธนาคาร uoB รัตนสิน จ�ากัด
ในส่วนของธนาคารไทย 3 แห่งได้ขยายสาขาและ
เปิดบริการทีส่ งิ คโปร์ คือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
(Bangkok Bank Public company Limited) ธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (Krung thai Bank Public
company Limited) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด
(มหาชน) (Siam commercial Bank Public company
Limited) อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
เป็นเพียงธนาคารเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ
ธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารไทยพาณิชย์มีขอบเขตการประกอบกิจการเพียง
การให้บริการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศในลักษณะของ
of-Shore Banking
การแลกเ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ราระหว่ า งประเทศ
ซึ่งสิงคโปร์ไม่มีมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยมีเหรียญสิงคโปร์เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
แบบลอยตัวเสรี ทัง้ นีส้ ามารถเคลือ่ นย้ายเงินทุนและก�าไร
ส่งกลับประเทศได้อย่างเสรี
อั ต ราการแลกเปลี่ ย นเงิ น เหรี ย ญสิ ง คโปร์ กั บ
เงินตราของประเทศส�าคัญต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 20
สิงหาคม 2558 จาก www.secure.mas.gov.sg/msb/
ExchangeRates.aspx)

ธนำคำรพำณิชย์ตำ่ งประเทศ (Foreign Banks)
จ�านวนมากถึง 117 ราย โดยจ�าแนกเป็น (1) Foreign
Full Banks จ�านวน 27 ราย โดยธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด
(มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงรายเดียวของไทยทีม่ ี
ใบอนุญาตด�าเนินธุรกิจประเภทนี้ (2) Wholesale Banks
จ�านวน 53 ราย และ (3) ofshore Banks จ�านวน 37 ราย
ส�าหรับ Financial Holding companies มีเพียง
8 ราย รายส�าคัญ คือ DBS Group Holding Ltd. ส่วน
บริษัทประกันภัย มีทั้งสิ้น 152 แห่ง แบ่งเป็น Direct
insurers จ�านวน 64 แห่ง Professional Reinsurers
จ�านวน 28 แห่ง และ captive insurers จ�านวน 60 แห่ง
อนึ่งธนาคารของสิงคโปร์ได้ขยายสาขาด�าเนิน
ธุรกรรมการเงินในไทย 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
Development Bank of Singapore (DBS), overseas
chinese Banking corporation (ocBc), united
overseas Bank (uoB) และ overseas union Bank

1 หน่วยของเงินตรำต่ำงประเทศ

แลกเป็นเหรียญสิงคโปร์
1.4032
1.5623
2.2005
1.0319
1.4523

uS Dollar
Euro
Pound Sterling
Australian Dollar
Swiss Franc
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ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเหรียญสิงคโปร์เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญยูโร และเงินไทย ปี 2556-2557
(ม.ค.-ธ.ค.) และปี 2558 (ม.ค.-พ.ค.) ตามกราฟแสดงผล
กรำฟแสดงอัตรำแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ต่อเหรียญสิงคโปร์ ปี 2556-2557 และ 2558 (มค.-พ.ค.)

!

กรำฟแสดงอัตรำแลกเปลี่ยน 1 ยูโรต่อเหรียญสิงคโปร์ ปี 2556-2257 และ 2558 (ม.ค.-พ.ค.)

!

12

กรำฟแสดงอัตรำแลกเปลี่ยนบำทไทย ต่อเหรียญสิงคโปร์ ปี 2556-2557 และ 2558 (ม.ค.-พ.ค.)

!
อัตรำแลกเปลี่ยนเหรียญสิงคโปร์ต่อเงินตรำต่ำงประเทศกลุ่มอำเซียน ดังนี้
1 เหรียญสิงคโปร์
25.34
2.96
9,761.84
33.20
1.00
15,961.46
5,776.18
915.69
2,896.72

เงินตรำต่ำงประเทศกลุ่มอำเซียน
thai-Baht
malaysian-Ringgit
indonesian-Rupiah
Philippine-Peso
Brunei-Dollar
Vietnamese-Dong
Lao-Kip/ Lak
myanmar-Kyats
cambodian-Riel

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 จาก www.exchange-rates.org/rate)
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ตลาดการค้าของสิงคโปร์
สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้น�า
ด้านการค้า แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กและมีข้อจ�ากัด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยส�าคัญของตลาดการค้า
สิงคโปร์ สรุปสาระดังนี้

ชัดเจน นอกจากนี้ สิงคโปร์มีนโยบายขยายการลงทุนใน
สาขาต่างๆ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการ
ด้านการเงิน/ การธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข
การค้นคว้าและการวิจัยเภสัชภัณฑ์ และธุรกิจบริการ
เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมตลาดการค้าสิงคโปร์

1) ทีต่ งั้ ของตลาดสิงคโปร์นบั เป็นศูนย์กลางการค้า
ที่ส�าคัญ เป็นฐานในการท�าการค้ากับทั่วโลก สามารถ
เป็น Gateway อย่างมีศักยภาพและมีเครือข่ายการค้า
กว้ า งขวางทั่ ว โลก อี ก ทั้ ง สิ ง คโปร์ ส ่ ง เสริ ม นโยบาย
Regionalization ในเอเชียมากขึ้น

5) ตลาดสิงคโปร์สนับสนุนระบบการค้าเสรี โดย
ได้มีการลงนาม และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดท�า
การตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค
ประเทศสมาชิก 24 ประเทศ ภายใต้นโยบายการค้าเสรี
ของสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์มีภาษีน�าเข้าสินค้าเกือบ
ทุกรายการเป็นร้อยละ 0

2) การด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปิด ใช้ตลาด
น�าเพือ่ ขยายฐานการค้าให้กบั ธุรกิจ ลดข้อจ�ากัดในการน�าเข้า
สินค้าเกือบทั้งหมด มีนโยบายการจัดการจากผู้ผลิต
หลายๆ แห่ง การท�าธุรกิจส่วนใหญ่ในลักษณะ trading
Hub และได้ระดับมาตรฐานสากล กฎระเบียบในการน�าเข้า/
ส่งออกมีความโปร่งใส

6) ตลาดด้านการบริการของสิงคโปร์มีสัดส่วน
มูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากกว่า
2 ใน 3 และมีการจ้างงานประมาณร้อยละ 70 ของแรงงาน
ทั้ ง หมด สาขาบริ ก ารที่ มี อั ต ราการขยายตั ว สู ง คื อ
การเงิ น และการประกั น ภั ย การบริ ก ารธุ ร กิ จ และ
โทรคมนาคม

3) ตลาดมีความง่ายในการท�าธุรกิจ เนื่องจากมี
ระบบกฎหมายทีเ่ หมาะสม ความสม�า่ เสมอในการด�าเนินงาน
ตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูลและหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงพิธีการศุลกากรในระบบ
Single Window ช่วยให้ผู้ท�าการค้าสามารถยื่นเอกสาร
การน�าเข้า-ส่งออก ณ จุดเดียวผ่านเป็นระบบที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นอกจากนี้
สิงคโปร์มีทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญด้วยความรู้ใน
การจัดการและบริหารธุรกิจ อีกทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจระดับมาตรฐานสากล ช่วยส่งเสริมการเติบโต
ของธุรกิจในระดับสูง

7) สิงคโปร์เป็นตลาดคูค่ า้ ส�าคัญของไทย แม้วา่ จะ
เป็นตลาดเล็กด้วยประชากรเพียง 5.47 ล้านคน โดยสินค้า
ที่น�าเข้าจากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศโดยตรง
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ, ผักผลไม้สด/
แปรรูป, อาหารทะเลสด/ แช่เย็น/ แช่แข็ง, อาหาร/
ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น
ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในสิงคโปร์
ต้องแข่งขันอย่างสูงกับประเทศแหล่งผลิตอื่นๆ ที่ส�าคัญ
เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และจีน
อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ จากไทย (ยกเว้นอาหาร)
ที่เป็นที่นิยมในตลาดสิงคโปร์ ได้แก่ เสื้อผ้า อัญมณี/
เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน

4) ศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น การเงิน/ ธนาคาร
การพาณิชย์ การบิน การขนส่งและ Logistic ร่วมกับ
ส่งเสริมการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกฎหมายที่
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นอกจากนี้ สินค้าส�าคัญอื่นๆ ที่สิงคโปร์น�าเข้าจากไทย ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบและเครื่องใช้ในส�านักงาน อุปกรณ์/ ชิ้นส่วนยานยนต์
อนึง่ นอกจากสิงคโปร์นา� เข้าสินค้าจากไทยเพือ่ การบริโภค-อุปโภคภายในประเทศแล้ว ยังน�าสินค้าดังกล่าวส่งออก
ต่อ (Re-Export) อีกด้วย ไทยจึงสามารถใช้สงิ คโปร์เป็นฐานเพือ่ ส่งออกสินค้าไทยต่อไปยังประเทศทีส่ ามได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

ลักษณะเด่นของตลาดสิงคโปร์
- ตลาดมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางในการค้าและโลจิสติกส์ รวมถึง มี ศั กยภาพการลงทุ นที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ ทัง้ คุณภาพแรงงานและโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการ
ธุรกิจในสิงคโปร์ในระดับสูง
- เสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยส�าคัญช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และท�าให้การค้าเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สิงคโปร์สามารถเป็นฐานเพื่อขยายการค้าไปตลาดอาเซียนและตลาดอื่นๆ ได้อย่างมีศักยภาพ
- ระเบียบการค้า/ การลงทุนของสิงคโปร์เอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน อีกทั้งสิงคโปร์ให้ความเท่าเทียมกันระหว่าง
นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ
- ตลาดมุ่งเน้นการค้าและการบริการเป็นหลัก ได้แก่ การเงิน/ การธนาคาร การท่องเที่ยว การจัดสัมมนาและ
โลจิสติกส์
- ตลาดพึง่ พาการน�าเข้าสินค้าเกือบทุกประเภทจากแหล่งผลิตทัว่ โลก การค้าส่วนใหญ่เป็นแบบ trading ทีส่ ง่ เสริม
ให้เกิดการบูรณาการ (integration) และเชื่อมโยงการค้าไปยังต่างประเทศทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว
ทัง้ นีก้ ารจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสินค้าไทยในสิงคโปร์ จะช่วยให้มมี ลู ค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ดังตัวอย่างภาพกิจกรรม
การส่งเสริมสินค้าในสิงคโปร์ ดังนี้

การส่งเสริมสินค้าไทย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต Ntuc FairPrice

การส่งเสริมสินค้าไทย ณ ห้างสรรพสินค้า isetan

อย่างไรก็ตาม การเจาะตลาดการบริโภคในสิงคโปร์อาจมีมูลค่าไม่สูงเท่ากับในประเทศอาเซียนอื่นๆ เนื่องจาก
สิงคโปร์มีขนาดเล็กและระดับการแข่งขันทางการค้าสูงมาก
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บทที่

กฎระเบี
กฏระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ

2

บทที่ 2
กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ

หน่วยงานทีค่ วบคุมดูแลการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ คือ Accounting and corporate Regulatory
Authority (AcRA, www.acra.gov.sg)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจในสิงคโปร์ทสี่ า� คัญประกอบด้วย
5 ฉบับ ได้แก่
1. Business Registration Act (Chapter 32)
เป็นกฎหมายทีก่ า� หนดภาพรวมของระเบียบวิธกี าร
ในการจดทะเบียนธุรกิจ
2. Company Act (Chapter 50)
เป็นกฎหมายทีก่ า� หนดข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั
การจัดการเรื่องหุ้นและเงินกู้ การบริหารจัดการและ
การก�ากับดูแลบริษทั การตรวจสอบบัญชีบริษทั การควบรวม
การเลิกกิจการ บริษัทต่างชาติ ตลอดจนข้อก�าหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับบริษัท

163A)

3. Limited Liability Partnership Act (Chapter

เป็นกฎหมายที่ก�าหนดลักษณะ การจดทะเบียน
การแปรรูป การบริหารจัดการ การก�ากับ ดูแลการเลิก
กิจการ ตลอดจนข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
จ�ากัดความรับผิดชอบ
4. Limited Partnership Act (Chapter 163B)
เ ป ็ น ก ฎ ห ม า ย ที่ ก� า ห น ด ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร
การจดทะเบียน หน้าที่ การตรวจสอบ การเลิกกิจการ และ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
5. Partnership Act (Chapter 391)
เป็นกฎหมายที่ก�าหนดภาระความรับผิดชอบ
ระเบียบวิธกี ารต่างๆ การเลิกกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบ
อื่นๆ ของห้างหุ้นส่วนสามัญ
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ระเบียบการลงทุนขั้นพื้นฐาน
กฎระเบียบกำรลงทุน
สิงคโปร์ไม่จา� กัดในการลงทุนขัน้ เริม่ แรก นักลงทุน
จ�าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการ
(Feasibility Study) อาทิ ประเภทของกิจการหรือธุรกิจ
ทีส่ นใจ และเดินทางไปส�ารวจลูท่ างการลงทุนด้วยตนเอง
หรือรับค�าแนะน�าจากบริษทั ทีป่ รึกษา โดยปกติการลงทุน
ในสิงคโปร์ ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนเอง
ทั้งหมด หรือลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น แล้วจึง
จัดท�ารายงานข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อยื่น
ขอจดทะเบียนบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ
(Accounting & corporate Regulatory Authority : AcRA)

ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย Business Act, chapter 32 โดย AcRA
จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทประมาณ
14-60 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถจัดตั้งบริษัท
พร้อมจัดหาแรงงาน หากเป็นแรงงานต่างชาติต้องขอ
ใบอนุญาตท�างานจากกระทรวงแรงงาน (ministry of
manpower) นอกจากนี้ หากมีการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้า
จะต้ อ งขอใบอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงาน international
Enterprise Singapore (iE Singapore) ด้วย รายละเอียด
เพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.acra.gov.sg

ข้อจ�ำกัดในกำรลงทุน
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จึงท�าให้กฎหมาย
การลงทุนของสิงคโปร์เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูล้ งทุนเป็นอย่างมาก ชาวต่างชาติสามารถถือหุน้ บริษทั ได้ 100% ในเกือบธุรกิจสาขา
โดยไม่มกี �าหนดขัน้ ต�่าของเงินลงทุน มีการอนุญาตให้ผลู้ งทุนสามารถถือครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในสิงคโปร์
รวมถึงมีความเป็นอิสระในการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลก�าไรในการประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผู้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สงิ คโปร์จะเป็นประเทศทีเ่ ปิดกว้างในการลงทุน แต่จะมีธรุ กิจบางประเภททีจ่ า� กัดสัดส่วนการเข้ามาลงทุน
จากต่างชาติ เช่น ธุรกิจการกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ (เข้ามาลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49) กิจการ
ด้านหนังสือพิมพ์ (ไม่เกินร้อยละ 5) และกิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมาย และ
การประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ

รูปแบบองค์กรธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ
1. รูปแบบองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ดังนี้
• กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-Proprietorships)
• ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (Limited Partnership : LP)
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership : LlP)
• บริษัท (company)
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2. วิธีกำรในกำรจัดตั้งธุรกิจ
การลงทุนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่มี
ข้อจ�ากัดสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ ผูล้ งทุนชาวต่างชาติ
สามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนเองทัง้ หมด หรือลงทุนร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ได้ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต่างชาติตอ้ ง
ท�าการขอ EntrePass จาก the ministry of manpower
และขอ SingPass (Singapore Personal Access) เพือ่ เป็น
Account ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการของสิงคโปร์
ทัง้ นีร้ ปู แบบองค์ธรุ กิจในประเทศสิงคโปร์ 5 รูปแบบ โดย
มีรายละเอียดข้อแตกต่าง ดังนี้
(1) กิจกำรเจ้ำของคนเดียว (Sole-Proprietorships)
• ธุรกิจที่มีบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคณะ
บุคคลเป็นเจ้าของโดยไม่มีหุ้นส่วน
• ไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล ไม่สามารถฟ้องร้องได้
ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สนิ ได้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อหนี้สินไม่จ�ากัด
• เจ้าของกิจการประเภทนี้มีอ�านาจเต็มที่ในการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยเจ้าของกิจการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
หนี้สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจทั้งหมด
• การจดทะเบียนอยู่ภายใต้กฎหมาย Business
Registration Act, chapter 32
• การเสียภาษีจากก�าไรที่เกิดขึ้น จะเสียภาษีใน
อัตราภาษีบุคคลธรรมดา
• ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
เป็นเงิน 65 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์ส�าหรับ
ค่าสมัครชือ่ และ 50 เหรียญสิงคโปร์สา� หรับค่าลงทะเบียน
จัดตั้งกิจการ)

(2) ห้ำงหุ้นส่วน (Partnership) ห้ำงหุ้นส่วน
ไม่จดทะเบียน หรือที่เรียกว่ำห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
• ธุรกิจที่จัดตั้งโดยผู้เป็นหุ้นส่วน (Partner) ตั้งแต่
2 ถึง 20 คน ทั้งนี้หากมีจ�านวนผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่า
20 คน ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท
• ไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล ไม่สามารถฟ้องร้องได้
ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สนิ ได้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อหนี้สินไม่จ�ากัด
• จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย companies Act,
chapter 50
• การเสียภาษีจากก�าไรทีเ่ กิดขึน้ หุน้ ส่วนแต่ละคน
จะเสียภาษีแบบอัตราภาษีบุคคลธรรมดา
• ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกิจการเป็นเงิน 65
เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สา� หรับค่าอนุมตั จิ อง
ชื่อ และ 50 เหรียญสิงคโปร์ส�าหรับค่าจดทะเบียนจัดตั้ง
กิจการ)
(3) ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด (Limited Partnership
or LP)
• ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนไม่จ�ากัด
ความรับผิด (ordinary Partner) อย่างน้อย 1 คน
และหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner)
อีกอย่างน้อย 1 คน
• ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
• ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Business
Registration Act
• มีคา่ ธรรมเนียมจัดตัง้ กิจการเป็นเงิน 65 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สา� หรับค่าอนุมตั จิ องชือ่ และ
50 เหรียญสิงคโปร์ส�าหรับค่าจดทะเบียน)
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(4) ห้ำงหุน้ ส่วนจ�ำกัดควำมรับผิดชอบ (Limited
Liability Partnership or LLP)
• ธุรกิจที่จัดตั้งโดยมีหุ้นส่วน (Partner) ตั้งแต่
2 คนขึ้นไป
• มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลแยกออกไปต่างหากจาก
ผู้เป็นหุ้นส่วน สามารถฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องหรือ
ท�านิติกรรมอื่นใดในนามของห้างหุ้นส่วนได้ และผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินที่เกิดจาก
ตัวห้างหุ้นส่วนหรือเกิดจากการกระท�าหรือการละเว้น
การกระท� า ที่ ผิ ด พลาดของผู ้ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นรายอื่ น ๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นหุ้นส่วนยังต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน
ทีเ่ กิดจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าทีผ่ ดิ พลาด
ของตัวเอง
• ต้ อ งจดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมาย Limited
Liability Partnerships Act 2005
• ผูอ้ า� นวยการและเลขานุการของบริษทั ต้องเป็น
คนสิงคโปร์หรือมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์
• ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลเสียภาษีแบบภาษีรายได้บคุ คล
ผู้ถือหุ้นที่เป็นรูปบริษัทเสียภาษีในอัตราภาษีนิติบุคคล
• ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กิจการเป็นเงิน 165 เหรียญสิงคโปร์ (ค่าอนุมัติจองชื่อ 15 เหรียญสิงคโปร์ และค่า
จดทะเบียนบริษัท 150 เหรียญสิงคโปร์)

(5) บริษัท (Company)
• บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจาก
กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
1 คน
• มูลค่าของหุ้นอย่างน้อย 1 เหรียญสิงคโปร์
• ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย companies
Act, chapter 50
• กรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนดอย่างน้อย 1 คน โดยกรรมการอาจจะเป็น
คนเดียวกันกับผู้ถือหุ้นก็ได้
• ค่าอนุมัติจองชื่อ 15 เหรียญสิงคโปร์ และค่า
จดทะเบียนบริษัท 300 เหรียญสิงคโปร์
• บริษัทสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) บริษทั เอกชนจ�ากัดโดยหุน้ (Private company
Limited by Shares) คือบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจภายใน
สิงคโปร์ที่มีจ�านวนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน
2) บริษทั มหาชนจ�ากัดโดยหุน้ (Public company
Limited by Shares) คือบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจภายใน
สิงคโปร์ สามารถมีจ�านวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50 คนได้
และสามารถเพิ่ ม ทุ น โดยการเสนอขายหุ ้ น สามั ญ
(common Stocks) หรือหุน้ กู้ (Debentures) แก่ประชาชน
หรือนิติบุคคลทั่วไปได้
3) บริ ษั ท มหาชนจ� า กั ด โดยการรั บ ประกั น
(Public company Limited by Guarantee) หมายถึง
บริษัทที่ด�าเนินกิจกรรมไม่แสวงหาก�าไร ซึ่งเป็น
- วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ของ
ประเทศ อาทิ กิจการทีเ่ กีย่ วกับศิลปะการแสดง หรือเพือ่
การกุศลต่างๆ
- บริษัทดังกล่าวนี้ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งโดย
ไม่ตอ้ งมีคา� ว่า “Limited” หรือ “Berhad” ต่อท้ายชือ่ บริษทั
โดยมติของรัฐมนตรี

20
21

หมำยเหตุ
1) กิจการเจ้าของเดียวและห้างหุน้ ส่วนสามัญ ไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล (Non-Juristic Person) จึงไม่สามารถฟ้องร้องได้ ไม่สามารถ
ครอบครองทรัพย์สินได้ และมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินไม่จ�ากัด
2) บริษัทต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) และห้างหุ้นส่วน (Partnership) ได้
ต้องจดทะเบียนรูปแบบธุรกิจภายใต้ companies Act, chapter 50

อนึง่ นอกจากการจัดตัง้ ธุรกิจตาม 5 รูปแบบข้างต้นแล้ว ชาวต่างชาติสามารถจัดตัง้ ในรูปแบบของบริษทั สาขาและ
ส�านักงานตัวแทนได้ โดยข้อมูลสรุปดังนี้
1. บริษทั สำขำ (Branch) ซึง่ บริษทั ต่างชาติ (Foreign companies) ทีเ่ ข้ามาลงทุนในสิงคโปร์อาจจัดตัง้ ในรูปแบบสาขา
(Branch) ของธุรกิจที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ใช้ชื่อเดียวกับบริษัทแม่ หรือจัดตั้งเป็นบริษัทในเครือ (Subsidiary) ที่
สามารถจัดตั้งโดยมีมูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว (Paid-up capital) ขั้นต�่า 1 เหรียญสิงคโปร์ และสามารถจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษทั ในสิงคโปร์ (Locally incorporated company) ทัง้ นีช้ อื่ ของบริษทั ควรมีคา� ว่า “Private” หรือ “Pte” ก่อนน�าหน้า
ค�าว่า “Limited” หรือ “Ltd” อย่างไรก็ตาม การด�าเนินธุรกิจของกิจการทั้ง 2 ประการ จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับ
AcRA ภายใต้ข้อก�าหนดของ companies Act, chapter 50
2. ส�ำนักงำนตัวแทน (Representative Oice) ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งส�านักงานตัวแทนในสิงคโปร์ได้เป็น
ระยะเวลาถึง 3 ปี ทั้งนี้ในการจัดตั้งส�านักงานตัวแทน บริษัทต่างชาติต้องเคยประกอบกิจการในสิงคโปร์อย่างน้อย 3 ปี
และมีผลประกอบการอย่างน้อย 250,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ส�านักงานตัวแทนจะไม่สามารถประกอบกิจการ
เหมือนทีธ่ รุ กิจข้างต้นท�าได้ อาจท�าได้เพียงการศึกษาตลาดและความเป็นไปได้ในการลงทุน จัดเตรียมข้อมูลทางการค้าและ
ประสานงานกับบริษทั แม่ การจัดตัง้ ส�านักงานตัวแทนของธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องขออนุญาตจาก international Enterprise
Singapore (iE Singapore) ส่วนทางด้านการจัดตัง้ ส�านักงานตัวแทนของธุรกิจธนาคารและการประกันภัยจะต้องขออนุญาต
จาก monetary Authority of Singapore
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ช่องทางการจดทะเบียนธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ทา� ได้ 1 ช่องทางคือ จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (BizFile) เท่านัน้
โดยผูป้ ระกอบการสามารถด�าเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือ จดทะเบียนด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ
บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1. กำรจดทะเบียนด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ (BizFile)
ผ่านระบบ BizFile โดยใช้รหัส NRic และรหัส SingPass ซึ่งเป็นรหัสส�าหรับใช้ท�าธุรกรรมออนไลน์กับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ของสิงคโปร์ การจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ BizFile สามารถท�าผ่านทางเว็บไซต์ www.bizile.gov.sg หรือ
หากไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถท�าการจดทะเบียนได้ที่ Self-Help Kiosk ส�าหรับลงทะเบียนที่ AcRA
โดยตรง ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับจดทะเบียนด้วยตนเอง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจใน
ภายหลังก็สามารถท�าได้โดยง่ายผ่านระบบ BizFile เช่นกัน
2. กำรใช้บริกำรจำกบริษัทผู้เชี่ยวชำญ
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้บริการผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่น บริษทั ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ช่วยส่งค�าขอจดทะเบียนออนไลน์ในนามของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการต่างชาติต้องว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนด�าเนินการจดทะเบียนแทนเท่านั้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการต่างชาติจะต้องด�าเนินการ
จดทะเบียนธุรกิจสิงคโปร์ และจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติ โดยขั้นตอนหลักสรุปได้ดังนี้
1) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนธุรกิจสิงคโปร์ ดังนี้
• ตรวจสอบชือ่ นิตบิ คุ คลที่ www.bizile.gov.sg
ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคล
ที่ต้องการ โดยประเทศสิงคโปร์มีระเบียบเกี่ยวกับชื่อ
นิติบุคคลที่สามารถใช้ได้ คือ “Practice Direction No.4
of 2003” สามารถตรวจสอบได้ที่ www.acra.gov.sg
ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ประกอบการต้องใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ BizFile ได้แก่
(1) ค้นหา SSic code ของกิจการ SSic code
(Singapore Standard industrial classiication) คือ
ระบบจ�าแนกประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์
ประกอบด้วยรหัส 5 ต�าแหน่ง ผู้ประกอบการสามารถ

ค้นหารหัส SSic code ของกิจการได้ที่ www.acra.gov.sg
เลือก SSic code for Business Activity Search หรือ
ในรายงาน Singapore Standard industrial classiication
2010 ที่ www.singstat.gov.sg
(2) เตรียมหมายเลข NRic หรือ FiN Number
หมายเลข NRic (National Registration identity card)
เป็นหมายเลขประจ�าตัวประชาชนของสิงคโปร์หมายเลข
FiN Number (Foreign identiication Number) เป็น
หมายเลขประจ�าตัวของบุคคลต่างชาติที่เข้ามาอาศัยใน
ประเทศสิงคโปร์
(3) สมัคร SingPass การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ในประเทศสิงคโปร์เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด ดังนั้น

22
23

ผู้ประกอบการต้องสมัคร SingPass เพื่อเข้าสู่ระบบ
การจดทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถสมัคร
SingPass ที่ www.singpass.gov (ได้รบั รหัสภายใน 4 วัน)
หรือเคาน์เตอร์บริการ SingPass (ได้รับรหัสทันที)
ผู้ที่สามารถสมัคร SingPass ได้แก่บุคคลต่อไปนี้
- ประชาชนสิงคโปร์และผูพ้ า� นักถาวร (Singaporecitizenship and Permanent Resident)
- ผูท้ ไี่ ด้รบั ใบอนุญาตท�างาน (Employment Pass
Holders)
- ผู้ที่ได้รับ EntrePass (EntrePass Holders)
- ผู้ที่ได้รับ S-Pass (S-Pass Holders)

- ชื่อจะต้องไม่เป็นการส่อถึงความไม่สุภาพ
- ชือ่ จะต้องไม่มคี า� สามัญ เช่น ธนาคาร ไฟแนนซ์
ประกัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนท่องเทีย่ ว เป็นต้น
อนึ่งชื่อบริษัทหากได้รับการอนุมัติแล้วจะมีอายุ
ใช้ได้ 2 เดือน ผู้ยื่นขอจะต้องขอจดทะเบียนบริษัทให้
เรียบร้อยภายในระยะเวลาทีก่ า� หนด หากผูย้ น่ื ขอต้องการ
เวลาเพิ่มมากกว่า 2 เดือน จะต้องท�าหนังสือขอต่อเวลา
พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10 เหรียญสิงคโปร์ ต่อ
หนึ่งชื่อบริษัท
• ยื่ น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ และช� า ระ
ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผ่านระบบ
BizFile หลังจากชือ่ นิตบิ คุ คลได้รบั การพิจารณาอนุมตั โิ ดย
มีคา่ ธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ 300 เหรียญสิงคโปร์
ข้อมูลที่ต้องลงทะเบียนใน BizFile ได้แก่
- ชื่อที่ได้รับอนุญาตของบริษัท
- บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
- ที่ตั้งของบริษัท
- สัดส่วนของทุนบริษทั และการโอนหุน้ รายละเอียด
ของผู้ถือหุ้น
- การเปลีย่ นแปลงกรรมการ/ เลขานุการ/ ผูจ้ ดั การ/
ผู้ตรวจสอบบัญชี
- การแปรสภาพธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น
บริ ษั ท ที่ บ ริ ห ารกิ จ การเองโดยกรรมการ
(Directors) นั้น ผู้ที่ได้รับต�าแหน่งกรรมการ/ เลขานุการ
และผู้ถือหุ้น (Subscribers) จ�าเป็นต้องลงนามรับรอง
ผ่านเว็บไซต์ Bizile ภายใน 3 วันหลังจากได้ยนื่ ค�าขอเพือ่
ด�าเนินกิจการหากมีการเปลีย่ นแปลงในรายละเอียดใดๆ
ที่ได้จดทะเบียนไว้ ผู้ประกอบการต้องแจ้งต่อ AcRA ใน

ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั (company) ในสิงคโปร์ ต้องยืน่ ขอใบอนุญาต
EntrePass ต่อกระทรวงแรงงาน (ministry of manpower:
mom) และบุคคลต่างชาติที่ต้องการท�างานในสิงคโปร์
ต้องยื่นขอใบอนุญาต Employment Pass ต่อกระทรวง
แรงงาน (ministry of manpower: mom)
• จองชื่อนิติบุคคลและช�าระค่าธรรมเนียม
ผูป้ ระกอบการจองชือ่ นิตบิ คุ คลผ่านระบบ BizFile
โดย Log in เข้าสู่ระบบที่ www.bizile.gov.sg เลือก
e-Service เลือก Name Application and Registration
มีค่าธรรมเนียมการจองชื่อ 15 เหรียญสิงคโปร์ต่อชื่อ
และระบุประเภทธุรกิจ (รหัส SSic code) โดยสามารถระบุ
ได้สูงสุด 2 ประเภท และ AcRA จะแจ้งผลการจองชื่อ
ภายใน 1 ชั่วโมง
ทัง้ นีช้ อื่ นิตบิ คุ คลในการจัดตัง้ บริษทั ต้องค�านึงถึง
ข้อมูลดังนี้
- ชื่อจะต้องไม่ซ�้ากับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว
- ชือ่ จะต้องไม่ทา� ความเสียหายให้กบั เครือ่ งหมาย
การค้า (trademarks or Patents) ที่จดทะเบียนอยู่แล้ว
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ทันทีผ่านทางระบบ BizFile ส�าหรับการเปลี่ยนที่ตั้งของ
บริษัทต้องแจ้งต่อ AcRA ภายใน 14 วัน การแต่งตั้ง
การยุติสถานะหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพนักงาน
ในบริษัทต้องแจ้ง AcRA ภายใน 1 เดือน
(2) การช�าระค่าธรรมเนียม
ผู้ประกอบการสามารถช�าระค่าธรรมเนียมต่อ
AcRA ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือจุดบริการ (Self-Help Kiosks)
ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
- เครดิตการ์ด (ViSA/ mastercard/ American
Express)
- cashcard : ส�าหรับผู้ประกอบการที่มี PcSc
Reader (Personal computer Smart card)
- Deposit Service Account : ส�าหรับบริษัท
ตัวแทนที่ท�าธุรกรรมแทนลูกค้า
- eNEtS Direct Debit : ส�าหรับผู้ประกอบการที่
มีบญ
ั ชีกบั ธนาคารทีใ่ ห้บริการ eNEtS Direct Debit ได้แก่
citybank, DBS/ PoSB, ocBc และ uoB

(3) ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่อไปนี้
- ชือ่ ของบริษทั ทีจ่ ะใช้จดทะเบียนได้รบั การอนุมตั ิ
ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้นกรณี
ที่มีข้อขัดแย้ง เช่น ค�าในชื่อมีค�าที่ห้ามใช้ หรือมีความ
คลุมเครือ เป็นต้น
- ผูท้ มี่ อี า� นาจในการลงนามของบริษทั อยูท่ ส่ี งิ คโปร์
หรือต่างประเทศ หากอยูใ่ นต่างประเทศ การจดทะเบียน
ก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้น
- กรณีที่ต้องขอให้หน่วยงานอื่นๆ ก่อนที่จะ
อนุญาตให้จดทะเบียนบริษทั อาจใช้เวลา 14 วัน - 2 เดือน
ทั้ ง นี้ ห ากจดทะเบี ย นบริ ษั ท เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้ประกอบการสามารถน�าเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
ไปเปิดบัญชีกับธนาคารต่อไปได้

แผนผังขั้นตอนกำรจดทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์ (Local Company)
ขั้นตอนก่อนกำรยื่น
จดทะเบียน

ขั้นตอนกำรยื่นขอ
จดทะเบียน

ตรวจสอบชื่อนิติบุคคลค้นหา
SSic code ของกิจการ
เลือกสถานที่ประกอบธุรกิจ
เตรียมหมายเลข NRic หรือ FiN Number
สมัคร Singpass เพื่อใช้ Log in เข้าสู่ระบบ BizFile
จองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบ BizFile
AcRA อาจส่งค�าขอให้หน่วยงานอื่นอนุมัติก่อนอนุญาตให้
ท�าการจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาอนุมัติ 14 วัน ถึง 2 เดือน
ท�าการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ BizFile
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แจ้งผลภายใน 1 ชั่วโมง

แจ้งผลภายใน 15 นาที

กรณีจดทะเบียนผู้ค้าคนเดียว
(Sole-Proprietorship) หรือ
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
ความรับผิดชอบ (LLP)

ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องลงชื่อรับรองค�าขอ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ผู้ก่อการต้อง
ภายใน 3 วัน โดยผ่าน BizFile
ท�าการ Log in เพื่อรับรองค�าขอ
ภายใน 3 วัน โดยผ่าน BizFile

กรณีจดทะเบียนบริษัทจ�ากัด (Limited
company)
ต้องด�าเนินการจดทะเบียนภายใน 60
วัน หลังจากการจองชื่อได้แล้ว
ส่งหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัท

ที่มา : Accounting & corporate Regulatory Authority (AcRA)
2) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนธุรกิจต่ำงชำติ
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่างชาติต้องท�าผ่านระบบ BizFile เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ หากแต่ว่าชาวต่างชาติหรือ
นิตบิ คุ คลต่างชาติไม่สามารถด�าเนินการจดทะเบียนด้วยตัวเองได้ ต้องว่าจ้างให้บริษทั รับจดทะเบียนด�าเนินการให้เท่านัน้
โดยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การยื่นขออนุญาตจัดตั้งจาก ministry of manpower
ก่อนที่จะจดทะเบียนธุรกิจกับ AcRA ผู้ประกอบการต่างชาติต้องขออนุญาตจากกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์
(ministry of manpower : mom) มิเช่นนั้นถึงแม้ว่าการจดทะเบียนกับ AcRA จะถูกต้องเรียบร้อย แต่ถ้า mom
ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ และในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เพื่อด�าเนินธุรกิจ จะต้อง
ยื่นขอใบอนุญาต EntrePass จาก mom ด้วย ซึ่ง EntrePass นี้สามารถน�าไปใช้ขอรหัส SingPass ได้ด้วย
2. การขอจองชื่อบริษัท
เมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ าก mom เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างชาติสามารถยืน่ ขอจดทะเบียนธุรกิจกับ AcRA ได้ โดยเริม่ จาก
การขออนุมัติและขอจองชื่อนิติบุคคล โดยการยื่นค�าขอผ่านทางระบบ BizFile และใช้รหัส SingPass แต่ถ้าหากไม่มี
รหัส SingPass ก็สามารถว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนเป็นผู้ด�าเนินการให้ได้
3. แต่งตั้งบริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ (Professional Business Registration Firm)
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ต้องมอบหมายให้บริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ
ในสิงคโปร์เป็นผู้ด�าเนินการแทนชาวต่างชาติ โดยบริษัทรับจดทะเบียนจะเป็นผู้กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ BizFile
และยื่นขอจดทะเบียนให้
4. การยื่นค�าขอจดทะเบียนกับ AcRA
เมือ่ AcRA ได้รบั ค�าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบผ่านระบบ BizFile เรียบร้อยแล้ว AcRA ใช้เวลาประมาณ
15 นาทีในการด�าเนินการ และจะแจ้งผลและหมายเลขการจดทะเบียนผ่านทางอีเมล
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แผนผังขั้นตอนกำรจดทะเบียนธุรกิจต่ำงชำติในสิงคโปร์ (Foreign Company)
ขัน้ ตอนก่อนการยืน่ จดทะเบียน ขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวจาก ministry of manpower (mom)
ขอรับรหัส SingPass จาก ministry of manpower (mom)
ใช้ EntrePass เพื่อขอ SingPass ส�าหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ BizFile
ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน จองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบ BizFile
บริษัทผู้เชี่ยวชาญท�าการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ BizFile
AcRA อาจส่งค�าขอให้หน่วยงานอืน่ อนุมตั กิ อ่ นอนุญาตให้ทา� การจดทะเบียน ซึง่ อาจ
ใช้เวลาอนุมัติ 14 วัน ถึง 2 เดือน
ท�าการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ BizFile
กรณีจดทะเบียนห้ำงหุน้ ส่วนจ�ำกัดควำมรับผิดชอบ (LLP) กรณีจดทะเบียนบริษัทจ�ำกัด (Limited Company)
ผู้เป็นหุ้นส่วนลงชื่อรับรองค�าขอภายใน 3 วัน โดยผ่าน ต้องด�าเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากจอง
BizFile
ชื่อได้แล้ว
ส่งหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
ที่มา : Accounting & corporate Regulatory Authority (AcRA)
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามประเภทของธุรกิจ
ค่ำธรรมเนียมในกำร
จดทะเบียนชื่อบริษัท
(เหรียญสิงคโปร์)

ประเภทของธุรกิจ

ค่ำธรรมเนียมในกำร
ลงทะเบียนจัดตั้งกิจกำร
(เหรียญสิงคโปร์)

1. กิจการเจ้าของเดียว

50

2. ห้างหุ้นส่วน

50

3. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (LP)

50

4. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบ (LLP)

150

5. บริษัทเอกชนจ�ากัดโดยหุ้น

15

300

6. บริษัทมหาชนจ�ากัดโดยหุ้น

300

7. บริษัทมหาชนจ�ากัดโดยการรับประกัน

600

8. บริษทั ต่างชาติทจี่ ะเข้ามาเปิดสาขาในสิงคโปร์
- Foreign company with Share capital
- Foreign company without Share capital

300
1,200

9. ค่าธรรมเนียมขออนุญาต (License Fee) เปิดร้านอาหาร (Food Shop) ปีละ 195 เหรียญสิงคโปร์
ส�าหรับบริษทั ต่างชาตินนั้ ค่าลงทะเบียนจะเพิม่ ขึน้ ตามเงินทุนทีใ่ ช้ในการจดทะเบียนด้วย ซึง่ สามารถเข้าไปศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมภายใต้กฎหมาย companies Act, chapter 50 หรือสามารถค�านวณได้จากตารางข้างล่าง ดังต่อไปนี้
กำรลงทะเบียนของบริษัทต่ำงชำติ (Registration of a Foreign Company)
เงินทุนจดทะเบียน (เหรียญสิงคโปร์)

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียน (เหรียญสิงคโปร์)

(1) Foreign company with Share capital
- ไม่เกิน 100,000

1,200

- ไม่เกิน 100,001-1,000,000

1,200 + 400 ในทุกๆ 100,000 หรือส่วนของ 100,000

- 1,00,000 ขึ้นไป

4,800 + 300 ในทุกๆ 1,000,000 หรือส่วนของ 1,000,000

(2) อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อก�าหนด (1)

1,200
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คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถจดทะเบียนการค้า
1) ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบรู ณ์ (เริม่ บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552)
2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลาย หรือมิฉะนั้น
ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หากต้องการ
จดทะเบียนการค้าในประเทศสิงคโปร์
3) หากเป็นชาวต่างชาติเข้ามาด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศสิงคโปร์ จ�าเป็นต้องยื่นขอ EntrePass จาก
กระทรวงแรงงาน (ministry of manpower) EntrePass
(the Entrepreneur Pass) เป็ น บั ต รผ่ า นส� า หรั บ
ชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจหรือย้ายธุรกิจ
มายั ง สิ ง คโปร์ โดยยกเว้ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ร้ า นกาแฟ
ศู น ย์ อ าหาร นวดฝ่ า เท้ า ร้ า นนวด สถานบั น เทิ ง
คาราโอเกะ การฝังเข็ม การรักษาโรคแผนจีน ธุรกิจการ
จั ด จ� า หน่ า ยยาสมุ น ไพร ตั ว แทนการจั ด หาแรงงาน
และธุรกิจงานทางด้านภูมิศาสตร์

การขอสมัคร Entrepass นี้ สามารถขอก่อนหรือ
หลังการจัดตั้งธุรกิจก็ได้ หากมีการขอ Entrepass ก่อน
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องจัดตั้งบริษัทภายใน 30
วัน ซึ่งระยะเวลาในการขอ EntrePass อยู่ระหว่าง 4-8
สัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้ว EntrePass จะมีอายุ 1-2 ปี
และอนุญาตให้บคุ คลนัน้ ๆ น�าครอบครัวเข้ามาอาศัยอยูใ่ น
ประเทศด้วยได้ โดยจะต้องขอ Dependent Pass ให้กับ
สมาชิกของครอบครัวในเวลาเดียวกัน เมื่อ EntrePass
หมดอายุกข็ อต่ออายุได้ หากธุรกิจยังด�าเนินอยูเ่ หมือนเดิม
แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการจัดตั้งบริษัทเร็วขึ้นก็
สามารถจดทะเบียนบริษัทก่อน แล้วค่อยขอ EntrePass
หลังจากนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ EntrePass มีไว้เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถมาอยูด่ แู ลกิจการในประเทศนีไ้ ด้ แต่หากไม่ตอ้ งการ
มาพ�านักในสิงคโปร์ก็ไม่จ�าเป็นต้องมี

ข้อปฏิบัติหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบของประเทศสิงคโปร์ ดังนี้
1. บริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (company Secretary) ซึ่งมีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ภายใน 6 เดือนแรก
ของการด�าเนินกิจการ
2. บริษัทจะต้องจัดการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 18 เดือนหลังจากตั้งกิจการ
3. การประชุมสามัญประจ�าปีตอ้ งจัดขึน้ เป็นประจ�าทุกๆ ปีปฏิทนิ และระยะห่างระหว่างการประชุมแต่ละครัง้ ไม่ควร
เกินกว่า 15 เดือน
4. ต้องรายงานผลตอบแทนประจ�าปี (Annual Return) ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับจากการประชุมสามัญ
ประจ�าปี
5. บริษัทมหาชนที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ บัญชีต่างๆ ที่จะรายงานในการประชุม
สามัญประจ�าปีควรปรับปรุงครัง้ สุดท้ายไม่เกิน 4 เดือนก่อนการประชุมสามัญประจ�าปี ส่วนในกรณีของบริษทั รูปแบบอืน่ ๆ
ให้ท�าการปรับปรุงครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมสามัญประจ�าปี
6. บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใน 3 เดือนหลังจากก่อตั้งบริษัท ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบบัญชีรายปี
และส่งผลการตรวจสอบให้กบั AcRA ภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุมสามัญประจ�าปี ยกเว้นในกรณีทบี่ ริษทั มีผถู้ อื หุน้
น้อยกว่า 20 ราย และมีรายรับน้อยว่า 5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในหนึง่ รอบปีการเงิน ไม่ตอ้ งแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และไม่ตอ้ ง
ท�าการสอบบัญชี
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7. ที่ท�าการของบริษัทที่จดทะเบียนไว้จะต้องเปิด และสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 9.00-17.00 ของวันท�างาน
8. บริษทั ต้องพิมพ์เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล (unique Entity Number) ลงบนหัวจดหมาย ใบแจ้งราคา และเอกสารอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การลงลายมือชื่อ
กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-Proprietorship) ห้างหุน้ ส่วน (Partnership) ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด (Limited Partnership)
และห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership) ผู้ลงลายมือชื่อในการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ
ต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น
บริษทั (company) กรรมการทุกคน (Directors) เลขานุการของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ต้องเป็นผูม้ บี ตั รประจ�าตัว
ประชาชนสิงคโปร์ (Singapore NRic Holders) หรือผูถ้ อื ใบอนุญาตท�างาน (Employment Pass Holders) หรือใบอนุญาต
ผู้ติดตาม (Dependent Pass Holders) มิฉะนั้นจะต้องแต่งตั้งบริษัทรับด�าเนินการจดทะเบียนบริษัทให้ด�าเนินการ
จดทะเบียนธุรกิจแทน
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ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบ/ กฎหมำยต่ำงๆ ของสิงคโปร์ ได้แก่
1) Business Registration Act รายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ (www.acra.gov.sg/legislation/Business_Registration_act/)
และ companies Act รายละเอียดที่เว็บไซต์ (www.acra.gov.sg/legislation/companies_Act/
2) Food Regulations (Sale of Food Act) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ava.gov.sg/docs/.../legislation/sale-of-food-act/ ซึ่งข้อมูลหัวข้อประกอบด้วย General Provisions, Food Additives, constituents in Food,
mineral Hydrocarbons, containers for Food, irradiated Food, Standards and Particular Labelling Requirements
for Food, Aerating ingredients, meat and meat Products, Fish and Fish Products, Edible Fats and oils, milk and
milk Products, ice-cream, Frozen confections and Related Products, Sauce, Vinegar and Relishes, Sugar and
Sugar Products, tea/ cofee and cocoa, Fruit Juices and Fruit cordials, Jams, Non-alcoholic Drinks, Alcoholic
Drinks, Salts, Spices and condiments, Flavouring Essences or Extracts, Flavour Enhancers, Special Purpose
Foods, miscellaneous Foods, Rice and Penalty
3) currency Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mas.gov.sg/currency/act
4) commodity trading Act ดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.iesingapore.gov.sg/E.../commodity-trading-Act/
5) control of manufacture Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://statutes.agc.gov.sg/aol/Search
6) Sale of Goods Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://statutes.agc.gov.sg/aol/Search/display/view.
7) consumer Protection (Fair trading) Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mti.gov.sg/../consumer%20
Protection%20
8) the tobacco Act ประกอบด้วย
- the control of Licensing of importers, Wholesalers and Retailers, Regulations 2010 cap. 309,
S 478/2010
- the control of Limits on certain Substances, Regulations 2010 cap. 309, S 479/2010
- the control of Labelling, Regulations 2012 cap. 309, S 419/2012 (www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/
Health_products_Regulation/tobacco)
9) SDPc (Singapore Duty-Paid cigarette) cigarette marking Regulation ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2556 หน่วยงาน
ศุลกากรสิงคโปร์ก�าหนดให้บุหรี่ที่จ�าหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ต้องมีเครื่องหมาย ‘SDPc’ (Singapore Duty-Paid
cigarettes) ทั้งนี้บุหรี่ที่ไม่มีเครื่องหมาย ‘SDPc’ จะถือว่าเป็นบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการซื้อ การจ�าหน่าย การขนส่ง
การเก็บ และการครอบครองบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษี ถือว่าเป็นการกระท�าผิดที่ร้ายแรงภายใต้กฎหมาย the customs Act
and the Goods and Services tax (GSt) Act โดยผู้กระท�าผิดจะถูกลงโทษปรับถึง 40 เท่าของจ�านวนภาษีที่หลบเลี่ยง
และ/ หรือจ�าคุก 6 ปี ซึง่ การกระท�าผิดครัง้ แรกจะถูกปรับเป็นจ�านวนเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ และส�าหรับการกระท�าผิด
ครั้งต่อๆ ไปจะถูกปรับเป็นจ�านวนเงิน 4,000 เหรียญสิงคโปร์ และอาจถูกจ�าคุกด้วย อีกทั้งพาหนะที่ใช้ในการล�าเลียง
ของเลี่ยงภาษีอาจถูกริบด้วย
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2. มำตรกำรทำงกำรค้ำทีไ่ ม่ใช่ภำษี (Non Tarif
Barrier : NTB)
สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องการผลิตสินค้า
เพื่อให้สามารถน�าเข้าไปจ�าหน่ายในสิงคโปร์ได้อย่าง
สะดวก ซึง่ ผูผ้ ลิตไทยควรต้องศึกษาในส่วนของมาตรการ
ทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีไว้ดว้ ย โดยสรุปสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ดังนี้
1) สินค้าอาหาร หน่วยงานที่ควบคุมดูแล คือ
Agri-Food Veterinary Authority (AVA) โดยให้ความส�าคัญ
ด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามระเบียบของ Food Regulations
ซึง่ เจ้าหน้าที่ AVA จะท�าการสุม่ ตรวจสอบสินค้าเป็นระยะๆ
สินค้าส่วนใหญ่ที่ AVA มุง่ เน้นในการตรวจสอบ เช่น ผัก ผลไม้
สัตว์ปีกแช่เย็น/ แช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูป น�้าตาลทราย
เป็นต้น
2) สินค้าข้าว เสมือนเป็นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยการท�า
ธุรกิจให้แก่ผู้น�าเข้า ซึ่งผู้น�าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของ Rice Stockpile Scheme (RSS) ก�าหนดเรือ่ งการเก็บ
สต็อกข้าวตามกฎหมาย Price control (Rice) 1990 และ
Price control Act, chapter 244 เพื่อให้มีข้าวในตลาด
เพียงพอส�าหรับการบริโภคภายในประเทศ การเก็บส�ารอง
ข้าวต้องเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาล (Singapore Storage &
Warehouse Pte., Ltd. : SSW) ควบคุมโดย iE Singapore
ในปริมาณ 2 เท่าของปริมาณข้าวที่น�าเข้าในแต่ละครั้ง
โดยข้าวทีต่ อ้ งมีการส�ารอง ได้แก่ ข้าวหอม ข้าวขาว ข้าวหัก
Basmati Rice, Parboiled Rice และ Ponni Rice ทั้งนี้
ก�าหนดปริมาณน�าเข้าขัน้ ต�า่ 50 เมตริกตัน/ เดือน ส�าหรับ
ข้าวกล้อง (Brown Rice) และข้าวเหนียว (Glutinous Rice)
ต้องท�าการส�ารองไว้ 5 เมตริกตัน
ทั้งนี้ก�าหนดให้การส่งเอกสารขอรับการอนุญาต
ให้น�าเข้าในแต่ละครั้ง (Permit Declaration) ผู้น�าเข้า
จะต้องส่งเอกสารทางระบบ tradenet เท่านัน้ (เริม่ ใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
3) ฉลากบรรจุภัณฑ์ (Labelling) มีข้อก�าหนดที่
ผู้ผลิตพึงถือปฏิบัติคือ Labelling Requirements ที่ต้อง
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า
3 มิลลิเมตร และมีรายละเอียดตามข้อก�าหนดแสดงครบถ้วน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.ava.gov.sg/.../lavbelling..../
labelling-guidelines

3. กฎ/ ระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรน�ำเข้ำ
การน�าสินค้าเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ ผู้ที่ประสงค์จะ
น�าเข้าสินค้าต้องด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามกฎ/ ระเบียบ ดังนี้
1) ขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงาน Accounting
& corporate Regulatory Authority (AcRA) ก่อน
โดยสามารถยืน่ ใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bizile.gov.sg
นอกจากนี้ บริษทั ต้องแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั มอบอ�านาจเพือ่ สมัคร
ขอใช้ SingPass (รหัสส่วนตัวส�าหรับท�าธุรกรรมออนไลน์)
และด�าเนินการแทนบริษทั โดยสมัครผ่าน www.singpass.
gov.sg ซึง่ SingPass ใช้สา� หรับการติดต่อท�าธุรกรรมและ
ด�าเนินการต่างๆ ออนไลน์กบั หน่วยงานต่างๆ ในสิงคโปร์
รวมถึงเรื่องการเสียภาษีด้วย
2) ต้องขออนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic
Licensing) จาก international Enterprise (iE) Singapore
ผ่านระบบ tradenet ไม่วา่ จะเป็นการน�าเข้า การส่งออก
หรือการส่งออกต่อ (Re-export) (https://www.tradenet.
gov.sg/tN41EFoRm/tds/sp/splogin.do?action)
3) ตามระเบียบกรมศุลกากรสิงคโปร์ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ผูน้ า� เข้าทีจ่ ะน�าเข้าสินค้าควบคุมจ�านวน
60 รายการ จะต้องด�าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจอนุญาตนอกเหนือจาก iE ได้แก่
• สิ น ค้ า เครื่ อ งส� า อาง ต้ อ งขออนุ ญ าตจาก
cosmetic control unit (ccu) Health Science Authority
• สินค้าผลไม้สด/ แช่เย็น ต้องขออนุญาตจาก
Agri-Food & Veterinary Authority (AVA)
• สินค้าเภสัชภัณฑ์ ต้องขออนุญาตจาก Product
Evaluation & Regulation Division (PER) Health Sciences
Authority
ทั้งนี้รายการสินค้าน�าเข้าควบคุมจ�านวน 60
รายการ พร้อมหน่วยงานควบคุม สามารถดูรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากรสิงคโปร์ www.customs.gov.
sg › Home › traders & Businesses › tradeNet®
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4) ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าอาหาร ผูน้ า� เข้าต้องขอใบอนุญาตเพือ่ การน�าเข้าจากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary
Authority of Singapore (AVA : www.ava.gov.sg) ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุม/ ตรวจสอบและอนุญาตการน�าเข้าสินค้าอาหาร
เพื่อจ�าหน่ายในสิงคโปร์ โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเป็นหลักส�าคัญ
5) ในส่วนการน�าเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Products) หน่วยงานทีด่ แู ลคือ Spring Singapore (www.spring.
gov.sg) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (ministry of trade & industry) ท�าหน้าทีค่ วบคุม/ ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งมีการออกใบรับรองสินค้าภายใต้ Safety mark ส�าหรับสินค้า
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าจ�านวน 45 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้ในครัวเรือน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และก๊าซ ซึง่ ผูน้ า� เข้าต้องขอ
ใบรับรองสินค้าก่อน และเมือ่ ได้รบั ใบอนุญาตแล้วจึงน�าเข้าสินค้าเพือ่ การจ�าหน่ายได้ www.spring.gov.sg/Building-trust/
Raising-conidence/consumer-Product-Safety/cPS-Scheme/Pages/cps-scheme.aspx
6) นอกจากนี้ สินค้าของเล่นเด็ก สินค้าอื่นๆ ส�าหรับเด็ก ได้แก่ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การกีฬา เครื่องมือ
Diy และอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในครัวเรือนอื่นๆ จ�าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบของ Spring Singapore ก่อนน�าไปจ�าหน่าย

4. ต้นทุนกำรจัดตั้งธุรกิจ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจในสิงคโปร์
1. ค่ำเช่ำส�ำนักงำนในเขต Central Business District (CBD) ราคาเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 9.20 เหรียญสิงคโปร์/
ตารางฟุต ไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งแรกส�าหรับ Fitting-out cost ระหว่าง 55-100 เหรียญสิงคโปร์/ ตารางฟุต
2. ค่ำจ้ำงพนักงำน อัตราเฉลี่ยค่าจ้างต่อเดือนของพนักงานจะอยู่ที่ 3,087 เหรียญสิงคโปร์ (ข้อมูลปี 2557)
จากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ และการขึน้ เงินเดือนอยูท่ รี่ ะดับประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี ส�าหรับค่าจ้างรายชัว่ โมงจะอยูท่ ่ี
ประมาณ 8-12 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
3. ค่ำสวัสดิกำรสังคม หรือเงินสบทบกองทุนส่วนกลำง (Central Provident Fund : CPF) ของสิงคโปร์
ซึง่ ทางบริษทั จะต้องจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงานร้อยละ 7.5-17 ของเงินเดือน ขึน้ อยูก่ บั อายุของพนักงาน โดยหน่วยงาน
สิงคโปร์ central Provident Fund Board (cPF Board) จะเป็นหน่วยงานในการเก็บเงินสะสมให้พนักงาน การส่งเงินเข้า
บัญชี cPF นั้นจะต้องส่งเป็นประจ�าทุกเดือน ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป โดยนายจ้างเป็นผู้รายงานและส่งเงินผ่าน
ธนาคารเข้าบัญชี cPF ของลูกจ้างแต่ละคนภายใต้บญ
ั ชีของ cPF Board ทัง้ นีพ้ นักงานต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนส่วนกลาง
เข้าสะสมในบัญชีเดียวกันในอัตราร้อยละ 5-20 ของเงินเดือนด้วยเช่นกัน
4. ค่ำข่ำวสำรทำง Internet ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้ โดยส่วนใหญ่จะเป็น Fibre Broadband มีค่าใช้จ่ายประมาณ
ระหว่าง 99-996 เหรียญสิงคโปร์/ เดือน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและความเร็วที่เลือกใช้
5. ค่ำเช่ำรถ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของรถ หากเป็นรถยนต์ขนาดเล็กจะมีราคาค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ
80 เหรียญสิงคโปร์ต่อวัน
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งบริษัท
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้
1. กระทรวงการสิ่งแวดล้อม (ministry of Environment-moE) เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร/
ภัตตาคาร (ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อของ moE : Environment Health Department, Environment Building, #21-00,
Scotts Road, Singapore 228231 tel: 65-6731 9117 Fax: 65-6731 9749 )
2. กระทรวงแรงงาน (ministry of manpower-mom) เพื่อขออนุญาตน�าพ่อครัว/ แม่ครัวเข้ามาท�างานในสิงคโปร์
(ทีต่ งั้ และหมายเลขติดต่อของ mom : Employment Pass Division, SiR Building, 10 Kallang Road, Singapore 208718
tel: 65-6297 5443 Fax: 65-6298 0837 )
3. ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเฉพาะ จะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธุรกิจสาขานั้นๆ เช่น
- โรงพยาบาล ต้องขอใบอนุญาตจาก ministry of Health
- การก่อสร้าง ต้องขอใบอนุญาตจาก Building & construction Authority
- การศึกษา ต้องขอใบอนุญาตจาก ministry of Education
- การบริการ ต้องขอใบอนุญาตจาก Singapore Police Force
- การบริการขนส่ง ต้องขอใบอนุญาตจาก Public transport council
- ธุรกิจ Software ต้องขอใบอนุญาตจาก ministry of information, communications and the Arts
- การเงินและการคลัง ต้องขอใบอนุญาตจาก ministry of Finance, monetary Authority of Singapore
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สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
หน่วยงานสิงคโปร์ให้การสนับสนุนการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขยายตัว
ทัง้ บริษทั ขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงบริษทั ขนาดใหญ่ทมี่ สี าขาหรือเครือข่ายพันธมิตร นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ทตี่ งั้
ของสิงคโปร์พร้อมในการรองรับชาวต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งส�านักงานใหญ่ในภูมิภาค โดยภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อ
ให้ได้รบั ผลประโยชน์ทดี่ ตี อ่ การลงทุน จึงท�าให้สงิ คโปร์เป็นทีน่ า่ สนใจในการจัดตัง้ ธุรกิจเป็นอย่างยิง่ โดยผูป้ ระกอบต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินช่วยเหลือในการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) Enterprise investment incentive (Eii) Scheme
เป็ น การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการที่ มิ ไ ด้
จดทะเบียนในตลาดหุน้ ในปีทเี่ ริม่ กิจการ และมีทนุ จดทะเบียน
ช�าระแล้ว (Paid-up capital) ไม่ต�่ากว่า 10,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีบริการ
รูปแบบใหม่ โดยบริษัทสามารถน�ายอดขาดทุนสะสมมา
หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสิงคโปร์

3) Licensed Warehouse Scheme (LWS) หาก
ธุรกิจนัน้ มีคลังสินค้าของตนเอง เพือ่ เก็บสินค้าทีต่ อ้ งเสีย
ภาษี GSt สามารถขอจดทะเบียนคลังสินค้าที่ Singapore
customs เป็ น Licensed Warehouse ได้ ซึ่ ง จะ
ได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี GSt ส�าหรับสินค้า
ที่ยังเก็บในคลังสินค้านี้จนกว่าจะมีการขนย้ายออกไป
จ�าหน่าย แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียม
คลังสินค้ารายปี โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เสียค่าธรรมเนียม 40,000 เหรียญสิงคโปร์/ ปี หากเป็น
สินค้าอืน่ ๆ ในปีแรก ค่าธรรมเนียมค�านวณจากภาษีทคี่ าดว่า
จะเก็บได้ (Projected Potential Duty) จากปริมาณสินค้า
สูงสุดที่คลังสินค้านั้นสามารถรองรับได้ ส่วนปีต่อไป
ค�านวณจากภาษีเฉลี่ยที่จัดเก็บได้ในเดือนก่อนหน้า
(Average Past monthly Duty) โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม
ดังตารางข้างล่างนี้

2) tax Exemption for Start-ups ส�าหรับนิตบิ คุ คล
ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 20 ราย
โดยทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเงินได้จา� นวน 1 แสนเหรียญสิงคโปร์แรกได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษีเงินได้
ประจ�าปีเป็นเวลา 3 ปี

อัตรำค่ำธรรมเนียมคลังสินค้ำจดทะเบียน (Licensed Warehouse)
Projected Potential Duty/ Average Past Monthly Duty
1. ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือน้อยกว่า
2. มากกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แต่ไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์
3. ตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์

ค่ำธรรมเนียม (เหรียญสิงคโปร์)
2,500
4,000
21,000

ที่มา : Government of Singapore, Licensed Warehouse Scheme (LWS)
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อนึง่ ส�าหรับสินค้าทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษี GSt สามารถ
ขอจดทะเบียนเป็น Zero GSt Warehouse ได้ ซึ่งจะ
ท�าให้ไม่ต้องยุ่งยากในกระบวนการเสียภาษี GSt ด้วย
และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
enterpriseone.gov.sg/en/.../gp_customs_zgs.aspx

ช�าระแล้ว (Paid-up capital) ไม่ตา�่ กว่า 500,000 เหรียญสิงคโปร์ ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับสิทธิ ก็จะสามารถ
ขยายสิทธิประโยชน์ออกไปได้อีก 2 ปี สามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edb.gov.sg/.../edb/...
singapore/.../incentives-for-businesses.h

4) Development & Expansion incentive (DEi)
เป็นการลดภาษีนิติบุค คลแก่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบียนใน
สิงคโปร์ ในกรณีทบี่ ริษทั ได้นา� เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพือ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขยายฐานการผลิตโดยจัดตั้ง
โรงงานเพิม่ เติม และบริษทั ทีไ่ ด้รบั สิทธิ์ DEi นีจ้ ะเสียภาษี
นิติบุคคลในอัตราลดหย่อนจากร้อยละ 17 เหลือเพียง
ร้อยละ 10 ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด แต่ไม่เกิน 20 ปี
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.edb.gov.
sg/.../edb/...singapore/.../incentives-for-businesses.h

7) Pioneer incentive เป็นการลดภาษีนิติบุคคล
ให้กับบริษัทที่มีการใช้ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ หรือความรู้
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือการให้บริการ เช่น
การจัดอบรมพนักงานเพือ่ ให้ความรูใ้ นด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพือ่ น�ามาใช้ในการปฏิบตั งิ าน โดยบริษทั ทีจ่ ะขอรับสิทธินี้
ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ของหน่วยส่งเสริมการลงทุนใน
สิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB)
ถึงหลักเกณฑ์ในการยืน่ ค�าร้องขอรับสิทธิและอัตราภาษีท่ี
ได้รับการลดหย่อนเป็นกรณีไป สามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.edb.gov.sg/.../edb/
...singapore/.../incentives-for-businesses.h

5) integrated investment Allowance (iiA) จะให้
ประโยชน์แก่บริษทั ทีไ่ ด้รบั สิทธิ DEi ในการขยายระยะเวลา
สิทธิส�าหรับการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราลดหย่อน
สูงสุด 10 ปี โดยมีเงื่อนไขในการได้รับสิทธิ DEi จะต้อง
จัดตั้งบริษัทใหม่ (Project company) ภายนอกสิงคโปร์
เพื่อด�าเนินโครงการอันเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงหรือการให้บริการทางเทคโนโลยี โดยบริษัทที่
ต้องการได้รบั สิทธิ iiA จะต้องยืน่ ค�าร้องต่อกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม (ministry of trade and industry)
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.edb.gov.sg
/.../edb/...singapore/.../incentives-for-businesses.h
6) international/ Regional Headquarters Award
(iHQ/ RHQ) เป็นการลดภาษีนติ บิ คุ คลบริษทั ทีม่ สี า� นักงานใหญ่
ส่วนภูมิภาค (Regional Headquarter) ในสิงคโปร์
ซึง่ บริษทั จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษทั ขนาดใหญ่ มีเงิน
ลงทุนและธุรกิจในหลายประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในสิงคโปร์
มีการบริหารงานโดยหลักอยู่ในสิงคโปร์ และมีผู้บริหาร
ประจ�าอยูท่ สี่ งิ คโปร์ เป็นต้น โดยประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จาก
สิทธิ iHQ/ RHQ คือ บริษัทจะเสียภาษีนิติบุคลในอัตรา
ร้อยละ 15 ใน 3 ปีแรก ซึ่งหากบริษัทมีทุนจดทะเบียน
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8) Finance and treasury centre (Ftc) เป็นสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่ใช้สิงคโปร์เป็น
ฐานของศูนย์บริหารเงิน (Finance and treasury centre)
ในภูมิภาค โดยบริษัทจะต้องมีการใช้จ่ายรวม (total
Business Spending) ไม่ตา�่ กว่า 750,000 เหรียญสิงคโปร์
มีเจ้าหน้าทีร่ ะดับช�านาญการปฏิบตั งิ านในศูนย์บริหารเงิน
ของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์อย่างน้อย 3 คน มีกิจกรรม
ทางการเงิน เช่น บริการให้คา� แนะน�าทางการเงิน เตรียม
ตราสารบัตรเครดิต (Letter of credit) ระหว่างบริษัท
เครือข่ายอย่างน้อย 3 บริษัท โดยบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขจะเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราลดหย่อน
ร้อยละ 10 จากรายได้ที่ได้รับจากบริษัทลูก (Subsidiary)
หรือบริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงินและ
ดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนทางการเงินอื่น ๆ โดยบริษัท
ที่ต้องการได้รับสิทธิต้องยื่นค�าร้องต่อหน่วยส่งเสริม
การลงทุนในสิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB)
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.edb.gov.
sg/.../edb/...singapore/.../incentives-for-businesses.h

9) Aircraft Leasing Scheme (ALS) เป็นโครงการ
ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่ให้บริการเช่า
เครือ่ งบิน (Aircraft Leasing company) ซึง่ มีรายได้หลักจาก
การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าเครื่องบิน เช่น
การบริหารจัดการเช่าเครือ่ งบิน การให้คา� ปรึกษาเกีย่ วข้องกับ
การจัดซื้อเครื่องบิน การจ�าหน่ายเครื่องบิน เป็นต้น
โดยบริษทั จะเสียภาษีในอัตราลดหย่อนร้อยละ 5 หรือร้อยละ
10 ภายในระยะเวลา 5 ปี และในบางกรณี บริษัทอาจจะ
ขอยกเว้นจากการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding
tax) ทีเ่ รียกเก็บจากดอกเบีย้ ในเงินกูเ้ พือ่ การซือ้ เครือ่ งบิน
หรือเครื่องยนต์ของเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังมีเงินทุน
ช่วยเหลือจาก investment Allowance (iA) and investment
Allowance for Aircraft Rotables ให้แก่บริษทั ในการซ่อม
บ�ารุงรักษา และปรับอะไหล่ของเครื่องบิน (Aerospace
maintenance, Repair and overhaul company : mRo)
โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือสูงสุดถึงร้อยละ 50
ของรายจ่ายคงที่ (Fixed capital Expenditure) ของอะไหล่
เครือ่ งบิน (Aircraft rotables) สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ https://www.edb.gov.sg/.../edb/...singapore/.../
incentives-for-businesses.h

10) Land intensiication Allowance (LiA)
สนับสนุนให้อตุ สาหกรรมทีม่ กี ารใช้พนื้ ทีม่ ากแต่มสี ดั ส่วน
รายได้ตา�่ (Low Gross Plot Ratios : GPR) ก่อสร้างอาคาร
หรือปรับปรุงโครงสร้างของอาคารทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเพือ่
สร้างกิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรม
จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเบื้องต้น (initial Allowance)
ร้อยละ 25 และเงินทุนช่วยเหลือรายปีรอ้ ยละ 5 จากต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการสร้างอาคารหรือปรับปรุงโครงสร้าง
อาคาร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
edb.gov.sg/.../edb/...singapore/.../incentives-forbusinesses.h

11) Research incentive Scheme for companies
(RiSc) ส�าหรับธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนในสิงคโปร์ทมี่ กี ารพัฒนา
และวิจยั ผลิตภัณฑ์ (Research and Development : R&D)
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยหน่วยงานนัน้ จะได้รบั เงินทุนช่วยเหลือสูงถึงร้อยละ 50
จากต้นทุนด้านแรงงาน และร้อยละ 30 จากการลงทุน
ในเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานที่
ต้องการได้รับสิทธิสามารถขอค�าปรึกษาได้จากสมาคม
ผู้ผลิตสิงคโปร์ (Singapore manufacturing Federation)
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.edb.gov.
sg/.../edb/...singapore/.../incentives-for-businesses.h

สาขาธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• ธุรกิจท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ (Building-cleaning and Landscaping) เช่น บริษัทรับตัดหญ้า
บริษทั ท�าความสะอาดและก�าจัดปลวก ก�าจัดขยะ เป็นต้น จะได้รบั เงินลงทุนช่วยเหลือ (Grant) เพือ่ จัดจ้างทีป่ รึกษาในการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ า� งาน โดยบริษทั ทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์จะต้องมีผถู้ อื หุน้ เป็นชาว
สิงคโปร์อย่างน้อยร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด และมีเงินทุนหมุนเวียนต่อปีไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์
• ธุรกิจการสันทนาการ การบันเทิงและศิลปะ (Arts, Entertainment & Recreation) เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่
จัดแสดงนิทรรศการ สถานที่ออกก�าลังกาย เป็นต้น จะได้รับเงินอุดหนุน (Subsidy) เพื่อบรรเทาภาระค่าเช่าสถานที่ ซึ่งมี
มูลค่าสูงสุดถึงร้อยละ 90 ของค่าเช่าสถานที่ นอกจากนี้ บุคคลหรือหน่วยงานทีบ่ ริจาคงานศิลปะให้แก่สาธารณะจะได้รบั
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของงานศิลปะที่บริจาค (Public Art tax incentive Scheme : PAtiS) และให้การสนับสนุนใน
บริษัทหรือสมาคมที่ต้องการจัดกิจกรรมการแสดง (Event) สามารถขอรับเงินทุนช่วยเหลือเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาอีกด้วย
• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จะได้รับเงินสนับสนุนในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบ เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยเงินสนับสนุนมีมูลค่าสูงสุดถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนด้านแรงงานและเครื่องมือ
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สิทธิพิเศษทางการค้า
สิทธิพิเศษที่สิงคโปร์ให้กับประเทศคู่ค้า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนและ FtA โดยเป็นสินค้าและการบริการเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้สงิ คโปร์มบี ทบาทในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีป่ รากฏอย่างชัดเจน
ได้แก่ ความสัมพันธ์กับตะวันออกกลาง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีในด้านมูลค่าทางการค้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจทางการเมืองและศาสนาระหว่างกัน ซึง่ สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรรวมปรากฏหลายชาติ/ ศาสนา รวมทัง้
ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศสิงคโปร์นนั้ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการปกป้องและคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา คือ intellectual Proporty
oice of Singapore (iPoS : https://www.ipos.gov.sg) อยู่ภายใต้ ministry of Law ซึ่ง iPoS มีหน้าที่ในการให้
ค�าปรึกษา คุ้มครอง และบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริมและสร้างความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะอ�านวย
ความสะดวกในการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาในสิงคโปร์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทสี่ า� คัญในระบบเศรษฐกิจได้ รัฐบาล
สิงคโปร์ได้ตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนา iP ขึ้นมาเพื่อพัฒนา iP ในประเทศให้ได้มาตรฐานโลก โดยมีเป้าหมาย
ในการเป็นศูนย์กลาง iP แห่งเอเชีย
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การคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภค (the consumer Protection (Fair trading) Act
: cPFtA) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเกิดความเสียหาย และให้
ผู้ค้ามีการค้าขายเป็นไปอย่างยุติธรรม มีผลบังคับใช้
มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 โดยการสนับสนุนจาก
the consumers Association of Singapore : cASE
(www.case.org.sg) ซึง่ ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นเพือ่ ไม่ให้ผบู้ ริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูค้ า้ ทีไ่ ม่มจี รรยาบรรณในการขาย
สินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับ
เสนอขายสินค้าแบบ Door-to-Door
ในปี 2552 cPFtA ได้แก้ไขเพิม่ เติมในกฎหมายฯ
โดยให้ ก ารคุ ้ ม ครองครอบคลุ ม ไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเงินและการบริการด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการขยายขอบเขต
ความคุ้มครองให้ครบวงจรทั้งตัวสินค้าและการบริการ
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความสะดวก
ทางการค้าแก่ผู้ขายด้วย ต่อมาได้ออกกฎหมาย Lemon
Law มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนกันยายน 2555 เป็นกฎหมาย

เพิ่มเติมเข้าไปใน cPFtA โดยให้การคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสินค้าที่มีข้อบกพร่อง/
ต�าหนิของตัวสินค้า ณ เวลาส่งมอบ หรือเป็นสินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด
ในการผลิตแม้โดยบังเอิญหรือเจตนาของผู้ขายก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสินค้าต้องเข้ารับการซ่อม
หลายครั้งแล้วยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ขายระบุไว้
ก่อนหน้า ตามกฎหมาย Lemon Law ผูข้ ายต้องรับผิดชอบ
สินค้าบกพร่องนั้นๆ ในเรื่องการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่
หรื อ คื น เงิ น ตามมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภค
ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://
www.case.org.sg/pdf/Lemon%20Law%20FAQs.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า
และความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาชาติ
1. หน่วยงำนส�ำคัญในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องใน
กำรลงทุนสิงคโปร์ ได้แก่
1) ministry of trade and industry (mti)
รับผิดชอบเกีย่ วกับการค้า การลงทุน และการจัดตัง้ โรงงาน
อุตสาหกรรม
2) international Enterprise Singapore (iE
Singapore) เป็นหน่วยงานทีม่ นี โยบายในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนบริษัทสิงคโปร์ให้มีความสามารถขยายตัวไปสู่
ตลาดโลกได้ โดยให้บริการและอ�านวยความสะดวกใน

ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาข้อมูลการตลาด ท�าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการด�าเนินการค้า และการนัดหมาย/
จัดหาคูค่ า้ ในต่างประเทศ รวมทัง้ มีนโยบายส่งเสริมสิงคโปร์
ให้เป็นศูนย์กลางของ SmE ในภูมิภาค โดยมีมาตรการ
จูงใจให้ประเทศต่างๆ มาเปิดบริษัท/ สาขาในสิงคโปร์
และร่วมกับบริษัทสิงคโปร์ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดใน
ภูมิภาคต่อไป
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3) Economics Development Board (EDB) ส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในทั้งด้านการผลิตและ
การบริการระดับนานาชาติ ซึง่ มีมาตรการจูงใจให้ประเทศต่างๆ มาเปิดบริษทั / สาขาในสิงคโปร์ และร่วมกับบริษทั สิงคโปร์
ในการขยายธุรกิจในสิงคโปร์
4) Standard Productivities & innovation Board (SPRiNG Singapore) สนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมมีผล
การผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ด้านส�าคัญ คือ 4.1) การเพิ่มผลผลิตและการสร้างสรรค์ 4.2) มาตรฐานและคุณภาพ
และ 4.3) SmEs ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้และเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและชีวิตมีคุณภาพ
5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐาน/ คุณภาพอาหารน�าเข้าสิงคโปร์
ออกระเบียบและดูแลสุขอนามัยภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าอาหารที่น�าเข้าสิงคโปร์และผลิตใน
ประเทศมีความสะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัยต่อการบริโภค
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำกำรลงทุน ดังนี้
1) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ - ministry of trade and industry (mti) รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้า
การลงทุนและการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
Ministry of Trade and Industry
100 High Street, #09-01 the treasury, Singapore 179434
tel: 65-6225 9911 Fax: 65-6332 7260
E-mail: mti_email@mti.gov.sg
Website: www.mti.gov.sg
2) international Enterprise Singapore (iE Singapore) ช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทสิงคโปร์ให้มีความสามารถ
ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก และส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของ SmE ในภูมิภาค
International Enterprise Singapore
230 Victorai Street #10-00, Bugis Junction oice tower, Singapore 188024
tel: 65-6337 6628 Fax: 6337 6898
E-mail: n/a
Website: www.iesingapore.gov.sg
3) Economic Development Board (EDB) ส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ทั้งด้านการผลิต
และการบริการ
Economics Development Board
250 North Bridge Road, #28-00 Rales city tower, Singapore 179101
tel: 65-6832 6832 Fax: 65-6832 6565
E-mail: clientservices@edb.gov.sg
Website: www.edb.gov.sg
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4) Standard Productivities & innovation Board
(SPRiNG Singapore) สนับสนุนให้ประเทศมีผลการผลิต
เพิ่มขึ้น
Standard Productivities & Innovation Board
1 Fusionopolis Walk, #01-02 South tower,
Solaris, Singapore 138628
tel: 65-6278 6666 Fax: 65-6278 6667
E-mail: enterpriseone@spring.gov.sg
Website: www.spring.gov.sg

5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA)
รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐาน/ คุณภาพอาหาร
น�าเข้าสิงคโปร์
Agri-Food & Veterinary Authority
5 maxwell road #04-00, tower block, mND
complex, Singapore 069110
tel: 65-6325 7604 Fax: 65-6220 6068
E-mail: ava_email@ave.gov.sg
Website: www.ava.gov.sg

3. ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศ
สิงคโปร์มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเป็นสมาชิกของ AmED, APEc, G20,
ASEAN, ASEm, FEALAc, FtAs, G77 & NAm, the commonwealth, uN, uNSc, Wto รวมทั้งมีการจัดท�าข้อตกลง
การค้าเสรี (Free trade Agreement : FtAs) กับนานาประเทศด้วย ซึ่งข้อตกลงการค้าเสรีที่มีทั้งการลงนามระหว่าง
2 ประเทศหรือมากกว่า จะช่วยลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี ลดอัตราภาษีการน�าเข้า ผ่อนปรนกฎ/ ระเบียบใน
การลงทุน และส่งเสริมให้การส่งสินค้าและการบริการระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวก นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้แก่นกั ลงทุนสิงคโปร์พร้อมเปิดโอกาสด้านการค้าขาย รวมถึงการพัฒนาทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และเพื่อให้สิงคโปร์รักษาระดับมาตรฐานของการเป็นศูนย์การกระจายสินค้าและการขนส่งอีกด้วย
นับตั้งแต่การลงนาม FtA ครั้งแรกเมื่อปี 2536 ภายใต้ ASEAN Free trade Area (AFtA) เครือข่าย FtA ของ
สิงคโปร์ได้ขยายการครอบคลุมไปยังประเทศคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งข้อตกลงการค้าเสรีที่สิงคโปร์ร่วมลงนามกับ
ประเทศต่างๆ เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้คือ
1. ASEAN Free trade Area (AFtA)
12. india (cEcA)
2. ASEAN-Australia-New Zealand FtA (AANZFtA)
13. Japan (JSEPA)
3. ASEAN-china (AcFtA)
14. Korea (KSFtA)
4. ASEAN-india (AiFtA)
15. New Zealand (ANZScEP)
5. ASEAN-Japan (AJcEP)
16. Panama (PSFtA)
6. ASEAN-Korea (AKFtA)
17. Peru ( PeSFtA)
7. Australia (SAFtA)
18. Switzerland, Liechtenstein,
8. china (cSFtA)
Norway and iceland (ESFtA)
9. costa Rica (cSRFtA)
19. trans-Paciic SEP (Brunei, New Zealand,
10.Gulf cooperation council : Gcc (GSFtA
chile, Singapore)
11. Hashemite Kingdom of Jordan (SJFtA)
20. united States (uSSFtA)
โดยประเทศ costa Rica และ Gulf cooperation council เป็น 2 ประเทศล่าสุดที่ได้มีการลงนามร่วมกันกับ
สิงคโปร์ ส่วนประเทศทีอ่ ยูก่ า� ลังระหว่างการเจรจานัน้ มีอยู่ 4 ประเทศ คือ 1. canada 2. mexico 3. Pakistan 4. ukraine
ซึ่งสิงคโปร์เห็นว่าตลาดข้างต้นนี้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้สิงคโปร์ได้รับ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมคือ เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีทางการทูตให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
และช่วยสร้างความเข้าใจทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยต่างศาสนาด้วย
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จากการทีส่ งิ คโปร์เป็นประเทศทีต่ ลาดเปิดเสรี รัฐบาลมีกฎ/ ระเบียบโปร่งใสและรักษากฎอย่างเคร่งครัด และภาครัฐ
ได้สร้างบรรยากาศด้านการลงทุนให้เป็นที่น่าสนใจต่อชาวต่างชาติที่ประสงค์จะย้ายถิ่นเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ รวมทั้งมี
มาตรการในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และมีสภาพบ้านเมืองที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจการค้า
ดังนั้นเมื่อรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสิงคโปร์เข้ากับการที่
สิงคโปร์มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็สามารถท�าให้กระบวนการค้าระหว่างประเทศเป็นไปได้โดยง่าย
และส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง

ลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยในสิงคโปร์
1) เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ และมีความง่ายใน
การท�าธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีความเสถียรภาพด้านการเมือง มีความต่อเนือ่ งของนโยบายด้านต่างประเทศ และเป็นประเทศ
เปิดรับการค้าและการลงทุนจากทั่วโลก จึงมีศักยภาพในการเป็นฐานกระจายสินค้าไทยไปตลาดโลก
2) สิงคโปร์มจี ดุ แข็งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการ ตลอดจน
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น พลังงานสีเขียว สิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลจิสติกส์ บริการด้านการเงิน
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะร่วมลงทุนและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าว
3) สิงคโปร์มีเครือข่ายเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคต่างๆ สามารถเป็นประตูสู่โอกาสในการขยาย
การค้าและการลงทุนในประเทศคู่เจรจาดังกล่าว ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้ผลิตน�้ามันในตะวันออกกลาง
และเป็นผู้ค้าน�้ามันในตลาดโลก จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
4) เนือ่ งจากในปัจจุบนั สิงคโปร์ประสบปัญหาภาวะสังคมผูส้ งู อายุมจี า� นวนเพิม่ ขึน้ จึงมีความต้องการแรงงานในธุรกิจ
บริการด้านการรักษาสุขภาพ นับเป็นโอกาสให้แรงงานไทยในธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้มากขึ้น
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บทที่

การจ้างงานในสิ
งคโปร์
การจ้างงาน

3

บทที่ 3
การจ้างงานในสิงคโปร์
หน่วยงานควบคุมดูแลการจ้างงานในสิงคโปร์ คือ กระทรวงแรงงาน (ministry of manpower, mom : www.mom.
gov.sg) ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน (Employment Act) ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะท�างานในสิงคโปร์ควรศึกษาและทราบข้อมูล
เบื้องต้นของระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

กฎหมายแรงงานและการว่าจ้างแรงงาน
มีสำระส�ำคัญ ดังนี้
1. กฎหมำยจ้ำงงำน (Employment Act)

สัญญำจ้ำง คือ ข้อผูกพันระหว่างลูกจ้างและ
นายจ้ า ง ในเรื่ อ งเงื่ อ นไขของการจ้ า ง ควรท� า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยข้อก�าหนดในเงือ่ นไขการจ้างจะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ฎหมายแรงงานระบุไว้ ซึง่ ส่วนประกอบส�าคัญ
ของสัญญาจ้างควรประกอบด้วย วันเริ่มต้นของสัญญาจ้าง ต�าแหน่งงาน หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ระยะเวลา
ทดลองงาน ชั่วโมงท�างาน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน
การท�างาน ล่วงเวลา วันหยุด วันลา การสิ้นสุดสัญญา
ผลตอบแทนเมือ่ เลิกจ้าง เกษียณอายุ ลาคลอด ลาดูแลบุตร
กำรยกเลิกสัญญำจ้ำง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
ยกเลิกสัญญาจ้าง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยระยะเวลาทีแ่ จ้งล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั สัญญาจ้าง หากไม่มี
สัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ที่ท�ากันด้วยวาจาแทน ทั้งนี้ตามการปฏิบัติทั่วไปจะแจ้ง
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
นอกจากนี้ใน Part IV ของกฎหมายว่าจ้างนี้
ยังให้การคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของชั่วโมงท�างาน

เป็นกฎหมายแรงงานหลักของสิงคโปร์ โดยจะให้
ความคุม้ ครองขัน้ พืน้ ฐานแก่ลกู จ้างทีม่ สี ญ
ั ญาการจ้างงาน
กับนายจ้าง ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองคือ ลูกจ้าง
ทั้งท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะจ้างงานทั้งแบบ
เป็นพนักงานเต็มเวลา (Full time) พนักงานที่ท�างาน
ไม่เต็มเวลา (Part time) พนักงานชั่วคราว (temporary)
หรือพนักงานตามสัญญาจ้างแต่ละครั้ง (contract)
อนึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
แรงงานนีค้ อื ลูกจ้างระดับบริหาร (manager or Executive)
ที่มีเงินเดือนขั้นต�่ามากกว่า 4,500 เหรียญสิงคโปร์
กะลาสีเรือ (Seafarer) คนรับใช้ (Domestic Worker)
และข้ า ราชการและลู ก จ้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง จะ
เป็นไปตามเงือ่ นไขสัญญาจ้างงาน (Employment contract)
โดยสัญญาว่าจ้างดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ไม่น้อยไปกว่าข้อก�าหนดในกฎหมายว่าจ้างงาน
ทั้งนี้ข้อมูลส�าคัญๆ ในการจ้างงานจะแสดงถึง
เงื่อนไขและข้อตกลง ได้แก่
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วันหยุดพักผ่อน วันหยุดประจ�าปี และผลประโยชน์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกจ้าง โดยครอบคลุมกลุ่มแรงงาน
แบ่งออกได้ดังนี้
• คนงาน (Doing manual Labour) ที่มีเงินเดือน
ขั้นต�่าไม่เกิน 4,500 เหรียญสิงคโปร์
• ลูกจ้างทีม่ ใิ ช่คนงานแต่อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครอง
ของกฎหมายจ้างงาน และมีเงินเดือนขัน้ ต�า่ ไม่เกิน 2,500
เหรียญสิงคโปร์

ซึ่งช่วงเวลาพักอย่างน้อย 45 นาที
- กำรท�ำงำนล่วงเวลำ ในการท�างานล่วงเวลานัน้
ท�าได้สูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมงต่อเดือน โดยนายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาส�าหรับวันปกติในอัตรา 1.5 เท่า
ของอัตราวันปกติต่อชั่วโมง และส�าหรับวันหยุดราชการ
หรือวันหยุดพิเศษ นายจ้างต้องจ่ายในอัตรา 2 เท่าของ
อัตราวันปกติต่อชั่วโมง ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาภายใน
14 วันของเดือนถัดไป
- กำรเกษียณอำยุและกำรต่อสัญญำกำรว่ำจ้ำง
ใหม่ ภายใต้ระเบียบ Retirement and Re-employment
Act (RRA) อายุขั้นต�่าของการเกษียณอายุคือ 62 ปี
อย่ า งไรก็ ดี นายจ้ า งจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเสนอต่ อ อายุ
การจ้างงานให้แก่ลูกจ้างที่อายุครบ 62 ปีต่อไปอีกทุกปี
จนลูกจ้างมีอายุครบ 65 ปี ซึ่งลูกจ้างที่สามารถได้รับ
การต่ออายุการจ้างงานจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นชาวสิงคโปร์ หรือผู้ถือบัตรพ�านักถาวรใน
สิงคโปร์
- ท�างานในองค์กรนั้นๆ อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี
ก่อนที่จะมีอายุครบ 62 ปี
- ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งได้รับ
การประเมินผลจากนายจ้าง
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้

หมำยเหตุ
1. manager or Executive มีหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการและด�าเนินการ รวมถึงการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทัง้ นีร้ วมถึงต�าแหน่งทนายความ นักบัญชี
ทันตแพทย์และแพทย์ด้วย
2. Workman หมายถึง ช่างฝีมอื ลูกจ้างฝึกงาน ผูค้ มุ เครือ่ ง
และขับยานยนต์พาณิชย์ ผู้ควบคุมคนงาน คนท�าความสะอาด
กรรมกร พนักงานขับรถ เป็นต้น
3. เงินเดือนขั้นต�่า ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา โบนัส เงินเพิ่ม
ประจ�าปี เงินเพิ่มตามผลผลิต เงินใช้จ่ายพิเศษ และเบี้ยเลี้ยง

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่นายจ้าง
ต้องค�านึงถึง คือ
- กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินเพิม่ อืน่ ๆ กฎหมาย
แรงงานสิงคโปร์ไม่มีการก�าหนดขั้นต�่าของเงินเดือน
ขึน้ อยูก่ บั อัตราตลาดการจ้างงานและ/ หรือข้อตกลงระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เงินเดือนจะต้องจ่าย
ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป ส่วนเงินค่าล่วงเวลาจะต้อง
จ่ายภายใน 14 วันของเดือนถัดไป ส�าหรับการจ่ายโบนัส
ประจ�าปี โดยส่วนใหญ่แล้วบริษทั ต่างๆ ในสิงคโปร์จะจ่าย
โบนัสเป็นเงินเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน หรือทีเ่ รียกกันว่า
เงินค่าจ้างเดือนที่ 13 และอาจเพิ่มให้โบนัสพิเศษ หาก
บริษัทได้ผลก�าไรมาก ซึ่งอัตราของโบนัสพิเศษตามแต่
บริษัทพิจารณาเป็นกรณีไป
- ชัว่ โมงในกำรท�ำงำน ตามกฎหมายอนุญาตให้
ท�างาน 8-9 ชั่วโมงต่อวันหรือ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และไม่อนุญาตให้ทา� งานเกินวันละ 12 ชัว่ โมง (รวมชัว่ โมง
การท�างานล่วงเวลาด้วย) อีกทั้งไม่อนุญาตให้ลูกจ้าง
ท�างานติดต่อกันเกิน 6 ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาหยุดพัก

อนึง่ กฎหมายได้กา� หนดบทลงโทษไว้ หากนายจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ามีความผิดทางอาญา ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจ�าและปรับ ทั้งนี้หากนายจ้างไม่ต่ออายุ
การจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษครัง้ เดียว
ให้แก่ลูกจ้าง โดยเป็นเงินรวมเท่ากับเงินเดือน 3 เดือน
หรืออย่างต�่า 4,500 เหรียญสิงคโปร์ หรือสูงสุด 10,000
เหรียญสิงคโปร์ อีกทั้งนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างเพื่อหางานท�าใหม่อีกด้วย
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2. ข้อก�ำหนดในกำรจ้ำงงำนส�ำหรับ
พนักงำนที่ท�ำงำนไม่เต็มเวลำ
(Part-Time Employees Regulations)

ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
สถานทีท่ า� งาน สมาชิกในครอบครัวสามารถเรียกร้องสิทธิ
ในนามของลูกจ้างได้
ผลประโยชน์การชดเชยที่จะได้รับ ดังนี้
- ค่าจ้างในช่วงทีต่ อ้ งหยุดงานจากการได้รบั บาดเจ็บ
หรือติดเชือ้ หากเป็นคนไข้นอก ได้รบั ค่าจ้างต�า่ สุด 14 วัน
และสูงสุด 1 ปี และหากเป็นคนไข้ใน ได้รับค่าจ้างต�่าสุด
60 วัน และสูงสุด 1 ปี
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินชดเชยช่วยเหลือเป็นเงินก้อนหนึ่งในกรณี
ทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต

พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา คือ พนักงานที่
ท�างานตามข้อตกลง/ สัญญาจ้างทีม่ ชี วั่ โมงในการท�างาน
น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายจ้างงาน และในสัญญาจ้างนัน้ ต้องระบุให้ชดั เจน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
• ค่าจ้างรายชั่วโมง (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ)
• ค่าจ้างรวม (รวมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา โบนัส
และอื่นๆ)
• จ�านวนชั่วโมงท�างานต่อวันหรือสัปดาห์
• จ�านวนวันท�างานต่อสัปดาห์หรือเดือน
ทัง้ นีจ้ ะมีวธิ กี ารค�านวณเรือ่ งวันหยุดงาน วันหยุด
พักผ่อน การลาป่วย อัตราค่าล่วงเวลา ทีอ่ ยูใ่ นอัตราต�า่ กว่า
ลูกจ้างเต็มเวลาประมาณร้อยละ 40

4. กฎหมำยด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
ในที่ท�ำงำน (Workplace Safety and
Health Act : WSH)

เป็นกฎหมายที่คุ้มครองในด้านความปลอดภัย
สุขภาพและสวัสดิการของพนักงานทีท่ า� งานอยูใ่ นสถานที่
ท�างาน โดยผู้ที่มีสิทธิในบริษัทหรือเจ้าของกิจการจะ
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
อย่างเหมาะสมแก่คนงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
งาน โดยกฎหมายนี้เป็นโครงสร้างที่จ�าเป็นในการช่วย
ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีด้านความปลอดภัยให้แก่ตนเอง
ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
หลักส�าคัญของกฎหมายแบ่งเป็น 3 ประการ คือ
1) ลดต้นเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดย
หาทางจ�ากัดหรือท�าให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
2) สร้างความตื่นตัวให้แก่สถานประกอบการใน
การใช้มาตรการความปลอดภัย และ
3) ก�าหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นส�าหรับการจัดการ
ด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ
(www.mom.gov.sg/workplace-safety-andhealth/workplace-safety-and-health-act)

3. กฎหมำยชดเชยเมือ่ ได้รบั บำดเจ็บจำก
กำรท�ำงำน (Work Injury Compensation
Act : WICA)

(www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/
work-injury-compensation/what-is-wica)
เป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือลูกจ้างในการร้องเรียน/
เรียกร้องสิทธิการชดเชยจากการได้รบั บาดเจ็บในการท�างาน
หรือการติดเชือ้ โรคจากสถานทีท่ า� งาน โดยไม่ตอ้ งหาทนาย
ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างทุกประเภททีอ่ ยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของสัญญาจ้างงาน
หรือผูท้ ที่ า� สัญญาเป็นลูกมือฝึกงาน แต่จะไม่คุ้มครอง
ผู้รับเหมาอิสระและผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว คนรับใช้
ทหารในเครือ่ งแบบ ต�ารวจ กองก�าลังรักษาความปลอดภัย
ส�านักงานยาเสพติดกลาง และผู้ท�างานที่เรือนจ�า
โดยการร้องเรียน/ เรียกร้องสิทธิในการชดเชย
สามารถท�าได้แม้วา่ บุคคลนัน้ ไม่ได้ทา� งานให้แก่นายจ้างแล้ว
หรือบัตรท�างานถูกยกเลิกแล้ว รวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ไปท�างานยังต่างประเทศแล้วประสบอุบัติเหตุ
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กฎ/ ระเบียบในการจ้างแรงงานต่างชาติ
สิงคโปร์ก�าหนดนโยบายในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศ ผู้ประสงค์ที่จะเข้ามาท�างาน
ต้องถือบัตรอนุญาตในการท�างาน ซึ่งบัตรต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาท�างาน
โดยมีนายจ้างเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการขอใบอนุญาต ทั้งนี้เมื่อชาวต่างชาติได้รับบัตรอนุญาตท�างานในสิงคโปร์แล้ว
ก็สามารถขอบัตรอนุญาตพ�านักในสิงคโปร์ให้แก่ผู้ติดตามได้
ประเภทของบัตรอนุญาตท�างานในสิงคโปร์ จ�าแนกได้ดังต่อไปนี้
• กลุ่มผู้ที่มีควำมช�ำนำญในระดับวิชำชีพ (Professional)
ประเภทของบัตร
Employment Pass (EP)
การออกใบอนุญาตท�างาน
ประเภท Employment Pass นั้น
หากนายจ้างในสิงคโปร์ตอ้ งการจ้าง
ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเชีย่ วชาญ
ด้านต่างๆ สามารถจ้างได้โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดเรื่องสัดส่วนการจ้างงาน
(www.mom.gov.sg-passes-andpermits-employment-pass)

EntrePass
เป็ น บั ต รอนุ ญ าตเพื่ อ ให้
บุ ค คลเข้ า มาเปิ ด ธุ ร กิ จ ใหม่ ใ น
สิงคโปร์
หมำยเหตุ
ธุรกิจที่สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ Entrepass
คือ ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร
ที่ตลาดสด สถานบันเทิง บาร์ ไนท์คลับ
ร้านคาราโอเกะ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านนวดตัว
ร้านฝังเข็ม ร้านขายยาจีน ธุรกิจเกี่ยวกับ
ยาจีน เอเย่นต์จดั หางาน ธุรกิจ Geomancy
(www.mom.gov.sg/passes-and-permits/
entrepass)

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
- เป็นชาวต่างชาติในระดับวิชาชีพ ผูจ้ ดั การและระดับบริหาร ทีม่ เี งินเดือน
ขั้นต�่าตั้งแต่ 3,300 เหรียญสิงคโปร์ และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ โดยสามารถ
แบ่งเป็นระดับได้ดังนี้
1) ระดับ P1 ค่าจ้างมากกว่า 8,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป
2) ระดับ P2 ค่าจ้างมากกว่า 4,500 และไม่เกิน 8,000 เหรียญสิงคโปร์
3) ระดับ Q1 ค่าจ้างมากกว่า 3,300 เหรียญสิงคโปร์
4) ผู้ที่ถือบัตร EP สามารถน�าคู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ภายใต้
Dependant’s Passes (DPs) หากเป็นผูท้ มี่ เี งินเดือนตัง้ แต่ 5,000 เหรียญสิงคโปร์
ขึ้นไป และสามารถน�าบิดามารดาเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ภายใต้ Long term Visit
Passes (LtVPs) หากเป็นผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (เริ่มใช้
1 กันยายน 2558)
- ส�าหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบริษัทใหม่ในสิงคโปร์ ซึ่งจะต้องมีการ
จดทะเบียนธุรกิจไว้กบั Accounting and corporate Regulatory Authority : AcRA,
www.acra.gov.sg) ทั้งนี้หากท�าการจดทะเบียนบริษัทก่อนขอ EntrePass
จะต้องด�าเนินการภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันทีจ่ ดทะเบียนบริษทั ถ้าหาก
ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท สามารถที่จะรอผลการสมัคร Entrepass ก่อน เมื่อได้
รับอนุญาตแล้วค่อยจดทะเบียนบริษัทได้
- บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 50,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยแสดง
เงินในรายงานบัญชีของธนาคารที่อยู่ในสิงคโปร์
- ต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30
อนึ่งการน�าครอบครัวเข้ามาพ�านักในสิงคโปร์ หากเป็นภริยาและบุตร
บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 150,000 เหรียญสิงคโปร์ พร้อมมีการจ้างงาน
4 อัตราหรือมากกว่า ส่วนการน�าบิดามารดาเข้ามาพ�านัก บริษทั จะต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
อย่างน้อย 300,000 เหรียญสิงคโปร์ พร้อมมีการจ้างงาน 8 อัตราหรือมากกว่า
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Personalised Employment Pass
- เป็นใบอนุญาตแบบใหม่เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มีความสามารถ(PEP)
พิเศษ (Global talent) ให้มาท�างานในสิงคโปร์ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตร EP
ซึ่ ง ออกบั ต รอนุ ญ าตให้ ที่มีเงินเดือนประจ�าอย่างน้อย 12,000 เหรียญสิงคโปร์/ เดือน หรือเป็นผู้ที่มี
ครั้งเดียว
ความช�านาญพิเศษจากต่างประเทศ ซึง่ ต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย 18,000 เหรียญหมำยเหตุ
สิงคโปร์/ เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันก่อนที่จะยื่นขอ
ผู้ที่ไม่สามารถท�าการยื่นขอ PEP ได้แก่
- การท�างานในสิงคโปร์นายจ้างไม่ต้องจ่าย Levy และไม่มีโควตา
ผูท้ ถี่ อื บัตร EP แต่อยูภ่ ายใต้ Sponsorship
อนึ่งการน�าครอบครัวเข้ามาพ�านักในสิงคโปร์ ต้องยื่นขอโดยจ่ายค่าสมัคร
scheme ผู้ที่ท�างานส่วนตัว (Freelancer)
ผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนกับ และค่าท�าบัตร
AcRA และนักข่าว/ บรรณาธิการ (www.
mom.gov.sg/passes-and-permits/
personalised-employment-pass)

• กลุ่มคนที่มีทักษะและกึ่งทักษะในกำรท�ำงำน (Skilled and Semi-Skilled Workers)
ประเภทของบัตร
S Pass
นายจ้างจะเป็นผูย้ นื่ ขอสมัคร
S pass ให้แก่ลูกจ้าง
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/s-pass)

Work Permit for Foreign Worker
(WP)
ส� า หรั บ กลุ ่ ม การก่ อ สร้ า ง
การผลิต marine การแปรรูป หรือ
การบริการ
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/work-permit-for-foreignworker)

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
ส�าหรับคนต่างชาติทมี่ ฝี มี อื แรงงานในระดับกลาง (mid-Level Skilled Worker)
เช่น ช่างเทคนิคต่างๆ และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีเงินเดือนประจ�าขั้นต�่า 2,200 เหรียญสิงคโปร์
2) มีการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา (Degree or Diploma) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตรเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี
3) ประเภทของงานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ ผูช้ า� นาญการ หรือช่างเทคนิค โดยเฉพาะ
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสิงคโปร์ในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า
4) ประสบการณ์ท�างานที่เหมาะสม
ทั้งนี้นายจ้างสามารถจ้างได้ตามโควตา คือ ร้อยละ 15 ของการจ้างงาน
รวมส�าหรับกลุม่ ธุรกิจบริการ และร้อยละ 20 ของการจ้างงานรวมส�าหรับกลุม่ ธุรกิจ
อื่นๆ อีกทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่า Levy ตามระดับขั้นด้วย
ส�าหรับแรงงานต่างชาติกงึ่ ฝีมอื (Semi-Skilled Worker) และแรงงานไร้ฝมี อื
(unskilled Worker) อายุ 18-50 ปี ยกเว้นการจ้างชาวมาเลเซีย อายุ 16-58 ปี
มีการควบคุมจ�านวนแรงงานและการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน (Levy) จากนายจ้าง
ตามแหล่งที่มาของแรงงาน เป็นเงิน 300-950 เหรียญสิงคโปร์/ เดือน อีกทั้งมี
การก�าหนดสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติตอ่ แรงงานท้องถิน่ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทุกปี อีกทัง้ มีการก�าหนดประเทศทีอ่ นุญาตให้แรงงานท�างานในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยสามารถจ้างแรงงานจากประเทศมาเลเซีย จีน Non traditional Sources
: NtS ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ไทย บังกลาเทศ สหภาพเมียนมา ฟิลิปปินส์ และ
North Asian Sources : NAS ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน
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Work Permit for Foreign
Domestic worker (FDW)
ใบอนุญาตส�าหรับจ้างคน
รับใช้
(www.mom.gov.sg/passesand-permits/work-permit-forforeign-domestic-worker)

ใบอนุญาตท�างานส�าหรับคนงานต่างชาติเพศหญิงเพือ่ ท�างานเป็นคนรับใช้
ในบ้าน มีอายุระหว่าง 21-50 ปี มีการศึกษาขั้นต�่าอย่างน้อย 8 ปี ทั้งนี้นายจ้าง
จะเป็นผู้จ่ายค่า Security Bone 5,000 เหรียญสิงคโปร์ และค่าธรรมเนียม Levy
รายเดือน ซึ่งอัตราตามปกติเดือนละ 265 เหรียญสิงคโปร์ หรืออัตราลดส�าหรับ
บ้านที่มีผู้สูงอายุ จ่ายเดือนละ 60 เหรียญสิงคโปร์

• กลุ่มนักศึกษำฝึกงำนและผู้ที่เข้ำมำศึกษำ
ประเภทของบัตร
Training Employment Pass
ใบอนุ ญ าตส� า หรั บ ชาว
ต่างชาติเข้ามาฝึกงานในสิงคโปร์ใน
ระดับอาชีพ ในการบริหารจัดการ
หรืองานเกี่ยวกับความช�านาญ ซึ่ง
บริษัท/ ส�านักงานในสิงคโปร์ที่จะ
เป็นผู้สนับสนุนต้องเป็นบริษัทที่
มีชื่อเสียงในสิงคโปร์
(www.mom.gov.sg/passesand-permits/training-employmentpass)
Work Holiday Programme
ใบอนุ ญ าตท� า งานและ
ท่องเที่ยว
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/work-holiday-programme)
Training Work Permit (TWP)
ใบอนุญาตท�างานส�าหรับ
นักศึกษาที่ช�านาญการน้อยเข้ามา
ฝึกงานในสิงคโปร์
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/training-work-permit)

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
- ต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงานต่างชาติจากสถาบันที่มีความ
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ มีความประสงค์เข้ามารับการฝึกฝนอบรมในสิงคโปร์ และงานทีฝ่ กึ นัน้
จะต้องสัมพันธ์กับวิชา/ สาขาที่เรียน
- ถ้าเป็นผูท้ มี่ าฝึกงานจากบริษทั ทีม่ สี าขาหรือบริษทั ตัวแทนอยูใ่ นสิงคโปร์
ต้องได้รับเงินเดือนอย่างน้อย 3,000 เหรียญสิงคโปร์
ทั้งนี้นายจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นใบสมัคร อนุญาตให้เป็นเวลา 3 เดือน และ
ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ และผู้ถือบัตรนี้ไม่สามารถยื่นขอใบพ�านักใน
สิงคโปร์ให้แก่ครอบครัวได้

เป็นนักเรียนหรือผูท้ สี่ �าเร็จการศึกษาทีม่ อี ายุ 18-25 ปี ประสงค์เข้ามาท�างาน
และท่องเที่ยวในสิงคโปร์ควบคู่กันไป ซึ่งจะได้รับอนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน ไม่สามารถต่ออายุได้ ทัง้ นีห้ ากบุคคลดังกล่าวเคยได้รบั ใบอนุญาตฯ มาแล้ว
หากจะยื่นขอครั้งใหม่อีกจะต้องเว้นระยะเวลา 12 เดือนก่อนจึงจะขอใหม่ได้
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติระดับช�านาญการน้อยที่มี
ความประสงค์เข้ามาฝึกงานในสิงคโปร์ ซึ่งจะได้รับอนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน ไม่สามารถต่ออายุได้ ทั้งนี้นายจ้างสามารถจ้างได้ร้อยละ 5 ของจ�านวน
รวมแรงงานของบริษทั อนึง่ ใบอนุญาต tWP นี้ จะคล้ายกับ training Employment
Pass (ในกรณีที่ยื่นขอ training Employment Pass ไม่ผ่าน อาจจะได้รับ
การพิจารณาในระดับ training Work Permit แทน)
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• กลุ่มสมำชิกในครอบครัวหรือผู้ติดตำม
ประเภทของบัตร
Dependant’s Pass (DP)
ใบอนุญาตส�าหรับผูต้ ดิ ตาม
ประเภท 1 โดยนายจ้างของผูถ้ อื บัตร
เป็นตัวแทนในการขอบัตร DP
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/dependants-pass)
Long Term Visit Pass (LTVP)
ใบอนุญาตส�าหรับผูต้ ดิ ตาม
ประเภท 2 โดยนายจ้างของผูถ้ อื บัตร
เป็นตัวแทนในการขอบัตร LtVP
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/long-term-)
Letter of Consent (LOC)
หนังสือยินยอมเพือ่ ผูต้ ดิ ตาม
ท�างานซึ่งนายจ้างผู้ถือบัตรท�างาน
จะเป็นผู้ยื่นขอ Loc และผู้ติดตาม
สามารถเริม่ งานได้เมือ่ ได้รบั จดหมาย
ตอบกลับมา
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/letter-of-consent/key-facts)

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
เป็นใบอนุญาตส�าหรับผู้ติดตามประเภท 1 (คู่สมรสจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายและบุตรอายุตา�่ กว่า 21 ปี) ของผูถ้ อื บัตร Employment Pass หรือ S Pass

- เป็นใบอนุญาตส�าหรับผู้ติดตามประเภท 2 (คู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรที่พิการ) ของผู้ถือบัตร Employment Pass หรือ S Pass ทั้งนี้สามารถสมัคร
LtVP ให้แก่บิดามารดาได้หากผู้ถือบัตรมีเงินเดือน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป
- อนึ่งผู้ถือบัตร LtVP สามารถหางานท�าได้

ก�าหนดให้ส�าหรับผู้ที่ถือบัตร DP และ LtVP ที่มีความประสงค์จะท�างาน
ในสิงคโปร์ ต้องได้รับ Loc ก่อนถึงจะท�างานได้
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• กลุ่มผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นและท�ำงำนในขณะถือบัตร Visit Pass
ประเภทของบัตร
Miscellaneous Work Pass
(www.mom.gov.sg/passes-andpermits/miscellaneous-work-pass)
Work Pass Exempt Activities
(www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exempt-activities)

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
เป็นชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาท�างานในสิงคโปร์ อาทิ
ผู้บรรยายในการสัมมนา กลุ่มสอนศาสนา หรือนักข่าว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน
60 วัน
เป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาด�าเนินกิจกรรมในสิงคโปร์โดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตท�างาน เช่น ผู้เข้าร่วมการสัมมนา นักข่าวและนักกีฬา อย่างไรก็ดี
จะต้องแจ้งให้ mom ทราบเวลาเดินทางมาถึงสิงคโปร์และกิจกรรมที่จะเข้ามา
จัดท�าก่อน ทั้งนี้อนุญาตให้ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
อนึ่ ง กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ Work Pass Exemption ได้ แ ก่ การบริ ก าร
อนุญาโตตุลาการ งานแสดงสินค้า การหนังสือพิมพ์ กิจกรรมการท่องเทีย่ ว เลือก
สถานทีส่ า� หรับถ่ายท�าภาพยนตร์หรือจัดแฟชัน่ โชว์ การแสดง ให้บริการเรือ่ งความ
ช�านาญพิเศษ การสัมมนาและการประชุม การกีฬา การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว
Work Pass Exemption for forเป็นนักเรียนชาวต่างชาติทมี่ อี ายุ 14 ปีขนึ้ ไป ก�าลังศึกษาแบบเต็มเวลาอยู่
eign students
ในสิงคโปร์ ณ สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และถือบัตร
(www.mom.gov.sg/pass- นักเรียนทีอ่ อกให้โดย immigration and checkpoints Authority (icA) จะสามารถ
es-and-permits/work-pass-ex- ท�างานได้ในช่วงปิดเทอมโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท�างาน
emption-for-foreign-students)
Work passes for holders of
เป็นชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวสิงคโปร์หรือผู้พ�านักถาวรหรือมารดาที่
Long Term Visit Passes ที่
เข้ามาพ�านักดูแลบุตรซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ในสิงคโปร์
ออกใบอนุญำตให้โดย ICA
(www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-passes-forholders-of-long-term-visit-passesissued-by-ica)
ที่มา : www.mom.gov.sg
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ข้อก�ำหนดในเรื่องสัดส่วนแรงงำนและค่ำธรรมเนียม (Levy)

ใบอนุญาตท�างานประเภท S Pass และ Work Permit ตามระเบียบกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะจ�ากัดใน
เรื่องของจ�านวนแรงงาน ซึ่งสัดส่วนของการจ้างแรงงานต่างชาตินั้น จะขึ้นอยู่กับจ�านวนรวมของพนักงานของในแต่ละ
บริษทั นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องเสียค่าธรรมเนียม (Levy) ให้แก่รฐั บาลโดยจ่ายทางระบบ GiRo (การตัดเงินอัตโนมัตทิ าง
เว็บไซต์) ซึ่งจะตัดเงินจากบัญชีของนายจ้างทุกวันที่ 17 ของเดือนถัดไปอีกด้วย ทั้งนี้หากนายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม
(Levy) ช้ากว่าที่ก�าหนดไว้ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นค่าจ่ายเงินช้า และใบอนุญาต S Pass นั้นๆ จะถูกยกเลิก
รายละเอียดแสดงสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติและค่าธรรมเนียม (Levy) ตามตารางข้างล่างนี้
• ส�ำหรับใบอนุญำตท�ำงำนประเภท S Pass แรงงำนในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม
Tier
Basic tier
tier 2 (Services)
tier 2 (other Sectors)

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 10%
10-15%
10-20%

Levy Rate ($):
From July 2015
315

Levy Rate ($):
From 1 July 2016
330

550

650

• ส�ำหรับใบอนุญำตท�ำงำนประเภท Work Permit แบ่งออกดังนี้
- กลุ่มกำรบริกำร (Service Sector)
Tier
Basic tier
tier 2
tier 3

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 10%
10-25%
25-40%

Levy Rate ($)(R1/R2):
From July 2015
300/ 420
400/ 550
600/ 700
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Levy Rate ($)(R1/R2):
From 1 July 2016
300/ 450
400/ 600
600/ 800

- กลุ่มกำรเดินเรือทะเล (Marine Sector)
Tier
Basic tier

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 83.3%

Levy Rate ($)(R1/R2):
From July 2015
300/ 400

Levy Rate ($)(R1/R2):
From 1 July 2016
350/ 500

*the Dependency ratio ceiling will be reduced to 81.8% From 1 Jan 2016,
and will be further reduced to 77.8% from 1 Jan 2018

- กลุ่มกำรแปรรูป (Process Sector)
Tier
Basic tier
myE-Waiver

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 87.5%

Levy Rate ($)(R1/R2):
From July 2015
300/ 450
600/ 750

Levy Rate ($)(R1/R2):
From 1 July 2016
300/ 500
600/ 800

Levy Rate ($)(R1/R2):
From July 2015
250/ 370
350/ 470
550/ 650

Levy Rate ($)(R1/R2):
From 1 July 2016
250/ 370
350/ 470
550/ 650

Levy Rate ($)(R1/R2):
From July 2015
300/ 550
600/ 950

Levy Rate ($)(R1/R2):
From 1 July 2016
300/ 650
600/ 950

- กลุ่มกำรผลิต (Manufacturing Sector)
Tier
Basic tier
tier 2
tier 3

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 25%
25-50%
50-60%

- กลุ่มกำรก่อสร้ำง (Construction Sector)
ระดับ (Tier)
Basic tier
myE-Wavier

Sector Dependency
Ratio (DR)
≤ 87.5%

(www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/sector-speciic-rules/)
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หมำยเหตุ
1. DR (Dependency Ratio) หมายถึง โควตาของจ�านวนใบอนุญาตที่นายจ้างสามารถจ้างชาวต่างชาติ
2. myE-Waiver (man-year Entitlement) ที่สามารถขอยกเว้นค่า Levy ได้ หากบุคคลนั้นๆ ท�างานในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากกว่า
2 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมชาวมาเลเซียและแรงงานจาก NAS (ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน)
3. R1 หมายถึง Higher Skilled
4. R2 หมายถึง Basic Skilled

สวัสดิการของพนักงานประเทศสิงคโปร์
1. เงินสบทบกองทุนส่วนกลำง (Central Provident Fund : CPF) ของสิงคโปร์

เงินสบทบกองทุนส่วนกลาง (central Provident Fund : cPF) เป็นเงินทีภ่ าครัฐ (central Provident Fund Board :
cPF Board) ก�าหนดเก็บไว้ให้กบั ชาวสิงคโปร์ หรือเป็นผูท้ มี่ ถี นิ่ พ�านักถาวรอยูใ่ นสิงคโปร์ (Singapore Permanent Resident)
จ�าแนกสัดส่วนในการจ่ายเงินสมทบตามกลุ่มอายุ โดยเก็บจากนายจ้างและพนักงานตามสัดส่วนที่ก�าหนด ทั้งนี้อัตราที่
ขึ้นลงจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์
การส่งเงินเข้าบัญชี cPF จะต้องส่งเป็นประจ�าทุกเดือน โดยนายจ้างเป็นผู้รายงานและส่งเงินผ่านธนาคารเข้า
บัญชี cPF ของลูกจ้างแต่ละคนภายใต้บัญชีของ cPF Board ภายใน 14 วันของเดือนถัดไป หากไม่ส่งตามก�าหนดจะ
ต้องจ่ายค่าปรับบัญชีละ 70 เหรียญสิงคโปร์
อัตรำกำรเก็บเงินสมทบกองทุนส่วนกลำง (Central Provident Fund : CPF) ของสิงคโปร์
(https://mycpf.cpf.gov.sg/employers/employerguides/employer-guides/paying-cpf-contributions/
cpf-contribution-and-allocation-rates)
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
กลุ่มอำยุ/ ปี
50 ปี และต�่ากว่า
50-55 ปี
55-60 ปี
60-65 ปี
65 ปีขึ้นไป

นำยจ้ำงจ่ำย
% ของเงินเดือน

พนักงำนจ่ำย
% ของเงินเดือน

17
16
12
8.5
7.5

20
19
13
7.5
5

อัตรำรวม
% ของเงินเดือน
(นำยจ้ำงจ่ำย+พนักงำนจ่ำย)
37
35
25
16
12.5

ที่มา: central Provident Fund : cPF (http://www.cpf.gov.sg)

ทั้งนี้ส�าหรับการคิดค�านวณเงิน cPF ต้องตรวจสอบจ�านวนเงินที่จะต้องจ่ายตามหนังสือคู่มือ cPF

54
53

เงินสมทบกองทุนส่วนกลาง (cPF) ที่เก็บเข้าบัญชี cPF ของพนักงาน จัดสรรไว้ในบัญชี cPF ของพนักงานแต่ละ
บุคคล ตามบัญชี 3 กลุ่ม ดังนี้
- Ordinary Account (OA) จัดสรรไว้ส�าหรับการซื้อที่พักอาศัย ค่าประกันบัญชี cPF การลงทุนและการศึกษา
- Special Account (SA) จัดสรรไว้ส�าหรับการเกษียณอายุ การลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
- Medisave Account (MA) จัดสรรไว้ส�าหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและการประกันสุขภาพ
ทั้งนี้การแบ่งสัดส่วน cPF ในแต่ละกลุ่ม เป็นไปตามระดับอายุของลูกจ้าง ตามตารางข้างล่างนี้
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
กลุ่มอำยุ/ ปี
35 ปี และต�่ากว่า
35-45 ปี
45-50 ปี
50-55 ปี
55-60 ปี
60-65 ปี
65 ปีขึ้นไป

สัดส่วนกำรจัดสรรเงิน CPF (% ของเงิน CPF รวม)
OA
SA
MA
23
6
8
21
7
9
19
8
10
14
10.5
10.5
12
2.5
10.5
3.5
2
10.5
1
1
10.5
ที่มา: central Provident Fund : cPF

2. สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล (Medical Beneits)

ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (ministry of manpower) ก�าหนดว่า นายจ้างและลูกจ้างจะต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้า central Provident Fund หรือเรียกว่า cPF ของสิงคโปร์ และ cPF จัดสรรเงินเข้าบัญชีประกันสุขภาพทีเ่ รียกว่า
medisave ซึ่งเป็นการประกันสุขภาพภาคบังคับ เพื่อช่วยเหลือประชากรในประเทศ (ประชาชนและผู้พ�านักถาวร)
ในการช�าระค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานบริการทางการแพทย์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการ ทัง้ นีส้ ามารถใช้สา� หรับการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอกบางกรณีได้ เช่น การท�าเคมีบา� บัด การรักษาทางรังสีวทิ ยา
และการล้างไต
นอกจากนี้ medisave นอกจากใช้สิทธิส�าหรับตนเองแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิให้บุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวได้
เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่เป็นชาวสิงคโปร์หรือถือใบอนุญาตพ�านักถาวรในสิงคโปร์ (Permanent Residence
(PR) Holders) ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยชาวสิงคโปร์และผู้ที่ถือใบอนุญาตพ�านักถาวรในสิงคโปร์ซึ่งท�างานในบริษัท
หรือสถานประกอบการในสิงคโปร์ ทั้งในส่วนของการท�างานแบบเต็มเวลา (Full-time) และการท�างานแบบบางช่วงเวลา
(Part-time) จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน cPF และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อเข้ากองทุน cPF ด้วย
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ทั้งนี้ระเบียบที่ก�าหนด สรุปสาระดังนี้
2.1 กำรเจ็บป่วย/ ประสบอันตรำยบำดเจ็บ/
เสียชีวิตจำกช่วงนอกเวลำงำน
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 กระทรวงแรงงาน
สิงคโปร์ออกระเบียบให้นายจ้างสิงคโปร์ต้องจ่ายเงิน
ประกันเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติที่ใช้
ใบอนุญาตประเภท Work Permit และประเภท S-Pass และ
คนงานต่างชาติทที่ า� งานเป็นคนรับใช้ในบ้าน โดยมีวงเงิน
ประกันไม่ต�่ากว่า 15,000 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1) กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ สิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับ คือ
- การรักษาพยาบาล
(1) เงินประกันครอบคลุมการรักษาพยาบาล
การตรวจรักษาทั้งก่อนและหลังผ่าตัด อย่างละ 90 วัน
รวมเป็นเงินไม่เกิน 15,000 เหรียญสิงคโปร์
(2) ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในวงเงินไม่เกิน
10,000 เหรียญสิงคโปร์
(3) ค่าท�าศพในวงเงินไม่เกิน 3,000 เหรียญสิงคโปร์
- การลา
หากท�างานกับนายจ้างเป็นเวลา 6 เดือน และการลา
โดยมีใบรับรองแพทย์ จะได้รับค่าจ้างดังนี้
(1) ถ้าไม่ตอ้ งอยูใ่ นโรงพยาบาล ลาป่วยได้ 14 วัน
ต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเต็ม (ไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุด
ราชการ)
(2) ถ้าต้องอยู่ในโรงพยาบาล ลาป่วยได้ 60 วัน
ต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเต็ม (ไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุด
ราชการ) หากเกินกว่าทีก่ า� หนดใน (1) และ (2) จ�านวนวัน
ที่เกินจะไม่ได้รับค่าจ้าง
2) กรณีประสบอันตรำยนอกเวลำงำน
(1) การประสบอันตรายใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดใน
สถานที่ท�างาน และไม่ได้เป็นงานที่นายจ้างสั่งให้ท�า
กฎหมายจะไม่คมุ้ ครองสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยเงินทดแทนการบาดเจ็บ/ จากการท�างาน เช่น
การทะเลาะวิวาทจนได้รบั บาดเจ็บ ขีจ่ กั รยานไปชนต้นไม้แล้ว
ขาหักหรือเสียชีวติ ก็ตาม กรณีเช่นนีจ้ ะได้รบั การคุม้ ครอง
จากการประกันค่ารักษาพยาบาล

(2) หากเสียชีวติ นายจ้างจะรับผิดชอบเรือ่ งการส่ง
ศพกลับประเทศไทย โดยปกติใช้เวลาในการส่งศพกลับ
ประมาณ 1 สัปดาห์
(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าจ้างงวดสุดท้าย
และเงินบริจาคที่นายจ้างยินดีจะบริจาคให้ทายาทผู้ตาย
หมำยเหตุ ส�าหรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคูก่ รณีทที่ า� ให้ประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บ จะต้องมอบหมายให้ทนายความด�าเนินการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและเงินทดแทนจากผูท้ กี่ ระท�าการละเมิด
อันเป็นเหตุให้ได้รบั อันตรายหรือบาดเจ็บ ส่วนกรณีทลี่ กู จ้างเสียชีวติ
ทายาทของลูกจ้างต้องลงนามแต่งตั้งทนายความพร้อมจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทนายความด�าเนินการต่อไป ส�าหรับเงิน
ค่าจ้างทนายความนัน้ โดยปกติทนายความจะหักค่าใช้จา่ ยจากเงิน
ค่าเสียหาย หรือเงินที่ศาลตัดสินชี้ขาดให้ผู้เสียหายได้รับ

2.2 กำรประสบอุ บั ติ เ หตุ บำดเจ็ บ และ
เสียชีวิตเนื่องจำกกำรท�ำงำน สิทธิประโยชน์ดังนี้
1) กรณีบำดเจ็บหรือทุพพลภำพ
- ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ
เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน และแพทย์
ผูร้ กั ษาให้หยุดงานมากกว่า 14 วัน ลูกจ้างจะมีสทิ ธิได้รบั
สิทธิประโยชน์จากเงินทดแทนการบาดเจ็บจากการท�างาน
โดยมีขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ ดังนี้
(1) นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องอุบัติเหตุจาก
การท�างานของลูกจ้างต่อกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ภายใน
10 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ การไม่รายงานถือเป็น
การกระท�าผิดต้องถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ ส�าหรับการกระท�าครัง้ แรก และจะถูกปรับ 10,000
เหรียญสิงคโปร์ และ/ หรือถูกจ�าคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
ในการกระท�าผิดในครั้งต่อๆ ไป
(2) เมือ่ กระทรวงแรงงานพิจารณาว่าเป็นอุบตั เิ หตุ
จากการท� า งานจริ ง จะส่ ง ฟอร์ ม ใบรั บ รองแพทย์
(ใบประเมินผลการสูญเสียสมรรถภาพ) ไปให้นายจ้าง
(3) นายจ้างจะยื่นฟอร์มใบรับรองแพทย์ต่อ
โรงพยาบาล เพือ่ ให้แพทย์ผรู้ กั ษาลูกจ้างท�าการประเมินผล
โดยแพทย์จะสามารถประเมินผลก็ตอ่ เมือ่ สิน้ สุดการรักษา
แล้ว
(4) เมื่อได้รับผลการประเมิน บริษัทประกันเป็น
ผู้จ่ายเงินโดยไม่มีการหักค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด
ส�าหรับในส่วนทีน่ ายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างช่วง
หยุดงาน นายจ้างก็สามารถเรียกร้องจากบริษทั ประกันได้
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หมำยเหตุ หากมีข้อสงสัย หรือกรณีนายจ้างไม่แจ้งเรื่องอุบัติเหตุจากการท�างานต่อกระทรวงแรงงาน ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อส�านักงาน
แรงงานในประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตามเรื่องได้ ทั้งนี้นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องขอเงินทดแทนภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ

- สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเจ็บป่วย
(1) ถ้าไม่ต้องพักที่โรงพยาบาล ลาป่วยได้ 14 วัน
ต่อปี โดยได้รบั ค่าจ้างเต็มไม่เกิน 14 วัน (ไม่นบั วันอาทิตย์
และวันหยุดราชการ)
(2) ถ้าต้องพักที่ในโรงพยาบาล ลาป่วยได้ 60 วัน
ต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเต็มไม่เกิน 60 วัน
ทั้งนี้ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หากระยะเวลาพักที่โรงพยาบาลเกินกว่าที่
ก�าหนดใน (1) และ (2) ในช่วงจ�านวนวันที่เกิน ลูกจ้างจะ
ได้รบั ค่าจ้าง 2 ใน 3 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุ
ลูกจ้างผู้ประสบอันตรายควรอยู่รักษาตัวใน
ประเทศสิงคโปร์ จนแพทย์ยุติการรักษาและประเมินผล
การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายในการท�างาน ก่อนที่
จะเดินทางกลับประเทศไทย หากเดินทางกลับประเทศไทย
ก่อนการประเมินของแพทย์ อาจมีผลให้ไม่ได้รับเงิน
ทดแทน หรือได้รบั เงินทดแทนไม่สอดคล้องกับการสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายในการท�างาน โดยค่าทดแทน
จ�าแนกเป็น
• พิการทุพพลภาพถาวรเนื่องจากการท�างาน
ลู ก จ้ า งจะได้ รั บ เงิ น ค่ า ทดแทนตามการประเมิ น ผล
การสูญเสียจากแพทย์และอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง ซึง่ เป็น
ไปตามแต่กรณี
• สูญเสียสมรรถภาพบางส่วนจากการท�างาน
ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าทดแทน 1-51% ของอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้าง ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการประเมินผลของ
แพทย์ด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องเงิน
ทดแทน คือ
• ส�าเนาใบอนุญาตท�างาน
• ส�าเนาใบรับรองแพทย์

2) กรณีเสียชีวิตเนื่องจำกกำรท�ำงำน
- ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ
(1) เมือ่ ลูกจ้างประสบอุบตั เิ หตุจากการท�างานจน
เสียชีวิต นายจ้างจะแจ้งเรื่องให้ต�ารวจทราบ
(2) จากนั้นแพทย์จะชันสูตรศพว่าผู้ตายเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุใด
(3) เมื่อนายจ้างได้รับใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุ
การเสียชีวิตของลูกจ้างจากการท�างานแล้ว นายจ้าง
จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการส่งศพกลับให้ทายาทของผูต้ าย
รับไปประกอบพิธีทางศาสนา
(4) เมื่อกระทรวงแรงงานสิงคโปร์พิจารณาว่า
ผูต้ ายเสียชีวติ จากการท�างานจริง จะติดต่อขอให้สา� นักงาน
แรงงานในประเทศสิงคโปร์ประสานกับทายาทของผู้ตาย
เพือ่ เตรียมเอกสารประกอบ การเรียกร้องค่าทดแทนกรณี
เสียชีวิตตามกฎหมายแรงงานสิงคโปร์ ได้แก่
• ส�าเนาใบมรณบัตร และส�าเนาสูตบิ ตั รของผูต้ าย
(ถ้ามี)
• ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้อยู่ในอุปการะ (เช่น บิดา มารดา ภรรยา บุตร ฯลฯ)
• ส�าเนาทะเบียนสมรสของผู้ตาย (หากมิได้
จดทะเบียนสมรส ให้ขอหนังสือรับรองการสมรสจาก
นายอ�าเภอแทน) และส�าเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
ผู้ตาย (ถ้ามี)
• ส�าเนาสูติบัตรของบุตร
• หนังสือรับรองผู้อยู่ในอุปการะตามล�าดับของ
การอุปการะ
• เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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- สิทธิประโยชน์
(1) ค่าทดแทน ทายาทจะได้รับค่าทดแทนซึ่งค�านวณจากรายได้แต่ละเดือนและอายุการท�างานของคนงาน
ซึ่งประมาณการเป็นเงินสูงสุด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ และต�่าสุด 47,000 เหรียญสิงคโปร์
(2) ทายาทของผู้ตายมีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินทดแทนคือ
• สามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน 90% ของเงินที่ได้รับ
• บุตร บิดา/ มารดา มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจ�านวน 10% ของเงินที่ได้รับ
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บทที่

การรายงานงบการเงิน

4

บทที่ 4
การรายงานงบการเงิน

การรายงานงบการเงินในสิงคโปร์ ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงาน the Account Standard council (ASc : www.asc.
gov.sg) และ institute of Singapore chartered Accountants (iScA : www.isca.gov.sg) ควบคุมดูแลมาตรฐาน
งบการเงินของบริษทั สมาคมการกุศล co-operatives Societies และ Societies โดยมี Guideline ภายใต้หวั ข้อดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนงบเงิน
Financial Reporting Standards (FRSs)
interpretations of Financial Reporting Standards (iNtFRSs)
charities Accounting Standard
SFRS for Small Entities
Recommended Accounting Practices (RAPs)
Summaries of FRS, iNtFRS and RAPs

ดูแลโดย
ASc
ASc
ASc
ASc
iScA
iScA

ทั้งนี้ระบบ Singapore Financial Reporting Standards : SFRS (www.isca.org.sg/.../inancial-reportingstandards/singapore/singapore-inancial) เป็นมาตรฐานทางการบัญชีของสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานทาง
การบัญชีสากล international Financial Reporting Standards : iFRSs (www.iasplus.com/en/jurisdictions/asia/singapore)

การยื่นงบดุลการเงินของบริษัท
บริษทั ทีจ่ ะท�าการยืน่ งบดุลจะต้องมีการเตรียมรายงานงบการเงิน (Financial Statement) ตามการบัญชีแบบเกณฑ์
คงค้าง (Accrual asis of Accounting) ให้เรียบร้อยก่อน และสิงคโปร์มรี ะบบการบัญชีทเี่ ป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีการยื่นแบบรายงานงบการเงินใน XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ในการน�าเสนองบการเงิน และมีการบันทึกเก็บไว้ผา่ นทางระบบออนไลน์ มีการใช้ระบบการติดแท็กเพือ่ ท�าให้เอกสารนัน้
เป็นเอกสารที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้และน�าไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลต่อไป สามารถกู้คืนและจัดส่ง
เอกสารบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ และงบการเงิน รวมถึงมีการเชือ่ มโยงกับหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินการ
เพื่อการประกอบการของภาคธุรกิจ โดยบริษัทที่จะต้องท�าการยื่นงบการเงินใน XBRL นั้นจะต้องเข้าข่ายดังนี้
• มีงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดลงในวันที่หรือหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2550 และ
• บริษัทมีการยื่น Annual Returns ในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
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ขั้นตอนการในการยื่นงบทางการเงิน
สรุปได้ดังนี้
1. การด�าเนินธุรกรรมใดๆ ทีผ่ า่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องขอรับ SingPass จาก Singapore
Government ที่เว็บไซด์ http://www.singpass.gov.sg
(SingPass เป็นระบบการจดทะเบียนขึน้ ไว้กบั รัฐบาลโดย
ควบคู่ไปกับหมายเลขบัตรประชาชน แต่ละบุคคลจะมี
SingPass ได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น) และใช้ SingPass นั้น
ในการด�าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน
2. การยื่นงบการเงินในรูปแบบ Full XBRL นั้น
จะต้องยึดถือตาม the Revised XBRL ซึง่ เริม่ มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และส�าหรับบริษทั
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นการยืน่ งบการเงินแบบเต็มในรูปแบบของ
XBRL นั้น จะสามารถยื่นงบการเงินแบบ Highlights ใน
XBRL โดยใช้รูปแบบ PDF แทน โดยประเภทของบริษัท
กับรูปแบบในการยื่นงบการเงินสามารถดูได้ที่แผนภูมิ
ท้ายบท
3. การด�าเนินการในการยืน่ งบการเงินนัน้ สามารถ
กระท�าได้ 2 วิธี คือ ด�าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ BizFinx
ที่ www.Bizinx.gov.sg หรือเข้าเว็บไซต์ของ AcRA แล้ว
เลือก BizFinx และอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้บริการจากบริษัท
การเงิน อย่างเช่น AccountServe เป็นต้น

4. ระยะเวลาทีต่ อ้ งส่งงบการเงิน (Annual Return :
AR) ซึ่ ง โดยแต่ ล ะบริ ษั ท จะมี ก ารก� า หนดวั น สิ้ น ปี
งบประมาณเอง ทุกบริษทั จะต้องส่ง AR ให้ AcRA ภายใน
1 เดือนหลังจากประชุมสามัญประจ�าปี (Annual General
meeting : AGm) หากบริษัทส่งงบการเงินไม่ทันก�าหนด
เวลา ต้องแจ้งขอผ่อนผันกับ AcRA เป็นรายกรณีไป
5. หากบริษัทรายงานงบการเงินช้ากว่าเวลาที่
ก�าหนดจะต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่ง AcRA ก�าหนดไว้เป็น
ระดับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิน 30-1,096 วัน ค่าปรับ
ตั้งแต่ 60-350 เหรียญสิงคโปร์
6. นอกจากนี้ AcRA ยังให้บริการด้านข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ และข้ อ มู ล บริ ษั ท ต่ า งๆ
ทั้งข้อมูลชั้นต้นและข้อมูลการเงิน รวมถึงการให้ข้อมูล
ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในด้านธุรกิจการค้า โดยสามารถซือ้
ข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ AcRA (ishop@AcRA)
ซึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต (https://www.acra.
gov.sg/Buying_information)
7. ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SmEs) นัน้
สามารถใช้รปู แบบการยืน่ งบการเงินแบบ XBRL for Small
Entities ได้
อนึง่ ข้อมูลรายละเอียดทัง้ หมดสามารถดูทเี่ ว็บไซต์
ของ AcRA : www.acra.gov.sg
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แผนภูมิแสดงประเภทของบริษัทที่ต้องยื่นงบกำรเงิน

ไม่

บริษัทของคุณเป็นบริษัทที่จัดตั้ง
ในสิงคโปร์ใช่หรือไม่

ไม่ต้องยื่นงบการเงิน XBRL

ใช่
บริษัทของคุณเป็นบริษัทจ�ากัด/
ไม่จ�ากัดโดยหุ้นใช่หรือไม่

ไม่ แต่เป็นบริษัทจ�ากัดโดยการรับประกัน

ไม่ต้องยื่นงบการเงิน XBRL

ใช่
บริษัทของคุณเป็นบริษัทเอกชน
ที่ได้รับการยกเว้นใช่หรือไม่

ใช่

บริษัทของคุณ
เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการ
ใช้จ่ายทางการเงินใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ต้องยื่นงบการเงิน XBRL

ไม่
ไม่

บริษัทของคุณด�าเนินธุรกิจ
การธนาคาร การประกันภัย หรือเป็น
บริษัททางการเงิน หรือเป็นบริษัท
ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นงบดุล
แบบเต็มในระบบ XBRL ใช่หรือไม่

ยื่นงบการเงินแบบ Full XBRL
หรือ Highlights ใน XBRL

ใช่

ไม่
ยื่นงบการเงินแบบ Full XBRL
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ยื่นงบการเงินแบบ Highlights
ใน XBRL

บทที่

ภาษีอากร

5

บทที่ 5
ภาษีอากร
หน่วยงานควบคุมดูแลการเก็บภาษีอากรของสิงคโปร์ คือ inland Revenue Authority of Singapore (iRAS : www.
iras.gov.sg) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง (ministry of Finance) มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรประเภท
ต่างๆ อาทิ ภาษีรายได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้จากทรัพย์สิน ภาษีการขาย
และภาษีอื่นๆ โดยผู้ที่จะยื่นช�าระภาษีนั้นจะต้องมีรหัส SingPass หรือ iRAS PiN เพื่อเข้าไปด�าเนินการออนไลน์ในด้าน
ข้อมูลภาษีของตนเอง ทั้งนี้สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่งที่จัดเก็บภาษีรายได้ในระดับต�่า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจ
ทางด้านภาษี จึงท�าให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
ประเทศสิงคโปร์จัดเก็บภาษีตามหลักอาณาเขตคือ รายได้ที่เกิดจากกิจการในประเทศสิงคโปร์ และรายได้
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ในประเทศสิงคโปร์เท่านัน้ ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์มกี ารน�าระบบกลุม่ ธุรกิจ
ในเครือมาใช้ (Group company concept) ซึ่งท�าให้บริษัทในเครือเดียวกันต้องมีการคิดราคากันแบบ Arm’s Length
1 ปี ภาษีในประเทศสิงคโปร์เหมือนประเทศไทยคือ เป็นปีปฏิทิน เริ่ม 1 มกราคม และสิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกๆ ปี
เงินได้ของปีใด (tax year) จะต้องเสียภาษีในปีถัดไป (Assessment year) เช่นรายได้ที่นิติบุคคลได้รับในปี 2557 ถือเป็น
Assessment year 2558
หลักถิ่นที่อยู่ - นิติบุคคลจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หากนิติบุคคลนั้นมีการควบคุมและการบริหาร
จัดการในประเทศสิงคโปร์ (control and management of Business in Singapore) และเมือ่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสิงคโปร์
นิติบุคคลดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศสิงคโปร์มีกับต่างประเทศอีกด้วย
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กฎหมายภาษีหลักในประเทศสิงคโปร์
ตารางกฎหมายภาษีหลักที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์ มีด้งนี้
ชื่อกฎหมำย
income tax Act
Goods and Services Act
Property tax Act
Stamp Duties Act
customs Act

ประเภทภำษีที่บังคับใช้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีสินค้าและบริการ
ภาษีทรัพย์สิน
อากรแสตมป์
อากรขาเข้า (import Duty, Excise Duty)

ประเภทของภำษีอำกร ดังนี้

ภายใต้ income tax Act ได้ก�าหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องเสียภาษี ดังต่อไปนี้

(1) ภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศสิงคโปร์และนิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศสิงคโปร์หากเงินได้นั้นเกิดในประเทศสิงคโปร์หรือได้รับเงินในประเทศสิงคโปร์ รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมดจากการลงทุนในสิงคโปร์นนั้ จะต้องถูกน�ามาค�านวณในการช�าระภาษี เว้นแต่จะได้รบั การยกเว้น ซึง่ จะต้องเป็นตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมาย income tax Act และในการช�าระภาษีนิติบุคคลนั้นจะหมายรวมถึงรายได้ที่เกิดจาก
• ก�าไรที่เกิดจากการท�าธุรกิจ
• รายได้จากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า และค่าเช่า
• ค่าสิทธิ Premium และก�าไรที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทัง้ นีไ้ ม่มกี ารเรียกเก็บ capital Gain tax ในประเทศสิงคโปร์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มกี ารเสนอว่ารายได้
ที่บริษัทได้รับจากการขายเงินลงทุนในส่วนทุน (Equity investments) ไม่ต้องถือเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
หากบริษัทนั้นมีส่วนได้เสียในบริษัทที่ขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งได้ถือไว้โดยบริษัทที่ขายไม่ต�่ากว่า 24 เดือนก่อน
การขาย สิทธิพเิ ศษนีม้ ผี ลบังคับกับการขายเงินลงทุนในระหว่าง 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เท่านัน้
ส�าหรับการขาดทุนสะสม ซึ่ง income tax Act อนุญาตให้บริษัทสามารถน�าผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันไปใช้
กับปีก่อนหน้าได้เป็นจ�านวนไม่เกิน 100,000 SGD ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสามารถน�าไปหักกลบกับก�าไรในอนาคตโดยไม่มี
วันหมดอายุหากเข้าเงื่อนไขที่ก�าหนด นอกจากนี้ income tax Act ให้ภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลได้จ่ายไว้ถือเป็นภาษีสุดท้าย
ดังนั้นจึงไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการน�าส่งก�าไรไปต่างประเทศ และผู้ที่ได้รับเงินปันผลก็ไม่ต้องน�ารายได้เงินปันผลมา
เสียภาษีอีก
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บริษทั ในสิงคโปร์และบริษทั ข้ามชาตินนั้ ถูกก�าหนดให้เสียภาษีตอ่ เมือ่ เป็นบริษทั ทีม่ กี ารบริหารและเปิดกิจการอยูใ่ น
สิงคโปร์ โดยค�านวณจากรายรับทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในสิงคโปร์ รวมไปถึงรายรับทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศหากมีการน�าเข้ามาใน
สิงคโปร์ดว้ ย การช�าระภาษีจะเหมือนกันทัง้ บริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วบริษทั ต่างชาติที่
มีสาขาอยู่ในสิงคโปร์จะไม่ถูกพิจารณาให้จ่ายภาษีในสิงคโปร์ และบริษัทที่อยู่ในประเทศจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ เช่น
1) การป้องกันในการจ่ายภาษีซ�้าซ้อนภายใต้ข้อตกลงที่สิงคโปร์ได้ท�าไว้กับประเทศอื่นๆ
2) การยกเว้นภาษีในเงินปันผลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ก�าไรที่เกิดขึ้นจากสาขาในต่างประเทศและรายได้จาก
การให้บริการในต่างประเทศ
3) การยกเว้นภาษีส�าหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ใน 3 ปีแรก
การช�าระภาษีจะคิดจากรายได้ทเี่ กิดขึน้ ในปีการเงินทีด่ า� เนินงานและจะถูกช�าระในปีถดั ไป โดยตัง้ แต่ปี 2553 เป็นต้นมา
รัฐบาลได้ก�าหนดอัตราภาษีส�าหรับบริษัทเป็นแบบอัตราเดียวคือ ที่ร้อยละ 17 ของรายได้ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าบริษัทนั้นจะอยู่
ในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเปิดใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ปีแรก ดังปรากฏในตารางนี้
รำยได้ (เหรียญสิงคโปร์)
0-100,000
100,001-300,000
300,001 เป็นต้นไป

ภำษีที่ได้รับกำรยกเว้น
100%
50%
0%

อัตรำภำษีที่น�ำไปค�ำนวณ
0%
8.5%
17%

ในปีต่อมาสามารถได้รับสิทธิการยกเว้นช�าระภาษีบางส่วน ในอัตราดังตารางนี้
รำยได้ (เหรียญสิงคโปร์)
0-10,000
10,001-300,000
300,001 เป็นต้นไป

ภำษีที่ได้รับกำรยกเว้น
75%
50%
0%

อัตรำภำษีที่น�ำไปค�ำนวณ
4.25%
8.5%
17%

ส�าหรับการเสียภาษีในทุกบริษัทนั้น รัฐบาลยังจัดให้ได้ส่วนลดเงินคืนอีกถึงร้อยละ 30 จากจ�านวนภาษีที่ต้องจ่าย
แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2558 และไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2559-2560
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อนึ่งการหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของสิงคโปร์ มีดังนี้
ค่ำใช้จ่ำยที่หักได้
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สูญจากเจ้าหนี้การค้า
เงินค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเจ้าหนี้การค้า
เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

ค่ำใช้จ่ำยที่หักไม่ได้
Amortization (ค่าตัดจ�าหน่าย)
ค่าเสื่อมราคา (capital Allowance หักได้)
หนี้สูญอื่น (ไม่ใช่เจ้าหนี้การค้า)
เงินบริจาค
เงินค่าภาษี
เงินงวดที่จ่ายส�าหรับทรัพย์สินถาวร

(2) ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (Withholding Tax)
ภายใต้กฎหมายเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการช�าระเงิน เช่น ค่าสิทธิ (Royalty) ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมส�าหรับการให้
บริการทางเทคนิคให้แก่บุคคลหรือในนามของบริษัทให้แก่ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพ�านักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์น้ัน จะต้องมีการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ iRAS (inland Revenue Authority of Singapore)
ข้อก�ำหนดส�ำหรับนำยจ้ำงในกำรหักภำษีพนักงำนที่ไม่ได้มีถิ่นพ�ำนักอยู่ในสิงคโปร์ (ท�ำงำน/ อำศัยอยู่ใน
สิงคโปร์น้อยกว่ำ 183 วัน) นายจ้างจะต้องกรอกฟอร์ม iR21 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
และจะต้องท�าจัดเก็บเงินทั้งหมดของผู้ถูกจ้างไว้ก่อนจนกว่าจะท�าการช�าระภาษีให้เรียบร้อย
ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรว่ำจ้ำงผูเ้ ชีย่ วชำญทีไ่ ม่ได้อำศัยอยูใ่ นสิงคโปร์ ผูจ้ า่ ยจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือร้อยละ 20 (ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 22 โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)
ของรายได้สทุ ธิ โดยจะต้องกรอกฟอร์ม iR37c และจะต้องท�าการจ่ายภาษีกอ่ นวันที่ 15 ของเดือนที่ 2 นับจากวันทีไ่ ด้รบั
ค่าตอบแทน โดยผู้เชี่ยวชาญจะรวมถึงที่ปรึกษา ผู้บรรยาย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ยส�ำหรับผูท้ ใี่ ห้ควำมบันเทิง ซึง่ ได้แก่ผทู้ ที่ า� งานด้านการแสดง การเวที วิทยุหรือโทรทัศน์ ศิลปิน
นักกีฬา และมีการอาศัยอยูใ่ นสิงคโปร์นอ้ ยกว่า 183 วัน โดยจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยร้อยละ 15 จากรายได้ทง้ั หมดทีเ่ กิดขึน้
จากการให้บริการในสิงคโปร์
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สรุปประเภทเงินได้และอัตรำภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
แหล่งที่มำของรำยได้
อัตรำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
ดอกเบี้ย ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม การจ่ายเงินเนื่องจากการกู้ยืมเงิน
15%
ค่าสิทธิ หรือการจ่ายเงินส�าหรับการใช้หรือสิทธิในการใช้ ข้อมูลหรือความรูท้ างวิทยาศาสตร์
10%
รายได้ทไี่ ด้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูใ่ นสิงคโปร์ (ตัวอย่างเช่น ทีป่ รึกษา ผูฝ้ กึ สอน 15% ของรายได้รวม หรือ
เทรนเนอร์) ในการให้การบริการในสิงคโปร์
20% ของรายได้สุทธิ
ค่าเช่า หรือการจ่ายเงินส�าหรับการใช้อสังหาริมทรัพย์
15%
รายได้ทไี่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความบันเทิงทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูใ่ นสิงคโปร์ ในการให้บริการในสิงคโปร์ 15% ของรายได้รวม
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง Director’s fee ที่ได้รับจากผู้อ�านวยการที่ไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์
20%
เงินปันผล
ไม่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
(3) ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
การจ่ายภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาขึน้ อยูก่ บั สถานะของแต่ละบุคคลทีท่ า� งานอยูใ่ นสิงคโปร์วา่ เป็นผูม้ ถี น่ิ พ�านักถาวร
ในสิงคโปร์หรือไม่ได้เป็นผูม้ ถี นิ่ พ�านักในสิงคโปร์และขึน้ อยูก่ บั จ�านวนรายรับด้วย ซึง่ โครงสร้างการค�านวณภาษีบคุ คลธรรมดานี้
จะขึ้นอยู่กับรายได้ โดยคิดจากรายรับจริงที่เกิดขึ้นหักค่าลดหย่อนต่างๆ (ถ้ามี) และคิดภาษีในอัตราระหว่าง 0-20%
โดยบุคคลที่ถูกก�าหนดให้ต้องเสียภาษี ได้แก่
- ประชาชนชาวสิงคโปร์ ผู้ที่มีถิ่นพ�านักถาวรในสิงคโปร์ (Singapore citizen, Singapore Permanent Resident)
- ชาวต่างชาติทที่ า� งานและอาศัยอยูใ่ นสิงคโปร์ตดิ ต่อกันรวม 183 วัน หรือมากกว่าตามปีปฏิทนิ (ยกเว้นผูอ้ า� นวยการ
บริษัท)
บุคคลนอกเหนือจากนี้จะถูกค�านวณช�าระภาษีแบบ Non-Resident ซึ่งในการช�าระภาษีดังกล่าวนี้ คิดรายได้ตาม
ปีปฏิทิน (12 เดือน) และจะต้องช�าระในปีถัดไปตามช่วงเวลาที่ก�าหนด โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ก�าหนดอัตราการเสียภาษี
เงินได้ ดังนี้
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ตำรำงอัตรำกำรเสียภำษี ที่ใช้ค�ำนวณในช่วงปี 2555-2559
รำยได้ (เหรียญสิงคโปร์)
20,000 เหรียญแรก
10,000 เหรียญถัดมา
30,000 เหรียญแรก
10,000 เหรียญถัดมา
40,000 เหรียญแรก
40,000 เหรียญถัดมา
80,000 เหรียญแรก
40,000 เหรียญถัดมา
120,000 เหรียญแรก
40,000 เหรียญถัดมา
160,000 เหรียญแรก
40,000 เหรียญถัดมา
200,000 เหรียญแรก
120,000 เหรียญถัดมา
320,000 เหรียญแรก
มากกว่า 320,000 เหรียญขึ้นไป

อัตรำ (%)
0
2
3.50
7
11.5
15
17
18
20

เงินภำษีที่ต้องจ่ำย
0
200
200
350
550
2,800
3,350
4,600
7,950
6,000
13,950
6,800
20,750
21,600
42,350

ในปี 2558 นี้ รัฐบาลก�าหนดส่วนลดเงินคืน (Personal tax Rebate) ให้อกี ถึงร้อยละ 50 จากจ�านวนภาษีทตี่ อ้ งจ่าย
แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ และในการยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีนั้น สามารถท�าได้ 2 ทาง คือ ด�าเนินการผ่าน
ทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-File) ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม-18 เมษายนของทุกปี หรือยื่นเอกสารเองโดยตรงที่ส�านักงาน
iRAS ก่อนวันที่ 15 เมษายนของทุกปี
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อัตรำกำรเสียภำษีส�ำหรับ Non-Resident
Non-Resident คือ บุคคลทีม่ กี ารพ�านักอาศัยหรือท�างานอยูใ่ นสิงคโปร์นอ้ ยกว่า 183 วัน จะต้องเสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 15 จากรายได้ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ หรือเสียภาษีตามอัตราดังตารางข้างต้น ขึ้นอยู่ว่าแบบไหนที่จ่ายภาษีมากกว่า
ส่วนบุคคลที่ท�างานไม่เกิน 60 วันจะได้สิทธิยกเว้นภาษี
ค่ำธรรมเนียมภำษีของผู้อ�ำนวยกำร ค่ำธรรมเนียมกำรให้ค�ำปรึกษำและรำยได้อื่นๆ
จะถูกน�ามาค�านวณภาษีในอัตราร้อยละ 20
(4) ภำษีสินค้ำและบริกำร (Goods & Services Tax-GST)
การเก็บภาษีสินค้าและบริการของสิงคโปร์มีอัตราร้อยละ 7 เรียกเก็บจากสินค้าและบริการทุกประเภทที่น�าเข้ามา
และจ�าหน่ายในสิงคโปร์ ส�าหรับการส่งออกสินค้าและการให้บริการในต่างประเทศไม่มกี ารเรียกเก็บภาษีนี้ จะต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย GSt Act และจะต้องมีเอกสารการขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ส่วนการยกเว้น GSt นั้นจะเป็น
ในด้านการให้บริการทางการเงิน การขายและการให้เช่าที่อยู่อาศัย การน�าเข้าสินค้าจ�าพวกโลหะที่มีค่าและการจัดหาใน
ประเทศเพื่อการลงทุน
ข้อก�ำหนดส�ำหรับธุรกิจในกำรขอจดทะเบียน GST
- เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินเกิน 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์
- เป็นธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ภายใน 1 ปีข้างหน้า โดยอาจ
มาจากการเซ็นสัญญาการขายที่แน่นอน หรือมีการท�าข้อตกลงทางธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนไม่ถึง 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แต่สมัครใจจดจะเบียน GSt
กำรเรียกเก็บและช�ำระ GST
บริษัทที่มีการจดทะเบียน GSt แล้วนั้น จะมีการเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นตามอัตราที่ก�าหนด
ซึ่งเรียกว่าภาษีขาย (output tax) และจะต้องจ่ายให้แก่หน่วยงาน inland Revenue Authority of Singapore (iRAS)
ส่วน GSt ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงการน�าเข้าสินค้า) ของบริษัทนั้นจะเรียกว่า ภาษีซื้อ
(input tax) บริษัทสามารถที่จะเรียกร้องในส่วนของภาษีซื้อนี้คืนได้จาก iRAS
โดยบริษทั ทีจ่ ดเบียน GSt จะต้องยืน่ หลักฐานรายงานทัง้ ภาษีขายและภาษีซอื้ ภายใน 1 เดือนหลังจากสิน้ สุดรอบ
การเงินที่ก�าหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะท�าในทุกๆ ไตรมาส ผลต่างระหว่างภาษีขายกับภาษีซื้อจะเป็น GSt สุทธิที่ต้องจ่าย
หรือคืนให้แก่ iRAS
(5) ภำษีทรัพย์สิน (Property Tax)
ข้อก�าหนดในการช�าระภาษีทรัพย์สิน คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและเป็นไปเพื่อการลงทุน โดยไม่ค�านึงถึงว่า
ทรัพย์สินนั้นจะใช้เพื่อการอยู่อาศัยเองหรือปล่อยว่าง โดยจะแตกต่างกับภาษีรายได้ที่จะมีการเรียกเก็บก็ต่อเมื่อมีรายได้
ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่อยู่อาศัยแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การถือครองทรัพย์สินถือเป็นข้อผูกมัดอย่างหนึ่งในการที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการช�าระภาษี
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อัตรำภำษีทรัพย์สิน (Property Tax Rate)
อัตราภาษีทรัพย์สนิ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ แบ่งค�านวณได้เป็น 2 กลุม่ คือ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ จ้าของอาศัยอยู่ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีป่ ราศจากเจ้าของร่วมอาศัยอยูด่ ว้ ย ส่วนทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ถูกก�าหนดให้มกี ารช�าระภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของ Annual Value
Annual Value
คือ ราคาตลาดของค่าเช่าที่พักอาศัยต่อห้อง คูณด้วย 12 จะเป็นราคาค่าเช่าต่อปี ทั้งนี้จะไม่รวมค่าเฟอร์นิเจอร์
และค่าธรรมเนียมในการบ�ารุงรักษา
อัตรำภำษีที่เจ้ำของบ้ำนเป็นผู้อยู่อำศัย (Owner-Occupier Tax Rates)
เป็นอัตราภาษีทรี่ ฐั บาลออกมาเพือ่ จูงใจแก่ผเู้ ป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ อี่ ยูอ่ าศัยในสิงคโปร์ โดยจะได้รบั การเสียภาษี
ในอัตราที่ต�่ากว่าซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคอนโดมิเนียม แฟลตรัฐบาล (HDB) หรือที่อยู่อาศัยอื่นๆ ที่มีเจ้าของพักอาศัยอยู่ด้วย
จะสามารถใช้ตารางข้างล่างค�านวณภาษีในอัตราก้าวหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 2558 ดังนี้
Annual Value ($)
8,000 เหรียญแรก
47,000 เหรียญถัดมา
55,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
70,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
85,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
100,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
115,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
130,000 เหรียญแรก
มากกว่า 130,000 เหรียญขึ้นไป

อัตรำกำรเสียภำษี (%)
0
4
6
8
10
12
14
16
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ภำษีที่ต้องจ่ำย ($)
0
1,880
1,880
900
2,780
1,200
3,980
1,500
5,480
1,800
7,280
2,100
9,380
-

อัตรำภำษีที่อยู่อำศัยที่เจ้ำของบ้ำนมิได้อำศัยอยู่ (Non-Owner Occupied Residential Properties)
เป็นอัตราภาษีทเี่ รียกกับเจ้าของทีพ่ กั อาศัยโดยทีเ่ จ้าของนัน้ ไม่ได้มกี ารพักอาศัยอยู่ ซึง่ อาจเป็นการปล่อยว่างทิง้ ไว้
หรือมีการเช่าเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคอนโดมิเนียม แฟลตรัฐบาล (HDB) หรือที่อยู่อาศัยอื่นๆ โดยอัตราภาษีจะสูงกว่า
แบบ owner-occupier มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 2558 สามารถค�านวณได้ดังตารางข้างล่าง ดังนี้
Annual Value ($)
30,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
45,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
60,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
75,000 เหรียญแรก
15,000 เหรียญถัดมา
90,000 เหรียญแรก
มากกว่า 90,000 เหรียญขึ้นไป

อัตรำกำรเสียภำษี (%)
10
12
14
16
18
20

ภำษีที่ต้องจ่ำย ($)
3,000
1,800
4,800
2,100
6,900
2,400
9,300
2,700
12,000
-

รำยกำรทรัพย์สินที่จะต้องเสียภำษีในอัตรำร้อยละ 10 มีดังต่อไปนี้
1) สโมสรกีฬา
2) ห้องน�้าสาธารณะ
3) สถานเลี้ยงเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน
4) บ้านพักสวัสดิการ
5) โรงพยาบาล สถานพักฟื้น
6) โรงแรม โฮเทล เกสต์เฮาส์
7) เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
8) ที่พักคนงาน
9) ที่พักส�าหรับนักศึกษา
10) หอพักนักศึกษา
นอกจากนี้ อาคารพาณิชย์และตึกอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยและที่ดินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10
ของ Annual Value เช่นกัน
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(6) อำกรแสตมป์ (Stamp Duty)
อากรแสตมป์เป็นเอกสารอากรทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทกุ อย่างในสิงคโปร์ รวมไปถึงหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการซื้อหรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยถ้ามีการเซ็นสัญญาในสิงคโปร์ ผู้ซ้ือจะต้องท�าการ
ช�าระภาษีภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร แต่ถ้ามีการเซ็นสัญญาในต่างประเทศจะต้องท�าการช�าระภาษีภายใน
30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
เอกสำรที่จะต้องท�ำกำรช�ำระอำกรแสตมป์
1. สัญญำเช่ำ/ ข้อตกลงในกำรเช่ำทีอ่ ยูอ่ ำศัย เป็นเอกสารทีม่ กี ารเซ็นสัญญาในกรณีทมี่ กี ารเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยเกิดขึน้
ซึ่งอากรแสตมป์นั้นจะถูกค�านวณจากราคาเช่าที่เกิดขึ้นจริงหรือราคาเช่าในตลาด ณ ขณะนั้น โดยจะเลือกเอาราคาที่มี
มูลค่าสูงกว่า
2. เอกสำรในกำรโอนทีอ่ ยูอ่ ำศัย อากรแสตมป์ทเี่ กิดขึน้ จากการขาย การจัดซือ้ การเข้าถือครองสิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในสิงคโปร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
• Buyer’s Stamp Duty (BSD) เป็นอากรภาษีที่ต้องจ่ายในการจัดซื้อหรือเข้าถือครองสิทธิในที่อยู่อาศัย
• Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) เป็นอากรภาษีเพิม่ เติม หากมีการซือ้ หรือได้รบั ทรัพย์สนิ ในทีอ่ ยูอ่ าศัย
รวมถึงที่ดิน หากมีการด�าเนินการเกิดขึ้นภายในหรือหลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2554
• Seller’s Stamp Duty (SSD) เป็นอากรภาษีที่เกิดขึ้น หากมีการซื้อหรือได้รับทรัพย์สินในที่อยู่อาศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในหรือหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 12 มกราคม 2556 ตามล�าดับ โดยจะต้องท�าการ
ช�าระอากรหากทรัพย์สินดังกล่าวมีการขายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ถือครองอยู่
3. กำรจ�ำนองทีอ่ ยูอ่ ำศัย จะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ การจ�านองในทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ ได้รบั การอนุมตั กิ ยู้ มื เงิน
จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ ๆ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และภาษีอากรจะถูกน�ามาค�านวณโดยอ้างจากยอดเงินกูน้ นั้ ๆ
อัตรำกำรจ่ำยอำกรแสตมป์ในกำรโอนที่อยู่อำศัย
Buyer’s Stamp Duty (BSD) หรืออากรแสตมป์สา� หรับผูซ้ อื้ เมือ่ มีการซือ้ หรือการขายทีอ่ ยูอ่ าศัยเกิดขึน้ โดยค�านวณ
จากราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงหรือใช้ราคาตลาด แต่จะเลือกอันที่มีมูลค่าสูงกว่า และผู้ซื้อถูกก�าหนดให้เป็นผู้จ่ายอากร
แสตมป์นี้

มูลค่ำที่อยู่อำศัยที่ต้องช�ำระ ($)
180,000 เหรียญแรก
180,000 เหรียญถัดมา
360,000 เหรียญเป็นต้นไป

อัตรำค่ำอำกรแสตมป์
1%
2%
3%
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Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) เป็นอากรทีผ่ ซู้ อื้ หรือผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (รวมถึงทีด่ นิ ) ต้องจ่าย
เพิ่มเติมนอกเหนือจาก BSD
ประเภทของผู้ซื้อ
คนสิงคโปร์ (Singapore citizen)
ผู้พ�านักถาวรในสิงคโปร์
(Singapore Permanent Residents)
ชาวต่างชาติ ( Foreigner)

ค่ำอำกรซื้อ
ที่อยู่อำศัยที่ 1
ไม่มี
5%

ค่ำอำกรซื้อ
ที่อยู่อำศัยที่ 2
7%
10%

ค่ำอำกรซื้อที่อยู่อำศัยที่ 3
และจ�ำนวนถัดไป
10%
10%

-

15%

-

(7) อำกรขำเข้ำ
• ภำษีน�ำเข้ำ (Import Duty)
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภาษีขาเข้า แต่จะมีภาษี GSt ซึ่งเป็นภาษีสินค้าและบริการที่ต้องช�าระในอัตรา
ร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าที่มีการน�าเข้า
• ภำษีสรรพสำมิต (Excise Duty)
สิงคโปร์มีการเรียกภาษีสรรพสามิตในสินค้า 4 ประเภท คือ 1) เหล้า สุราและแอลกอฮอล์ 2) บุหรี่และยาสูบ
3) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ 4) น�้ามันปิโตรเลียม
เพือ่ เป็นการรณรงค์ไม่ให้มกี ารสูบบุหรีใ่ นบุคคลทีม่ อี ายุระหว่าง 18-29 ปี รัฐบาลสิงคโปร์ได้มกี ารปรับภาษีสรรพสามิต
ของบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 จากที่มีการเก็บภาษีในอัตรา 352 เหรียญต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 388 เหรียญต่อกิโลกรัม
ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันเป็นร้อยละ 25 นับตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ความร่วมมือทางด้านภาษีระหว่างประเทศ
สิงคโปร์มีข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกันในข้อตกลง ดังนี้
- Avoidance of Double taxation Agreements (“DtAs”)
- Limited treaties
- Exchange of information Arrangements (“Eoi Arrangements”)
- convention on mutual Administrative Assistance in tax matters
- international tax compliance Agreements
การเข้าร่วมในข้อตกลง DtA ระหว่างสิงคโปร์กบั ประเทศอืน่ ๆ นัน้ ก็เพือ่ การป้องกันในการจ่ายภาษีรายได้ซา้� ซ้อน
และท�าให้เกิดความกระจ่างในการช�าระภาษีรายได้จากหลากหลายประเภท ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนเศรษฐกิจระหว่าง
2 ประเทศทีร่ ว่ มในข้อตกลง นอกจากนี้ ในสัญญาข้อตกลงยังรวมไปถึงการลดหย่อนและการยกเว้นทางภาษีจากรายได้ที่
เกิดขึ้นด้วย
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มีดังนี้

ประเทศทีเ่ ข้ำร่วมข้อตกลงในอนุสญ
ั ญำภำษีซำ�้ ซ้อนกับสิงคโปร์ (Avoidance of Double Taxation Agreement)
อัลบาเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
บาห์เรน
บังกลาเทศ
บาร์เบโดส
เบลารุส
เบลเยียม
บรูไน
บัลแกเรีย
แคนาดา
จีน
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
อียิปต์
เอสโตเนีย
ฟิจิ
ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส
จอร์เจีย
เยอรมนี
เกิร์นซีย์
ฮังการี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอซ์แลนด์
เกาะแมน
อิสราเอล
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เจอร์ซีย์
คาซัคสถาน
เกาหลีใต้
คูเวต
ลัตเวีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน์

ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาเลเซีย
มอลตา
มอริเชียส
เม็กซิโก
มองโกเลีย
โมร็อกโก
เมียนมา
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โอมาน
ปากีสถาน
ปานามา
ปาปัวนิวกีนี
ฟิลิปปินส์
โปแลนด์
โปรตุเกส

กาตาร์
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซาอุดีอาระเบีย
สโลวัก
สโลวีเนีย
แอฟริกาใต้
สเปน
ศรีลังกา
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไต้หวัน
ไทย
ตุรกี
ยูเครน
อาหรับเอมิเรตส์
อังกฤษ
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
ที่มา : iRAS.gov.sg
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บทที่

โครงสร้างพื้นฐาน

6

บทที่ 6
โครงสร้างพื้นฐาน

เครดิตรูปจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Jurong_Port

สิงคโปร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมส�าคัญๆ หลากหลาย เช่น Aerospace Engineering, chemical, clean Energy,
Electronics, Environment and Water, Healthcare, infocomm Services and Products Logistics and Supply chain
management, marine & ofshore Engineering, media & Entertainment, Pharmaceuticals & Biotechnology เพื่อที่
จะให้ประเทศมีศักยภาพเท่าเทียมระดับนานาชาติ โดยได้มีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้ทงั้ ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติลงทุนท�าธุรกิจในสิงคโปร์เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโตเพิม่ ขึน้
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุน ดังนี้

นิคมอุตสาหกรรมในสิงคโปร์
สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ศู น ย์ อุ ต สาหกรรมชั้ น น� า ระดั บ โลกมารวมอยู ่ ใ นประเทศมากรายหนึ่ ง ของโลก
ศูนย์อตุ สาหกรรมเหล่านีม้ โี ครงสร้างพืน้ ฐานแบบบูรณาการอยูใ่ นเขตเดียวกัน ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้
ศูนย์อุตสาหกรรมยังช่วยให้บริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยหลักการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีความสะดวกสบายในด้านการขนส่งอีกด้วย
หน่วยงาน Economic Development Board (EDB : www.edb.gov.sg) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในสิงคโปร์
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2504 ได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมจูรง่ (Jurong industrial Estate) ขึน้ เป็นแห่งแรก ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวันตก
ของประเทศ เพื่อการเริ่มต้นการด�าเนินการด้านอุตสาหกรรมของประเทศในด้านสิ่งทอ เสื้อผ้า ของเล่น สินค้าจ�าพวกไม้
ทั้งนี้ EDB ได้เปิดศูนย์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ คือ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย เพื่อสร้างความสนใจ
แก่นักลงทุนในต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์
สิงคโปร์มีหน่วยงาน Jurong town corporation (Jtc : www.jtc.gov.sg) เป็นหน่วยงานเอกเทศที่ส�าคัญภายใต้
การดูแลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ Jtc จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 ท�าหน้าที่เป็นนักพัฒนาที่ดินของ
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สิงคโปร์ด้านนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างและพัฒนาโครงการต่างๆ มากมาย เช่น Jurong industrial Estate (แห่งแรก
ของการพัฒนา) chemical Hub in Jurong island, Business and industrial Parks เช่น Airport Logistics Park of
Singapore, international and changi Business Parks, Seletar Aerospace Park, cleantech Park, tuas Biomedical
Park and one-North (Biopolis, Fusionopolis and mediapolis) ปัจจุบันนี้ Jtc ยังคงมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นโครงการเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความต้องการของ
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอนาคต เขตอุตสาหกรรมดังกล่าว คือ Jurong Rock cavern, tukang innovation Park (ส�าหรับ
นวัตกรรมใหม่ๆ และศูนย์เคมีภัณฑ์)
นอกจากนี้ Jtc ยังสร้างและบริหารจัดการสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ Jurong Hill Park, chinese Garden และ
Japanese Garden อีกด้วย
นิคมอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญในสิงคโปร์
1) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่เกาะจูร่ง (Jurong island) ได้เริ่มในปี 2538 นับเป็นศูนย์กลาง
การผลิตเคมีภัณฑ์ของสิงคโปร์ โดยมีบริษัทต่างๆ รวมจ�านวน 94 บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ในศูนย์ฯ เช่น chevron Philips,
Exxon mobil, Eastman chemical, Shell เป็นต้น
เกาะจูร่งมีระบบสาธารณูปโภคแบบบรูณาการสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยแหล่งพลังงานและน�้า คลังสินค้า
ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีระบบโลจิสติกส์ทอี่ า� นวยความสะดวกบนเกาะ
โดยแบ่งเป็นเขต ได้แก่ Banyan Logis Park และ meranti Logis Park เพื่อสนับสนุนบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เกาะจูร่งนี้
2) อุตสำหกรรมผลิตแผ่นเวเฟอร์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสิงคโปร์ได้เริม่ ในปี 2503 โดยมีการทดสอบชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์และ
มีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์จึงเป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ชั้นน�า โดยมีบริษัทผลิตแผ่นเวเฟอร์อยู่ 3 แห่ง
ได้แก่ บริษัท Siltronic Samsung Wafer, united microelectronics corporation (Singapore branch) และ im Flash
Singapore
3) ชีวกำรแพทย์
ศูนย์ส�าหรับชีวการแพทย์ในสิงคโปร์ ได้แก่
- ศูนย์ tuas Biomedical Park (tBP) เป็นศูนย์ชีวการแพทย์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ส�าหรับบริษทั ทางภาคชีวภาพทางการแพทย์ ทัง้ นีบ้ ริษทั ทีไ่ ด้เปิดด�าเนินการในศูนย์ฯ ได้แก่ Novartis, Pizer และ Wyeth
- ศูนย์ one-North โดยมุง่ เน้นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชีวภาพข้อมูลด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีบริษทั
ที่ด�าเนินธุรกิจในด้านการสื่อสารมวลชนด้วย
4) เทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์มี
เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของโลก โดยสิงคโปร์ม่งุ เน้นการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการผลักดันการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ส�าคัญ ซึ่งนอกจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว สิงคโปร์ยงั ได้มกี ารผลักดันในเรือ่ งของพลังงานลม พลังงานไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grids) ชีวมวลเซลล์ เซลล์เชือ้ เพลิง และประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Eiciency) ซึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านีน้ บั เป็น
กุญแจส�าคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตของประเทศ
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ทั้งนี้ clean tech Park เป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งแรกของสิงคโปร์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้สร้างด้วยมูลค่า
52 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และจะแล้วเสร็จสมบรูณใ์ นปี 2573 โดยคาดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดมีสว่ นช่วยการเติบโต
GDP ของสิงคโปร์เป็นมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ อีกทัง้ สามารถสร้างงานได้ประมาณ 18,000 อัตราภายในปี 2558
รำยชื่อของศูนย์อุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในสิงคโปร์
- ศูนย์อุตสำหกรรม
• Admiralty industrial Park (http://www.stproperty.sg/industrial-directory/admiralty-industrial-park-industrial/10035)
• Ang mo Kio industrial Park 1 (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/development/
amkPK1.en.html)
• Ang mo Kio industrial Park 2 (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/development/
amkPK2.en.html)
• Ang mo Kio industrial Park 3 (www.propertyguru.com.sg/search/ang-mo-kio-industrial-park-3)
• Bukit Batok industrial Estate Park A (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/development/btBatok.en.html)
• changi North industrial Park (http://sg.pagenation.com/sin/changi%20North%20industrial%20
Park_103.9683_1.349.map
• North coast industrial Park (http://sg.pagenation.com/sin/North%20coast%20industrial%20
Park_103.792_1.4579.map)
• Pasir Ris coast industrial Park (www.yelp.com.sg/search?ind_loc=Pasir+Ris+coast+industrial+Park)
• Woodlands industrial Park D
• Woodlands industrial Park E (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/development/
woodlands.en.html)
• yishun industrial Park A (http://www.stproperty.sg/industrial-directory/1016-yishun-industrial-park-a-industrial/10002) (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/yishun/home.en.html)
- นิคมอุตสำหกรรม
• Defu industrial Estate (http://www.hbiz.gov.sg/web/aa17/corporate/properties/development/defu.en.html)
• Jurong industrial Estate (http://www.stproperty.sg/industrial-directory/jurong-industrial-estate-industrial/10638)
• Kaki Bukit industrial Estate (http://www.commercialguru.com.sg/project/kaki-bukit-industrial-estate-19654)
• Kranji industrial Estate (http://analytics.shownearby.com/kranji-industrial-estate-kranji-loop-singapore/1425378/general)
• Loyang industrial Estate (http://www.stproperty.sg/commercial-directory/loyang-industrial-estate-commercial/10772)
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• mandai industrial Estate (http://www.commercialguru.com.sg/project/mandai-industrial-building-19784)
• Senoko industrial Estate (http://analytics.shownearby.com/senoko-road-68a-senoko-industrial-estate-singapore-758129/1121143/general)
• Sungei Kadut industrial Estate (http://en.wikipedia.org/wiki/Sungei_Kadut)
• tagore industrial Estate
• Woodlands East industrial Estate (http://www.commercialguru.com.sg/project/woodlands-east-industrial-estate-20469)
• Woodlands central industrial Estate (http://www.stproperty.sg/industrial-directory/woodlands-central-industrial/11545)
• yew tee industrial Estate (http://www.commercialguru.com.sg/project/yew-tee-industrial-estate-20485)
- ศูนย์ธุรกิจอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
• changi Business Park (http://www.jtc.gov.sg/RealEstateSolutions/Business-Park-Land/Pages/changi-Business-Park.aspx)
• international Business Park (http://www.jtc.gov.sg/RealEstateSolutions/Business-Park-Land/Pages/
international-Business-Park.aspx)
- ศูนย์กำรขนส่ง
• Airport Logistics Park (http://www.jtc.gov.sg/industries/Logistics/Pages/Airport-Logistics-Park-of-Singapore.aspx)
• Alexandra Distripark (http://www.commercialguru.com.sg/project/alexandra-distripark-19091)
• Keppel Distripark (http://www.commercialguru.com.sg/project/keppel-distripark-19682)
• Pasir Panjang Distripark (http://www.stproperty.sg/industrial-directory/pasir-panjang-distripark-industrial/11000)
• tanjong Pagar Distripark (http://www.commercialguru.com.sg/project/tanjong-pagar-distripark-20259)
- ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
• Lim chu Kang Agri-Bio Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/
AgrotechParks/) (http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SiP_1611_2009-11-30.html)
• Lim chu Kang Agrotechnology Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/AgrotechParks/)
• Loyang Agrotechnology Park (http://sg.pagenation.com/sin/Loyang%20Agrotechnology%20
Park_103.9357_1.3889.map)
• mandai Agrotechnology Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/
AgrotechParks/)
• murai Agrotechnology Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/
AgrotechParks/)
• Nee Soon Agrotechnology Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/
AgrotechParks/)
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• Singapore Science Park (www.sciencepark.com.sg/)
• Singapore Science Park ii (www.sciencepark.com.sg/)
• Singapore Science Park iii (www.sciencepark.com.sg/)
• Sungei tengah Agrotechnology Park (http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarminginSingapore/AgrotechParks/)
- ศูนย์ผลิตแผ่นเวเฟอร์
• Pasir Ris Wafer Fabrication Park (http://www.jtc.gov.sg/industries/Electronics/Pages/Pasir-Ris-WaferFab-Park.aspx)
• tampines North Wafer Fabrication Park (http://www.jtc.gov.sg/industries/Electronics/Pages/tampinesWafer-Fab-Park.aspx)
• Woodlands Wafer Fabrication Park (http://www.jtc.gov.sg/industries/Electronics/Pages/Woodlands-Wafer-Fab-Park.aspx)
เขตปลอดภำษี (Free Trade Zones - FTZs)
เขตปลอดภาษีเป็นเขตก�าหนดพิเศษของสิงคโปร์ที่มีการยกเว้นการจ่ายภาษีสินค้าชั่วคราวเมื่อสินค้าน�าเข้ามาใน
ประเทศ โดยยังไม่ต้องช�าระภาษีหากสินค้านั้นยังอยู่ภายในสถานที่เก็บสินค้าบริเวณ FtZs ทั้งนี้ผู้น�าเข้าต้องช�าระภาษี
เมื่อสินค้านั้นๆ ถูกเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณ FtZs ไปยังเขตศุลกากรเพื่อน�าไปจ�าหน่ายภายในประเทศตามระเบียบ
ภายใต้กฎหมาย Free trade Zone Act
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลภายในเขตปลอดภาษีมี 3 หน่วยงาน คือ PSA corporation Limited,
Jurong Port Pte. Ltd. และ changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. โดยแบ่งเขตภายใต้การดูแลรวม 8 แห่ง ดังนี้
1. PSA Corporation Limited ควบคุมดูแล 5 เขต คือ
• Brani terminal
• Keppel Distripark
• Paris Panjang terminal
• Sembawang Wharves
• tanjong Pagar terminal & Keppel terminal

เครดิตรูปจาก : https://www.linkedin.com/company/psa-corporation-limited
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2. Jurong Port Pte Ltd ควบคุมดูแล 1 เขต คือ
• Jurong Port
3. The Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd ควบคุมดูแล 2 เขต คือ
• Airport Logistics Park of Singapore (ALPS)
• changi Airport cargo terminal complex
โดยแต่ละแห่งมีการจัดการในการอ�านวยความสะดวกและให้บริการด้านคลังสินค้า การน�าเข้า การส่งออกและ
การส่งออกต่อ (Re-Export) ส�าหรับสินค้าที่ต้องมีการช�าระภาษีและสินค้าควบคุม สินค้าเหล่านี้จะสามารถเก็บไว้ในคลัง
สินค้าได้โดยปราศจากเอกสารศุลกากร จนกว่าจะมีการด�าเนินการให้เรียบร้อยก่อนน�าออกจากเขตปลอดภาษีการค้านี้

การโทรคมนาคม
สิงคโปร์ได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศทีม่ กี ารโทรคมนาคมทีด่ ที สี่ ดุ ในระดับแนวหน้าของโลก มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้าน e-commerce โดยพยายามที่จะให้ระบบการติดต่อสื่อสารเข้าถึง
ทุกที่ในประเทศ
หน่วยงาน infocomm Development Authority of Singapore (iDA : www.ida.gov.sg) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ ministry of communications and information (mci) ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถทางธุรกิจให้กบั บริษทั ในประเทศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชนในประเทศให้ดขี นึ้ โดยมีการร่าง
แผนงานโครงการส�าหรับอีก 10 ปีข้างหน้าในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและสื่อต่างๆ
บริษทั ชัน้ น�าทีใ่ ห้บริการด้านการสือ่ สารในสิงคโปร์มี 3 บริษทั คือ Singtel, Starhub และ m1 ซึง่ มีสว่ นแบ่งการตลาด
อยูท่ ี่ 50.6%, 26.6% และ 22.8% ตามล�าดับ การให้บริการทัง้ ในระบบเสียง ข้อมูล และวิดโี อ มีเครือข่ายในระบบดิจติ อล
ที่ทันสมัยและเต็มรูปแบบ โดยการขยายความกว้างของแถบคลื่นความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร (Bandwidth) ในระบบใช้สาย
และไร้สายเพื่อเพิ่มความเร็วในระบบเสียงและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fibre optics) ที่เป็น
Nation-wide ultra-high Speed และมีระบบ SmartPipe ซึ่งเป็นการรวมกันของ High-speed Broadband internet,
crystal-clear Voice และเนื้อหาของโทรทัศน์เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท� าให้การเชื่อมโลกธุรกิจ
สะดวกและง่ายขึ้น
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Total Mobile Subscriber Base and Market Share
Company
Singtel
m1
StarHub

2013
3.936 mil
2.11 mil
2.35 mil

2014
47%
25.1%
27.9%

4.06 mil
1.85 mil
2.15 mil

50.6%
22.8%
26.6%

Total Mobile Revenue and Mobile Revenue Market Share
Company
Singtel
m1
StarHub

2013
*S$2.04 bil
*S$644 mil
*S$1.24 bil

2014
52%
16.4%
31.6%

*S$2.08 bil
*S$671 mil
*S$1.25 bil

52%
16.7%
31.3%
ที่มา : iDA, Singapore
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การคมนาคมขนส่งในสิงคโปร์
ภาครัฐสิงคโปร์สร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งในสิงคโปร์ให้มีความสะดวกสบาย ทั้งทางบก ทางน�้า
และทางอากาศ โดยสรุปสาระดังนี้

1) กำรขนส่งทำงบก

- ทางถนน ซึ่งเส้นทางคมนาคมหลักของสิงคโปร์ ถนนส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องทางจราจร และการขับขี่จะใช้ระบบ
ชิดซ้ายเช่นเดียวกับไทย มีการเชื่อมต่อเขตโดยการใช้ทางด่วนหรือ Expressway เพื่อประหยัดเวลาและย่นระยะทางใน
การเดินทาง ซึ่งในขณะนี้มีทางด่วนที่เปิดใช้แล้วถึง 10 เส้นทางด้วยกัน มีความยาวรวมถึง 163 กิโลเมตร ได้แก่ Ayer
Rajah Expressway (AyE), Bukit timah Expressway (BKE), central Expressway (ctE), East coast Parkway (EcP),
marina coastal Expressway (mcE), Kallang-Paya Lebar Expressway (KPE), Kranji Expressway (KJE), Pan island
Expressway (PiE), Seletar Expressway (SLE) และ tampiness Expressway (tPE) ทั้งนี้ North-South Expressway
อยูใ่ นระหว่างการวางแผน และมี Semi-Expressway 5 ราย คือ Bukit timah Rd, Jurong island Highway, Nicoll Highway,
outer Ring Road System และ West coast Highway
อนึ่งทางด่วนของสิงคโปร์เชื่อมต่อกับ malaysia Expressway ผ่านทาง Ayer Rajah Expressway ไปยัง Second
Link Expressway ในมาเลเซีย และ Bukit timah Expressway ไปยัง Skudai Expressway ผ่าน Johor-Singapore
causeway (Johor-woodlands/tanjung Kupang in Johor-tuas)
ทั้งนี้สิงคโปร์ใช้ระบบ ERP (Electronic Road
Pricing) ซึ่งเป็นระบบการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติผ่าน
เครือ่ ง Electronic ทีใ่ ช้ในการจัดการปัญหาจราจร ซึง่ ส่วนใหญ่
ของจุดที่มีการติดตั้ง ERP นั้นจะเป็นในเขตชุมชนหรือ
เขตในเมืองที่ต้องการควบคุมการจราจรเพื่อจ�ากัดรถ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งการช�าระค่าผ่านทางนั้น ผู้ขับขี่
ยานยนต์ไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ จึงไม่เกิดความล่าช้า
แต่อย่างใด ทัง้ นีร้ ะบบมีการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตแิ ละ
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มีระบบการตรวจจับเมื่อยานยนต์ที่ผ่านเขต ERP ไม่มี
บัตรเติมเงิน อนึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศแรกของโลกที่น�า
ระบบนี้มาใช้
- การขนส่งสาธารณะในสิงคโปร์ประกอบไปด้วย
รถไฟฟ้า (mass Rapid transit : mRt) และ Light Rail
transit (LtR) รถโดยสารประจ�าทางและรถแท็กซี่ สรุป
สาระดังนี้
• รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งหลักของสิงคโปร์ ซึง่ ใน
ปัจจุบนั มีทงั้ สิน้ 5 เส้นทางด้วยกันคือ (1) North-South line

(2) East-West line (รวมไปถึงสายที่เดินทางไปถึง
สนามบิน changi terminal 2 ของสิงคโปร์) (3) circle line
(4) North-East line และ (5) Downtown line โดยรวม
mRt มีสถานีรวมทั้งสิ้น 113 สถานี
ทั้งนี้มีรถไฟฟ้าสายระยะสั้นที่วิ่งในเขตชุมชน
หรือที่เรียกว่า LtR (Light Rail transit) กระจายไปยังอีก
3 ชุมชน เพื่อให้การคมนาคมเข้าถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ออกไปได้มากขึ้น ท�าให้การเดินทางในสิงคโปร์นั้นมี
ความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก

เส้นทางรถไฟฟ้าในสิงคโปร์ ที่มา : mRt Singapore

ที่มา : contactsingapore.sg. yelp.com.sg
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• รถประจ�าทาง มีบริการรถประจ�าทางมากกว่า 4,000 คัน ครอบคลุมกว่า 400 สาย โดยบริษทั SBS transit และ
SmRt Buses Ltd. ซึ่งจัดการเดินรถไปยังถนนต่างๆ ทั่วสิงคโปร์ อีกทั้งจัดให้มี Shuttle Bus เพื่อเดินรถจากเขตต่างๆ
รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าเพือ่ รับส่งผูโ้ ดยสารไปใช้บริการรถไฟฟ้า รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูได้ที่ www.sbstransit.com.sg

ที่มา : thai trade center, Singapore

• รถแท็กซีเ่ ป็นระบบทีไ่ ด้รบั ความนิยม ด้วยอัตรา
ค่าโดยสารต�า่ กว่าประเทศพัฒนาอืน่ ๆ จากการส�ารวจเมือ่
เดือนธันวาคม 2557 มีจา� นวนแท็กซี่ 28,736 คัน ภายใต้
6 บริษัท ได้แก่ transcab, Premier taxis, comfort
taxi, Prime taxi, SmRt taxis และ citycab ซึ่งอัตรา
ค่าโดยสารเริม่ ต้นที่ 3.20-3.70 เหรียญสิงคโปร์เป็นต้นไป
และคิดอัตรา 0.22 เหรียญสิงคโปร์ทกุ ๆ ระยะทาง 400 เมตร
หากต้องการจองแท็กซี่ล่วงหน้า จะต้องจ่ายค่าบริการ
2.30 เหรียญสิงคโปร์ต่อครั้งส�าหรับช่วงเวลาปกติ และ
ค่าบริการ 3.30 เหรียญสิงคโปร์ส�าหรับช่วงเวลาที่การ
จราจรหนาแน่น (18.00-24.00 น.) ทั้งนี้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิม่ เติมในช่วงเวลาเร่งด่วน 6.00-9.30 น. (จ.-ศ.)
และ 18.00-24.00 น. (ทุกวัน) เพิม่ ขึน้ จากอัตราค่าโดยสาร
ปกติ 25% และ 50% ในช่วงเวลา 24.00-5.59 น.

ที่มา : mediacorp, mrnewbird.iles.wordpress.com

89
85

• Sentosa Express monorail (ระยะทาง 2.1
กิโลเมตร) สร้างโดย Hitachi Asia Ltd. เปิดใช้เมื่อ 15
มกราคม 2550 เชือ่ มต่อการเดินทางระหว่างเกาะสิงคโปร์
กับเกาะเซนโตซา

ที่มา : www.sentosa.gov.sg

2) กำรขนส่งทำงน�้ำ

สิงคโปร์มรี ะบบการขนส่งทางน�า้ โดยใช้ Water taxi เป็นตัวเลือกในการเดินทางในเมือง และให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
โดยมีจุดรับส่ง 24 แห่ง ล่องไปตามแม่น�้าสิงคโปร์ไปยัง marina Bay จนถึง marina Barrage ซึ่งค่าโดยสารอยู่ที่ 3-4
เหรียญสิงคโปร์ตอ่ เทีย่ ว ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Singapore River cruise (www.rivercruise.com.sg ) และ Singapore
River Explorer (www.riverexplorer.sg)

ที่มา : travelSingaporeyourself.com

90
86

กำรเดินทำงโดย Ferry
(1) เดินทางภายในประเทศ จากท่าเรือ marina South Pier ไปยังเกาะทางใต้ของสิงคโปร์ เช่น เกาะ Kusu
เกาะ Saint John’s
(2) เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและต่างประเทศอืน่ ๆ จาก tanah merah Ferry terminal, changi Point Ferry
terminal, Singapore cruise centre

tanah merah Ferry terminal

Singapore cruise centre

ที่มา : leisureworld.com, Holidaycity.com

ที่มา : GlassSteelAndStone.com

ที่มา : www.govacation.sg
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ท่ำเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore)
ด�าเนินการโดย PSA international (www.singaporepsa.com) และ Jurong Port ด�าเนินการโดย Jtc
(www.jtc.gov.sg) ให้บริการเดินทางและขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ทัง้ นีท้ า่ เรือในสิงคโปร์ ได้แก่ Brani (Bt), cosco-PSA (cPt), Jurong, Keppel (Kt), Pasir Panjang (PPt),
Pasir Panjang Wharves, Sembawang, tanjong Pager (tPt)

ที่มา : www.mot.gov.sg, http://mediasixstudio.com/PSA

ที่มา : http://www.hlasia.com.sg, www.juron.sg/, www.msnshipping.com.sg

ที่มา : www.relectionskeppel.com, www.vesselinder
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3) กำรขนส่งทำงอำกำศ

สิงคโปร์นบั เป็นศูนย์การบินชัน้ น�าแห่งหนึง่ ในเอเชีย ด้วยมาตรฐานโครงสร้างพืน้ ฐานและการให้บริการทีม่ มี าตรฐาน
ระดับสูง โดยมีท่าอากาศยาน changi Airport แบ่งออกเป็น terminal 1, 2, 3 รองรับผู้โดยสารถึง 64 ล้านคนต่อปี
ให้บริการไปยัง 185 เมืองใน 58 ประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการสร้าง teminal 4 เพิม่ ขึน้ อีกแห่งหนึง่ เพือ่ รองรับ
การขยายตัวของภาคธุรกิจการบินในอนาคต โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2560 (ทีม่ า : civil Aviation Authority of
Singapore ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคมนาคมสิงคโปร์)

ที่มา : www.changiairportgroup, http://www.batamtoday.com

ส�าหรับสายการบินท้องถิ่นของสิงคโปร์มี 6 สาย ได้แก่ Singapore Airlines (ปี 2480), SilkAir (ปี 2519), Scoot
(ปี 2554), tigerAir (ปี 2556), Jetstar Asia Airways (ปี 2547) และ ValueAir (ปี 2547 และรวมกลุม่ กับ Jetstar ในปี 2548)
ที่ให้บริการจากสนามบิน changi มีตารางการบินไปยังเมืองจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกกว่า 70 เมืองใน 6 ทวีป

ที่มา : www.airportspotting.com
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นอกจากสนามบิน changi แล้ว สิงคโปร์มสี นามบิน Seletar Airport ทีใ่ ห้บริการเครือ่ งบินพาณิชย์และเครือ่ งบินส่วนตัว
รวมถึงการให้บริการของสายการบิน Berjaya Air บินไปยังเกาะ Pulau tioman และ Pulau Redang ในมาเลเซียอีกด้วย

ที่มา : http://x1.sdimgs.com, http://static.panoramic.com

ที่มา : http://www.11ly.com.my/, www.travelmarg.com
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บทที่

ทรัพย์สินทางปัญญา

7

บทที่ 7
ทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงาน intellectual Property oice of Singapore (iPoS : www.ipos.gov.sg) ภายใต้ ministry of Law
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (iP) ในสิงคโปร์
สิงคโปร์มขี อ้ ตกลงเกีย่ วกับ “สิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญาเกีย่ วข้องกับการค้า” (trade Related Aspects of intellectual
Property rights : tRiPS) ซึง่ เป็นข้อตกลงนานาชาติทดี่ า� เนินการโดย World trade organization (Wto) ก�าหนดระเบียบ
มาตรฐานขั้นต�่าของรูปแบบที่หลากหลายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สมาชิก Wto
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual Property Rights : iPR) เพื่อเป็นการป้องกันและสามารถ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง iPoS จะท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท�าให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างทั่วถึง และยื่นเรื่องขอจดทะเบียนต่อส�านักงาน iPoS สิงคโปร์ ให้ได้รับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย
ทัง้ นีก้ ารจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาในแต่ละประเทศ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาของพลเมือง
หรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิก Wto หรือประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์น ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง
โดยเฉพาะตามกฎหมายของแต่ละประเทศหรือดินแดนที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามีผลบังคับใช้ในสิงคโปร์ จึงควรต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อส�านักงาน iPoS ภายใต้ข้อก�าหนดของสิงคโปร์ ซึ่งผู้ที่
ประสงค์จะจดทะเบียน แบ่งประเภทได้ดังนี้
- เจ้าของกิจการธุรกิจ ภายใต้ trade marks และ Geographical indications
- ผู้สร้างสรรค์ ภายใต้ copyrights (on musical, Literary, Dramatic and Artistic Works)
- นักนวัตกรรม ภายใต้ Patents, industrial Designs, trade Secrets, conidential information และ Layoutdesigns of integrated circuits
อนึ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ละประเภทซึ่งให้ความคุ้มครอง
แตกต่างกัน ยกเว้น 1) กฎหมายอนุสทิ ธิบตั ร ซึง่ สิงคโปร์ไม่มกี ฎหมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง 2) กฎหมายลิขสิทธิ์ (copyright)
การให้ความคุ้มครองในสิงคโปร์จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นในทุกประเทศทั่วโลกตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำของสิงคโปร์ จ�ำแนกได้ ดังนี้
ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำในสิงคโปร์
1. สิทธิบัตร (Patents)
2. สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Registered Designs)
3. เครื่องหมายการค้า (trademark)
4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications and
Appellations of origin)
5. แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-design of an
integrated circuit)
6. การคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Varieties Protection)
7. ลิขสิทธิ์ (copyright)

กฎหมำยที่ใช้คุ้มครอง
Patent Act (cap 221, 2005 Rev Ed)
Registered Designs Act (cap 226,2005 Rev Ed)
trade marks Act (cap 332,2005 Rev Ed)
Geographical indications Act (cap 117B,1999 Rev Ed)
และสามารถคุม้ ครองภายใต้ the trade marks Act
(cap 332)
Layout-designs of integrated circuits Act
(cap 159A, 2000 Rev Ed)
Plant varieties protection Act (cap 232A, 2006 Rev Ed)
copyright Act (cap 63, 2006 Rev Ed)

เนือ่ งจากสิงคโปร์เป็นสมาชิกขององค์กรทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก WiPo (World intellectual Property organization)
แห่งสหประชาชาติ มีส�านักงาน WiPo ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในเอเซีย ท�าหน้าที่หลักในการก�าหนดนโยบาย
เพือ่ ผลักดันการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพิม่ โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมภิ าคอาเซียนให้
สามารถน�าไปสูก่ ารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ข้อมูลกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของสิงคโปร์

สิทธิบัตร
ข้อมูลพื้นฐำน

1. กฎหมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร บทที่ 221 พ.ศ. 2548 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2551
2. ระบบให้ความคุ้มครอง - ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/ นิยามการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธี การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
- จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
- อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศรับจดทะเบียนได้รับการโฆษณาใน
หนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร (Gazette) และมีผลใชับังคับในระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่ขอจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่มี
การต่ออายุการคุ้มครอง
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กำรขอรับควำมคุ้มครอง

1. กำรเตรียมค�ำขอ
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบตั ร (Pct : Patent cooperation treaty) ดังนัน้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลไทย จึงมีสิทธิยื่นค�าขอระหว่างประเทศภายใต้
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Pct) ต่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเพียงค�าขอเดียวโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ยื่นผ่านส�านักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นค�าขอรับ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ได้ แต่ในกรณีทผี่ ขู้ อจดทะเบียนไม่มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์จะต้องมีตัวแทนในประเทศ
สิงคโปร์เพื่อใช้ในการติดต่อกับส�านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา (intellectual Property oice of Singapore :
iPoS) ค�าขอจดทะเบียนสิทธิบตั รต่างประเทศทีย่ นื่ ภายใต้
สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบตั ร (the Patent
cooperation treaty) สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้กับ
นายทะเบียนในฐานะส�านักงานรับค�าขอ (Receiving
oice) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติ
หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์

และรับรองค�าแปลถูกต้องด้วย ทัง้ นีเ้ อกสารข้างต้น
ตามข้อ 1)-5) จะต้องจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้อง
มีการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
หรือกระทรวงการต่างประเทศ
3. กำรตรวจสอบค�ำขอ
1) การตรวจสอบเบื้องต้น
ส� า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง ประเทศ
สิงคโปร์จะด�าเนินการตรวจสอบค�าขอเบื้องต้นเมื่อครบ
ก�าหนด 18 เดือน นับแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรหรือ
นับแต่วนั ทีย่ นื่ ค�าขอรับสิทธิบตั รเป็นครัง้ แรก (ในกรณีทม่ี ี
การขอถือสิทธิยอ้ นหลัง) ทัง้ นีค้ �าขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร
การประดิษฐ์จะได้รับการประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
2) การตรวจสอบการประดิษฐ์
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค�าขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ทันทีที่ได้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม ผูข้ อจดทะเบียนจะต้องยืน่ ค�าขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 28 เดือน นับแต่วนั ทีข่ อให้
ถือสิทธิยอ้ นหลังหรือนับแต่วนั ทีย่ นื่ ค�าขอรับสิทธิบตั ร ทัง้ นี้
ระยะเวลาในการยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์สามารถ
ขยายได้แต่ไม่เกิน 3 เดือน

2. เอกสำรที่ใช้ในกำรขอรับควำมคุ้มครอง
เอกสารที่ยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วย
ค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะต้องระบุผู้ขอรับสิทธิบัตร
การบรรยายถึงรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียน
(ถ้ามี) และเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบค�าขอรับสิทธิบตั รส�าหรับยืน่ ค�าขอรับสิทธิบัตร
2) แบบค�าขอส�าหรับแต่งตั้งตัวแทนสิทธิบัตร
3) รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและ
บทสรุปการประดิษฐ์ รวมทั้งรูปเขียน จ�านวน 3 ชุด
4) แบบค�าขอส�าหรับหนังสือแสดงสิทธิการเป็น
ผูป้ ระดิษฐ์และสิทธิในการรับสิทธิบตั ร ซึง่ จะต้องยืน่ ภายใน
16 เดือน นับแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก
5) เอกสารแสดงสิทธิในการขอถือสิทธิย้อนหลัง
(Priority Document) ฉบับรับรองโดยส�านักสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษา
อังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลฉบับภาษาอังกฤษ
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ค่ำธรรมเนียมรำชกำร และค่ำบริกำรส�ำนักงำนตัวแทน ส�ำหรับกำรยื่นขอสิทธิบัตร
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมฯ (S$)
การยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ไม่รวมถึงการร่าง
160
รายละเอียดการประดิษฐ์และการโอน) (แบบ 1.41.8)
การขอถือสิทธิย้อนหลัง (แต่ละฉบับ)
การเตรียมและยื่นหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ภายหลังจากยื่น
ค�าขอ (แบบ 8)
การยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเปิดเผยในงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ
การขอขยายระยะเวลาในการยื่นหนังสือรับรองเกี่ยวกับการเปิดเผย
ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ (ต่อ 1 ครั้ง)
การตรวจสอบและยื่นรายละเอียดของค�าขอที่ยื่นในต่างประเทศ
ส�าหรับการประดิษฐ์เดียวกัน
การยื่นเอกสารขอถือสิทธิย้อนหลังกรณีล่าช้า
เอกสารขอถือสิทธิวันยื่นย้อนหลังเพิ่มเติม (แต่ละฉบับ) ที่ยื่นใน
เวลาเดียวกัน
การยื่นค�าแปลฉบับรับรองของเอกสารขอให้ถือสิทธิย้อนหลังใน
กรณีล่าช้า
เอกสารรับรองค�าแปลเพิ่มเติม (แต่ละฉบับ) ที่ยื่นในเวลาเดียวกัน

ค่ำบริกำรฯ (S$)
700
60
100
100
60
400 +50 ต่อค�าขอ
60
30
60
30

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Registered Designs)
ข้อมูลพื้นฐำน

• กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543
และข้อบังคับว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนปี 2543
• ระบบให้ควำมคุ้มครอง
ใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยยื่น
ขอจดทะเบียนต่อส�านักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาสิงคโปร์ แผนกจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registry of Designs, intellectual
Property oice of Singapore)
• สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของรูปร่าง และรูปทรง หรือรูปแบบ หรือสิ่งประดับที่ใช้กับสิ่งของ
โดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมใดๆ แต่ไม่รวมถึง
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ขั้นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครอง

1) วิธีการหรือหลักการก่อสร้าง หรือ
2) ลักษณะต่างๆ ของรูปร่างและรูปทรงของสิง่ ของซึง่
- ถูกก�าหนดเช่นนั้นด้วยหน้าที่การท�างานของตัว
สิ่งของนั้นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- ต้องอาศัยรูปร่างภายนอกของสิ่งของอื่น ที่
ผู้ออกแบบตั้งใจจะให้แบบผลิตภัณฑ์นั้นใช้เป็นส่วนประกอบ
- ซึง่ ท�าให้สงิ่ ของถูกเชือ่ มต่อหรือวางอยูใ่ นรอบๆ
หรือพิงกับสิง่ ของอืน่ ๆ จนกระทัง่ สิง่ ของนัน้ สามารถแสดง
หน้าที่การท�างานของตนเองได้
- แบบผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกันกับงานศิลปกรรม
(corresponding Design in Relation to an Artistic Work)
หมายถึง แบบผลิตภัณฑ์ซงึ่ เมือ่ ใช้กบั สิง่ ของแล้วจะก่อให้เกิด
การท�าซ�้างานนั้น
- แบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ (textile Design) หมายถึง
สินค้าประเภทสิง่ ทอหรือชิน้ พลาสติก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่
หรือจ�าพวกอื่นๆ ของสิ่งของที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ตามที่ น ายทะเบี ย นอาจก� า หนดเป็ น ครั้ ง คราวซึ่ ง
ความคุ้มครองถูกจ�ากัดเฉพาะลักษณะของแบบและ
การประดับประดาเท่านั้น

1. กำรเตรียมค�ำขอ
บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลหรื อ ตั ว แทนของบุ ค คล
ดังกล่าวอาจยื่นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยมีที่อยู่
ส�าหรับการติดต่อในประเทศสิงคโปร์

อังกฤษ

2. เอกสำรที่ใช้ในกำรขอรับควำมคุ้มครอง
2.1 แบบฟอร์มค�าขอระบุข้อความเป็นภาษา

2.2 ข้อถือสิทธิ อย่างไรก็ตาม หลังจากยื่น
ค�าขอแล้วผู ้ ยื่ น ค� า ขอไม่ ส ามารถแก้ ไขข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ใ ห้
กว้างขึ้นได้
2.3 ตัวอย่างแบบผลิตภัณฑ์จ�านวน 3 ชุดที่
เหมือนกัน
2.4 รูปเขียนแบบผลิตภัณฑ์สามารถใช้รปู แบบ
ไม่เป็นทางการ (informal Drawing) ในการยื่นค�าขอ
จดทะเบียนได้โดยสามารถยื่นเป็นรูปสีหรือขาวด�าก็ได้
ทั้งนี้รูปเขียนจะต้องวาดอย่างถูกต้องบนกระดาษขาว
คุณภาพดี ที่มีขนาดไม่เกินกว่าความยาว 15 เซนติเมตร
และความกว้าง 13 เซนติเมตร ซึ่งแสดงโดยเส้นด�าที่มี
ความคมชัดและขนาดเสมอกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมี
สัญลักษณ์แสดงขนาดค�าอธิบายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าในรูปเขียน
เนื่ อ งจากสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองในฐานะ
แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ยื่นค�าขอไม่สามารถเพิ่มรูปเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าเป็นการเพิ่มขอบเขตการคุ้มครองของ
แบบผลิตภัณฑ์
2.5 ค�าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ไม่จ�าเป็นต้อง
ระบุในค�าขอจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับข้อที่
15 ก�าหนดให้ผู้ยื่นค�าขอต้องยื่นค�าแถลงแสดงความใหม่
ที่บรรยายถึงลักษณะต่างๆ ของแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ยื่น
ค�าขอเห็นว่ามีความใหม่ เช่น รูปร่าง รูปทรง แบบแผน
และ/ หรือสิง่ ประดับของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ ช้แบบผลิตภัณฑ์นนั้
แต่ไม่จ�าเป็นต้องยื่นค�าแถลงแสดงความใหม่ในกรณีของ
ค�าขอจดทะเบียนแบบหรือสิง่ ประดับของแบบ ผลิตภัณฑ์
ทีใ่ ช้กบั สิง่ ทอ วอลล์เปเปอร์ หรือวัสดุตดิ ผนังอืน่ ๆ ลูกไม้
หรือชุดของสิ่งทอและลูกไม้

• อำยุกำรคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์มีอายุความคุ้มครองสูงสุด 15 ปี
โดยได้รบั ความคุม้ ครองนับจากวันจดทะเบียนเป็นเวลา 5 ปี
และสามารถขยายอายุการคุ้มครองได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
5 ปี
• กำรต่ออำยุควำมคุ้มครอง
การยื่นต่ออายุแบบผลิตภัณฑ์สามารถท�าได้โดย
การยืน่ แบบฟอร์ม D8 และช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ภายใน 6 เดือนก่อนแบบผลิตภัณฑ์หมดอายุ
ทั้งนี้ภายใน 6 เดือนหลังจากครบก�าหนดวันต่อ
อายุ ยังสามารถทีจ่ ะยืน่ ต่ออายุแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยต้อง
เสียค่าธรรมเนียมล่าช้า 50 เหรียญสิงคโปร์ พร้อมกับ
ค�าขอต่ออายุล่าช้า
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2.6 ประเภทแบบผลิตภัณฑ์ใช้ระบบ Locarno โดยชื่อประเภทและประเภทย่อยของแบบผลิตภัณฑ์มีอยู่ใน
ตารางที่สามของข้อบังคับแบบผลิตภัณฑ์ปี 2543
2.7 ค่าธรรมเนียมการยื่นค�าขอ
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ จดทะเบียนไม่จา� เป็นต้องผ่านขัน้ ตอนการรับรองลายมือชือ่ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
หรือสถานทูตสิงคโปร์ประจ�าเทศไทย
3. กำรตรวจสอบค�ำขอ
นายทะเบียนจะตรวจสอบค�าขอภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นค�าขอจดทะเบียน
4. กำรประกำศโฆษณำ
แบบผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาแบบผลิตภัณฑ์ในทันทีที่ได้รับการอนุมัติ
การจดทะเบียนจากนายทะเบียน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีนบั จากวันยืน่ ค�าขอ ในกรณีทนี่ ายทะเบียน
ตรวจสอบแล้วพบว่าค�าขอถูกต้องตามแบบพิธี
5. กำรรับจดทะเบียน
เมื่อแบบผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายก�าหนด ผู้ตรวจสอบก็จะพิจารณารับจดทะเบียน
6. กำรขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นค�าขอสามารถขอถือสิทธินับวันยื่นค�าขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวันยื่นค�าขอในประเทศสิงคโปร์ได้ ทั้งนี้
ต้องยื่นค�าขอภายใน 6 เดือนนับจากวันยื่นค�าขอจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้แบบฟอร์ม D3 พร้อมช�าระ
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหนังสือรับรองค�าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา พร้อมค�าแปลภาษาอังกฤษซึ่งต้องรับรองค�าแปลถูกต้องโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
รำยกำร
1. การยืน่ ค�าขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การยืน่ เอกสารภายหลังจากยืน่ ค�าขอจดทะเบียน
3. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
4. การแก้ไขรายละเอียด/ ข้อถือสิทธิ/ รูปเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์
5. การเปลี่ยนค�าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร)
6. การแยกค�าขอรับสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
7. การประกาศโฆษณา
8. การยื่นขอให้ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์

ค่ำธรรมเนียมฯ เหรียญสหรัฐ
125
23
23

ค่ำบริกำรฯ เหรียญสหรัฐ
284
คิดตามระยะเวลาที่ใช้ไป
43
คิดตามระยะเวลาที่ใช้ไป

-

-

-

-

-

-
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รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมฯ เหรียญสหรัฐ
9. ยื่นรายงานผลการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นในต่างประเทศ
10. ค่าออกสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์
11. ค่าธรรมเนียมรายปี
ก) ส�าหรับช่วงแรกของปีที่ 5 คิด 114
เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ทะเบียน
ข) ส�าหรับช่วงที่ 2 ของปีที่ 5 คิด 117
เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ทะเบียน
ค) ส�าหรับช่วงที่ 3 ของปีที่ 5 คิด 174
เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ทะเบียน
ง) ส�าหรับช่วงที่ 4 ของปีที่ 5 คิด 231
เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ทะเบียน

ค่ำบริกำรฯ เหรียญสหรัฐ
57
114 และ 171 ส�าหรับ
ค�าขอต่ออายุล่าช้า

ค�าขอขยายระยะเวลาของทะเบียน
แบบผลิตภัณฑ์ คิด 29 เหรียญสหรัฐ
ต่อ 1 ทะเบียน นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ใน (ก)-(ง)
12. การยื่นค�าขอบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
9
125
13. การยืน่ ค�าขอบันทึกการโอนสิทธิแบบผลิตภัณฑ์
45
256
14. การยื่นค�าขอบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
45
199
15. การออกหนังสือส�าคัญการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ
16. การออกใบแทนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์หรือ
หนังสือส�าคัญการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
17. ค่าตรวจค้น
1.15 ส�าหรับทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
170 (จะมีค่าบริการเพิ่ม
ในกรณีตรวจค้นแบบ
เร่งด่วน)
18. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร
19. การคัดค้านค�าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
20. การยื่นค�าโต้แย้งค�าคัดค้าน
21. การด�าเนินคดีทางศาล
คิดตามระยะเวลาที่ใช้ไป
22. ค�าแปล
23. การรับรองเอกสาร
14
57
หมายเหตุ : ค่าบริการที่ก�าหนดข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
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เครื่องหมายทางการค้า (trademarks)
การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า (trademark) ในสิงคโปร์ นอกจากจะมีพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายทางการค้า
ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแล้วนั้น การจดเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์ยังมีอนุสัญญากรุงปารีสที่สิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของพิธสี ารกรุงมาดริด (madrid Protocol) ท�าให้ได้รบั ประโยชน์ทจี่ ะสามารถยืน่ ค�าขอจดทะเบียนการค้า เพือ่ ขอรับ
ความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศในคราวเดียวกันด้วย โดยการจดทะเบียนที่ iPoS นั้นจะเป็นระบบ
การจดทะเบียนก่อน (First to File System)

ข้อมูลพี้นฐำน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542
2. ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับการจดทะเบียนกับ iPoS
ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System) ทั้งนี้อาจถูกเพิกถอนได้โดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนหน้านั้น
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า
- เครื่องหมำยกำรค้ำ หมายถึง เครื่องหมายใดที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพและ
สามารถใช้แยกสินค้าและบริการที่มี หรือที่ให้ในทางการค้าโดยบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าและบริการของอีกบุคคลหนึ่ง
- เครื่องหมำย ให้หมายความรวมถึง ตัวอักษร ค�า ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา ข้อความ ฉลาก ตั๋ว
รูปร่าง สี แง่มุมการบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งใดเหล่านี้รวมกัน
- เครื่องหมำยร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือให้ใน
ทางการค้าโดยสมาชิกของสมาคม เพื่อแยกสินค้าหรือการบริการจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ หรือให้โดยบุคคลที่ไม่ใช่
สมาชิกของสมาคมนั้น
- เครือ่ งหมำยรับรอง (Certiication Mark) หมายถึง เครือ่ งหมายทีใ่ ช้หรือจะใช้เพือ่ แยกสินค้าหรือบริการ 1) ทีม่ อี ยู่
หรือให้ในทางการค้า 2) รับรองโดยเจ้าของเครือ่ งหมายรับรองนัน้ เกีย่ วกับ แหล่งก�าเนิด ส่วนประกอบ วิธกี ารผลิตสินค้า
หรือการให้การบริการ คุณภาพ ความถูกต้อง และคุณลักษณะอืน่ ๆ จากสินค้าหรือบริการอืน่ ทีม่ อี ยูห่ รือให้ในทางการค้า
แต่ไม่ได้มีการรับรอง
4. อายุความคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเมื่อครบก�าหนดอายุ
การคุ้มครอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยต้องยื่นค�า ขอต่ออายุภายในก�าหนด
เวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุความคุ้มครอง

กำรขอรับควำมคุ้มครอง

1. กำรยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายในสิงคโปร์ สามารถด�าเนินการได้โดย
• ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน intellectual Property oice of Singapore
(iPoS : www.ipos.gov.sg) โดยกรอกแบบฟอร์ม tm4 eFiling ผ่าน etrademarks ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียม 341 เหรียญสิงคโปร์
ต่อหนึง่ ค�าขอ ทัง้ นีส้ ามารถดูวธิ กี ารกรอกฟอร์มจากวิดโี อในเว็บไซต์ iPoS ได้ภายใต้หวั ข้อ Video tutorial for Filing tm4
(Application to Register a trade mark, collective mark or certiication mark)
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• ยืน่ ขอจดทะเบียนโดยผ่านส�านักงานทนายความในสิงคโปร์ สามารถให้สา� นักงานทนายความในประเทศไทย
ติดต่อส�านักงานทนายความในสิงคโปร์เพื่อยื่นขอจดทะเบียนได้
ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นขอจะต้องท�าการตรวจสอบเครื่องหมายของผู้ขออื่นๆ ก่อน
โดยผ่าน etrademarks (www.ipos.gov.sg) เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มเี ครือ่ งหมายใดๆ ทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งการยืน่ ขอ
จดทะเบียน ซึง่ ตามระเบียบ NicE classiication ผูย้ นื่ ขอจะต้องก�าหนดให้ได้ถงึ สินค้าหรือบริการของเครือ่ งหมายทีป่ ระสงค์
จะยื่นขอจดทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.ipos.gov.sg ภายใต้ iPoS classiication Database
2. ขั้นตอน/ ระยะเวลำ
โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์จะใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นค�าขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า จนกระทัง่ ถึงวันออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า หน่วยงาน iPoS
ใช้เวลาท�าการพิจารณาเอกสารทั้งหมดประมาณ 4-6 เดือน
ซึ่ง iPoS จะแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าค�าขอได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งสรุป
สาระส�าคัญ ดังนี้
• ยืน่ ขอโดยแบบฟอร์ม tm4 ผ่าน etrademarks (341 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึง่ ค�าขอ และไม่มกี ารคืนเงินหากไม่ได้
จดทะเบียน)
• โดยทั่วไปวันที่จดบันทึกในการยื่นค�าขอต่อ iPoS จะเป็นวันที่ซึ่งผู้ยื่นขอได้จัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ iPoS
ครบถ้วนแล้ว
- ค�าขอที่ผู้ยื่นขอในการลงทะเบียน
- ชื่อ สกุลและที่อยู่
- ภาพอย่างชัดเจนแสดงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน พร้อมขนาดและมิติของภาพ
- รายการสินค้าและบริการทีผ่ ขู้ อยืน่ จดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งหมาย (รายละเอียดต้องเป็นไปตาม
international classiication of Good and Services)
- การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมาย
หลังจากที่ส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว iPoS จะออกหมายเลขการยื่นขอเครื่องหมายให้ผู้ขอ
และจะจัดส่งจดหมายรับทราบให้ผู้ขอ ทั้งนี้ผู้ขออาจดูข้อมูลทางเว็บไซต์ online trademarks Enquiry ได้อีกทางหนึ่ง
หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วน iPoS จะส่งจดหมายให้ผู้ขอเพื่อแก้ไขและส่งคืนให้ iPoS ภายในเดือน
นับจากวันที่ออกจดหมาย ซึ่งระยะเวลานี้ไม่สามารถขยายเวลาต่อได้
ถ้าผูย้ นื่ ขอไม่สง่ ข้อมูลแก้ไขภายในเวลาทีก่ า� หนด iPoS จะส่งหนังสือแจ้งแก่ผยู้ นื่ ขอว่าค�ายืน่ ขอนีไ้ ม่เคยมีการยืน่ ขอ
• iPoS จะพิจารณาค�าขอที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ trade marks ซึ่งในช่วง
การพิจารณานี้ ผูย้ นื่ ขออาจจะมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ อาทิ การแก้ไขค�าขอทีส่ ง่ โดยตรงจากผูพ้ จิ ารณา ใช้ฟอร์ม tm27A
ค่าใช้จ่าย 40 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งค�าขอ โดยผ่าน etrademark หรือ ฟอร์ม tm27B ค่าใช้จ่าย 40 เหรียญสิงคโปร์
ต่อหนึ่งค�าขอ โดยผ่าน etrademark ทั้งนี้หากผู้ยื่นขอต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการด�าเนินการส่งค�าขอเพิ่ม ผู้ยื่นขอจะต้อง
ใช้ฟอร์ม tm49 ยื่นขอขยายเวลาเพิ่ม ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อนึ่งหากผู้ยื่นขอไม่ได้ขอขยายเวลาเพิ่มเติม iPoS จะถือว่า
ค�าขอจดทะเบียนนั้นๆ ได้ถูกยกเลิกไป
• การยืน่ ขอค�าขอทีถ่ กู ยกเลิกไปให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม โดยใช้ฟอร์ม tm40 ค่าใช้จา่ ย 130 เหรียญสิงคโปร์ตอ่
หนึง่ หมายเลขค�าขอ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตัง้ แต่ได้รบั แจ้งการยกเลิก นอกจากนี้ ผูย้ นื่ ขอจะต้องตอบข้อสอบถามต่างๆ
ที่ผู้พิจารณาถามด้วย
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3. กำรประกำศโฆษณำ
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีค�าสั่งให้ประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ค�าขอ
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าจะถูกน�าไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพือ่ เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
4. กำรรับจดทะเบียน
ในกรณีทไี่ ม่มผี คู้ ดั ค้านการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า หรือมีผคู้ ดั ค้านแต่ในทีส่ ดุ มีคา� สัง่ หรือค�าวินจิ ฉัยถึงทีส่ ดุ
ให้ยกค�าคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีค�าสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือส�าคัญการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนต่อไป และให้มีผลคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี
ในกรณีที่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนและไม่สามารถยกค�าคัดค้านนั้นได้ ค�ายื่นขอดังกล่าวจะถูกยกเลิก
ส�าหรับการขอต่ออายุเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถด�าเนินการได้ดังนี้
- เมือ่ ถึงปลายปีที่ 10 เจ้าของเครือ่ งหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้ฟอร์ม tm19 ค่าใช้จา่ ย 250 เหรียญสิงคโปร์
ต่อหนึ่งค�าขอผ่านทาง etrademarks
- ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเครือ่ งหมายหมดอายุ เจ้าของเครือ่ งหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้ฟอร์ม
tm24 ค่าใช้จ่าย 370 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งค�าขอที่ส�านักงาน iPoS
- ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเครื่องหมายหมดอายุ เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้
ฟอร์ม tm19 ค่าใช้จา่ ย 250 เหรียญสิงคโปร์ตอ่ หนึง่ ค�าขอผ่าน etrademarks และ tm21 ค่าใช้จา่ ย 150 เหรียญสิงคโปร์
ที่ส�านักงาน iPoS
5. ค่ำธรรมเนียม/ ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จา่ ยรวมจะขึน้ อยูก่ บั การยืน่ ขอโดยใช้แบบฟอร์มค�าขอต่างๆ แล้วแต่กรณี ซึง่ แบบฟอร์มค�าขอส�าคัญๆ ได้แก่

• การยื่นขอจดทะเบียน

เหรียญสิงคโปร์/ หนึ่งค�ำขอของสินค้ำ/ บริกำร
341 (ออนไลน์)
347 (ทนายความ)
8.50

• การยื่นเพื่อแจ้งที่ติดต่อ
• การยื่นค�าขออื่นๆ
- แก้ไขค�าขอจดทะเบียน
- แก้ไขเครื่องหมาย
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่
- ขอต่ออายุ

44
340
21
270
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยฯ ในสิงคโปร์
1. ผู้ยื่นขอ ท�าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายใช้ฟอร์ม tm4 eFiling
(SGD 341 ต่อหนึ่งค�าขอ) ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
2. iPoS ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในฟอร์มค�ายื่นขอ
ข้อมูลค�าขอขั้นต้นที่ครบถ้วน

ข้อมูลค�าขอขั้นต้นไม่ครบถ้วน

3.ก. iPoS ส่งหนังสือรับทราบค�าขอ

3.ข. iPoS ส่งหนังสือแจ้งว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผู้ยื่นค�าขอแก้ไขภายในเวลาก�าหนด

ผู้ยื่นค�าขอแก้ไขไม่ทันภายในเวลาก�าหนด

4.iPoS ส่งหนังสือแจ้งว่าค�าขอถือเป็นการยกเลิก
5. ระยะเวลาการพิจารณา
ประมาณ 4-6 เดือน ส�าหรับการพิจารณาครั้งแรก
6.ก. iPoS ประกาศโฆษณาเครื่องหมาย

หรือ

ผู้ที่ประสงค์คัดค้านภายใน 2 เดือน

ไม่มีการคัดค้าน

หรือ

มีการคัดค้าน

6.ข. iPoS ออกหนังสือ โดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
ขอข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงการพิจารณา
ใช้ฟอร์ม tm27A, tm27B และ tm49
ผู้ยื่นขอแก้ไขไม่ทัน

ผู้คัดค้านด�าเนินการ
คัดค้าน
ผลเป็นยก
ค�าคัดค้านได้

8. iPoS ออกออกประกาศการจด

ผลเป็นยก
ค�าคัดค้านไม่ได้
7. iPoS ออกหนังสือแจ้งว่า
ค�าขอดังกล่าวถูกยกเลิก

ค�าขอถูกยกเลิก
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ผู้ยื่นขอแก้ไขทัน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical indications and Appellations origin)
ข้อมูลพื้นฐำน

คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค้านั้นมีความสัมพันธ์
อย่างส�าคัญกับสถานที่นั้น
4. ข้อยกเว้นของสิง่ ทีไ่ ด้รบั ควำมคุม้ ครองสิง่ บ่งชี้
ทำงภูมศิ ำสตร์ทไี่ ม่ได้รบั ควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำย ได้แก่
1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะตามที่
ก�าหนดเอาไว้ในข้อ 3
2) สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทขี่ ดั ต่อนโยบายของรัฐ
หรือศีลธรรมอันดี
3) สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทไี่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
ในประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
4) สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทไี่ ม่ได้มกี ารใช้อกี ต่อไป
ในประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
5. สิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ผู้เป็นเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิ
ที่ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ ห้ามไม่ให้บุคคล
อื่นใดจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็น
เครื่องหมายการค้า ตลอดจนห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ในลักษณะเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ทัง้ นี้
อายุความคุ้มครองและการต่ออายุความคุ้มครอง ไม่มี
บัญญัติไว้ในกฎหมาย

1. กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง
พระราชบัญญัตสิ งิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2542 ซึง่ มี
ผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2542 และพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า
2. ระบบกำรให้ควำมคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นภาคีแห่ง
องค์การการค้าโลก หรือภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส
และสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของประเทศทีร่ ฐั มนตรีจะประกาศ
ก�าหนดในหนังสือประกาศโฆษณา ซึ่งมีลักษณะตามที่
กฎหมายก�าหนดย่อมได้รับความคุ้มครองในประเทศ
สิ ง คโปร์ โ ดยอั ต โนมั ติ และไม่ ต ้ อ งจดทะเบี ย นหรื อ
ขึน้ ทะเบียนเพือ่ ขอรับความคุม้ ครองแต่อย่างใด นอกจากนี้
เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังอาจยื่นขอจดทะเบียน
เพือ่ ขอรับความคุม้ ครองตามกฎหมายเครือ่ งหมายการค้าได้
หากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย
ที่พึงขอรับการจดทะเบียนได้
3. สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง/ นิยำม
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายความถึงสิ่งที่ใช้ใน
ทางการค้าเพือ่ ระบุหรือแสดงเกีย่ วกับสินค้าว่ามีแหล่งทีม่ า
หรือมีแหล่งก�าเนิดจากสถานทีใ่ ดสถานทีห่ นึง่ ซึง่ คุณภาพ

แบบแผนผังของวงจรรวม (Layout-Design of an integrated circuit)
ข้อมูลพื้นฐำน

1. กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง
พระราชบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Design of an integrated circuit) พ.ศ. 2543
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2. ระบบกำรให้ควำมคุ้มครอง
เจ้าของแบบผังภูมิวงจรรวมไม่จ�าเป็นต้องขอจดทะเบียนเพื่อรับการคุ้มครองกับ iPoS การให้ความคุ้มครอง
เป็นไปโดยอัตโนมัติ ถ้าแบบผังภูมิของวงจรรวมที่มีคุณสมบัติในการให้ความคุ้มครองอยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ซึ่งให้
ความคุ้มครองแก่พลเมืองหรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือพลเมืองหรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใน
กลุ่ม Wto
3. สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง/ นิยำม
สิง่ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายนี้ ได้แก่ แบบผังภูมิ (Layout-Design) ซึง่ จะมอบให้กบั เจ้าของทีค่ ณ
ุ ลักษณะ
ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้
แบบผังภูมิ หมายถึง แบบสามมิติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่
สามารถกระตุน้ ให้เกิดปฏิบตั กิ ารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึง่ ชิน้ รวมอยูด่ ว้ ย และส่วนเชือ่ มต่อของวงจรรวมจ�านวน
หรือหมายถึงแบบสามมิติของวงจรรวมที่จะใช้ท�าการผลิต
เจ้าของแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิป้องกันการลอกเลียนแบบ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของ
แบบผังภูมิต้นฉบับ
4. อำยุกำรคุ้มครอง
อายุความคุ้มครองคือ 10 ปีนับแต่วันที่น�าออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ครั้งแรก หากการน�าออกหาประโยชน์เชิง
พาณิชย์ครัง้ แรกเกิดขึน้ ภายใน 5 ปีทแี่ บบผังภูมถิ กู สร้างขึน้ หรือกรณีอนื่ ๆ 15 ปีปฏิทนิ หลังจากปีทที่ า� การสร้างแบบผังภูมิ

การคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Varieties Protection)
ข้อมูลพื้นฐำน

2. ระบบกำรให้ควำมคุ้มครอง
การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ในประเทศสิงคโปร์เป็นระบบ
จดทะเบียน

1. กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง
สิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา uPoV (union
internationale pour la Protection obstentions Vegetales
หรือ the international convention for the Protection
of New Varieties of Plants) เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2547 ได้มีการจัดตั้งระบบในประเทศขึ้นซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดภายใต้อนุสญ
ั ญา uPoV 1991 เพือ่ การคุม้ ครอง
พันธุ์พืชใหม่ โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุพ์ ชื ใหม่ พ.ศ. 2547 (Plant Varieties Protection Act
2004) ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

3. พันธุพ
์ ชื ทีไ่ ด้รบั ควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำย
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2547
มีผลบังคับใช้กับพืชในชนิดและสกุลดังต่อไปนี้เท่านั้น
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ประเภท
(1) กล้วยไม้

(2) พืชน�้าและไม้ประดับ

(3) ผัก

ชื่อทำงพฤกษศำสตร์
Dendrobium Sw.
mokara
oncidium Sw.
Vanda R. Br.
Aranda
Aranthera
Phalaenopsis Blume
Renantanda
Anubias
cryptocoryne
Echinodorus
Limnophilla
Heliconia
Brassica chinensis L.
Brassica chinensis Var
Parachinensis

4. อำยุควำมคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2547
อายุการให้ความคุม้ ครองคือ 25 ปีปฏิทนิ นับจากวันทีใ่ ห้
ความคุ้มครอง
กระบวนกำรยื่นขอควำมคุ้มครอง
1. เอกสารทีใ่ ช้ในการยืน่ ค�าขอจดทะเบียน จะต้อง
ประกอบด้วยหรือแนบรายการดังต่อไปนี้
1) ค�าบรรยายเกี่ยวกับพันธุ์พืช
2) ชื่อที่เสนอส�าหรับพันธุ์พืช ซึ่งมีคุณสมบัติที่
จะได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนได้
3) ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การส่งเอกสารเกีย่ วกับค�าขอ ซึง่ เป็น
ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์

ชื่อสำมัญ
Dendrobium
mokara
oncidium
Vanda
Aranda
Aranthera
Phaleonopsis
Renantanda
Anbias
cryptocoryne
Sword Plant
Limnophilla
Heliconia
Baicai, Xioabaicai
caixim

4) รายละเอียดทีส่ มบูรณ์เกีย่ วกับการขอถือสิทธิ
ย้อนหลัง หากสามารถร้องขอถือสิทธิย้อนหลังได้
5) แบบสอบถามทางเทคนิค (technical Questionnaire) ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ iPoS
ที่ http://www.ipos.gov.sg/main/formsdownload/
pvp.html
2. การตรวจสอบค�าขอ
ค�าขอจดทะเบียนจะถูกประกาศโฆษณาในวารสาร
พีวีพี (PVP Journal) เพื่อหากมีผู้คัดค้านภายใน 2 เดือน
นับจากที่มีการประกาศโฆษณา
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ค่ำธรรมเนียมและแบบค�ำขอคุ้มครองพันธุ์พืช

1

2
3
4

5
6
7
8
9

รำยละเอียด
ค่ำธรรมเนียม (S$) แบบค�ำขอ
ค�าขอเปลี่ยนชื่อ/ ที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียนความคุ้มครอง
20.00
PVP1
ค�าขอเปลี่ยนชื่อ/ ที่อยู่ของผู้ได้รับสิทธิ
ค�าขอเปลี่ยนที่อยู่ส�าหรับส่งเอกสาร
การยื่นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายช่วงผู้แทนด�าเนินการ
8.50
PVP2
การเปลี่ยนชื่อผู้แทนด�าเนินการ
ค�าขอจดทะเบียนความคุ้มครองตามมาตรา 13 แห่งพรบ.
1,600.00
PVP3
ค�าขอแก้ไขค�าขอจดทะเบียนความคุ้มครอง
40.00
PVP4
ค�าขอแก้ไขความผิดพลาดหรือความบกพร่องในทะเบียนตามมาตรา 41
แห่งพรบ.
การยื่นค�าคัดค้าน
340.00
PVP6
การยื่นค�าโต้แย้ง
325.00
PVP7
การยื่นหนังสือแจ้งให้ปรากฏตัวในการพิจารณา
650.00
PVP8
ค�าขอให้หน่วยงานตรวจสอบทีก่ า� หนดในประเทศท�าการตรวจสอบตามมาตรา
20.00
PVP9
17 แห่งพรบ.
ค�าขอยืน่ รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบทีก่ า� หนดในประเทศ
20.00
PVP10
ภาคี uPoV

ค่ำธรรมเนียมที่ต้องจ่ำยเมื่อยื่นค�ำขอตรวจสอบหรือค�ำขอใช้รำยงำนกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

1
2
3
4
5

รำยละเอียด
ค่ำธรรมเนียม (S$)
ค�าขอตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบกล้วยไม้หรือไม้ประดับ
4,560.00
ค�าขอตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบพืชน�้า (ณ สถานที่ของหน่วยงานตรวจสอบที่ก�าหนด
3,420.00
ในประเทศ)
ค�าขอตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบพืชน�้า (ณ สถานที่ของผู้ขอ)
2,640.00
ค�าขอตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบผัก
3,920.00
ค�าขอใช้รายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
570.00

106

ลิขสิทธิ์ (copyright)
ข้อมูลพื้นฐำน

1. กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538

2. ระบบกำรให้ควำมคุ้มครอง
ไม่มีระบบจดทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ ซึง่ ให้ความคุม้ ครองแก่พลเมืองหรือบุคคลผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ หรือพลเมืองหรือบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติของ
ประเทศในกลุ่ม Wto หรือประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์น
3. สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง/ นิยำม
โดยหลักทั่วไปแล้วลิขสิทธิ์หมายถึง สิทธิที่จะให้กับผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ได้แก่
งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิง่ บันทึกเสียง งานภาพยนตร์ และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นผูม้ สี ทิ ธิ
แต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะใช้ประโยชน์ในทางการค้าในการท�า หรือท�าซ�า้ งานอันมีลขิ สิทธิ์ ซึง่ สิทธิดงั กล่าวจะแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของงานลิขสิทธิ์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการท�าซ�้า หรือท�าส�าเนาโฆษณา เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน แพร่ภาพแพร่เสียง รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมเคเบิล ฯลฯ
4. อำยุควำมคุ้มครอง
- งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม และงานศิลปกรรมทีไ่ ม่ใช่ภาพถ่าย มีอายุการคุม้ ครองลิขสิทธิ์
70 ปี ภายหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม หรือภายหลังจากการโฆษณาครั้งแรก แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดภายหลัง
- งานภาพถ่าย (Photograph) ที่ถ่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2530 มีอายุการคุ้มครอง 70 ปี ภายหลังจาก
สิน้ ปีปฏิทนิ ในปีทไี่ ด้ถา่ ยภาพ และงานภาพถ่ายทีถ่ า่ ยหลังวันที่ 10 เมษายน 2530 มีอายุการคุม้ ครอง 70 ปี ภายหลังจาก
สิ้นปีปฏิทินในปีที่ได้โฆษณาภาพถ่ายครั้งแรก
กรณีงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรมและงานภาพถ่ายข้างต้นนั้นเป็นงานที่มี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม และได้มีการประกาศโฆษณาครั้งแรกโดยระบุชื่อนามแฝงของผู้สร้างสรรค์มากกว่า 2 คน หากเวลาใดๆ
ภายใน 70 ปี หลังจากสิน้ ปีปฏิทนิ ทีง่ านนัน้ ได้มกี ารโฆษณาเป็นครัง้ แรก แล้วหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผูส้ ร้างสรรค์หนึง่ คน
หรือมากกว่านั้น (แต่ไม่ทุกคน) นั้นเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป หรือสามารถสืบหาได้ ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเริ่มนับจากวันที่ผู้สร้างสรรค์คนที่ทราบชื่อตาย หรือหากทราบชื่อผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน
ให้นับจากวันที่ผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
- งานภาพยนตร์ (cinematograph Film) ที่ผู้สร้างมีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์งานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
งานภาพยนตร์ถา่ ยท�าขึน้ ในประเทศสิงคโปร์ มีอายุการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิน้ ปีปฏิทนิ ทีไ่ ด้มกี ารโฆษณา
ครั้งแรก
- งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording) มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินที่ได้มีการ
โฆษณาครั้งแรก
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ครั้งแรก

- งานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอายุการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิน้ ปีปฏิทนิ ทีไ่ ด้มกี ารแพร่เสียงแพร่ภาพ

- งาน Derivative Works จะมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประเภทของงานแต่ละชนิด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีอายุการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากผูส้ ร้างสรรค์ถงึ แก่กรรม หรือภายหลังจาก
การโฆษณาครั้งแรก แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดภายหลัง
สิทธิการแสดง มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการแสดงครั้งแรก
เคเบิลโปรแกรม มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินที่เคเบิลโปรแกรมได้รับการบรรจุใน
การให้บริการเคเบิลโปรแกรมครั้งแรก
การรวบรวมงานที่โฆษณา มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 25 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการโฆษณาครั้งแรก
งานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น งานสิ่งบันทึกเสียง หรืองานภาพยนตร์ ที่ประกาศโฆษณาภายใต้
การควบคุมขององค์การระหว่างประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจาก
สิ้นปีปฏิทินของการโฆษณาครั้งแรก
งานวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือศิลปกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งได้มีการโฆษณางานแล้ว
มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการโฆษณาครั้งแรก
หมำยเหตุ
1. ส�าหรับการแจ้งการใช้ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรี สามารถแจ้งได้ที่ composers and Authors Society
of Singapore (comPASS) www.compass.org.sg
2. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้กับต�ารวจหรือศาลสูงในกรณีทางอาญา หากทางแพ่ง
สามารถยืน่ ค�าร้องได้ทสี่ า� นักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (iPoS) Singapore Police Force หรือศาลชัน้ ต้น

รำยชื่อส�ำนักงำนทนำยควำมที่ให้บริกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในสิงคโปร์
Allen & Gledhill
No. 36 Robinson Road #18-01, city House Singapore 068877
tel : (65) 64207511
Fax : (65) 62250745
E-mail : joann.see@allenandgeldhill.com
Website : www.allenandgledhill.com

Baker & mckenzie
No. 1 temasek Avenue #27-01 millenia tower Singapore 039192
tel : (65) 63381888
Fax : (65) 63375100
E-mail : singapore.info@bakernet.com
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Lee & Lee
No. 5 Shenton Way Level 19 uic Building Singapore 068808
tel : (65) 62200666
Fax : (65) 63241638
E-mail : ip@shooklin.sg
Shook Lin & Bok
No. 1 Robinson Road #18-00 AiA tower Singapore 048542
tel : (65) 65351944
Fax : (65) 65358577
E-mail : ip@shooklin.sg
tan, JinHwee, Eunice & Lim chooEng
No. 105 cecil Street # 23-00 the octagon Singapore 069534
tel : (65) 62230166
Fax : (65) 62257001
E-mail : tjel@cyberway.com.sg
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บทที่

การเข้าเมือง

8

บทที่ 8
การเข้าเมือง
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลคือ immigration & checkpoints Authority (icA : www.ica.gov.sg) ภายใต้ ministry of
Home Afairs มีหน้าทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยระหว่างเขตแดน ด�าเนินงานในการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงตรวจสอบ
บุคคลและสินค้าที่ลักลอบน�าเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ
นอกจากนี้ icA ยังมีหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ การออกหนังสือเดินทาง การออกบัตรประชาชน การรับแจ้งการเกิด/
การตายให้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์และผู้ที่พ�านักถาวรในสิงคโปร์ รวมถึงการออกบัตรเข้าเมืองและใบอนุญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และด�าเนินการปฏิบัติงานจับผู้กระท�าผิดในด้านการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในการเดินทาง
เข้าสิงคโปร์ ผู้เดินทางชาวต่างชาติพึงควรทราบข้อก�าหนด โดยสรุปสาระดังนี้

ข้อก�าหนดการเข้าเมือง
1. สิ่งที่ควรทรำบในกำรเดินทำงเข้ำประเทศสิงคโปร์
ผู ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางเข้ า มาในสิ ง คโปร์ นั้ น
จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
immigration & checkpoint Authority (icA) ณ จุดที่
เดินทางเข้ามา โดยมีขอ้ ก�าหนดเบือ้ งต้นทีค่ วรทราบก่อน
จะเดินทางเข้ามาดังนี้
- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนวันหมดอายุ
- วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ (ถ้าต้องมี) ทั้งนี้
ส�าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าและ
พ�านักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
- เงินที่ต้องใช้จ่ายตลอดระยะที่อาศัยอยู่ใน
สิงคโปร์
- มีบัตรโดยสารที่ระบุวันที่แน่นอนทั้งขาไป
และกลับ
- กรอกรายละเอียดการเข้าออกสิงคโปร์ให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดที่พักอาศัยขณะที่อยู่ใน
สิงคโปร์

- ใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (ถ้ามาจาก
ประเทศที่ก�าหนดให้ต้องตรวจสอบ)
ในกรณี ที่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะพั ก ในสิ ง คโปร์
มากกว่าจ�านวนวันที่ได้รับการอนุมัติในครั้งแรกที่เข้า
สิงคโปร์ บุคคลนัน้ ๆ สามารถด�าเนินการขอขยายระยะเวลา
ในการพ�านักในสิงคโปร์ได้ โดยยื่นเอกสารทางออนไลน์
ผ่านระบบ e-XtEND (https://extend.ica.gov.sg) หรือ
สามารถติดต่อยื่นขอได้ที่ส�านักงาน icA ได้โดยตรงที่
immigration & checkpoints Authority icA Building,
No. 10 Kallang Road, Singapore 208718 (Beside Lavender mRt Station)
ผูท้ เี่ ดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์จะต้องกรอกข้อมูล
ในฟอร์มขาเข้า-ขาออก (Disembarkation/ Embarkation)
ให้ครบถ้วนอย่างชัดเจน โดยจะต้องกรอกข้อมูลชือ่ -นามสกุล
และที่ พั ก อาศั ย ในสิ ง คโปร์ ใ นช่ ว งเวลาที่ เ ดิ น ทางมา
อย่างละเอียด และในขณะทีจ่ ะเดินทางออกจากสิงคโปร์
ต้องคืนฟอร์มส่วนที่เหลือจากตอนที่เข้าเมืองให้กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน
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ตัวอย่างฟอร์มและการกรอกข้อมูลขาเข้า-ขาออก ประเทศสิงคโปร์

2. กำรยื่นขอวีซ่ำ

ชาวต่างชาติทไี่ ด้รบั วีซา่ จากประเทศถิน่ พ�านักเพือ่ เดินทางเข้าสิงคโปร์ จะต้องได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ icA
อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางถึงจุดตรวจสอบคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยไม่มี
การขัดต่อระเบียบใดๆ ของสิงคโปร์ ซึง่ เจ้าหน้าที่ icA จะประทับตราการอนุญาตระยะเวลาให้เข้าพักในสิงคโปร์ในหนังสือเดินทาง
ของชาวต่างชาตินั้นๆ เพื่อเข้าสิงคโปร์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ica.gov.sg/services_
centre_overview.aspx?pageid=252
สิงคโปร์มีข้อก�าหนด/ ระเบียบในการอนุญาตเข้าเมือง โดยชาวต่างชาติกว่าร้อยละ 80 ของประเทศทั่วโลกนั้น
สามารถเดินทางมายังสิงคโปร์และสามารถพ�านักอยูไ่ ด้เป็นระยะเวลา 30-90 วันโดยไม่ตอ้ งขอวีซา่ ทัง้ นีม้ เี พียง 41 ประเทศ
เท่านั้นที่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ ซึ่งสามารถติดต่อยื่นขอวีซ่าโดย 1) ด้วยตนเองที่สถานทูต
สิงคโปร์ในประเทศที่ตนอาศัยอยู่หรือที่ประเทศใกล้ตนมากที่สุด หรือ 2) ติดต่อยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ที่ Submission
of Application for Visa Electronically (SAVE) : https://save.ica.gov.sg/save-public/
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ประเทศ 41 ประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
• อาร์เมเนีย*
• อาเซอร์ไบจาน*
• เบลารุส*
• จอร์เจีย
• กินี
• อินเดีย
• คาซัคสถาน*
• คีร์กีซสถาน*
• มอลโดวา*
• เมียนมา
• รัสเซีย*
• จีน
• เซียร์ราลีโอน
• ทาจิกิสถาน*
• อุซเบกิสถาน*
• ยูเครน
• เติร์กเมนิสถาน
• ผู้ถือบัตรประชาชนฮ่องกงและผู้ถือใบอนุญาต
macao Special Administrative Region (mSAR)

กลุ่มที่ 2
• อัฟกานิสถาน
• แอลจีเรีย
• บังกลาเทศ
• อียิปต์
• อิรัก
• อิหร่าน
• จอร์แดน
• เลบานอน
• ลิเบีย
• มาลี
• โมร็อกโก
• ไนจีเรีย
• ปากีสถาน
• ซาอุดีอาระเบีย
• โซมาเลีย
• ซูดาน
• ซีเรีย
• ตูนิเซีย
• เยเมน
• ผู้ที่ถือพาสปอร์ตสมาพันธ์ปาเลสไตน์
• ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางผู้ลี้ภัยที่ออกโดยกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง และผู้ที่ถือพาสปอร์ตชั่วคราว
ที่ออกโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อนึ่งการยื่นขอวีซ่าโดยใช้ฟอร์ม 14A ทั้งส�าหรับ
Business Visit และ Social visit ค่าธรรมเนียม 30 เหรียญสิงคโปร์ (ไม่มีการคืนให้แม้ว่าจะไม่อนุญาต) Security
Deposit จากผู้รับประกันในสิงคโปร์ เป็นเงินระหว่าง
1,000-3,000 เหรียญสิงคโปร์ สามารถคืนได้เมื่อชาว
ต่างชาติกลับประเทศของตนโดยไม่ได้ท�าผิดกฎหมาย
สิงคโปร์ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส�าหรับระยะเวลา
การด�าเนินการประมาณ 3 วันท�าการ ทั้งนี้อาจเพิ่มขึ้น
เป็นรายกรณีไป

* เป็นกลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราช (commonwealth of
independent States)

อนึ่งการยื่นขอวีซ่าโดยใช้ฟอร์ม 14A ทั้งส�าหรับ
Business Visit และ Social Visit ค่าธรรมเนียม 30
เหรียญสิงคโปร์ (ไม่มกี ารคืนให้แม้วา่ จะไม่อนุญาต) Security
Deposit จากผู้รับประกันในสิงคโปร์ เป็นเงิน 1,000
เหรียญสิงคโปร์ สามารถรับคืนได้เมื่อชาวต่างชาติกลับ
ประเทศของตนโดยไม่ได้ท�าผิดกฎหมายสิงคโปร์ ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส�าหรับระยะเวลาการด�าเนินการ 1 วัน
ท�าการ ทั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นรายกรณีไป
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อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศดังต่อไปนี้ สามารถที่จะพ�านักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 90 วันโดยที่
ไม่ต้องขอวีซ่า
• กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
• นอร์เวย์
• เกาหลีใต้
• สวิตเซอร์แลนด์
• สหรัฐอเมริกา
ส�าหรับประเทศนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น (รวมถึงประเทศไทย) สามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดย
ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถพ�านักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วัน

3. บัตรอนุญำตเข้ำประเทศ (Visit Pass)

(www.ica.gov.sg/services_centre_overview.aspx?pageid=254)
บัตรอนุญาตเข้าประเทศเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสิงคโปร์ ทั้งที่มา
ติดต่อธุรกิจหรือการเยี่ยมเยียนทางสังคม โดยบัตรที่หน่วยงาน icA จะอนุญาตให้นั้นมีหลายประเภท ได้แก่ Extension
of Short term Visit Pass, Long-term visit Pass และ Pre-marriage Long-term Visit Pass โดยข้อมูลของบัตรแต่ละ
ประเภท สรุปดังนี้
3.1 กำรขอต่อเวลำในกำรพ�ำนักอำศัยในสิงคโปร์ (Extension of Short Term Visit Pass) เป็นบัตรที่จะ
ออกให้ส�าหรับผู้ที่ถือ Visit Pass (Short term) ที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาในสิงคโปร์เพื่อเหตุผลทางสังคม หรือเข้ามาเพื่อ
การรับรักษาตัวในสถานพยาบาลในสิงคโปร์แล้วอาจต้องมีการรักษาต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีดังกล่าวบุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นขอขยายระยะเวลาในการพ�านักที่สิงคโปร์
การขอขยายระยะเวลาส�าหรับผู้ที่ถือบัตรนี้จะท�าได้สูงสุดไม่เกิน 89 วัน (นับจากวันที่เดินทางเข้ามายังสิงคโปร์)
ผู้ถือบัตร Visit Pass นี้จะต้องติดต่อยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนที่บัตรจะหมดอายุ และบุคคลที่มาจากประเทศ
ตามรายการต่อไปนี้ จะต้องมีผู้รับรองที่เป็นชาวสิงคโปร์ หรือผู้ที่พ�านักถาวรในสิงคโปร์ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป และ
มีรหัส SingPass เพือ่ ใช้ดา� เนินการขอขยายระยะเวลาทางออนไลน์ (e-XtEND) ให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการขยายระยะเวลาดังกล่าว
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• อัฟกานิสถาน
• ปากีสถาน
• อียิปต์
• ซูดาน
• จอร์แดน
• เยเมน
• โมร็อกโก
• บังกลาเทศ
• โซมาเลีย
• อิรัก
• ตูนิเซีย
• ลิเบีย
• แอลจีเรีย
• ซาอุดีอาระเบีย
• อิหร่าน
• ซีเรีย
• เลบานอน
• ผูถ้ อื หนังสือเดินทางองค์การปาเลสไตน์ ผูถ้ อื หนังสือเดินทางชัว่ คราวทีอ่ อกโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผูถ้ อื
เอกสารเดินทางผู้ลี้ภัยที่ออกโดยกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ https://extend.ica.gov.sg/
3.2 กำรสมัคร Long-Term visit Pass เป็นกำรยื่นขอสมัครบัตรเข้ำประเทศในระยะยำว ส�าหรับผู้ที่ต้องการ
เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เป็นชาวต่างชาติที่มีสามี/ ภรรยาเป็นชาวสิงคโปร์
- เป็นชาวต่างชาติที่มีสามี/ ภรรยาเป็นผู้ที่พ�านักอาศัยถาวรในสิงคโปร์
- เป็นชาวต่างชาติ (ทีม่ อี ายุตา�่ กว่า 21 ปี) ทีม่ บี ดิ ามารดาเป็นชาวสิงคโปร์หรือเป็นผูท้ พี่ า� นักอาศัยถาวรในสิงคโปร์
- เป็นชาวต่างชาติที่มีบุตร (อายุมากกว่า 21 ปี) เป็นชาวสิงคโปร์หรือเป็นผู้ที่พ�านักอาศัยถาวรในสิงคโปร์
- เป็นชาวต่างชาติผู้ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถาบันของสิงคโปร์และก�าลังหางานท�า
- เป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตให้คลอดบุตรในสิงคโปร์
ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ https://ltpass.ica.gov.sg/eltsvp/jsp/faq.jsp

4. บัตรนักเรียน (Student’s Pass)

เป็นบัตรส�าหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามาเรียนที่สถาบันการศึกษาในสิงคโปร์หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาระดับสูง ทัง้ นีใ้ นการยืน่ ขอบัตรนักเรียนนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของสถาบันการศึกษา รายละเอียด
ดูได้ที่เว็บไซต์ www.ica.gov.sg/services_centre_overview.aspx?pageid=256 และยื่นขอทางออนไลน์ได้ที่ https://
solarplus.ica.gov.sg/
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การอนุญาตถือบัตรผูม้ ถี นิ่ พ�านักถาวรในสิงคโปร์
(Singapore Permanent Resident)
เป็นบัตรที่จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการมีถิ่นพ�านักถาวรในสิงคโปร์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนด ดังนี้
- เป็นคู่สามี/ ภรรยา หรือบุตร (ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปี) ของคนสิงคโปร์หรือผู้ที่มีถิ่นพ�านักถาวรในสิงคโปร์
- บิดามารดาที่สูงอายุของคนสิงคโปร์
- ผู้ที่ถือบัตรพนักงานประเภท Employment Pass/ S Pass
- นักลงทุน
ผูส้ มัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสิงคโปร์ ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 6 เดือนหรือมากกว่าในแต่ละ
กรณีไป
อนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและอนุญาตให้ถือบัตรผู้มีถิ่นพ�านักถาวรในสิงคโปร์แล้วนั้น ภายใต้ Enlistment Act
บุรุษที่ถือบัตรดังกล่าวจะต้องไปรายงานตัวเกณฑ์ทหาร (National Service) เพื่อเข้าฝึกอบรมทหารเป็นเวลา 40 วันต่อปี
จนถึงอายุ 50 ปีบริบูรณ์ ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=151

ด่านตรวจการเข้าเมือง
ด่านตรวจการเข้าเมืองชายแดนนับเป็นจุดส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่คอย
ตรวจสอบและปกป้องการบุกรุกหรือการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งบุคคล สินค้า และยานพาหนะ
ซึ่งสิงคโปร์มีจุดตรวจเข้าเมืองทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ด่ำนตรวจทำงบก (Land Checkpoints)
• tuas checkpoint
• Woodlands checkpoint
• Woodlands train checkpoint
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2. ด่ำนตรวจทำงอำกำศ (Air Checkpoints)

• changi Airport สนามบินนานาชาติของสิงคโปร์และเป็นหนึง่ ในสนามบินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• Seletar Airport ปัจจุบนั เป็นสถานทีฝ่ กึ บินของโรงเรียนการบินต่างๆ ศูนย์อบรมนักบิน มีการให้บริการเครือ่ งบินเช่า
แบบเหมาล�า และเป็นศูนย์ซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องที่มีการบินอยู่ที่สนามบินนี้

3. ด่ำนตรวจสินค้ำทำงอำกำศ (Air Cargo Checkpoints)
• Airport Logistics Park
• changi Airfreight centre
• Parcel Post Section

4. ด่ำนตรวจทำงทะเล (Port Checkpoints)
Coastal Checkpoints
• Singapore cruise centre
• tanah merah Ferry terminal
• changi Point Ferry terminal
• changi Ferry terminal
• Jurong Fishery Port
• marina South Pier
• West coast Pier
• marina Bay cruise centre
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Ports Checkpoints
• Ports command HQ
• Brani Gate 2
• Jurong Port main Gate
• Jurong Scanning Station
• Jurong West Gate
• Keppel Distripark
• Pasir Panjang terminal Gate 4
• Pasir Panjang Scanning Station
• tanjong Pagar Gate 1
• tanjong Pagar Scanning Station
• Sembawang Gate

บทที่

การเงินและการธนาคาร

9

บทที่ 9
การเงินและการธนาคาร
รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการผลักดันให้สงิ คโปร์เป็นหนึง่ ในศูนย์กลางทางการเงินของภูมภิ าค
(Financial Hub) ซึง่ ประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จากทัว่ โลก เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน ส�านักงาน
ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันการเงินในสิงคโปร์ทั้งหมดจะอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของ the monetary Authority of Singapore (mAS : www.mas.gov.sg) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของ
สิงคโปร์มีหน้าที่หลักในการก�าหนดนโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทาง
การเงิน/ การออกธนบัตร รวมทั้งระบบทุนส�ารองแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

Photo credit: monetary Authority of Singapore

สถาบันการเงิน
สิงคโปร์มสี ถาบันทางการเงินและธนาคารมากกว่า
600 แห่ง และมีระบบทีใ่ ห้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ
ให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น
บริการทางการเงิน รวมถึงการจัดการเงินสด สินเชื่อ
การค้าระหว่างประเทศ การเงิน ประกันการลงทุนการธนาคาร
และบริการทางด้านตราสารหนี้ เป็นต้น ท�าให้นักลงทุน
ทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศจะสามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินที่หลากหลายโดยไม่มีข้อจ�ากัด สิงคโปร์ยังมี
ระบบคุ้มครองเงินฝาก (Deposit insurance : Di) ซึ่งจะ
ครอบคลุมทัง้ ธนาคาร (Banks) สถาบันการเงิน (Financial
companies) และผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) ในสิงคโปร์โดย Di จะครอบคลุม
เฉพาะเงินฝากสกุล SGD ทั้งบัญชีออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจ�า และกระแสเงินสดโดยจะมีวงเงินรับประกันไม่เกิน
50,000 SGD ต่อราย

นอกจากนี้ธนาคารสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับ
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยมีธนาคารทีส่ า� คัญคือ
1) the overseas union Bank (ouB) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
united overseas Bank (uoB) ได้แยกธุรกิจด้าน
อินเทอร์เน็ตเป็นหน่วยอิสระและอัดฉีดเงิน 300 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (175 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อพัฒนา
ระบบให้บริการใหม่ๆ อาทิ การโอนเงินผ่านธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต และการซื้อขายหุ้นออนไลน์
2) Development Bank of Singapore (DBS) ทุ่ม
เงินก้อนโตเช่นกันในการพัฒนาศักยภาพของธนาคาร
โดยเตรียมรับมือกับคู่แข่งอย่าง citibank และ Standard
chartered Bank
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โครงสร้ำงระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน

สถาบันทางการเงินในสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถาบันการเงินทีใ่ ช้ระบบธนาคาร และสถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยสาระสรุปดังนี้

1. สถำบันกำรเงินที่ใช้ระบบธนำคำร

ภาคธนาคารพาณิชย์มีความส�าคัญอย่างมากต่อสิงคโปร์ ด้วยสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.9 ของระบบ
การเงินของสิงคโปร์ โดยธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์แบ่งประเภทตามขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ Full Bank,
Wholesale Bank, และ ofshore Bank
สิงคโปร์มีจ�านวนธนาคารพาณิชย์รวมทั้งหมด 127 ราย ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น (Local Banks)
จ�านวน 5 ราย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Banks) จ�านวน 122 ราย (แหล่งข้อมูล monetary Authority
of Singapore : mAS ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558) ดังนี้
• ธนาคารท้องถิ่น (Local Banks) จ�านวน 5 ราย ประกอบด้วย
1) Bank of Singapore Limited
2) DBS Bank Ltd
3) Far Eastern Bank Ltd
4) oversea-chinese Banking corporation Limited
5) united overseas Bank Limited
ทั้งนี้ธนาคารของสิงคโปร์ได้ขยายสาขามาด�าเนินธุรกรรมการเงินในไทยจ�านวน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
united overseas Bank (uoB), ธนาคาร oversea chinese Banking corp. Ltd. และ ธนาคาร DBS Bank Ltd. โดยใช้
ชื่อว่า united overseas Bank (thai) Public company Limited, oversea chinese Banking corp Ltd thailand และ
DBS thai Danu PcL ตามล�าดับ
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• ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ (Foreign Banks) จ�านวนมากถึง 122 ราย โดยสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) กิจการธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banks) มีจ�านวนทั้งสิ้น 28 ราย
2) กิจการธนาคารที่ด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banks) มีจ�านวนทั้งสิ้น 56 ราย
3) กิจการธนาคารด�าเนินธุรกิจในลักษณะ ofshore Banks ซึง่ มีขอบเขตการประกอบกิจการเพียงการให้บริการ
กู้ยืมระหว่างประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 38 ราย
ส�าหรับธนาคารของไทยที่เปิดบริการในสิงคโปร์มี 3 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มีเพียงธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ธนาคารพาณิชย์เดียวของไทยที่มีใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ (Full Banks) ส่วนธนาคารไทย
อีก 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มีขอบเขตการประกอบกิจการเพียงการให้บริการกู้ยืมระหว่าง
ประเทศในลักษณะ ofshore Banking
ขอบเขตกำรให้บริกำรของธนำคำรแต่ละประเภท มีดังนี้
1) ธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banks) ซึ่งด�าเนินธุรกิจธนาคารได้ครอบคลุมตามขอบเขตที่ก�าหนดใน Banking Act
โดยสามารถประกอบธุรกิจได้ทั้งด้าน corporate และ Retail Banking ได้แก่
- รับเงินฝาก : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า เงินฝากเผื่อเรียก หรือเงินฝากประเภทอื่นๆ
- ให้สินเชื่อ : สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าและส่งออก สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี
- การให้บริการด้าน treasury : ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์
- บริการด้านช�าระเงิน : เคลียร์เช็ค และการส่งเงิน (Remittance)
- บริการรับฝากหลักทรัพย์ (custody)
- บริการด้านสินค้า (Wealth management)
- บริการด้านการเช่าซื้อและรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า (Leasing และ Factoring)
นอกจากนี้ Full Banks ยังสามารถประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามที่ระบุไว้ใน Banking Regulation 12
อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตยังคงต้องขออนุญาตจาก mAS เป็นรายกรณี ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่
เว็บไซต์ www.mas.gov.sg/singapore-inancial-centre/.../commercial-banks.aspx)
2) กิจการธนาคารทีด่ า� เนินธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banks) ซึง่ เป็นธนาคารทีใ่ ห้บริการครอบคลุม
ทุกธุรกิจซึง่ อนุญาตให้ดา� เนินการภายใต้กฎหมายธนาคารเช่นเดียวกับ Full Bank แต่ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมของลูกค้า
รายย่อย (Retail Banking) โดยมีข้อจ�ากัด ดังนี้
ประเภทบริกำร
Saving account
Fixed account

ข้อจ�ำกัด
ไม่อนุญาตให้บริการ Saving Account ในสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก
mAS เป็นรายกรณี
ไม่อนุญาตให้บริการ Fixed Deposits ในสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ที่ต�่ากว่า 250,000 เหรียญ
สิงคโปร์
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3) กิจการธนาคารด�าเนินธุรกิจในลักษณะ ofshore Banks ซึ่งมีขอบเขตการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ Full
Bank และ Wholesale Bank อย่างไรก็ตาม การท�าธุรกรรมในสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์จะมีข้อจ�ากัดมากกว่า ขณะที่
การท�าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศด�าเนินการผ่าน Asian currency unit (Acu) โดยธนาคารพาณิชย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาต
ในรูปแบบ ofshore Banks จะต้องปฏิบัติตามข้อจ�ากัด ดังนี้
ประเภทของลูกค้ำ
ข้อจ�ำกัด
การให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ - ไม่อนุญาตให้บริการ Saving Account และ Fixed Deposit สกุลเงิน
เหรียญสิงคโปร์
- ไม่อนุญาตให้บริการสินเชื่อรวมเกินกว่า 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก mAS เป็นรายกรณี
การให้บริการแก่ลกู ค้าซึง่ ไม่มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสิงคโปร์ - ไม่อนุญาตให้บริการ Saving Account สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
- ไม่อนุญาตให้บริการ Fixed Deposits สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ที่
ต�่ากว่า 250,000 เหรียญสิงคโปร์
นอกจากนี้ กิจการธนาคารที่ด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banks) และกิจการธนาคารด�าเนิน
ธุรกิจในลักษณะ ofshore Banks ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องตราสารหนี้ (Bond) และบัตรเงินฝาก (Negotiable certiicate of
Deposit: NcD) ที่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
2) กรณีตราสารหนี้สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ที่ออกให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีฐานะดีและมีความเข้าใจในการลงทุน
(Sophisticated investor) โดยตราสารดังกล่าวจะต้องมีมลู ค่าไม่ตา�่ กว่า 200,000 เหรียญสิงคโปร์ และมีระยะเวลาไม่ตา�่ กว่า
12 เดือนนับจากวันที่ออกตราสาร

2. สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร

สิงคโปร์มีสถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank Financial institutions) ได้แก่ สถาบันทางการเงินทีใ่ ห้เงินทุน
แก่บริษัทในรูปแบบของการเข้าไปถือหุ้นแทนการให้เงินกู้ (merchant Bank) สถาบันที่เป็นสื่อกลางในตลาดทุน (capital
markets intermediaries) บริษัทประกันภัย (insurance) ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Adviser) บริษัทเงินทุน (Finance
company) ทรัสต์ (trust company) บริษัทที่ท�าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน (money changing and
Remittance Businesses) ซึ่งสถาบันดังกล่าวเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมและให้บริการทางการเงินอีกทางหนึ่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ www.mas.gov.sg)
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เงินตราของสิงคโปร์
ปัจจุบันสิงคโปร์ใช้สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) ในการด� าเนินธุรกรรมทางการเงินภายใน
ประเทศ ซึ่งได้รับความสะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การใช้เงินสกุลอื่นๆ ในสิงคโปร์จ�าเป็นต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลเหรียญสิงคโปร์ก่อน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
เงินตราได้ทั้งที่ธนาคารและเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า
ทั้งนี้สิงคโปร์ไม่มีข้อจ�ากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารอนุญาตให้บัญชีของผู้ไม่มีถิ่นฐาน
ในสิงคโปร์ (นักลงทุนต่างชาติ) สามารถถือครองเงินตราของสิงคโปร์ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด
เงินสกุลเหรียญสิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์

เงินธนบัตรสิงคโปร์

ธนบัตรสิงคโปร์ แยกออกตามมูลค่าได้ ดังนี้

ธนบัตร 2 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 5 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 10 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 50 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 100 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 1,000 เหรียญสิงคโปร์

ธนบัตร 10,000 เหรียญสิงคโปร์
Photo credit: monetary Authority of Singapore
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เงินเหรียญกษำปณ์สิงคโปร์

เหรียญกษาปณ์แยกออกตามมูลค่าได้ดังนี้ เหรียญกษาปณ์มูลค่า 1 เหรียญ 50 เซนต์ 20 เซนต์ 10 เซนต์ และ
5 เซนต์
New Singapore Third Series Coins

Photo credit: monetary Authority of Singapore

ทั้งนี้ส�าหรับเงินฝากสกุลต่างประเทศ 5 สกุลหลัก ได้แก่ เหรียญสหรัฐ (uSD) เงินเหรียญยูโร (EuR) เหรียญออสเตรเลีย (AuD) ปอนด์อังกฤษ (GBP) และเงินเยนของญี่ปุ่น (JPy) ในบัญชีกระแสรายวันอาจจะถูก/ ไม่ถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้เช็คแล้วแต่ธนาคาร ทั้งนี้หากมีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10 เหรียญสหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
Singapore Exchange Limited (SGX : www.sgx.com)
สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนทีไ่ ด้รบั การจัดระดับจาก moody’s investor Service, Standard & Poor’s
และ Fitch Ratings ให้สงิ คโปร์ได้รบั เครดิตระดับ “AAA” ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ ทัง้ จากธนาคาร
การประกันภัย การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากตราสารหนีแ้ ละตลาดทุนเชิงลึก ซึง่ เป็นแหล่งทางเลือก
ของการจัดหาเงินทุนส�าหรับธุรกิจและนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ

Photo credit: Singapore Exchange limited
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สิงคโปร์มแี หล่งเงินทุนทีส่ �าคัญ คือ ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ Singapore Exchange limited (SGX : www.sgx.com)
เป็นตลาดที่มีบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพในเอเชียที่ค้นหาแหล่งเงินทุนจากทั่วโลก
โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความส�าคัญในการบริหารจัดการเงินทุนและการเปิดรับ
การลงทุนในเอเชีย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ยงั เป็นตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายหุน้ ระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ ในเอเชีย
ด้วยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั ต่างชาติจา� นวนมากกว่าร้อยละ 40 ซึง่ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นกั ลงทุน
ได้กระจายความเสีย่ งไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก และให้บริการซือ้ ขายตราสารทุนกับสามประเทศเศรษฐกิจหลักทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ในเอเชีย คือ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งมากไปกว่านั้น ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ยังเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุด
ของโลกในการเชื่อมต่อไปสู่การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในเอเชีย ด้วยร้อยละ 90 ของตราสารอนุพันธ์ที่ประกอบไปด้วย
ดัชนีที่ส�าคัญในตลาดทุนของเอเชีย รวมถึงญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และประเทศในอาเซียน
ทัง้ นีต้ ลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์มกี ารบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบในการซือ้ ขายหุน้ และการช�าระหุน้ การบริการส่งมอบ
หลักทรัพย์เงินและรับฝากเงิน และตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์เป็นส�านักงานกลางของเอเชียทีม่ สี า� นักงานใหญ่ของนักลงทุน
จากทั่วโลก

the Renminbi (RmB) clearing Bank ในประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์และจีนได้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจ
(memorandum of understanding : mou) ในความร่วมมือ
ทางธุรกิจเงินสกุลหยวน (Renminbi) ระหว่างธนาคาร
กลางสิงคโปร์ (monetary Authority of Singapore : mAS)
และธนาคาร People’s Bank of china (PBc) ซึ่งการ
ยกระดับข้อตกลงทวิภาคีระหว่างธนาคารกลางทัง้ 2 แห่ง
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเงินและ
กฎระเบียบต่างๆ ตามข้อตกลงภายใต้ the 10th Joint
council for Bilateral cooperation (JcBc) โดยการลงทุน
จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินการด้านการเงินของเงินสกุล
หยวนในสิงคโปร์และการใช้ค่าเงินหยวน (Renminbi :
RmB) ระหว่างประเทศผ่านสิงคโปร์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์และ Shanghai
Futures Exchange ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (mou)
เพื่อกระชับความร่วมมือในการพัฒนาตราสารอนุพันธ์
โภคภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งสิงคโปร์และจีนตกลงที่จะกระชับ
ความร่วมมือในด้านการธนาคาร การแลกเปลีย่ นประเด็น
หั วข้ อ น่ าสนใจร่ว มกั น และการประสานงานในเรื่ อง
ข้อบังคับระหว่างประเทศ

อนึ่งจีนได้ขยายโครงการ Renminbi Qualiied
Foreign institutional investor (RQFii) ซึง่ จะท�าให้ผลู้ งทุน
รูปแบบสถาบัน (institutional investors) ในสิงคโปร์ที่มี
คุณสมบัตนิ า� ทางตลาดเงินหยวนนอกประเทศจากสิงคโปร์
ไปยังตลาดตราสารหนีข้ องจีน ซึง่ โครงการ RQFii จะช่วย
ให้ผลู้ งทุนรูปแบบสถาบันของจีนสามารถใช้เงินหยวนเพือ่
ลงทุนในตลาดหุ้นของสิงคโปร์ และช่วยขยายแหล่ง
การลงทุนแก่นักลงทุนจีนเช่นเดียวกันกับฐานนักลงทุน
ส�าหรับตลาดหุ้นของสิงคโปร์
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การส่งเงินตราออกนอกประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สิงคโปร์ไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่อง
การโอนเงินตราออกนอกประเทศ สามารถโอนเงินได้อย่างเสรี อีกทั้งไม่มีการควบคุมการโอนผลก�าไรในการประกอบ
ธุรกิจออกนอกประเทศ ผูม้ บี ญ
ั ชีกบั ธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ สามารถขอโอนเงินกลับประเทศได้ตามระบบการธนาคาร
อย่างไรก็ตาม หากธนาคารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการโอนเงิน ธนาคารอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบ
การโอนเงินนัน้ ทัง้ นีส้ งิ คโปร์มกี ฎหมายการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพือ่ การก่อการร้าย ดังนัน้
ธนาคารจะตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของเงินเข้าข่ายนี้หรือไม่ ก่อนจะอนุญาตให้โอนเงินกลับประเทศ
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บทที่

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

10

บทที่ 10
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีทรัพยากรทางธรรมชาติจ�ากัด และได้ชื่อเสียงเป็นเมืองสีเขียว ดังนั้นสิงคโปร์จึงมี
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสิงคโปร์มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency-NEA : www.nea.gov.sg)

Photo credit: National Environment Agency

องค์กรด้านสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency : NEA) รับผิดชอบการรักษาสิง่ แวดล้อมในสิงคโปร์
โดยมีหน้าทีด่ แู ลและควบคุมการสาธารณสุขให้มมี าตรฐานสูง ปรับปรุงและรักษาความสะอาดสิง่ แวดล้อมทัว่ ไป ให้บริการ
ข้อมูลต่างๆ อาทิ อากาศ น�า้ และมลพิษ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ NEA มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ประกอบด้วย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การควบคุมคุณภาพและมลพิษทางน�้า การควบคุมการใช้เสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุมความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมี การควบคุมการฉีดน�า้ ยาเคมีลงดิน การป้องกันการแผ่รงั สีของสารกัมมันตภาพรังสี ประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงาน การรีไซเคิล และด้านสาธารณสุข ซึ่งสรุปสาระดังนี้

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
สิงคโปร์ใช้ Pollutant Standard index (PSi) ในการวัดคุณภาพอากาศซึง่ พัฒนาโดย united States Environmental
Protection Agency (u.S.EPA.) ทัง้ นีข้ อ้ มูลเพิม่ เติมดูทเี่ ว็บไซต์ของ ministry of the Environment and Water Resources
(mEWR : www.mewr.gov.sg)
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ในสิงคโปร์การวัดระดับ PSi โดยใช้หลักส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่ Particulate matter (Pm10), Sulphur Dioxide,
ozone, carbon monoxide และ Nitrogen Dioxide โดยวัดตามระดับ PSi ต่อคุณภาพอากาศ ดังนี้
PSI Value
AV Quality

< 50
Good

51-100
moderate

101-200
unhealthy

201-300
Very unhealthy

> 300
Hazardous

สิงคโปร์ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพอากาศเช่นเดียวกับหลายเมืองใหญ่อื่นๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน
การปล่อยมลภาวะเป็นพิษทางอากาศจาก 2 แหล่งที่มาส�าคัญคือ การปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
และจากยานยนต์ นอกจากนี้ หมอกและควัน (Haze) ทีเ่ กิดจากไฟไหม้ปา่ ในภูมภิ าคทีล่ อยเข้ามาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของสิงคโปร์ ทั้งนี้สิงคโปร์มีการวางผังเมืองและโรงงาน
อุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถช่วยให้รัฐบาลควบคุมพื้นที่มลพิษทางอากาศได้ง่ายขึ้น
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NEA ได้จดั ตัง้ Advisory committee ด้าน Ambient Air Quality เมือ่ เดือนมกราคม 2553 เพือ่ ให้คา� แนะน�าคุณภาพ
อากาศและป้องกันสุขภาพสาธารณชน รวมถึงออกกฎหมายบังคับใช้อย่างเข้มงวด พร้อมกับปฏิบตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพ
อากาศเพือ่ ให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศดีตอ่ สุขภาพ ทัง้ นี้ NEA ก�าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
(1) โรงงานอุตสาหกรรม NEA จัดแผนภายใต้ NEA’s Source Emission test Scheme ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องด�าเนินการทดสอบการปล่อยอากาศจากแหล่งผลิตของตน โดยด�าเนินการเองหรือมอบให้
บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการอนุมัติจาก NEA เป็นผู้ด�าเนินการแทน ซึ่งจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมท�าการตรวจสอบ
มลพิษทางอากาศอย่างสม�่าเสมอและให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน ทั้งนี้เขตอุตสาหกรรม (industry)
ในสิงคโปร์แสดงในแผนที่ข้างล่างนี้
แผนผังเขตอุตสำหกรรม (Industry) ในสิงคโปร์

ที่มา : http://eric-koh.com/

(2) ยานยนต์ การใช้ยานยนต์เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น NEA จึงได้ควบคุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ โดยควบคุมชนิดและคุณภาพของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในสิงคโปร์เป็น unleaded
Petrol ส�าหรับยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.ค. 2542 และก�าหนดมาตรฐานการปล่อยไอเสียส�าหรับรถทุกคันภายใต้
ข้อบังคับ Environmental Protection and management (Vehicular Emissions) Regulations เช่น การจ�ากัดการปล่อย
ไอเสียของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น�้ามันเบนซิน ต้องมีค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) อยู่ที่ 2.2 กรัมต่อ
กิโลเมตร ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น�้ามันดีเซล ต้องมีค่าคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ที่ 1.0 กรัมต่อกิโลเมตร โดยหาก
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ละเมิด มีโทษปรับสูงสุดในครัง้ แรก 2,000 เหรียญสิงคโปร์
และปรับสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์หากท�าผิดในครั้ง
ต่อๆ ไป นอกจากนี้ ภาครัฐยังแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การควบคุมมลพิษทางอากาศด้วยการออกนโยบายและ
สนับสนุนการใช้รถยนต์สีเขียว (Green Vehicles, Hybrid
car, cNG Vehicle และ Electric car) บนท้องถนน อีกทัง้
ตามห้างสรรพสินค้าได้จัดท�าที่จอดรถส�าหรับรถยนต์
สีเขียวและที่ชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นพิเศษด้วย

ที่มา : www.313somerset.com.sg,
www.greenbusiness.sg/wp-content/

การควบคุมคุณภาพและมลพิษทางน�า้

Photo credit: Public utilities Board, NE Water

NEA ได้มีการควบคุมคุณภาพและมลพิษทางน�้าในระบบท่อน�้าทิ้งของสิงคโปร์เช่นเดียวกับแหล่งน�้าในประเทศ
และพื้นที่ชายฝั่งทะเล เนื่องจากสิงคโปร์มีทรัพยากรน�้าจ�ากัด ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบและควบคุมมลพิษและคุณภาพน�้า
อย่างระมัดระวัง โดยระบบท่อน�้าทิ้งสาธารณะของสิงคโปร์ให้บริการในทุกพื้นที่โรงงานและทุกพื้นที่อาคารพักอาศัย
โดยมีหน่วยงาน Public utilities Board (PuB, www.pub.gov.sg) เป็นผูด้ แู ลภายใต้ระเบียบ the Sewerage and Drainage
Act (SDA) และ the Sewerage and Drainage (trade Eluent) Regulations ซึ่งควบคุมระบบท่อน�้าทิ้ง การบ�าบัด
และการปล่อยน�า้ เสียออกตามกระบวนการตัง้ แต่โรงงานไปยังท่อน�า้ ทิง้ สาธารณะ ซึง่ น�า้ เสียทัง้ หมดจะถูกปล่อยไปในระบบ
ท่อน�า้ ทิง้ สาธารณะ ทัง้ นีก้ ารปล่อยน�า้ เสียลงท่อระบายน�า้ เปิด คลอง และแม่นา�้ จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ Environment
Protection and management Act (EPmA) และ the Environment Protection and management (trade Eluent)
Regulation โดยระเบียบทั้งสองนี้ภายใต้ NEA’s Pollution control Department (PcD, www.nea.gov.sg)
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การปล่อยน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องได้รบั การบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นไปตามข้อก�าหนดระบุไว้ ก่อนทีจ่ ะ
ปล่อยลงท่อระบายน�้าหรือแม่นา�้ ล�าคลอง (ในกรณีที่ท่อน�้าทิ้งสาธารณะไม่พร้อมใช้งาน) และโรงงานที่มีน�้าเสียที่เป็นกรด
ปริมาณมากสามารถร้องขอให้ตดิ ตัง้ ระบบควบคุมค่า PH (ค่าแสดงความเป็นกรด-เบส เช่น Pure Water มีคา่ PH เท่ากับ
7 ส�าหรับน�้าจากท่อประปา (Singapore’s tap Water) มีค่า PH เท่ากับ 8.1) ทั้งนีเ้ พือ่ ป้องกันการปล่อยน�้าเสียทีเ่ ป็นกรด
ลงสู่ท่อน�้าทิ้งสาธารณะ โรงงานจะต้องลงทะเบียนกับ PuB, Singapore’s National Water Agency เพื่อเสียภาษีใน
การขออนุญาตการปล่อยน�้าเสียที่มีส่วนผสมของสารมลพิษที่ย่อยสลายได้ลงในท่อน�้าทิ้งสาธารณะโดยตรง หากละเมิด
จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ และหากท�าต่อเนื่องจะถูกปรับวันละ 300 เหรียญสิงคโปร์ แต่หากพบว่ามี
การกระท�าผิดเกิดขึน้ อีกจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ และหากท�าต่อเนือ่ งจะถูกปรับวันละ 500 เหรียญสิงคโปร์

การควบคุมการใช้เสียงและความสั่นสะเทือน
NEA ควบคุมการใช้เสียงและความสั่นสะเทือนโดยเน้นที่โรงงานและเขตการก่อสร้าง โดยได้ก�าหนดขอบเขต
การอนุญาตใช้เสียงและความสัน่ สะเทือน ทัง้ นีก้ ารทีส่ งิ คโปร์มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างรวดเร็ว จึงน�าไปสูส่ ภาวะ
การเกิดเสียงและความสั่นสะเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง NEA ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสาธารณะชนใน
การควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ สรุปสาระส�าคัญดังนี้
3.1 ขอบเขตส�าหรับโรงงาน ซึง่ ผูเ้ ป็นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองพืน้ ทีห่ รืออาคารภายในโรงงาน ต้องสร้างความมัน่ ใจ
ว่าเสียงและความสั่นสะเทือนที่ออกมาจากพื้นที่โรงงานของตนนั้นไม่เกินระดับที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่
สามารถร้องขอให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่โรงงานให้ติดตั้งเครื่องวัดและจดบันทึกระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่ออกมาจากพื้นที่โรงงาน และจัดส่งบันทึกระดับเสียงและความสั่นสะเทือนรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
อาจส่งผลต่อตัวอ่านข้อมูล โดยโรงงานจะต้องมีคะแนนระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในแต่ละพื้นที่ไม่เกินระดับสูงสุด
ที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่อนุญาตสูงสุด (วัดในช่วงเวลาพิเศษ)
ชนิดของพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ
พื้นที่มีความอ่อนไหว
พื้นที่พักอาศัย
พื้นที่ด้านการค้า

ระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือนที่อนุญำตสูงสุด (วัดในช่วงเวลำพิเศษ)
หน่วย : เดซิเบล
เวลำ 07.00-19.00 น.
เวลำ 19.00-23.00 น.
เวลำ 23.00-07.00 น.
60
55
50
65
60
55
70
65
60
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ตารางที่ 2 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่อนุญาตสูงสุด (วัดทุก 5 นาที)
ชนิดของพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ
พื้นที่มีความอ่อนไหว
พื้นที่พักอาศัย
พื้นที่ด้านการค้า
พื้นที่โรงงาน

ระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือนที่อนุญำตสูงสุด (วัดทุก 5 นำที) หน่วย : เดซิเบล
เวลำ 07.00-19.00 น.
เวลำ 19.00-23.00 น.
เวลำ 23.00-07.00 น.
65
60
55
70
65
60
75
70
65
75
70
65

อนึ่งการใช้ตัววัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่ ซึ่งหากพื้นที่ทั้งหมดหรือพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ที่ได้รับผลกระทบมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่ออกมาจากพื้นที่ที่ก�าลังวัดอยู่ สามารถ
ปรับค่าขอบเขตสูงสุดจากตารางที่ 1 เป็นตารางที่ 2 ได้ หากเกินตามระดับทีก่ า� หนดในการท�าผิดครัง้ แรกจะถูกปรับไม่เกิน
5,000 เหรียญสิงคโปร์ และหากท�าต่อเนือ่ งจะถูกปรับวันละ 200 เหรียญสิงคโปร์ แต่หากพบว่ามีการกระท�าผิดเกิดขึน้ อีก
จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ และหากท�าต่อเนื่องจะถูกปรับวันละ 300 เหรียญสิงคโปร์
3.2 ขอบเขตส�าหรับเขตก่อสร้าง โดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเขตก่อสร้าง ต้องสร้างความมั่นใจว่าเสียง
และความสั่นสะเทือนที่ออกมาจากพื้นที่ก่อสร้างของตนนั้นไม่เกินระดับที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
ตารางที่ 3 มาตรวัดในช่วงวันจันทร์ถึงเสาร์
ชนิดของอำคำรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เวลำ 07.00-19.00 น. เวลำ 19.00-22.00 น. เวลำ 22.00-07.00 น.
(ก) โรงพยาบาล โรงเรียนสถาบันวิจยั 60 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
50 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
ฯลฯ
75 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
75 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
(ข) อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ห่างจาก 75 เดซิเบล (Leq 12 ชม.) 65 เดซิเบล (Leq 1 ชม.) 55 เดซิเบล (Leq 1 ชม.)
เขตก่อสร้างอย่างน้อย 150 ม.
90 เดซิเบล (Leq 5 นาที) 70 เดซิเบล (Leq 5 นาที) 55 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
(ค) อาคารอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน (ก)
75 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
65 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
และ (ข)
90 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
70 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
Leq หมายถึง Equivalent continuous Sound Level ระดับเสียงเทียบเท่าต่อเนื่อง
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ตารางที่ 4 มาตรวัดในวันอาทิตย์
ชนิดของอำคำรที่ได้รับผลกระทบ
เวลำ 07.00-19.00 น. เวลำ 19.00-22.00 น. เวลำ 22.00-07.00 น.
(ก) โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันวิจัย 60 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
50 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
ฯลฯ
75 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
75 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
(ข) อาคารทีพ่ กั อาศัยทีอ่ ยูห่ า่ งจากเขต 75 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
ก่อสร้างอย่างน้อย 150 ม.
75 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
55 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
(ค) อาคารอืน่ ๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ น (ก) และ (ข) 75 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
65 เดซิเบล (Leq 12 ชม.)
90 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
70 เดซิเบล (Leq 5 นาที)
Leq หมายถึง Equivalent continuous Sound Level ระดับเสียงเทียบเท่าต่อเนื่อง

หากเกินระดับตามที่ก�าหนดในการท�าผิดครั้งแรก ถูกปรับไม่เกิน 40,000 เหรียญสิงคโปร์ และหากท�าต่อเนื่อง
ถูกปรับวันละ 1,000 เหรียญสิงคโปร์

การควบคุมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
หน่วยงาน Environment Public Health Division (EPHD : www.nea.gov.sg) ควบคุมดูแลการจัดการ การเปลีย่ นถ่าย
การบ�าบัดและการก�าจัดของเสียจากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษในสิงคโปร์ภายใต้ the Environmental Public Health
(toxic industrial Waste) Regulation 1988 โดยรายการที่ควบคุม อาทิ Lead compounds และ cyanides ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nea.gov.sg/docs/default-source/anti-pollution-radiation-protection/soilpollution/20100505422108755681.pdf?sfvrsn=2
ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับนี้ หากมีการขนส่งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในปริมาณที่เกินก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
ต้องได้รับอนุญาตในการขนส่งก่อน
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การควบคุมการฉีดน�้ายาเคมีลงดิน
ผู้ประกอบการที่จะควบคุมศัตรูพืชโดยการฉีดน�้ายาเคมีลงดินต้องท�าการแจ้งกับ Pollution control Department
(PcD, www.nea.gov.sg) ก่อนทีจ่ ะด�าเนินการ ซึง่ การแจ้งควรท�าให้รวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันท�าการ
จากวันแรกทีจ่ ะเริม่ ด�าเนินการ โดยผูป้ ระกอบการทีค่ รอบครองใบอนุญาตอยูแ่ ล้วสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของ NEA ได้
ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งผ่านไปรษณีย์หรือโทรสารได้

การป้องกันการแผ่รังสีของสารกัมมันตรังสี
การฉายรังสีได้แทรกซึมอยู่ในหลายมุมของชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ จากการใช้วัสดุที่มีสารกัมมันตรังสีใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมไปยังการใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สอื่ สาร หน่วยงานทีค่ วบคุมดูแลคือ Radiation
Protection & Nuclear Science Department (RPNSD, www.nea.gov.sg) เป็นองค์กรระดับชาติ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกัน
การแผ่รังสีของสารกัมมันตรังสีในสิงคโปร์ โดยเป็นผู้บริหารงานและบังคับใช้ the Radiation Act and Regulations
ตลอดจนระบบการออกใบอนุญาต การแจ้งเตือน การอนุมัติ การตรวจสอบ และการบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังจัดหา
การให้บริการทางเทคนิค ได้แก่ ทีป่ รึกษา การทดสอบพืน้ ทีค่ วบคุม การสอบเทียบเครือ่ งวัดการส�ารวจ การตรวจสอบปริมาณ
ส่วนบุคคล การฝึกอบรม และการศึกษา

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
NEA ได้มกี ารส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาครัฐ วงการอุตสาหกรรม และครัวเรือนโดยผ่านบทบัญญัติ
การสร้างแรงจูงใจและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ สรุปสาระส�าคัญดังนี้
- ภาครัฐ คือ NEA ได้มกี ารส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้มมี าตรการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนทีร่ วมประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน�้า และการรีไซเคิล รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nea.gov.sg
- ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง NEA ได้ตั้งหน่วยงานภายในชื่อ the Energy Eiciency Promotion centre (EEPc)
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมครบวงจรส�าหรับการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วย
การจัดการด้านพลังงานที่ส�าคัญภายใต้ Energy conservation Act และการลงทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nea.gov.sg
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- ภาคครัวเรือน ซึ่ง NEA ได้มีการส่งเสริมให้
ผู้บริโภคซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ ป ระหยั ด พลั ง งาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ให้เลือกซื้อสินค้าที่มี
การตรวจสอบและได้ รั บ เครื่ อ งหมายคุ ณ ภาพ เช่ น
เครื่องปรับอากาศ (Air-condition) ตู้เย็น (Refrigerators)
เครื่องเป่าผ้าแห้ง (clothes Dryers) โคมไฟ (Lamps)
เป็นต้น โดยมีสัญลักษณ์แสดงบนสินค้าดังนี้
Photo credit: National Environment Agency

การรีไซเคิล

Photo credit: www.zerowastesg.com

NEA ได้เปิดตัวโปรแกรมการรีไซเคิลแห่งชาติ (National Recycling Programme : NRP) เมื่อเดือนเมษายน 2544
เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณของเสียและการรีไซเคิลในบ้านโครงการเคหะ โรงเรียน และนิคมอุตสาหกรรม สรุปสาระดังนี้
- บ้านโครงการเคหะ (Housing & Development Board : HDB) โดย NEA มีโครงการภายใต้ “Door-to-Door
collection with Recycling Bags” ซึง่ ประชาชนรวบรวมเก็บสิง่ ของทีต่ อ้ งการรีไซเคิลไว้ทหี่ น้าประตูบา้ นก่อนเวลา 7.30 น.
ในช่วงเช้าของวันที่ก�าหนดเก็บ และจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บสิ่งของเหล่านั้นเพื่อน�าไปรีไซเคิลอีกครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง
Recycling Bin วางไว้หน้าอาคารที่พักเพื่อเก็บสิ่งของรีไซเคิล โดยเฉพาะกระดาษ ขวดพลาสติก และกระป๋อง
- โรงเรียน NEA มีโครงการภายใต้ the Schools Recycling corner Program ซึง่ มีเป้าหมายให้ความรูแ้ ละปลูกฝัง
นิสยั แก่นกั เรียนในการน�าสิง่ ของเหลือใช้มารีไซเคิลโดยการจัดตัง้ มุมรีไซเคิลในโรงเรียนซึง่ มีถงั ขยะรีไซเคิลส�าหรับกระดาษ
กระป๋อง และขวดน�้าพลาสติก เช่นเดียวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ต้องการรีไซเคิลไว้ให้บริการแก่เด็กนักเรียนด้วย
- นิคมอุตสาหกรรม NEA มีมาตรการในการรณรงค์รีไซเคิลส�าหรับ Jurong town corporation (Jtc) industrial
Estates โดยการจัดตัง้ ศูนย์ถงั ขยะไว้ทกุ มุมของนิคมอุตสาหกรรม เพือ่ เก็บเศษไม้สา� หรับการน�ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้
ยังมีถังขยะส�าหรับเก็บกระดาษ อะลูมิเนียม พลาสติก โลหะ และกระจกอีกด้วย
ทัง้ นี้ NEA ได้กา� หนดการแบ่งเขตเก็บของเสียซึง่ ด�าเนินการโดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาต ข้อมูลเพิม่ เติมดูได้ทเี่ ว็บไซต์ :
www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/ national-recycling-programme

136
140

ด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะสุขอนามัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- การห้ามสูบบุหรี่ สิงคโปร์ได้มกี ฎหมายการห้าม
สูบบุหรีใ่ นบางพืน้ ที่ Smoking Act (Prohibition in certain
Places) เพื่อให้สิงคโปร์มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย
และมีสุขภาพดี ดังนั้นสิงคโปร์จึงได้ห้ามการสูบบุหรี่ใน
บริเวณทีส่ าธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ พิพธิ ภัณฑ์
ห้องสมุด ลิฟต์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารติด
เครื่องปรับอากาศ ร้านเสริมสวย ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการ โดยหากฝ่าฝืนจะถูก
ปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์
รายละเอียดพื้นที่ให้สูบบุหรี่และไม่ให้สูบบุหรี่
ดูได้ที่เว็บไซต์ www.nea.gov.sg/public-health/smoking
Photo credit: todayonline
- สุขอนามัยอาหาร สิงคโปร์ได้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการด้านอาหาร (Food Handlers) ผู้ที่มีส่วนใน
การเตรียมอาหาร เช่น พ่อครัว ผูช้ ว่ ยพ่อครัว พวกเขาจะต้องลงทะเบียนกับ NEA และ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีท่ าง
NEA ได้ก�าหนด คือ Food Hygiene course ภายใต้ Singapore Workforce Development Agency (WDA : www.wda.
gov.sg) ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องส่งพนักงานจ�านวน 1 คน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้าน
สุขอนามัยของร้าน
- การจัดการศูนย์อาหาร (Hawker centers) และตลาด ปัจจุบันนี้ NEA ได้ดูแลจัดการและควบคุมการจัดการ
ศูนย์อาหารและตลาดในสิงคโปร์จา� นวน 107 แห่ง ซึง่ NEA จะท�าหน้าทีใ่ นการดูแลในเรือ่ งใบอนุญาตและด้านสุขอนามัย
ให้มีคุณภาพ รวมถึงการยกระดับตลาดและศูนย์อาหารให้ได้มาตรฐานสูงสุด

ศูนย์อำหำร

Photo credit: thai trade center, Singapore
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- การท�าความสะอาดที่สาธารณะ NEA ได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อที่จะรวมตัวชุมชนให้หันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด นอกจากนี้ NEA ยังได้ส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชนซึง่ เป็นกลยุทธ์ทสี่ า� คัญในการรักษาความสะอาดสถานทีส่ าธารณะด้วย ทัง้ นี้ NEA ได้ออกมาตรการบังคับใช้
อย่างเข้มงวด เช่น ค่าปรับหากท�าผิดกฎรักษาความสะอาด ซึ่งจะถูกปรับเป็นรายกรณีไป
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บทที่

ต้นทุนการทำธุรกิจ

11

บทที่ 11
ต้นทุนการท�าธุรกิจเบื้องต้น
องค์ประกอบส�าคัญในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) บุคลากร ทีถ่ อื ว่าเป็นทรัพยากรส�าคัญทีส่ ดุ ในการจัดตัง้ สถานประกอบการ 2) การเงิน เป็นสิง่ ส�าคัญในการจูงใจให้คนมีความกระตือรือร้น 3) เครือ่ งมือเครือ่ งจักร สามารถผลิตสินค้าได้
รวดเร็วและได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน 4) วัตถุดิบ มีความส�าคัญต่อคุณภาพของสินค้า 5) การจัดการเพื่อสร้างการแข่งขัน
ทางการค้า 6) การตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
ทัง้ นีแ้ ม้วา่ องค์ประกอบข้างต้นจะช่วยให้ธรุ กิจประสบความส�าเร็จ แต่ผปู้ ระกอบการทุกคนทราบดีวา่ สิง่ ทีจ่ ะท�าให้
ธุรกิจเกิดขึน้ ได้คอื “ต้นทุน” เป็นปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั และบ่งบอกได้วา่ ธุรกิจนัน้ ๆ จะมีโอกาสอยูร่ อดมากขนาดไหน
การทราบต้นทุนที่แท้จริงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก�าหนดรายละเอียดและวางแผนงานทางธุรกิจให้เหมาะสม
ซึ่งต้นทุนทางธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ต้นทุนคงที่ (เงินเดือนพนักงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าเช่าสถานที่/ โรงงาน
ค่าเช่าเครื่องจักร รายจ่ายภาษี) และต้นทุนผันแปร (ค่าน�้ามัน ค่าวัตถุดิบ)
ในการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ ต้นทุนคงที่ในการท�า ธุรกิจที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าส�านักงาน และค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า
1. ต้นทุนค่ำเช่ำพื้นที่ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป (For General Industries)
สถำนที่
Jurong
West of tuas Road
West of Sungei Lanchar
Kianteck
West of Jurong River
East of Jurong River
changi North
changi South

SGD/ psm/ annum
14.10-16.32
16.46-24.92
17.66-27.88
17.76-28.16
20.29-30.63
23.06-35.76
29.93-37.14
21.60-37.79
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30-year Lease SGD/ psm
232-290
264-509
298-547
338-584
394-671
514-668
346-691

สถำนที่
Loyang
Woodlands Ave 12
toa Payoh
Serangoon North

SGD/ psm/ annum
25.95-29.54
34.38
65.32
54.16

30-year Lease SGD/psm
564
590
1,083
894

หมายเหตุ : ระยะเวลาการเช่าขั้นต�่า 1 ปี
ที่มา : Jtc corporation (www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages

2. ต้นทุนค่ำเช่ำส�ำนักงำน

ซึ่งย่านธุรกิจส�าคัญๆ ในสิงคโปร์ ได้แก่

- central Business District (cBD)
- Singapore River
- marina Bay/ Rales Place (Southern Part of
Singapore)
- Downtown core (urban Planning Area)
- Shenton Way/ Robinson Rd./ cecil Street

- tanjong Pagar/ Anson Road
- Beach Road/ Bugis
- city Hall/ Suntec city
- orchard/ Sumerset/ Dhoby Ghaut
- chinatown/ clarke Quay/ River Valley
- HarberFront/ Alexandra

ทั้งนี้ผู้ประกอบการดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.singaporeoicespaces.com
สถำนที่
Boat Qua / Rales Place/ marina Bay
chinatown/ tanjong Pagar
orchard/ River Valley
Beach Road/ Bugis/ Rochor

SGD/ psf/ month
3.25-25.00
4.43-11.82
4.80-11.00
3.39-11.84

หมายเหตุ : ระยะเวลาการเช่าขั้นต�่า 2 ปี
ที่มา : www.singaporeoicespaces.com, www.commercialguru.com.sg
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3. ต้นทุนค่ำเช่ำโกดังเก็บสินค้ำ
สถำนที่

SGD/ psf/ month
4.00-5.50
4.00-4.50
4.50-6.75
3.80-5.20
1.80-4.20
1.40-2.40
1.30-3.50
1.60-5.00
1.40-3.00

changi Business Park
international Business Park @ Jurong
one North
Science Park
Northeast Region
North Region
East Region
central/ South Region
West Region
หมายเหตุ : ระยะเวลาการเช่าขั้นต�่า 1 เดือน
ที่มา : warehouserentalsingapore.com

4. ค่ำเช่ำที่พัก (Condominium)
ที่ตั้งอำคำร
บริเวณเขตนอกเมือง เช่น Sengkang, yishun
บริเวณเขตในเมือง เช่น Newton, orchard

เหรียญสิงคโปร์/ เดือน
1,500-5,000
3,500-30,000

หมายเหตุ : ระยะเวลาการเช่าขั้นต�่า 1 ปี
ที่มา: www.propertyguru.com.sg
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ต้นทุนด้านแรงงาน
1. ค่ำยื่นใบขออนุญำตกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ รวมถึงนักศึกษำฝึกงำน
หน่วย : เหรียญสิงคโปร์
ประเภทของบัตร
Professional
Skill & Semi-skill Worker
trainees & Student
Family member
other Pass

Employment Pass
EntrePass
Personalised Employment Pass
S Pass
Work Permit
training Employment Pass
Work Holiday Programme
training Work Permit
Dependant's Pass
miscellaneous Work Pass

ค่ำธรรมเนียม
กำรสมัคร
กำรท�ำบัตร
70
150
70
150
70
150
60
80
30
30
70
150
0
150
30
30
60
150
70
0

ที่มา : www.mom.gov.sg (ministry of manpower)

2. เงินเดือนในอัตรำเฉลี่ยในแต่ละต�ำแหน่ง ได้แก่
ต�ำแหน่ง
พนักงานท�าความสะอาด
พนักงานดูแลสุขภาพ/ พนักงานดูแลเด็กเล็ก
พนักงานขับรถยนต์/ ส่งของ
พนักงานด้านแฟชั่น/ เสื้อผ้า
แอดมิน/ ประชาสัมพันธ์/ เลขานุการ
พนักงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
พนักงานร้านอาหาร/ โรงพยาบาล/ การท่องเที่ยว/ การจัดเลี้ยง
พนักงานดูแลลูกค้า/ คอลล์เซ็นเตอร์
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อัตรำเฉลี่ย/ เหรียญสิงคโปร์/ เดือน
1,713
2,167
2,638
3,000
3,314
4,221
4,489
5,116

ต�ำแหน่ง
พนักงานออกแบบโครงสร้าง/ ก่อสร้าง/ ติดตั้ง
สถาปนิก
พนักงานด้านสุขภาพและพนักงานด้านการแพทย์
วิศวกร
พนักงานซ่อมรถยนต์
พนักงานด้านการบิน
พนักงานบัญชี/ การเงิน
พนักงานด้านการน�าเข้า/ ส่งออก
พนักงานขาย (ปลีกและส่ง)
พนักงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
นักกฎหมาย
พนักงานธนาคาร
อสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหาร

อัตรำเฉลี่ย/ เหรียญสิงคโปร์/ เดือน
5,273
5,339
5,516
5,881
5,950
6,296
6,589
6,650
7,478
7,616
7,720
8,539
10,451
11,731
14,428

หมายเหตุ : ค่าจ้างรายชั่วโมงของลูกจ้างในสิงคโปร์จะอยู่ที่ประมาณ 8-12 เหรียญสิงคโปร์ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและบริษัทที่ว่าจ้าง
ที่มา: www.salaryexplorer.com/salary-survey

3. ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน
ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าสวัสดิการของพนักงานในประเทศสิงคโปร์ตามนโยบายและระเบียบที่ก�าหนดของ
ภาครัฐ สรุปดังนี้
1) เงินสมทบกองทุนส่วนกลาง (central Provident Fund : cPF, www.cpf.gov.sg) ซึ่งอัตรา cPF อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 8.5-17.0 ของเงินเดือนพนักงาน (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58) ทั้งนี้อัตรา cPF จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจ ภายใต้การดูแลจัดการของ cPF Board โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้
ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อน 6 เดือน-1 ปี
2) ค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบ Employment Act ของสิงคโปร์มีสวัสดิการในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
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- พนักงานที่ท�างานอย่างน้อย 3 เดือน จะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์ก�ากับ โดยสวัสดิการดังนี้
ระยะเวลำท�ำงำน
(เดือน)
3
4
5
6 และมากกว่า

จ่ำยเงินเดือนให้
หำกไม่พักที่โรงพยำบำล (วัน)
5
8
11
14

จ่ำยเงินเดือนให้
หำกพักที่โรงพยำบำล (วัน)
15
30
45
60

ทั้งนี้พนักงานที่ท�างานอย่างน้อย 3 เดือน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยสรุปดังนี้
(1) เจ้านายต้องจ่ายค่าปรึกษาทางการแพทย์ medical consultation
(2) ค่ายารักษาโรคจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาการจ้างงาน
อนึ่งพนักงานจะต้องปรึกษาแพทย์ ณ สถานพยาบาล/ โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เช่น changi General
Hospital, Jurong medical centre, KK Women’s and children’s Hospital, Khoo teck Puat Hospital, National cancer
centre, National Dental care, National university Hospital, Singapore General Hospital, All Polychinics under the
Singapore Health Service ที่มา : www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/sick-leave)
(3) ค่าทีพ่ กั ซึง่ การทีผ่ ปู้ ระกอบการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาตินนั้ ผูป้ ระกอบการอาจต้องเป็นผูจ้ ดั หาหรือออกค่าทีพ่ กั
ให้กับลูกจ้าง ขึ้นอยู่กับการท�าสัญญาว่าจ้างท�างาน อาทิ การจัดหาที่พักให้กับพ่อครัวต่างชาติ

ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค
ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

1. ค่ำก๊ำซ

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อัตราค่าก๊าซในรูปแบบท่อก๊าซ คิดเป็น 0.1825 เหรียญสิงคโปร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31
ตุลาคม 2558) ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพื่อติดตั้งและเปิดท่อก๊าซ 60 เหรียญสิงคโปร์/ ครัวเรือน
2) ค่าก๊าซในรูปแบบถัง มีให้เลือกหลากหลายราคาตามปริมาณก๊าซ โดยก๊าซถังปริมาณ 11 กิโลกรัม ราคา 27.50
เหรียญสิงคโปร์ และปริมาณ 12.7 กิโลกรัม ราคา 31 เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ราคาอาจสูงหรือต�่า กว่านี้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับ
บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ
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4. ค่ำธรรมเนียมก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
(Sanitary Appliance Fee)

2. อัตรำค่ำน�้ำประปำ

อัตราค่าน�้าประปาของครัวเรือน ในกรณีที่ใช้
น�า้ ประปาต�า่ กว่า 40 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตรา 1.17 เหรียญสิงคโปร์ต่อลูกบาศก์เมตร และในกรณีที่ใช้น�้าประปา
สูงกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตรา 1.40 เหรียญสิงคโปร์
ต่อลูกบาศก์เมตร ทัง้ นีย้ งั มีคา่ ธรรมเนียมน�า้ (Waterborne
Fee) คิดเป็น 28.03 เซนต์ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าภาษี
น�้า (Water conservation tax) คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ค่าน�้าประปา

เจ้ า ของพื้ น ที่ ต ้ อ งช� า ระค่ า ธรรมเนี ย มก� า จั ด
สิ่งปฏิกูลตามจ�านวนห้องส้วมในแต่ละพื้นที่เป็นประจ�า
ทุกเดือน โดยห้องส้วม 1 ห้อง คิดค่าธรรมเนียม 2.80
เหรียญสิงคโปร์

5. ค่ำธรรมเนียมก�ำจัดขยะ

เจ้าของพื้นที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการก�าจัด
ขยะเป็นประจ�าทุกเดือนโดยพื้นที่ 1 หน่วยนั้นจะคิด
ค่าธรรมเนียมก�าจัดขยะ 7 เหรียญสิงคโปร์

3. อัตรำค่ำไฟฟ้ำ

อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับครัวเรือน คิดเป็น 20.87
เซนต์ตอ่ กิโลวัตต์ชวั่ โมง ในกรณีทใี่ ช้ไฟฟ้าระหว่าง 1- 554
กิโลวัตต์ชั่วโมง และหากสูงกว่า 554 กิโลวัตต์ชั่วโมง
คิดเป็นอัตรา 22.41 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ตั้งแต่
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558) โดยอัตราค่าไฟฟ้า
ควบคุมโดย the Energy market Authority (EmA) ซึ่งจะ
มีการปรับอัตราเป็นรายไตรมาสเพือ่ สะท้อนให้เห็นต้นทุน
ที่เปลี่ยนแปลงตามจริงในการผลิตไฟฟ้า

ที่มา : www.singaporepower.com.sg

ต้นทุนด้านโทรคมนาคม
ต้นทุนด้านคมนาคมนั้น จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและการเลือกใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละบริษัท
ซึ่งในสิงคโปร์บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คือ Singtel, Starhub และ m1
ตัวอย่ำงต้นทุนค่ำโทรศัพท์ของเครือข่ำยโทรศัพท์ SingTel: SingTel Business Fixed Line
รำยกำร
ค่าลงทะเบียนใช้งาน
ช่วงเวลา จ. - ศ. : 09.00 - 19.00 น.
ช่วงเวลา จ. - ศ. : 19.00 - 09.00 น. และช่วงวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ค่ำใช้จ่ำย (เหรียญสิงคโปร์)
42.80 ต่อไตรมาส
หรือ 171.20 ต่อปี
0.0086 ต่อ 30 วินาที
0.0086 ต่อ 1 นาที

รำยกำร
ค่าบริการในการติดตั้ง เรียกเก็บครั้งเดียว
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายโทรศัพท์ ระยะยาวสุด 50 เมตร
จากจุดเชื่อมต่อ
เพิ่มจุดเชื่อมต่อทุก 10 เมตร

ค่ำใช้จ่ำย (เหรียญสิงคโปร์)
53.40
74.90
10.70

ทั้งนี้ การลงทะเบียนใช้งานขั้นต�่าเป็นเวลา 2 ปี
ตัวอย่ำงต้นทุนค่ำอินเทอร์เน็ตของเครือข่ำยโทรศัพท์ SingTel: SingNet eVolve Fibre Broadband
รำยกำร
ค่าลงทะเบียนใช้งานรายเดือน
ความเร็ว
ตัวเลือกโปรโมชั่น
ค่าบริการในการติดตั้ง
เรียกเก็บครั้งเดียว

99.00
10 mbps

ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละตัวเลือก (เหรียญสิงคโปร์)
128.00
158.00
198.00
268.00
368.00
15 mbps 30 mbps 100 mbps 250 mbps 500 mbps
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการสมัคร
535.00

ที่มา : www.singtel.com

ต้นทุนด้านการคมนาคมและต้นทุนโลจิสติกส์
1. ต้นทุนกำรคมนำคม

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการคมนาคมของสิงคโปร์คือ Land transport Authority (LtA, www.lta.gov.sg) โดยเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนด�าเนินการและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งในสิงคโปร์
เพือ่ ท�าให้เกิดความสะดวกสบายของผูใ้ ช้ถนนและผูโ้ ดยสารสาธารณะ ซึง่ LtA ได้กา� หนดอัตราค่าโดยสารและค่าใช้จา่ ยใน
การคมนาคมในสิงคโปร์ แยกประเภทดังนี้
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1) อัตราค่าโดยสารรถประจ�าทาง (BuS)
Fares efective from 5 April 2015
Card Fares ($) for Basic Services
Distance (Km) 0.0 - 5.2
Adult

5.3 -10.2 10.3 - 15.2 15.3 -20.2 20.3 - 25.2 25.3 -30.2 30.3 -35.2 35.3 - 40.2 > 40.2

0.79 - 1.01 1.12 -1.38 1.42 - 1.58 1.62 - 1.77 1.80 - 1.90 1.92 - 1.96 1.97 -2.01 2.02 - 2.06

2.07

Cash fares ($) for Basic Service
Distance (Km)

0.0 - 3.2

3.3 - 6.2

6.3 - 8.2

8.3 -11.2

11.3 -15.2

15.3 -19.2

19.3-23.2

> 23.2

Adult

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.30

2.40

2.50

2) อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิ (mRt)
รำยชื่อสถำนี
MRT
Rales Place
chinatown

Adult fare จำกสถำนี Changi Airport MRT ไปยังเขตต่ำงๆ
ค่ำโดยสำร
รำยชื่อสถำนี
ค่ำโดยสำร
MRT
มำตรฐำน
บัตร Ez-link
มำตรฐำน
บัตร Ez-link
2.40
1.77
marina Bay
2.40
1.80
2.50
1.88
orchard
2.40
1.80

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิม่ เติมอัตราค่าโดยสารรถประจ�าทางและรถไฟฟ้า ได้ท่ี http://www.smrt.com.sg/journey-with-us/fares-claims

3) อัตราค่าโดยสารแท็กซี่
- อัตราค่าโดยสารปกติ (Basic fare)
อัตรำค่ำโดยสำรปกติ (Basic fare)
Flag-Down (inclusive of 1st km or less)
Every 400m thereafter or less up to 10km
Every 350 meters thereafter or less after 10 km
Every 45 secs of waiting or less

Normal
$3.00-$3.40
$0.22
$0.22
$0.22
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Limousine
$3.90
$0.22
$0.22
$0.22

Chrysler
$5.00
$0.33
$0.33
$0.33

การเดินทางโดยแท็กซี่ในช่วงเร่งด่วนคือ ช่วง 06.00-09.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และช่วง 18.00-24.00 น.
ของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของอัตราปกติ และการเดินทาง
โดยแท็กซีห่ ลังเวลาเทีย่ งคืนจนถึง 05.59 น. จะต้องเสียค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นอกจากนี้ หากการ
เดินทางในบริเวณรอบเมืองในช่วงเวลา 17.00-24.00 น. ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มอีก 3 เหรียญสิงคโปร์
- อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบิน changi ไปยังเขตในเมือง
• นอกจากเสียค่าโดยสารรถแท็กซีใ่ นอัตราปกติแล้ว ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก 3 เหรียญสิงคโปร์ และหากเป็น
เวลา 17.00-24.00 น. ของวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 5 เหรียญสิงคโปร์/ เที่ยว
• Fixed Fares transport
- Airport Shuttle ไปยังโรงแรมในเมือง ค่าบริการ 9 เหรียญสิงคโปร์/ คน/ เที่ยว
- Premium taxi ค่าบริการ 55 เหรียญสิงคโปร์/ เที่ยว/ ผู้โดยสาร 4 คน
- Large taxi ค่าบริการ 60 เหรียญสิงคโปร์/ เที่ยว/ ผู้โดยสาร 7 คน
4) การเรียกเก็บค่าผ่านทาง Electronic Road Pricing (ERP) และค่าจอดรถที่หักค่าจอดโดยอัตโนมัติ
ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในสิงคโปร์จะต้องติดตั้ง
เครื่อง in-Vehicle unit (iu) ภายในรถด้านขวามือของ
คนขับเพื่อสอดบัตรเงินสด (cash card) ในการช�าระค่า
ผ่านทาง Electronic Road Pricing (ERP) และค่าจอดรถ
ที่หักค่าจอดโดยอัตโนมัติตามที่ Land and transport
Authority (LtA) ก�าหนดไว้ สรุปดังนี้
ภาพ in-Vehicle unit (iu)

(1) Electronic Road Pricing System (ERP)
ERP คือ ระบบทีใ่ ช้จดั การความแออัดของรถยนต์
บนท้องถนน โดยติดตัง้ ไว้บนถนนสายทีม่ กี ารจราจรแออัด
76 สาย เช่น Anson Road, AyE on clementi Ave 6
towards city, Beach Road, Bencoolen Street, cairnhill
Road, clemenceau Avenue, ctE / Havelock Road,
Victoria Street, ctE / merchant Road, EcP (city),
Fullerton Road at one Fullerton, Nicoll Highway,
orchard Road, orchard Link, PiE Slip Road into ctE,
temasek Boulevard เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดูข้อมูล
จุดที่ตั้ง ERP ได้ที่เว็บไซต์ www.sgcarmart.com/news/
carpark_index.php?loc=all&7yp=erp

การเก็บค่าใช้บริการโดยระบบ ERP จะช่วยกระตุน้
ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้บริการบนท้องถนนนั้นเปลี่ยนช่วงเวลา
หรื อ เส้ น ทางในการเดิ น ทางเพื่ อ ลดความแออั ด บน
ท้องถนนในเขตเมือง ส�าหรับการช�าระค่าบริการนั้น
มีอัตราค่าใช้บริการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและ
ประเภทของยานพาหนะ
อัตราค่าใช้บริการผ่านระบบ ERP คิดตามจุดทีต่ งั้
ERP และเวลาผ่าน ERP โดยเรียกเก็บระหว่าง 0.50- 3.00
เหรียญสิงคโปร์/ ครัง้ ตามเวลาทีผ่ า่ นจุด ERP ซึง่ มีตวั อย่าง
ค่าบริการส�าหรับรถยนต์ ดังนี้
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จุดที่ตั้ง ERP

วัน

เวลำ
08.00-08.05
08.05-08.30
08.30-09.00
09.00-09.25
12.00-12.05
18.00-18.05
18.05-18.55
12.30-12.35
12.35-18.30
18.30-18.35
18.35-19.55

จันทร์-ศุกร์
Victoria Street

เสาร์
Victoria Street

เสาร์

ค่ำบริกำร/ เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
1.00
2.00
2.50
2.00
0.50
2.30
3.00
0.50
1.00
1.50
2.00

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบอัตราค่าผ่านทางระบบ ERP ได้ที่ http://interactive map.onemotoring.com.
sg/mapapp/index.html?param=redirect
ทั้งนี้ในกรณีที่ได้ขับรถผ่านเครื่อง ERP แต่ไม่ได้ใส่บัตรมูลค่าเงินในเครื่อง in-Vehicle unit (iu) หรือเงินในบัตร
มีมูลค่าไม่เพียงพอ ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งค่าปรับ ซึ่งท่านต้องจ่ายค่าผ่านทางตามจริงและค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มอีก
10 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง และต้องช�าระภายในสองอาทิตย์นับจากวันที่ซึ่งระบุในจดหมาย

ป้าย ERP และจุดที่ตั้ง ERP ในเขตต่างๆ
Photo credit : Land transport Authority, one motoring
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(2) การเรียกเก็บค่าจอดรถที่หักค่าจอดโดยอัตโนมัติ

สิงคโปร์เรียกเก็บค่าบริการจากการจอดรถโดยใช้ระบบเรียกเก็บอัตโนมัติ ซึ่งอัตราค่าจอดรถจะขึ้นอยู่กับสถานที่
ที่จอดรถและช่วงเวลาในการจอดรถ ตัวอย่างเช่น
สถำนที่
marina Bay Sands @ marina Bay
uoB centre @ Rales
chinatown Point @ chinatown
Shaw House @ orchard

ค่ำจอดรถ/ เหรียญสิงคโปร์/ ชั่วโมง
7.00-12.00
2.35-5.24
2.56-2.68
1.70-3.50

ทั้งนี้ผู้ที่ใช้บริการที่จอดรถนั้นๆ เป็นประจ�า สามารถจ่ายเงินค่าจอดรถเป็นแบบรายเดือน เพื่อความสะดวกและ
ประหยัด โดยค่าบริการประมาณเดือนละ 110-300 เหรียญสิงคโปร์ ทัง้ นีส้ ามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการทีจ่ อดรถตาม
สถานที่ต่างๆ ได้ที่ http://www.sgcarmart.com /news/carpark_index.php?tyP=carpark&Loc=all&gclid=cJe1jq7xn8ccFRAljgodAikKcw
นอกจากนี้ มีบางแห่งเป็นทีจ่ อดรถกลางแจ้ง (open car Park) ซึง่ ใช้บตั รคูปองในการจอดรถ โดยอัตราค่าจอดรถ
0.50-1.00 เหรียญต่อชั่วโมง

Photo credit : thai trade center, Singapore
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Photo credit : the Straits times

Photo credit : Photobucket

2. ต้นทุนโลจิสติกส์
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับจาก the World Bank ปี 2557 เป็นศูนย์โลจิสติกส์อันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยมีบริษัท
โลจิสติกส์ส�าคัญๆ ได้แก่ DHL, KuEHNE, NAGEL, SANKyu, ScHENKER, toLL, uPS และ yuSEN LoGiSticS
จัดตั้งส�านักงานภูมิภาคในสิงคโปร์
ส�าหรับอัตราค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์/ การขนส่งระหว่างสิงคโปร์กับไทย สรุปดังนี้
กำรขนส่งระหว่ำง
สิงคโปร์กับไทย

ผลิตภัณฑ์
อาหารเน่าเสียยาก เช่น แป้ง
น�้าตาล (Non-Perishable Foods)
อาหารแช่แข็ง (Frozen Foods)

โดยเรือ
เครื่องดื่มกระป๋อง/ ขวด
Bottled Beverages
เคมีภัณฑ์ (chemicals)
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ขนำดของ
กำรประมำณรำคำ (USD)
ตู้คอนเทนเนอร์
20 ฟุต
713.39-788.49
40 ฟุต
1,064.77-1,176.85
45 ฟุต
1,171.24-1,294.53
20 ฟุต
804.32-888.98
40 ฟุต
1,200.47-1,326.84
45 ฟุต
1,320.52-1,459.52
20 ฟุต
727.38-803.95
40 ฟุต
1,085.46-1,199.92
45 ฟุต
1,194.21-1,319.91
20 ฟุต
719.39-803.95
40 ฟุต
1,064.77-1,199.92
45 ฟุต
1,171.24-1,319.91

กำรขนส่งระหว่ำง
สิงคโปร์กับไทย

รถบรรทุก

เครื่องบิน

ขนำดของ
กำรประมำณรำคำ (USD)
ตู้คอนเทนเนอร์
40 ฟุต
3,909.35-4,320.86
อาหารเน่าเสียยาก เช่น แป้ง น�้าตาล
(Non-Perishable Foods)
45 ฟุต
4,183.01-4,623.33
40 ฟุต
3,985.26-5,504.77
อาหารแช่แข็ง (Frozen Foods)
45 ฟุต
4,264.23-4,713.10
40 ฟุต
3,871.40-4,278.91
เครื่องดื่มกระป๋อง/ ขวด
Bottled Beverages
45 ฟุต
4,142.40-4,578.44
40 ฟุต
4,099.13-4,530.62
เคมีภัณฑ์ (chemicals)
45 ฟุต
4,386.07-4,847.70
อาหารเน่าเสียยาก เช่น แป้ง น�้าตาล
1,039.06-1,150.14
และเมล็ดธัญพืชตากแห้ง
100
กิ
โ
ลกรั
ม
(Non-perishable Foods)
100x100x100
อาหารแช่แข็ง (Frozen Foods)
1,039.83-1,152.69
ซม.
เครื่องดื่มกระป๋อง/ ขวด
1,039.17-1,150.49
Bottled Beverages
100 กิโลกรัม
สารเคมี/ วัสดุอัตราย
100x100x100
1,039.17-1,148.55
(chemicals/ Hazardous material)
ซม.
ผลิตภัณฑ์

ที่มา: http://worldfreightrates.com
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กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การนำเข้าและส่งออก

บทที่

12

บทที่ 12
กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การน�าเข้าและส่งออก
การน�าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศสิงคโปร์
ควบคุมภายใต้กฎหมาย
- the custom Act (www.customs.gov.sg/
tupNav/ieg/act/customs+Act.html)
- Regulation of import and Export Act (www.
customs.gov.sg/.../Act/Regulation+of+imports+and+Exports+Act.html)
- Good and Services tax Act ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการก�าหนดการจัดเก็บภาษีสินค้าและ
บริการ (GSt ) (www.customs.gov.sg/.../leg/act/
goods+and+services+tax+act.html)
- Free trade Zone Act ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยเขตปลอดภาษีในสิงคโปร์ (www.customs.gov.sg/
tupNav/ieg/act/Free+trade+Zones+Act.html)

หน่วยงานส�าคัญที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแล
การน�าเข้าและการส่งออกสินค้า ได้แก่
1) Department of custom ท�าหน้าทีค่ วบคุมดูแล
การน�าเข้า/ การส่งออกสินค้าทุกประเภท (www.customs.
gov.sg)
2) international Enterprise (iE) Singapore
ท�าหน้าที่ออกใบอนุญาตการน�าเข้า/ ส่งออกสินค้า รวม
ถึงใบอนุญาตน�าเข้าสินค้าเฉพาะประเภท อาทิ ข้าว (www.
iesingapore.gov.sg)
3) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA)
ท�าหน้าทีอ่ อกใบอนุญาตการน�าเข้า/ ส่งออกสินค้าอาหาร
(www.ava.gov.sg)

การน�าเข้าสินค้ามายังประเทศ
สิงคโปร์
สินค้าทีน่ า� เข้ามายังประเทศสิงคโปร์ทกุ ประเภทจะ
ต้องช�าระค่าภาษีสินค้าและบริการ (Goods & Services
tax : GSt) ในอัตราร้อยละ 7 ทั้งสินค้าที่ต้องเสียและ
ไม่เสียภาษีสรรพสามิต (Excise tax) โดยสินค้าทีต่ อ้ งเสีย
ภาษีสรรพสามิตประกอบไปด้วยสินค้า 4 ประเภท คือ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรีแ่ ละผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยานยนต์
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Photo credit: www.custom.gov.sg, www.iesingapore.gov.
sg, www.ava.gov.sg
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2) กำรน�ำเข้ำสินค้ำควบคุม
การน�าเข้าสินค้าควบคุมซึ่งผู้น�าเข้าจะต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตการน�าเข้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงสามารถน�าเข้าได้ รายการสินค้า
ควบคุม ได้แก่
- ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์/ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ซึง่ การน�าเข้าสินค้าฯ จะมีหน่วยงาน Agri-Food Veterinary
Authority (AVA) และ Food control Department (FcD)
ของสิงคโปร์ท�าการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะอนุญาต
ให้น�าเข้า นอกจากนี้ บริษัทต้องแสดงเอกสารที่ได้
รับอนุญาตส่งออกสินค้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วย
- สินค้าข้าว ผูน้ �าเข้าสิงคโปร์ตอ้ งขออนุญาตจาก
international Enterprise (iE) Singapore เพื่อการน�าเข้า
และการส�ารองข้าวในคลังสินค้าที่ก�าหนด
- เพชรดิบ (Rough Diamond) ผูน้ า� เข้าสิงคโปร์ตอ้ ง
ขออนุญาตจาก Singapore customs ก่อนที่จะน�าเข้า

การน�าเข้าสินค้าโดยผูน้ า� เข้ารับผิดชอบในการช�าระ
ภาษีสนิ ค้าและบริการ ภาษีสรรพสามิต และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับศุลกากร ในการนี้ผู้น�าเข้าต้อง
สมัครใช้ระบบ inter-Bank GiRo (iBG) กับทางศุลกากร
หรือแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ส�าหรับผูน้ า� เข้าในสิงคโปร์ ต้องจดทะเบียนจัดตัง้
บริษทั กับหน่วยงานสิงคโปร์ชอื่ Accounting & corporate
Regulatory Authority: AcRA (www.acra.gov.sg) เมื่อ
ได้รบั ใบอนุญาตแล้วจึงสามารถน�าเข้าสินค้าได้ ทัง้ นีผ้ นู้ า� เข้า
ต้องขอใบอนุญาต (Permit) ในการน� าเข้าสินค้าต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับสินค้าที่น�าเข้า ทั้งที่เป็น
สินค้าควบคุมหรือไม่ควบคุมก็ตาม อนึ่งสินค้าที่น�าเข้า
โดยขนส่งผ่านทางท่อ ซึง่ ไม่ผา่ นจุดตรวจสอบสินค้าน�าเข้า
เช่น ก๊าซธรรมชาติ น�้าประปา ไฟฟ้า ซึ่งผู้น�าเข้าต้องขอ
อนุญาตน�าเข้าก่อนด้วย ข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.customs.
gov.sg /leftNav/trade/val/List+of+Dutiable+Goods.html
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การค� า นวณภาษี แ ละอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
1) กำรค�ำนวณภำษีสินค้ำและบริกำรและภำษี
สรรพสำมิต
1.1) การค�านวณภาษีสนิ ค้าและบริการ (GSt) จะ
ค�านวณจากมูลค่าของสินค้าซึ่งหมายรวมถึงค่าต้นทุน
สินค้า (cost) ค่าประกันภัย (insurance) และค่าระวาง
สินค้า (Freight) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดของการน�าเข้าสินค้า (ถ้ามี)
1.2) การค�านวณภาษีสรรพสามิต (Excise tax)
ในสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรีแ่ ละ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จะค�านวณจากมูลค่าของสินค้ากับอัตราภาษี สรรพสามิต
ของสินค้าแต่ละชนิด ณ จุดน�าเข้าสินค้า ซึง่ ข้อมูลรายการ
สินค้าและอัตราภาษีดเู พิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.customs.
gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+ Goods.html

ทั้งนี้รายละเอียดรายการสินค้าที่สิงคโปร์ควบคุม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดูเพิม่ เติมได้ท่ี www.customs.
gov.sg/leftNav/trad/tradeNet/List+of+controlled+Goods+-+imports.html ซึง่ ในรายการของสินค้าควบคุม
จะปรากฏหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการออกใบอนุญาตด้วย
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีข้อก�าหนดในการห้ามน�าเข้า
สินค้าจากบางประเทศอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.customs.gov.sg/stgc/leftNav/san/united+
Nations+Security+council+ (uNSc)+Sanctions.html
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3) กำรน�ำเข้ำสินค้ำภำยใต้ License Warehouse Scheme (LWS) และ Zero GST Warehouse Scheme (ZGS)
3.1) การน�าเข้าสินค้าภายใต้ License Warehouse Scheme (LWS, www.customs.gov.sg/ leftNav/trade/...../
Licensed+Warehouse+Shame.html) เป็นพืน้ ทีค่ ลังสินค้าทีผ่ นู้ า� เข้าได้รบั อนุญาตและมีใบประกอบธุรกิจจาก Singapore
customs เพื่อการเก็บรักษาสินค้าที่น�าเข้าซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยานยนต์ และน�้ามันปิโตรเลียม โดยยังไม่ต้องเสียภาษีทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีสินค้าและบริการ
จนกว่าจะขออนุญาตน�าสินค้าดังกล่าวออกจากคลังสินค้านัน้ ๆ เพือ่ จ�าหน่ายในประเทศ จึงต้องเสียภาษีสนิ ค้าและบริการ
รวมถึงสินค้าสรรพสามิต โดยใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ คลังสินค้าแบบ 1 (ประเภท Standard) แบบ 2
(ประเภท intermediate) และแบบ 3 (ประเภท Enhanced & Premium)
ทั้งนี้อัตราค่าเช่าคลังสินค้าขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าที่ต้องเสียภาษี หรืออัตราเฉลี่ยมูลค่าภาษีของบริษัทผู้น�าเข้าใน
เดือนที่ผ่านมา อัตราค่าเช่าสรุปดังนี้
มูลลค่ำสินค้ำที่ต้องเสียภำษีหรืออัตรำเฉลี่ยมูลค่ำภำษีของผู้น�ำเข้ำ
ในเดือนที่ผ่ำนมำ
1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือน้อยกว่า
มากกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ - 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์
10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือมากกว่า

ค่ำเช่ำ : เหรียญสิงคโปร์/ เดือน
2,500
4,000
21,000

3.2) การน�าเข้าสินค้าภายใต้ Zero GSt Warehouse Scheme (ZGS, www.customs.gov.sg/ leftNav/…/zero+GSt+Warehouse+Schame.html) หน่วยงานทีจ่ ดั การ คือ Singapore customs (Sc) เป็นพืน้ ทีค่ ลังสินค้าส�าหรับเก็บ
สินค้าทัว่ ไปทีน่ า� เข้าโดยไม่เข้าข่ายเสียภาษีสรรพสามิต โดยขอยกเว้นภาษี GSt ได้ ซึง่ คลังสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
คลังสินค้าแบบ 1 : ร้อยละ 80 ของสินค้าที่น�าเข้าใช้ส�าหรับการส่งออกต่อ
คลังสินค้าแบบ 2, 3 : เก็บรักษาสินค้าทัว่ ไปทีน่ า� เข้าและสามารถขนย้ายสินค้าได้ระหว่างคลังสินค้า ZGS ในเขตต่างๆ
ทั้งนี้ค่าเช่าคลังสินค้า Zero GSt มีดังนี้
อัตรำเฉลี่ยมูลค่ำสินค้ำที่เก็บ
1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือน้อยกว่า
มากกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ - 5 ล้านเหรียญสิงคโปร์
5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือมากกว่า

ค่ำเช่ำ: เหรียญสิงคโปร์/ เดือน
1,000
2,500
4,000
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อนึ่งคลังสินค้า ZGW ไม่สามารถใช้เพื่อเก็บรักษาสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้
- สินค้าที่ต้องเสียภาษี
- สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
- สินค้าที่จ่าย GSt แล้ว
4) กำรน�ำเข้ำสินค้ำแบบชั่วครำว
สินค้าทุกชนิดยกเว้นเหล้าและบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จะได้รับการอนุญาตจากศุลกากรสิงคโปร์ให้สามารถน�า
สินค้าเข้าเป็นการชั่วคราวได้ในระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีสินค้าและบริการ (GSt)
โดยการน�าเข้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเข้าร่วมนิทรรศการ การประมูล งานแสดงสินค้า การซ่อมแซม การสาธิต การทดสอบ
และการแสดง ทั้งนี้เมื่อถึงเวลา 6 เดือนแล้ว ผู้น�าเข้ายังไม่ได้ส่งออกสินค้าดังกล่าว ผู้น�าเข้าจะต้องจ่ายภาษีทุกประเภท
สินค้าที่สามารถน�าเข้าภายใต้ the temporary import Scheme (tiS) นั้นรวมถึง
ก. อุปกรณ์เฉพาะด้าน
ข. สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ค. สัตว์ที่มีชีวิตซึ่งน�าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหรือเพาะพันธุ์
ง. ยานพาหนะซึ่งน�าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสาธิต การฝึกฝน หรือการแข่งรถในสิงคโปร์
จ. อุปกรณ์การแพทย์และสินค้าส�าหรับการบรรเทาภัยพิบัติ
ฉ. ระบบเทคนิคพิเศษ อุปกรณ์ และสัตว์ที่มีชีวิตที่ใช้ส�าหรับการแสดง
ช. สินค้าส�าหรับใช้จัดแสดงหรือใช้งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานที่คล้ายกัน
ซ. ม้า เรือส่วนตัว หรืออากาศยานและยานพาหนะที่น�าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันกีฬาหรืองานที่
คล้ายกัน
ฌ. ยานพาหนะส�าหรับการใช้งานส่วนตัวหรือชั่วคราว
ญ. สินค้าทางวิทยาศาสตร์และสินค้าทางเทคนิคที่ได้รับการอนุมัติ
ทั้งนี้หากละเมิดจะได้รับโทษ ดังนี้
- หากไม่สามารถส่งสินค้าออกจากสิงคโปร์ตามเวลาที่ก�าหนดจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์
- หากยื่นข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือมูลค่าเทียบเท่ากับภาษี
ทุกประเภทที่ต้องจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่า หรือถูกจ�าคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจ�าและปรับ
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5) กำรน�ำเข้ำสินค้ำทีถ่ กู ส่งออกไปแล้วกลับเข้ำ
ประเทศสิงคโปร์ (Re-import of Singapore – made
Goods, www.customs.gov.sg/.../Re-importation+of+
singapore-made+GoodsGoods+of+ Foreign +origin.
html)
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในสิ ง คโปร์ แ ล้ ว ส่ ง ออกไปตลาด
ต่างประเทศหากมีการน�ากลับเข้ามาในสิงคโปร์ ผูน้ า� เข้าทีม่ ี
การลงทะเบียนไว้กับ inland Revenue Authority of
Singapore (iRAS: www.iras.gov.sg) จะได้รบั การผ่อนปรน
ภาษี GSt ซึ่งรายการสินค้ามีดังนี้
- สินค้าทีผ่ ลิต ประกอบ หรือด�าเนินการในสิงคโปร์
- สินค้าที่น�าเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อจุดประสงค์ที่
จะส่งออกต่อ
- สินค้าที่ส่งออกชั่วคราวเพื่อการซ่อมแซมหรือ
การเช่า
- สินค้าตัวอย่างที่ส่งออกเพื่อให้ได้รับการสั่งซื้อ
- ยานยนต์ทจี่ ดทะเบียนในสิงคโปร์และส่งออกเพือ่
การกีฬา การแข่งขันหรือกิจกรรมที่คล้ายกัน
- ม้า เรือส่วนตัว หรืออากาศยาน
ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีเงื่อนไขตรงตามที่
ก�าหนด ดังนี้
1. การส่งออกสินค้าที่มีเจตนาจะน�าสินค้ากลับ
เข้ามาอีกครั้ง
2. การส่งออกสินค้าโดยมีใบอนุญาตทีค่ รอบคลุม
ถึงการส่งออกชั่วคราว
3. สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้า ไม่ได้โอนให้บคุ คลอืน่
นอกประเทศสิ ง คโปร์ ใ นเวลาที่ ท� า การส่ ง ออกหรื อ
ในขณะที่สินค้าอยู่ต่างประเทศ
ในกรณีที่มีการส่งออกสินค้าไปแล้ว แต่ได้รับ
การปฏิเสธและส่งกลับคืนมายังประเทศสิงคโปร์ ผูป้ ระกอบการ
สามารถน�าสินค้ากลับเข้าประเทศโดยไม่เสียภาษีสินค้า
และบริการ (GSt) หากตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. สินค้าถูกส่งออกโดยผู้ประกอบการและสินค้า
ส่งกลับให้ผู้ประกอบการรายเดียวกัน
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเป็นเจ้าของ
สินค้า

3. สินค้าที่น�ากลับเข้ามาจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
โดยปราศจากการดัดแปลงหรือเข้าสูก่ ระบวนการเปลีย่ นแปลง
ขณะอยู่ต่างประเทศ
โดยถ้ า หากสิ น ค้ า ที่ น� า กลั บ เข้ า มาใหม่ นั้ น มี
การดัดแปลงหรือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงขณะอยู่
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีสินค้าและ
บริการ (GSt) โดยช�าระภาษีทจี่ ดุ น�าเข้าสินค้า โดยใช้พนื้ ฐาน
มูลค่าของสินค้าที่น�ากลับเข้ามาใหม่
6) ตัวอย่ำงกำรน�ำเข้ำสินค้ำสู่ตลำดสิงคโปร์
อำทิ ข้ำว ผัก/ ผลไม้ ส ด ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอำง
และทรำย/ แกรนิต
ในการน�าเข้าสินค้าแต่ละประเภทเพือ่ จ�าหน่ายใน
ตลาดสิงคโปร์ จะมีความแตกต่างกันเป็นไปตามระเบียบ
การน�าเข า้ สินค า้ แต่ละประเภท ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
สินค้าส�าคัญ 4 ประเภท คือ ข้าว ผัก/ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�าอาง และทราย/ แกรนิต ซึง่ รายละเอียดข้อมูลดังนี้
6.1) สินค้าข้าว

Photo credit: english.hotel-thailande.com,
www.bloomberg.com
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การน�าเข้าข้าวควบคุมโดยกฎหมาย Price control (Rice) 1990 และ Price control Act (chapter 244) ซึง่ ออกโดย
ministry of trade and industry โดยก�าหนดว่าผู้น�าเข้าข้าวจะต้องด�าเนินการ ดังนี้
(1) ผูน้ า� เข้าต้องจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับหน่วยงานสิงคโปร์ชอื่ Accounting & corporate Regulatory Authority
(AcRA) ก่อน ซึง่ ยืน่ ใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.acra.gov.sg นอกจากนี้ บริษทั ต้องแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั มอบอ�านาจเพือ่ สมัคร
ขอใช้ Singpass (รหัสส่วนตัวส�าหรับท�าธุรกรรมออนไลน์) และด�าเนินการแทนบริษทั โดยสมัครผ่าน www.singpass.gov.sg
ซึ่ง Singpass ใช้ส�าหรับการติดต่อท�าธุรกรรมและด�าเนินการต่างๆ ออนไลน์กับราชการ รวมทั้งการเสียภาษี
(2) ต้องขอใบอนุญาตจาก international Enterprise (iE) Singapore ซึง่ เป็นหน่วยงานบริหารการน�าเข้าข้าว และต้อง
ขอใบอนุญาตการน�าเข้า (import License) จาก iE Singapore ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้าเพื่อการค้าส่ง เพื่อเข้ามาจ�าหน่าย
ในสิงคโปร์ หรือส่งออกต่อ (Re-export)
iE Singapore ก�าหนดใบอนุญาตการน�าเข้าข้าวออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
อันดับ
ประเภทของใบอนุญำต
1 ใบอนุญาตเพื่อการน�าเข้าส�าหรับค้าส่ง
ที่เป็น Stockpile Grade Rice
2 ใบอนุญาตเพื่อการน�าเข้าส�าหรับค้าส่ง
ที่เป็น Non-Stockpile Grade Rice
3 ใบอนุญาตน�าเข้าเพื่อการส่งออกต่อ
(Re-Export)
4 ใบอนุญาตเพื่อการน�าเข้าส�าหรับการผลิต
5 ใบอนุญาตเพื่อการค้าส่งสินค้าข้าว

ประเภทข้ำว
ข้าวขาว (White Rice) Basmati Rice, Parboiled Rice และ Ponni
Rice และผูน้ า� เข้าต้องอยูใ่ นระบบ Rice Stockpile Scheme (RSS)
ข้าวเหนียว Brown Rice, Red Rice, cargo Rice และ Wild Rice
ข้าวเพื่อการส่งออกต่อเท่านั้น สินค้าจะต้องเก็บที่ Free trade
Zone (FtZ)
ข้าวขาวหัก 100% ส�าหรับการผลิตสินค้า
ไม่สามารถน�าเข้าข้าวจากต่างประเทศ ใบอนุญาตนีส้ �าหรับพ่อค้า
ที่ท�าการค้าส่งสินค้าข้าวทุกประเภทเพื่อจ�าหน่ายในสิงคโปร์

การยืน่ ขอรับใบอนุญาตการน�าเข้าข้าว ซึง่ ผูน้ า� เข้าต้องเป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในสิงคโปร์และต้องด�าเนินการสมัคร
ทางเว็บไซต์ คือ www.business.gov.sg/licences โดยมีค่าธรรมเนียม 50 เหรียญสิงคโปร์/ ใบอนุญาตตลอดชีพ
ซึ่ง Price control unit จะด�าเนินการพิจารณาภายใน 3-5 วันท�าการ
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(3) ผูน้ า� เข้าข้าวต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดของ Rice
Stockpile Scheme (RSS) ซึ่งก�าหนดเรื่องเกี่ยวกับ
การเก็บสต็อกข้าว ตามกฎหมาย Price control (Rice)
1990 และ Price control Act (chapter 244) เพื่อให้มี
ข้าวในตลาดเพียงพอส�าหรับการบริโภคในประเทศ
กฎหมายการสต็อกข้าว โดยผู้น�าเข้าข้าวหอม
ข้าวขาว ข้าวหัก Basmati Rice, Parboiled Rice และ
Ponni Rice ต้องท�าการส�ารองข้าวสารไว้ในปริมาณ 2 เท่า
ของปริมาณทีน่ า� เข้าแต่ละเดือน โดยก�าหนดปริมาณน�าเข้า
ขัน้ ต�า่ 50 เมตริกตัน/ เดือน ทัง้ นีส้ า� หรับข้าวกล้อง (Brown
Rice) และข้าวเหนียว (Glutinous Rice) ต้องท�าการส�ารอง
ไว้ปริมาณ 5 เมตริกตัน ซึ่งการส�ารองข้าวต้องเก็บไว้ที่
โกดังสินค้าของรัฐบาล Singapore Storage & Warehouse
Pte. Ltd. (SSW)

6.2) สินค้าผัก/ ผลไม้สด

Photo credit: social.tnews.co.th

ภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนกับ Account
and corporate Regulatory Authority (AcRA) และขอ
ใบอนุญาตน�าเข้าสินค้าจาก international Enterprise
Singapore (iE Singapore) แล้ว ต่อไปจะต้องขอลงทะเบียน
มีใบอนุญาตน�าเข้าผัก/ ผลไม้สดไว้กับ Agri-Food &
Veterinary Authority (AVA) ผ่านทาง tradeNet จึงสามารถ
น�าเข้าเพื่อจ�าหน่ายในตลาดสิงคโปร์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
iE Singapore ได้เริ่มใช้ข้อก�าหนดใหม่ส�าหรับผู้น�าเข้าที่มี
ใบอนุญาตน�าเข้าข้าวทั้ง (1) ข้าวขาว (White Rice) และ
(2) Parboiled Rice, Basmati Rice และ Ponni Rice
ซึง่ iE Singapore ก�าหนดให้คดิ ปริมาณการส�ารองข้าวใน
2 กลุ่มนี้เพียงครั้งเดียว เป็น 2 เท่าของปริมาณที่น�าเข้า
แต่ละเดือน ซึ่งผู้น�าเข้าสามารถที่จะใช้ข้าวใน 2 กลุ่มนี้
ทุกประเภทรวมกันเพื่อการค�านวณส�าหรับปริมาณใน
การส�ารองข้าว อย่างไรก็ตาม ข้อก�าหนดปริมาณขัน้ ต�า่ ของ
ปริมาณในการน�าเข้าต่อเดือนยังคงอยู่ที่ 50 เมตริกตัน

ในการน�าเข้าสินค้าผัก/ ผลไม้สดสู่ตลาดสิงคโปร์
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการน�าเข้าของสิงคโปร์ ภายใต้
the Food Regulations/ the control of Plants Act
(www.ava.gov.sg) ทีม่ ขี อ้ ก�าหนดเรือ่ งสารยาปราบศัตรูพชื
สารรักษา/ ถนอมผลไม้ตกค้างอย่างเคร่งครัด
เมือ่ ผูป้ ระกอบการสมัครขอใบอนุญาตในการน�าเข้า
จะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) เลขที่ใบอนุญาตของบริษัท
(2) รายละเอียดของสินค้า จะต้องมีการแจ้งถึง
รายละเอียดรหัสของสินค้า (cA/Sc) (http://www.customs.
gov.sg/nacwc/leftNav/imp/import+from+or+Export+
to+member+States.html) และปริมาณสินค้าตามรหัส
cA/Sc ในหน่วยปริมาณสุทธิที่ก�าหนดไว้ (ที่สอดคล้อง
กับรหัส HS)

อนึ่งการยื่นขอเปลี่ยนปริมาณการน�าเข้าในแต่ละ
เดือนนัน้ ผูน้ า� เข้าสามารถยืน่ ขอได้ 1 ครัง้ /เดือน อย่างไรก็ดี
ผู้น�าเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก iE Singapore
ก่อนวันที่ 25 ของเดือน เพื่อการน�าเข้าในเดือนต่อไป
ส�าหรับผู้น�าเข้าที่ต้องการน�าเข้าลดลง จะต้องขออนุมัติ
จาก iE Singapore ล่วงหน้า 3 เดือนก่อน
ทั้งนี้การส่งเอกสารขอรับการอนุญาตให้น�าเข้า
ในแต่ละครั้ง (Permit Declaration) ผู้น�าเข้าจะต้องส่ง
เอกสารทางระบบ tradeNet เท่านั้น (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2554)
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ทั้งนี้หน่วยงานที่ท�าการตรวจสอบ คือ Food
control Department (FcD) ให้ความส�าคัญและตรวจสอบ
สินค้าที่น�าเข้าอย่างเคร่งครัด โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไป
สุ่มตรวจสินค้าขณะที่น�าเข้า หากพบสารตกค้าง FcD
จะพิจารณาให้สง่ สินค้านัน้ กลับประเทศผูส้ ง่ ออก หรือให้
ท�าลายสินค้าทิง้ ทันทีโดยเก็บค่าใช้จา่ ยจากผูน้ า� เข้า อีกทัง้
อาจด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้น�าเข้า โดยส่งเรื่อง
ฟ้องศาลตามกรณี

ทัง้ นีก้ ารขอรับใบอนุญาตในการน�าเข้านี้ ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ www.customs.gov.sg /.../Health+Sciences+
Authority+-+cosmetic+control ซึ่งภายใต้ ASEAN
cosmetic Directive (AcD) ผู้น�าเข้าไม่ต้องมีใบอนุญาต
น�าเข้าเครือ่ งส�าอาง รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.hsa.
gov.sg
6.4) สินค้าทรายและหินแกรนิต

6.3) สินค้าเครื่องส�าอาง (cosmetics)

Photo credit: www.drfranklipman.com
Photo credit: archive.onearth.org,
jual-granit-murah.blogspot.com

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล คือ cosmetic control
unit (ccu ภายใต้ Health Sciences Authority, ministry
of Health : www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health.../
cosmetic_Products.html)
การน�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางควบคุมภายใต้
กฎหมาย Health Products (cosmetic Product – ASEAN
cosmetic Directive : AcD) Regulations 2007 ซึ่งเริ่ม
ใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยผู้น�าเข้าเครื่องส�าอาง
จะต้องแจ้งต่อ ccu ก่อนที่จะท�าการจ�าหน่ายในตลาด
สิงคโปร์ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ก่อนทีจ่ ะน�าเข้าสินค้าเครือ่ งส�าอาง บุคคลหรือ
บริษทั ต้องแจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไปยัง cosmetic control
unit
(2) สิ่งที่ต้องระบุในการยื่นขอใบอนุญาตน�าเข้า
ก. รายละเอียดของสินค้าเครื่องส�าอาง
ข. ชื่อตราสินค้า

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลการน�าเข้า คือ Building
and construction Authority (BcA, www.bca.gov.sg)
ซึ่งการน�าเข้าโดยปกติต้องขอรับใบอนุญาต ยกเว้น
การน�าเข้าทรายและหินแกรนิตตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ได้แก่
(1) การน�าเข้าสินค้าทีม่ นี า�้ หนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
(2) การน�าเข้าสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้
ในงานถมชายฝัง่ ของสิงคโปร์หรืออยูใ่ นเรือโดยปราศจาก
การเทียบท่า
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ทั้งนี้ก่อนที่ผู้ประกอบการจะสามารถน�าเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศสิงคโปร์นั้น ผู้ประกอบการจะต้องด�าเนินการ
ขอใบอนุญาตในการน�าเข้าสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตน�าเข้าทรายและหินแกรนิตไปยัง BcA
(2) พบกับ cBA เพื่อท�าการทดสอบสินค้าส�าหรับการน�าเข้า
หลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้น�าหมายเลขใบอนุญาตไปลงทะเบียนผ่านโปรแกรม
tradeNet® ทางเว็บไซต์ของศุลกากร (www.customs.gov.sg) เพื่อการน�าเข้าสินค้าต่อไป

การส่งออกสินค้าจากประเทศสิงคโปร์
หน่วยงานที่ควบคุมใบอนุญาตเพื่อการส่งออก คือ กรมศุลกากร (Department of customs, Singapore, www.
customs.gov.sg/leftNav/trad/import+and+Export+Procedures.html) โดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำรส่งออกสินค้ำ ผู้ส่งออกจะต้องด�าเนินการขอ out Permit ตามประเภท ดังนี้
(www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Permits+and+Documentation.html)
กำรขอใบอนุญำต
out Permit

กำรยื่นค�ำร้องผ่ำนระบบ TradeNet®
กระท�าได้ทกุ เวลาก่อนส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ผา่ นตัวแทน
ที่บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
ก่อนที่จะส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ผ่านทางถนนหรือ
ทางรถไฟ

out (temporary consignment) Permit

ก่อนที่จะมีการส่งออกสินค้าที่น�าเข้าภายใต้ temporary
import Scheme

out (temporary Export/ Re-imported Goods) Permit ก่อนทีจ่ ะส่งออกสินค้าภายใต้ temporary Export Scheme
out (Approve Premises/ Schemes) Permit

ก่อนทีจ่ ะส่งออกสินค้าจาก License Warehouse Scheme
(LWS) และ Zero GSt Warehouse Scheme (ZGS)

ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือละเมิดภายใต้ customs Act (cA) และระเบียบของ imports and Exports Act (RiEA)
ในการส่งสินค้าออกจากสิงคโปร์ จะมีบทลงโทษตามประเภท ดังนี้
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กำรฝ่ำฝืน

บทลงโทษ
การยื่นข้อมูลไม่ถูกต้อง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือมูลค่าเท่ากับ
การไม่แจ้งเรื่องในการน�าเข้าสินค้า/ การส่งออกสินค้าและ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีสินค้าและบริการ
ขึน้ อยูก่ บั มูลค่าไหนทีส่ งู กว่า หรือโทษจ�าคุกไม่เกิน 12 เดือน
การขนย้ายสินค้า
การไม่ให้ความร่วมมือเมือ่ กรมศุลกากรขอเอกสารเพิม่ เติม หรือทั้งปรับและจ�าคุก
การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของกรมศุลกากรในการน�าสินค้า โทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์
ออกจากสถานที่ควบคุมของกรมศุลกากร
การไม่สามารถแสดงใบอนุญาต
โทษปรับไม่เกิน 3,000 เหรียญสิงคโปร์
การแจ้งและแสดงข้อมูลเท็จ
โทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและจ�าคุก
การน�าเข้า/ การส่งออกหรือการขนย้ายสินค้าโดยไม่มี
ฝ่าผืนครั้งแรก : โทษปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญสิงคโปร์
ใบอนุญาต
หรือมูลค่า 3 เท่าของสินค้า ขึน้ อยูก่ บั จ�านวนไหนมากกว่ากัน
หรือโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและจ�าคุก
ฝ่าฝืนครั้งต่อๆ ไป : โทษปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือมูลค่า 4 เท่าของสินค้า ขึน้ อยูก่ บั จ�านวนไหน
มากกว่ากัน หรือโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับและ
จ�าคุก
ส�าหรับการส่งออกสินค้าประเภท Strategic Goods ภายใต้ Strategic Goods (control) Act (SGcA) ซึ่งมี
กลุ่มสินค้าส�าคัญ 2 กลุ่ม คือ military Goods และ Dual-use Goods นั้น ผู้ส่งออกต้องยื่นขอตรวจสอบสินค้าส่งออก
โดยส่งเอกสารไปยัง tarifs & trade Services Branch, Singapore customs (http://www.customs.gov.sg/stgc/
leftNav/per/Strategic+trade+ Scheme+(StS).html)
อนึ่งสินค้าควบคุมของสิงคโปร์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ควบคุม
(competent Authority) ก่อนจึงสามารถส่งออกได้ ทั้งนี้รายการสินค้าที่ควบคุมการส่งออก 33 รายการ เช่น อาวุธและ
ระเบิด เสือ้ ผ้าป้องกันกระสุนปืน เคมีภณ
ั ฑ์ เพชรดิบ ปลา ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ ผลิตภัณฑ์กญ
ุ แจมือ อุปกรณ์ทางการทหาร
เป็นต้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมการส่งออกและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการส่งออกในสินค้า
แต่ละประเภทได้ทเี่ ว็บไซต์ www.customs.gov.sg/leftNav/trad/tradeNet/List+of+ controlled+Goods+-+Exports.html
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบผ่านแล้วจึงสามารถส่งออกได้
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2. ขั้นตอนกำรขนถ่ำยสินค้ำภำยในเขต Free Trade Zone (FTZ) แบ่งออกได้ 2 กรณี คือ
1) ในกรณีขนถ่ายสินค้าควบคุมภายในเขต Free trade Zone (FtZ) เดียวกัน ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอ
transhipment (through transhipment Within Same FtZ) Permit ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet® ของกรมศุลกากร
หากมีการขนถ่ายสินค้าที่ได้น�าเข้ามาพักไว้ใน FtZ ส�าหรับการเก็บรักษาสินค้าชั่วคราวในพื้นที่เดียวกัน
2) ในกรณีที่เคลื่อนย้ายสินค้าจาก FtZ หนึ่งไปยังพื้นที่ FtZ แห่งใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอ transhipment
(through transhipment with inter-Gateway movement) Permit ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet® ของกรมศุลกากร
หากได้มีการน�าเข้าสินค้ามาไว้ที่ FtZ ก่อน และต่อมามีความประสงค์เปลี่ยนถ่ายสินค้าไปยังเขต FtZ ของอีกพื้นที่หนึ่ง
ทั้งนี้การขอใบอนุญาต transhipment Permit สามารถท�าได้โดยผ่าน Shipping Agents, Airline Agents และ
Freight Forwarders/ cargo Agents เท่านั้น ซึ่งเป็นการยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet® ของกรมศุลกากร
และจะต้องส�าเนาใบอนุญาตส่งไปยัง Permits compliance Branch (PcB) ด้วย โดยสามารถส่งผ่าน ocean BL, mAWB,
House BL หรือ HAWB เพื่อการตรวจสอบ
3. กำรยื่นขอใบอนุญำตและกำรขอรับเอกสำร
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตในการส่งออกและการขนถ่ายสินค้าผ่านระบบ tradeNet® ของ
กรมศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจจะด�าเนินการในการประมวลผลและอนุมัติใบอนุญาต โดยมีข้อมูลสรุปได้ดังนี้
1) เอกสารประกอบการยื่นขอ
ผูป้ ระกอบการต้องรวบรวมเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง 5 ปียอ้ นหลัง ซึง่ โดยปกติแล้วจะเป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ใบแจ้งหนีก้ ารค้า รายการบรรจุสนิ ค้าและใบเสร็จการขนส่งหรือใบเสร็จจากสายการบินในวันทีไ่ ด้รับการอนุมตั ใิ บอนุญาต
โดยส่งไปยังกรมศุลกากรสิงคโปร์เพือ่ เป็นเอกสารประกอบการยืน่ ขอ ทัง้ นีใ้ นบางกรณีจะขึน้ อยูก่ บั การร้องขอเอกสารจาก
กรมศุลกากรหรือตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
2) ระยะเวลาการใช้ใบอนุญาต (Validity of Permits)
ระยะเวลาการใช้ใบอนุญาตแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทใบอนุญำต

ควำมสมบูรณ์ของใบอนุญำต

in-Non-Payment
(ยังไม่จ่าย GSt/ Duty)

นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันท�าการ

in-Payment
(จ่าย GSt/ Duty)

นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันท�าการ

ส�าหรับใบอนุญาตชนิด BKt (การน�าเข้าหลายครั้งภายใน 1 เดือน) : นับจากวันที่ได้รับ
การอนุมัติจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น
จากวันที่ได้รับการอนุมัติ 2 วันท�าการ ในกรณีที่สินค้าต้องเสียภาษีอากร และสินค้าที่
รับมาจากเขต customs Licensed Premises

169
165

ประเภทใบอนุญำต
out
(customs to FtZ to
Export)

ควำมสมบูรณ์ของใบอนุญำต
นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันท�าการ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ 2 วันท�าการ ในกรณีทสี่ นิ ค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีอากร และสินค้า
ที่รับมาจากเขต customs Licensed Premises

transshipment/ Removal นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันท�าการ
(เรือไปยัง FtZ หรือ FtZ to ส�าหรับใบอนุญาตชนิด REm (Removal) นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 2 วันท�าการ
Export)
ส�าหรับใบอนุญาตชนิด tti/ttF นับจากวันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ 21 วันท�าการ (tti = through
transhipment within the Same FtZ ttF = through transhipment with inter-gateway
movement)
ในกรณีของ out Permit ที่ครอบคลุมถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายเรือที่มีสินค้าต้องเสียภาษีอากร (Seastore)
โดยระยะเวลาการใช้ คือ เมือ่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว 1 วันท�าการ และในกรณีทสี่ นิ ค้าทีไ่ ด้รบั การอนุญาตไม่มกี ารเคลือ่ นย้าย
ในเวลาที่ก�าหนด ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอขยายใบอนุญาตได้ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet® ก่อนวันที่
ใบอนุญาตจะหมดอายุ
(http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Permits+and+Documentation.html#Validity of Permits)

4. ใบอนุญำตไม่ได้รับกำรอนุมัติ (Rejection
Permit)
หากการยื่นขอใบอนุญาตไม่ส�าเร็จหรือเกิด
ความผิดพลาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ tradeNet®
กรมศุลกากรจะส่งข้อความถึงผู้ประกอบการด้วยรหัส
"DcS Error" โดยผูป้ ระกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือท�า
เอกสารให้สมบูรณ์ส่งคืนให้กรมศุลกากรเพื่อการอนุมัติ
ต่อไป โดยไม่ต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ของศุลกากรหรือ
หน่วยงานที่ควบคุมการออกใบอนุญาตของสินค้าแต่ละ
ประเภท (competent Authority) ส่วนในกรณีที่ระบบ
ส่งข้อความปฏิเสธด้วยรหัส "cA/Sc Reject" ผูป้ ระกอบการ
จะต้องยื่นค�าร้องใหม่ ซึ่งค�าร้องที่ส่งใหม่จะถูกพิจารณา
โดยใช้หมายเลขอ้างอิงใหม่

5. กำรแก้ไขใบอนุญำต (Amendment of
Permit)
การแก้ไขใบอนุญาตศุลกากรต้องท�าโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet® ของศุลกากร โดยไม่จา� กัด
จ�านวนครั้งในการแก้ไขใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.
customs.gov.sg/NR/rdonlyres/24D4DD20-85D9-400AA6D7-413E8F924F6A/ 0/annexb_04102013.pdf
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6. กำรยกเลิกใบอนุญำต (Cancellation of Permit)
การยกเลิกใบอนุญาตของศุลกากร ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกใบอนุญาตผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ tradeNet®
ของศุลกากร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกใบอนุญาตจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
• ใบอนุญาตได้เคยถูกน�ามาใช้ในการเคลียร์สินค้าแล้ว
• ใบอนุญาตหมดอายุแล้วเกิน 1 วัน
• ผู้ประกอบการได้ช�าระค่าอากรและภาษีใบอนุญาตประเภท in-Payment เรียบร้อยแล้ว
• ใบอนุญาตได้ส่งกลับไปยังกรมศุลกากรแล้ว
• ใบอนุญาตประเภท out Permit ที่ Declare ร่วมกับ certiicate of origin (co)

การท�าธุรกรรมกับกรมศุลกากร
ในการน�าเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการ
จ� า เป็ น ต้ อ งลงทะเบี ย นไว้ กั บ กรมศุ ล กากรสิ ง คโปร์
โดยบริษัทนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะน�าเข้า/ ส่งออก
สินค้าหรือท�าการขนถ่ายสินค้าในเขตควบคุม จะต้องยื่น
ขอใบอนุญาตในการน�าเข้า/ ส่งออกและการขนถ่ายสินค้า
โดยการขอใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ tradeNet®
ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหัวข้อส�าคัญ ดังต่อไปนี้

เมือ่ ผูป้ ระกอบการมีหมายเลข uEN แล้ว จึงสามารถ
เปิดบัญชีไว้กับกรมศุลกากร เพื่อใช้ในการตัดเงินค่าภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยอัตโนมัติ ซึง่ เป็นการตัดเงิน
ผ่านระบบ GiRo (inter-Bank GiRo Account : iBG)
ผูป้ ระกอบการจะต้องสมัครและเปิดบัญชีไว้กอ่ น ส�าหรับ
ระยะเวลาในการอนุมตั ปิ ระมาณ 3-4 สัปดาห์ ข้อมูลเพิม่ เติม
ดูได้ที่เว็บไซต์ www.customs.gov.sg/.../ScA020_
ApplicationforinterBankGiRoV40711

1. กำรเปิดบัญชีไว้กับกรมศุลกำกร
การท� า ธุ ร กรรมกั บ กรมศุ ล กากรสิ ง คโปร์ นั้ น
ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนธุรกิจไว้กับหน่วยงาน
Accounting and corporate Regulatory Authority
(AcRA) และเมื่อได้รับ unique Entity Number (uEN)
ซึ่งเป็นหมายเลขประจ�าตัวของกิจการเพื่อใช้ท�าธุรกรรม
ต่างๆ ในสิงคโปร์ ทัง้ นีห้ มายเลข uEN ทีอ่ อกโดย AcRA นัน้
จะออกให้แก่บริษัทนิติบุคคล โดยเป็นหมายเลขที่บริษัท
สมัครจดทะเบียนต่อ AcRA ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่บริษัท
นิตบิ คุ คล หมายเลข uEN จะเป็นหมายเลขทีอ่ อกให้โดย
uEN issuance Agency

2. กำรขอรับใบอนุญำตศุลกำกร
ก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งค�าร้องขอใบอนุญาต
ได้นนั้ ผูป้ ระกอบการต้องท�าการลงทะเบียนกับ Declaring
Agent เพื่อขอรับรหัสใช้งาน tradeNet® ซึ่งหลังจากที่
ผู้ประกอบการได้ท�าการเปิดบัญชีกับทางศุลกากรและ
สมัคร Declaring Agent Account เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ประกอบการจะต้องด�าเนินการต่อไป ดังนี้
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ก. ท�าการซือ้ และติดตัง้ ซอฟต์แวร์จากผูจ้ ดั จ�าหน่าย
ที่ได้รับอนุญาต
ข. ส่ ง ค� า ร้ อ งเพื่ อ ขอใบอนุ ญ าตในระบบของ
tradeNet®
ค. ส่งใบอนุญาตศุลกากรไปยังเว็บไซต์ที่ www.
tradexchange.gov.sg/tradexchange/login.portal

ทัง้ นีข้ อ้ มูลทีก่ รมศุลกากรต้องการเมือ่ ผูป้ ระกอบการ
ยื่นค�าขอ คือ
1. หมายเลข uEN ของบริษัท
2. หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัท ส�าหรับ
การหักเงินระบบ GiRo และ/ หรือหมายเลข Banker’s
Guarantee
3. หมายเลข uEN ของบริษัทตัวแทน

ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ระกอบการอาจแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนเป็ น
ผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสใช้งาน tradeNet® เพื่อ
การด�าเนินการยืน่ ค�าร้องแทนในนามของผูป้ ระกอบการได้

ทั้ ง นี้ ก ารท� า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ในสิงคโปร์นั้น ผู้ประกอบการจะต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้

3. กำรแต่งตั้งตัวแทนยื่นขอใบอนุญำต
หากผู้ประกอบการประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนใน
การสมัครขอรับรหัสและขอรับใบอนุญาตในนามของ
ผูป้ ระกอบการ จะต้องยืน่ eFile ภายใต้หวั ข้อ Authorisation
of Declaring Agent ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแต่งตั้งได้
สูงสุด 20 ราย เพือ่ ด�าเนินการแทนผูป้ ระกอบการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังนี้
ก. การหักภาษีอากรและภาษีสินค้าและบริการ
(GSt) โดยตรงจากบัญชี iBG ส�าหรับการน�าเข้าสินค้า
ข. การใช้ใบรับประกันจากธนาคาร (Banker’s
Guarantee : BG) หรือ insurance Bond (iB) ส�าหรับ
การน�าเข้าสินค้า

1. เป็นชาวสิงคโปร์ (citizen) หรือผู้ถือบัตร
พ�านักถาวร (Permanent Resident)
2. เป็นผูถ้ อื ใบอนุญาตท�างาน เช่น Employment
Pass, EntrePass, S-Pass, Dependent Pass, Long
term Visit Pass Plus เป็นต้น
3. เป็นผู้ที่สามารถยื่นขอ Singpass ได้
(รายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ https://www.singpass.
gov.sg/singpass/register/registerinstructions)
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การครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์

บทที่

13

บทที่ 13
การครอบครองทีด่ นิ
และอสังหาริมทรัพย์
การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ของชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติ
หน่วยงานควบคุมดูแล คือ Singapore Land
Authority (SLA) ท�าหน้าที่ในการจัดการที่ดินในสิงคโปร์
รวมถึงการออกเอกสารสิทธิทดี่ นิ โดยตัง้ แต่ปี 2516 รัฐบาล
สิงคโปร์ได้ก�าหนดข้อจ�ากัดการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ของชาวต่างชาติในสิงคโปร์ ซึง่ การถือครองดังกล่าวจะอยู่
ภายใต้กฎหมาย Residential Property Act และการซือ้ ขาย
ทีด่ นิ ในสิงคโปร์ ซึง่ มีหน่วยงาน Land Dealings (Approval)
unit (LDAu) ภายใต้ SLA ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกฎหมายที่ดิน

• อสังหาริมทรัพย์ทชี่ าวต่างชาติสามารถถือครองได้
การถื อ ครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ช าวต่ า งชาติ
สามารถครอบครองได้ภายใต้ Strata-titled Properties
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ พั ก อาศั ย
(Residential Property Act) ได้แก่
- ห้องชุดภายในอพาร์ตเมนต์
- ห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ได้รับการอนุญาต
ภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผน (Planning Act)
- อาคารพาณิชย์ (ใช้เพื่อการพาณิชย์)
- อาคารและที่ดินโรงงาน
- โรงแรมที่ได้ลงทะเบียนภายใต้ the Provision
of the Hotel Act

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระดังนี้
• สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
และบริษัทต่างชาติในสิงคโปร์
โดยกฎหมายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ พั ก อาศั ย
(Residential Property Act) แสดงถึงค�าจ�ากัดความของ
ชาวต่างชาติ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่
- ชาวสิงคโปร์
- บริษัทสิงคโปร์
- ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด (Limited Liability Partnerships
: LLP)
- สมาคมสิงคโปร์ (Singapore society)

ทัง้ นีช้ าวต่างชาติจะต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกฎหมายก่อน ซึ่งจะอนุญาตเป็นแต่ละ
กรณี เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงสามารถครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยดังกล่าว โดยระยะเวลาการ
ครอบครองอาจเป็น 99 ปี หรือตามข้อก�าหนดของ
อพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมนั้นๆ
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• อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ� า กั ด การถื อ ครองของ
ชาวต่างชาติ
อสังหาริมทรัพย์ทจี่ า� กัดการถือครองของชาวต่างชาติ
คืออสังหาริมทรัพย์ที่ถูกจ�ากัดสิทธิการถือครองและ
ต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกฎหมาย
ก่อน ได้แก่
- ที่ดินว่างเปล่า
- บ้านพร้อมที่ดิน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือ
ทาวน์เฮาส์
- ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่ไม่ได้รับอนุญาต
การสร้างภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผน (Planning
Act)
- อาคาร (ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์)
- พื้นที่สมาคม
- บ้านพักคนงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้ the
Provision of the Hotel Act
อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติยื่นขอและได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายแล้ว
ซึ่งจะอนุญาตเป็นแต่ละกรณี จึงสามารถยื่นค�าร้องขอ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวได้ตอ่ ไป ทัง้ นีร้ ะยะเวลา
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวในช่วงแรกไม่เกิน
7 ปี และสามารถยืน่ ค�าร้องขอต่ออายุได้ครัง้ ละไม่เกิน 7 ปี
โดยปัจจุบันนี้ภาครัฐอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นบ้านและทีด่ นิ ได้เฉพาะใน Sentosa
cove ณ เขต Sentosa island เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไข
กฎระเบียบของ Land Dealings (Approval) unit (LDAu)
อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถซือ้ ไว้เพือ่ การพักอาศัย
เท่านั้น ไม่สามารถน�าไปให้เช่าต่อได้

• อสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติไม่สามารถ
ครอบครองได้
ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยของรัฐบาล
(Housing Development Board : HDB) ซึ่งอนุญาต
การครอบครองแก่ชาวสิงคโปร์และผูพ้ า� นักถาวร (Permanent
Resident : PR) เท่านั้น ดังนั้นชาวต่างชาติไม่สามารถ
ครอบครองได้ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้แก่ ห้องชุด
การเคหะ อาคารพาณิชย์การเคหะ และห้องชุดคอนโดมิเนียม
การเคหะ
ทั้งนี้ภายใต้ Global investor Programme (GiP)
ของ Economic Development Board (EDB) ชาวต่างชาติ
สามารถยื่นขอมีสถานะเป็นผู้พ�านักถาวร (Permanent
Resident : PR) ซึ่งชาวต่างชาติจะต้องลงทุนจัดตั้งธุรกิจ
ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือจะต้อง
ลงทุนใน Venture capital funds, Foundations of
trusts ภายใต้กลุ่มที่ EDB มุ่งเน้น และ/ หรือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยเอกชนในมูลค่าอย่างน้อย
2 ล้านเหรียญสิงคโปร์

ขั้นตอนการขอจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย
ส�าหรับชาวต่างชาติ
ขั้นตอนที่ 1 ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยในประเทศสิงคโปร์ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มค�าร้องออนไลน์ที่ http://www.sla.gov.sg
โดยเลือกหัวข้อ Registering your Property ต่อจากนั้น
เลือกหัวข้อ Forms (Form A-Application by foreign
person(s) for approval to purchase, acquire or retain
residential property under Section 25 of the Residential
Property Act โดยมีเอกสารทีต่ อ้ งเตรียมประกอบการกรอก
ใบค�าร้อง คือ

ที่มา:http://sentosacovecollection.com/home/wp-content/
uploads/ 2011/04/ coral-island-homes-001.jpg
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1) ใบค�าร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
2) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง (certiied true copies) ดังนี้
- บัตรประจ�าตัวประชาชนสิงคโปร์ (สีนา�้ เงิน) ของ
ตนเองและของคู่สมรส (ถ้ามี)
- หนังสือเดินทาง (Passport) ของตนเองและของ
คู่สมรส
- ใบอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศ (Entry-Permit)
ของตนเองและของคู่สมรส
- ใบจดทะเบียนสมรส (ถ้าไม่ได้เป็นฉบับภาษา
อังกฤษ จะต้องแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ)

ขัน้ ตอนที่ 2 ช�าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ค�าร้อง
เป็นเงิน 900 เหรียญสิงคโปร์ โดยสามารถช�าระได้หลายทาง
อาทิ ผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ NEtS (Network
for Electronic transfer) เครดิตการ์ด หรือเช็ค (cheque)
ทัง้ นีใ้ นกรณีทจี่ า่ ยทางเช็คสัง่ จ่ายให้แก่ “Singapore Land
Authority”
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาการด�าเนินการเมื่อยื่น
ค�าร้องแล้ว หน่วยงาน Singapore Land Authority (SLA)
ใช้เวลาด�าเนินการประมาณ 4 สัปดาห์ เพื่อพิจารณา
อนุญาต/ ไม่อนุญาตค�าร้องขอ

3) ส�าเนาเอกสาร ดังนี้
- ใบแสดงเงินเดือนของตนเองและของคู่สมรส
- ใบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ (income tax) ใน
ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาทั้งของตนเองและคู่สมรส
- ใบแจ้งการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเอง
และคู่สมรส
- ใบวุฒทิ างการศึกษาของตนเองและของคูส่ มรส
(ในกรณีใบวุฒิทางการศึกษานั้นไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
ต้องแปลให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วย)
- ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องมีบุตร ต้องยื่นส�าเนา
เอกสารการอนุญาตเข้าประเทศ (Entry Permit) ของบุตร
หรือใบเกิดของบุตร
- ในกรณีที่บุตรไม่ใช่ชาวสิงคโปร์ ต้องยื่นส�าเนา
เอกสารการอนุญาตเข้าประเทศ
- ในกรณีทบี่ ตุ รชายก�าลังอยูใ่ นช่วงการเป็นทหารเกณฑ์ (National Service) ต้องยืน่ ส�าเนาเอกสาร “certiicate
of Service” หรือ 11B card
- เอกสาร “Purchase or Sale & Purchase Agreement”
(เฉพาะในกรณีที่ใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เฉพาะ
เจาะจง)
- สัญญาเช่า (ในกรณีทพี่ นื้ ทีอ่ สังหาริมทรัพย์ทจี่ ะ
ซื้ออยู่ภายใต้สัญญาเช่า)

ขั้นตอนการขอจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย
ส�าหรับบริษัทต่างชาติ
ขั้นตอนที่ 1 บริษัทต่างชาติท่ีประสงค์จะซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ทพี่ กั อาศัยในสิงคโปร์ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ค�าร้องออนไลน์ที่ http://www.sla.gov.sg โดยเลือก
หัวข้อ Registering your property ต่อจากนัน้ เลือกหัวข้อ
Forms (Form Fc-Application by Foreign company for
Approval to Purchase or Acquire Residential Property
under Section 25/30 of the Residential Property Act)
โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการกรอกใบค�าร้อง
ดังนี้
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1) ส�าเนาเอกสาร “option to Purchase” หรือ
“Agreement for Sale and Purchase”
2) รับรองส�าเนาถูกต้องของหนังสือบริคณห์สนธิ
โดยทนายความ
3) ส�าเนาทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบริษัทในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4) ส�าเนาเอกสารของการประเมินภาษี (tax
Assessment) ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
5) ส�าเนาเอกสาร “Legal Requisition” ที่รับ
การอนุมัติจาก urban Redevelopment Authority

ขั้นตอนที่ 2 ค่าธรรมเนียมในการยื่นค�าร้อง
ส�าหรับบริษัทต่างชาติเป็นเงิน 900 เหรียญสิงคโปร์
โดยสามารถจ่ายเงินได้หลายทาง อาทิ ผ่านการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ NEtS (Network for Electronic transfer)
เครดิตการ์ด หรือเช็ค (cheque) ทัง้ นีใ้ นกรณีทจี่ า่ ยทางเช็ค
สั่งจ่ายให้แก่ “Singapore Land Authority”
ขัน้ ตอนที่ 3 ระยะเวลาการยืน่ ค�าร้อง ซึง่ หน่วยงาน
Singapore Land Authority (SLA) ใช้เวลาด�าเนินการ
ประมาณ 20 วัน เพื่อพิจารณาอนุญาต/ ไม่อนุญาต
ค�าร้องขอ
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บทที่

สภาพการดำรงชีวิต

14

บทที่ 14
สภาพการด�ารงชีวิตในสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ปัจจุบันรู้จักกันทั่วโลกภายใต้ชื่อ "the Little Red Dot" นับเป็นศูนย์กลางทาง
การเงินที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก เป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตระดับสูง
แม้วา่ จะมีมาตรฐานในการด�ารงชีพ (Standard of Living) ในอัตราทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ทัง้ นีส้ งิ คโปร์ฉลองวันชาติครบรอบ 50 ปี
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558

มารยาททางวัฒนธรรม
ในการติดต่อธุรกิจ
ประชาชน
กับชาวเวียดนาม
ข้อมูลสภำพกำรด�ำรงชีวิตในสิงคโปร์ สรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประชาชนของสิงคโปร์จ�านวน 5.47 ล้านคน (มิ.ย. 57) เป็นการผสมผสานเชื้อชาติและวัฒนธรรมรวมตัวกัน
โดยมีชาวจีน มุสลิมมาเลย์ อินเดีย ฮินดู และอืน่ ๆ ได้แก่ Paranakan (ผูม้ เี ชือ้ สายผสมระหว่างเอเชียกับยุโรป) ชาวยุโรปและ
ชาวต่างชาติอื่นๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ด้วยความสงบราบรื่นอย่างลงตัว ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติและ
การนับถือศาสนาแต่อย่างใด นอกจากนี้ สิงคโปร์ยงั ยอมรับชาวต่างชาติจากทัว่ โลกเข้ามาพ�านักอาศัยและท�างานจ�านวนมาก
ซึ่งแต่ละชาติที่เข้ามาในสิงคโปร์ มีการเผยแพร่ธรรมเนียมและแนวความคิดแลกเปลี่ยนกับประชาชนในประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ประชาชนสิงคโปร์มีทัศนคติ “Work Hard, Play Hard” ในทุกโอกาส โดยการด�าเนินชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ มีแบบแผน
มุ่งมั่นในการศึกษาระดับสูง และการท�างานให้มีรายได้สูงเพื่อสร้างครอบครัวของตนเองต่อไป

สภาพแวดล้อม
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องเป็น “Green city” ด้วยต้นไม้เขียวขจีทุกหนแห่งทั่วเมือง นอกจากนี้
ยังเป็น “Boxes city” ด้วยอาคารพาณิชย์และอาคารทีพ่ กั อาศัยซึง่ อยูใ่ นแนวตัง้ สูงเป็นส่วนมาก ส�าหรับเขตบ้านพักอาศัย
เป็นหลังๆ มีเพียงเล็กน้อย
สภาวะแวดล้อมในสิงคโปร์มีความปลอดภัย และประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ทั้งถนน ทางด่วน
สะพาน การคมนาคมสาธารณะ เครือข่ายโทรคมนาคมติดต่อไปยังทั่วโลก ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและ
ภาษาราชการ ท�าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกในระดับนานาชาติ
ทัง้ นีภ้ าครัฐสิงคโปร์มนี โยบายส่งเสริมการด�าเนินชีวติ ให้ควบคูไ่ ปกับการรักษ์โลก เพือ่ ให้ประชาชนและชาวต่างชาติ
ที่พ�านักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์มีการด�ารงชีวิตที่มีสุขอนามัยในระดับสูง และมีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในทุกมุมของเมือง
ที่มา www.lifestyleasia.com/region/sg
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ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมอิ ากาศของสิงคโปร์มสี ภาพภูมอิ ากาศเขตร้อน (tropical climate) ซึง่ คล้ายกับภูมอิ ากาศของประเทศไทย
คือ อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากอิทธิพลจากลมมรสุมและที่ตั้งของประเทศเป็นเกาะ โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 31 องศาเซลเซียสในช่วงกลางวัน และประมาณ 24 องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืน อย่างไรก็ดี อากาศค่อนข้าง
เย็นสบายเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศในกรุงเทพฯ เพราะสองข้างทางทั่วประเทศสิงคโปร์มีต้นไม้ใหญ่และประดับด้วย
ไม้ดอกในบางแห่ง
ทัง้ นีร้ ะยะเวลาช่วงทีม่ ฝี นตกประมาณ 178 วัน/ ปี โดยมีฝนตกเดือนละประมาณ 8-18 วัน ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์
ฝนตกน้อยทีส่ ดุ ส่วนเดือนทีฝ่ นตกมากทีส่ ุดคือเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม โดยปริมาณน�้าฝนประมาณ 100-300
mm/ เดือน ดังนั้นผู้พ�านักอาศัยในสิงคโปร์พึงพกร่มติดตัวไปเสมอ
ที่มา www.nea.gov.sg

การแต่งกาย
สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเขตร้อนทีต่ งั้ อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สตู ร อากาศจึงร้อนชืน้ และฝนตกชุกตลอดทัง้ ปี โดยมีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ยระหว่าง 24 ถึง 31 องศาเซลเซียส ดังนั้นการแต่งกายของชาวสิงคโปร์และผู้พ�านักอาศัยในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเป็น
เสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าบางๆ ท�าจากฝ้ายหรือผ้าที่ง่ายต่อการดูแลรักษา ซึ่งบุรุษจะสวมใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงที่มีสีเรียบๆ
ส่วนสตรีจะสวมชุดแซกหรือเสื้อและกระโปรง/ กางเกง ส�าหรับสถานที่ท�างานบางแห่ง เช่น ธนาคาร อาจต้องสวมชุดสูท
อย่างไรก็ดี ชาวสิงคโปร์ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแต่ละเชื้อชาติมีชุดการแต่งกายตามเชื้อชาติที่สามารถสวมใส่
ไปท�างานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยที่เห็นทั่วไปจะเป็นชาวมุสลิมมาเลย์และชาวอินเดีย ส่วนชาวจีนนิยมใส่ชุด
ตามเชื้อชาติในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจีน

ชุดเชื้อชาติจีน

ชุดเชื้อชาติมาเลย์มุสลิม

ชุดเชื้อชาติอินเดีย

Photo credit : Friendsofheal, Aliexpress, Pinterest, Alibaba, Fasionbook1.blogpost.
sg, blog.nihalfashions.com

180
176

ภาษา
ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่สามารถพูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาตามเชื้อชาติ (ภาษาแม่) และภาษาอังกฤษ (ภาษาธุรกิจ)
โดยภาครัฐสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ ให้ประชาชนสามารถสร้างสรรค์อย่างมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
Singlish

English

- chin chai lah. Anything also can lah !

- i am not fussy. Anything’s ine by me !

- Wah, damn hungry.
- Anything to makan or not ?
- i dying already

- i am so hungry.
- is there anything to eat ?
- i am starving hear.

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ชาวสิงคโปร์จะใช้ภาษา Singlish พูดกับเพื่อน (ร้อยละ 68) และสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 53)
(ที่มา : the Roles of Singapore Standard English and Singlish by S. Harada, www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/slib/
kiyp/inf/ij40/if4006.pdf)
อย่างไรก็ดี ภาษาที่ใช้เขียนบนป้ายชื่อถนนจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อสร้างประเทศให้มีมาตรฐานนานาชาติ
และท�าให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วย

Photo credit: Wild Junket

ความปลอดภัย
สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ชี อื่ เสียงในเรือ่ งความปลอดภัยและมัน่ ใจได้วา่ จะไม่มคี วามรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่าง
ทางเชือ้ ชาติและศาสนา เนือ่ งจากภาครัฐปกครองด้วยความเท่าเทียมกันในทุกเชือ้ ชาติ อีกทัง้ วางนโยบายการอยูร่ ว่ มกัน
ของคนต่างชาติอย่างสงบสุข ภายใต้ internal Security Act (www.singaporepubliclaw.com/2012/06/05/internalsecurity-act)
ทั้งนี้กฎหมายของสิงคโปร์มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปรับ การลงโทษจ�าคุก/ การจ�าคุกตลอดชีวิต จนถึง
โทษประหารชีวิต ตัวอย่างบทลงโทษในกรณีที่ท�าผิดกฎหมาย เช่น
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- กำรขับรถผิดกฎจรำจร เช่น
ควำมผิด

บทลงโทษ

ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก�าหนด

ปรับ 100-200 เหรียญสิงคโปร์ตามประเภทยานยนต์ หรือน�าขึ้นฟ้องศาลให้ลงโทษ
ตามกรณี อีกทั้งตัดคะแนนการขับรถ (Demerit Points) 12 คะแนน/ ครั้ง

ใช้มือถือขณะขับรถยนต์

- ผิดครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ�าคุกสูงสุด 6 เดือน
หรือทั้งจ�าและปรับ
- ท�าผิดครั้งต่อไป ปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ�าคุกสุงสุด 12 เดือน
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
- ในแต่ละครั้งที่ท�าผิดจะถูกตัดคะแนนการขับรถ 12 คะแนน/ ครั้ง

* หมายเหตุ : ผู้ขับยานยนต์ในสิงคโปร์ได้รับ merit Permit จ�านวน 24 คะแนน/ ปี หากภายใน 1 ปี ถูกตัดคะแนนหมด ก็จะถูกยกเลิก
ใบอนุญาตการขับรถยนต์

- กำรฉ้อโกง ควบคุมดูแลภายใต้ criminal Law (www.lawgzette.com.sg/2000-8/august00-focus3.html)
โดยการลงโทษขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินที่ฉ้อโกง เช่น
จ�ำนวนเงินที่ฉ้อโกง/ เหรียญสิงคโปร์
ต�่ากว่า 1,000
1,000-3,000
3,000-5,000
5,000-10,000
10,000-30,000
30,000-60,000
60,000-100,000
100,000-300,000
300,000-500,000
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บทลงโทษ : จ�ำคุก/ เดือน
1/2-1
1-2
2-4
5-6
6-12
12-18
18-24
24-36
36-42

- กำรใช้และจ�ำหน่ำยยำเสพติด ควบคุมดูแลโดย central Narcotics Bureau (cNB : www.cnb.gov.sg) ภายใต้
misuse of Drugs Act โดยมีบทลงโทษ ดังนี้
กำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย

บทลงโทษ

การขนย้าย/ น�าเข้า/ ส่งออกกัญชา (cannabis) มากกว่า อาจได้รับโทษประหารชีวิต
500 กรัม
cannabis Resin มากกว่า 200 กรัม

อาจได้รับโทษประหารชีวิต

cannabis mixture มากกว่า 1,000 กรัม

อาจได้รับโทษประหารชีวิต

มีกัญชาในครอบครองและสูบกัญชา

จ�าคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือทั้งจ�าและปรับ

มี cocaine ในครอบครอง และสูบ cocaine
(crack, coke & Snow)

จ�าคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือทั้งจ�าและปรับ

การขนย้าย/ น�าเข้า/ ส่งออก cocaine มากกว่า 30 กรัม อาจได้รับโทษประหารชีวิต
(crack, coke & Snow)
มี EcStASy (mDmA, mDEA, mDA) ในครอบครอง
และใช้

จ�าคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือทั้งจ�าและปรับ

ขนย้าย / จ�าหน่าย EcStASy

จ�าคุกสูงสุด 10 ปี และเฆี่ยน 15 ที

น�าเข้า / ส่งออก EcStASy

จ�าคุกสูงสุด 30 ปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และเฆี่ยน 15 ที

ครอบครองและใช้ HERoiN

จ�าคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือทั้งจ�าและปรับ

การขนย้าย/ น�าเข้า/ ส่งออก HERoiN มากกว่า 15 กรัม อาจได้รับโทษประหารชีวิต
Singapore Death Penalty Laws
misuse of Drugs Act (Singapore) www.cnb.gov.sg/drugs/bannedsubstance/cannabis.aspx
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ข้อมูลสถิติอำชญำกรรมในสิงคโปร์ ปี 2556 และ 2557
จ�ำนวนอำชญำกรรม (ครั้ง) จ�ำนวนอำชญำกรรม (ครั้ง)
ปี 2556
ปี 2557
อาชญากรรมต่อตัวบุคคล (crimes Against Person)
3,822
4,237
อาชญากรรมด้านการค้า (commercial crimes)
3,947
5,615
อาชญากรรมด้านอื่นๆ (miscellaneous crimes)
4,179
4,672
การโจรกรรมและอาชญากรรมที่ร้ายแรง (Violent/
418
538
Serious property crimes)
การโจรกรรมสินทรัพย์ในบ้าน (Housebreaking &
350
543
Related crimes)
16,784
17,075
การโจรกรรมและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ (theft
& Related crimes)
510
1,659
การฉ้อโกงด้าน E-commerce เช่น การหลอกลวงจาก
ขายสินค้าออนไลน์ การหลอกลวงทางอีเมล การหลอกลวง
จากการหาคู่ การหลอกลวงทางไซเบอร์ เป็นต้น
อำชญำกรรม

นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานทีส่ �าคัญต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด สนามบิน
ท่ารถ ท่าเรือ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
ส�าหรับการรักษาความปลอดภัยของภาคเอกชน บริษัทต่างๆ ธนาคาร สถานทูต โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งแต่ละแห่งจะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่ด้วยค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้ในสิงคโปร์มีบริษัทให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย อาทิ SmNt Security consultants Pte. Ltd,
Premier Security co-operative Ltd., Secom (S) Pte. Ltd., AR Security Services Pte. Ltd ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของภาครัฐ อีกทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรักษา
ความปลอดภัยก่อนจึงปฏิบัติงานได้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมและออกใบอนุญาต คือ PLRD (Police Licensing &
Regulatory Department เดิมชื่อ SiRD, Security industry Regulatory Department) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.spf.gov.
sg/Licence/frameset_pl.html
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ป้ำยประกำศเตือนสำธำรณชน

ที่มา : https://pim.famnit.upr.si/blog/uploads/speed.camera-singapore.png and
http://transport.asiaone.com/sites/default/iles/styles/article_image/public/original_images/
Apr2014/20140404_cctv_lta.jpg

ป้ำยประกำศที่จัดตั้งไว้ตำมถนน ซึ่งต�ำรวจแจ้งขอควำมช่วยเหลือข้อมูลจำกประชำชน

ที่มา : thai trade center, Singapore
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วัฒนธรรม
1. กำรนับถือผู้สูงอำยุ

2) ชาวมาเลย์ การมอบของขวัญที่เป็นเงินจะใส่
ใน Green Packet (ซองสีเขียว) โดยมูลค่าในซองจะต้อง
เป็นเลขคู่
3) ชาวอินเดีย/ ฮินดู การมอบของขวัญที่เป็นเงิน
จะใส่ใน yellow Packet (ซองสีเหลือง) โดยมูลค่าในซอง
จะต้องเป็นเลขคู่

ประชากรสิงคโปร์มคี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติ
ซึ่ง แสดงถึงวั ฒนธรรมที่แ ตกต่า งกั นในภาพรวมของ
วัฒนธรรมสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามล้วนให้
ความเคารพนับถือผูอ้ าวุโส การเรียกขานกันแม้จะไม่รจู้ กั
กันมาก่อน จะใช้คา� ขึน้ ต้นซึง่ แสดงความนับถือ เช่น Sister
(พี่สาว) Brother (พี่ชาย) uncle (ลุง) Auntie/ Aunt (ป้า)
เป็นต้น

2. กำรเรียกชื่อ

ส�าหรับการเรียกชื่อเป็นทางการนั้น จะมีความ
แตกต่างกัน อาทิ ชาวจีนจะเรียกชื่อสกุล เช่น mr. Lim,
ms. taw, mrs. Lee แม้ว่าชื่อของแต่ละบุคคลจะเป็น
3 พยางค์กต็ าม เช่น mr. Lim Boon chai ส่วนชาวมาเลย์
จะเรียกชือ่ ทีเ่ ป็นการอ้างอิงบุคคลนัน้ ว่าเป็นบุตรหรือธิดา
ของบิดา เช่น Abdul Rahmah Bin mohamed Sidek
(ชื่อตัวคือ Abdul Rahmah, Bin หมายถึงความเป็นบุตร
ของ mohamed Sidek (บิดา)) ส่วนชาวฮินดูเริ่มต้นด้วย
ชื่อตนเองตามด้วยนามสกุล เช่น Deepank Gupta (ชื่อ,
นามสกุล) หรืออาจใช้ชื่อต้นของบิดาตามด้วยชื่อตนเอง
เช่น Krishnan Sivanathan (ชื่อต้นบิดา, ชื่อ)

Photo credit: tommyprint.com.sg

4. อำหำร

การรับประทานอาหารของประชากรสิงคโปร์มี
หลายประเภทตามเชือ้ ชาติ ซึง่ อาหารของสิงคโปร์สว่ นใหญ่
ได้รับอิทธิพลจากชาวมลายู อินโดนีเซีย Paranakan
(พารานากัน) วัฒนธรรมตะวันตกจากอังกฤษและจาก
โปรตุเกส ท�าให้อาหารประจ�าชาติของสิงคโปร์มีหลาย
เมนู ซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ Hainanse chicken Rice
(ข้าวมันไก่) Laksa (คล้ายข้าวซอยหรือขนมจีนน�้ายาของ
ไทย) และ Bak Kut teh (ซี่โครงหมูต้มเครื่องยาจีน)

3. กำรให้ของขวัญ

ในช่วงเทศกาลหรืองานส�าคัญต่างๆ ในสิงคโปร์
ซึ่งจะมีการมอบของขวัญให้กัน โดยธรรมเนียมการให้
ของขวัญจะแตกต่างกันตามเชื้อชาติ เช่น
1) ชาวจีน การมอบของขวัญให้ในเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งจะให้ Red Packet (ภาษาจีนเรียกว่า อั่งเปา หมายถึง
ซองสีแดง) โดยมูลค่าในซองจะต้องเป็นเลขคู่และจะ
มอบให้เด็ก รวมถึงคนโสดและผู้อาวุโสในครอบครัว
ส่วนการมอบของขวัญในงานส�าคัญอืน่ ๆ เช่น งานวันเกิด
งานแต่งงาน งานครบรอบแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่
ซึ่งสามารถมอบ Red Packet ได้ หรืออาจหาของขวัญ
ที่เหมาะสมแต่ละบุคคล/ ครอบครัว

ข้าวมันไก่
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Bak Kut teh

Laksa

Photo credit: omnivorescookbook.com, www.feastateast.com.sg, Noob cook
http://primasingaporesauces.com/wp-content/uploads/2012/02/bak-kut-teh-recipe.jpg

นอกจากนี้ ยังมีอาหารยอดฮิตอีกหลายรายการ ได้แก่ char Kway teow (ก๋วยเตีย๋ วผัดซีอวิ๊ ) otak-otak (ห่อหมกปิง้ )
Nasi Ramak (ข้าวหุงด้วยกะทิรับประทานกับไก่ทอดและปลาเล็กทอดกรอบ ราดด้วยน�้าพริกเผาและห่อด้วยใบตอง)
Roti Prata (โรตีประตาทานกับแกงเผ็ด) Fish Head curry (แกงเผ็ดหัวปลา) Satay (สะเต๊ะที่มีชื่อเสียงอยู่ท่ี Satay by
the Bay ที่ Gardens by the Bay)

char Kway teow

otak-otak

Nasi Ramak

Photo credit: jackandmathew.wordpress.com, Eswete.com, www.kuail.com

ในส่วนของเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ ได้แก่ teh tarik (ชาใส่นม) น�้าเต้าหู้ บันดง (น�้าเชื่อมกุหลาบใส่นม
และน�้าแข็ง) น�้าข้าวบาเล่ย์มะนาว ชาเก๊กฮวย น�้าเฉาก๊วย น�้าแห้ว น�้าอ้อยแบบคั้นสดๆ น�้าขิง

teh tarik

น�้าเต้าหู้

บันดง
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น�้าข้าวบาเล่ย์มะนาว

ชาเก็กฮวย

ส�าหรับขนมหวานทีข่ นึ้ ชือ่ ได้แก่ chendol (ลอดช่องสิงคโปร์) เฉาก๊วยครีมงาด�า ice Kachang (น�า้ แข็งไสราดน�า้ เชือ่ ม)

chendol

เฉาก๊วยครีมงาด�า

ice Kachang : น�้าแข็งไส

Photo credit: cavinteo.blogspot.sg, Wongnai, comesingapore.com

ทั้งนี้การรับประทานอาหารของชาวสิงคโปร์ซึ่งนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจากที่พักอาศัยมีขนาดเล็ก
เวลาส�าหรับท�าอาหารที่บ้านมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี ในสิงคโปร์มีร้านอาหารและประเภทอาหารให้เลือกหลากหลาย
ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง มาเลย์ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งราคาที่ศูนย์อาหารจะประหยัดกว่าที่จะท�าอาหารที่บ้านเอง
สถานที่ซึ่งนิยมไปรับประทานอาหาร อาทิ ศูนย์อาหาร (Food court) เช่น ศูนย์อาหารตามศูนย์การค้า ion, Vivo
city, Rales Arcade, city Hall, Lau Pa Sat, capital รวมถึงถนน Bugis, china town, maxwell market ภายใต้ชื่อ
Foodrepublic, Food opera, Kopi tiam ส�าหรับร้านอาหารตามตลาดสด (Hawkers) เช่น ตลาด tiong Bahru, Red Hill,
Queensway, Jurong, clementi, yishun เป็นต้น นอกจากนี้ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ นอกเขตธุรกิจการค้า ยังมีศนู ย์อาหาร
และ Hawkers จ�าหน่ายอาหารอร่อยๆ ให้บริการทั่วเกาะสิงคโปร์
อนึ่งตามธรรมเนียมการนับถือศาสนา ชาวจีนส่วนใหญ่ไม่รับประทานเนื้อวัว ชาวมุสลิมไม่รับประทานเนื้อหมู
และจะเลือกรับประทานอาหารที่มีสัญลักษณ์ Halal (ฮาลาล) รวมถึงไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ส่วนชาวอินเดีย
ไม่รับประทานเนื้อวัว หากเป็นชาวอินเดียที่เป็นฮินดูส่วนใหญ่รับประทานมังสวิรัติ ทั้งนี้ชาวมุสลิมและชาวอินเดียนิยม
รับประทานอาหารด้วยมือ

5. สุขอนำมัย

ภาครัฐสิงคโปร์ โดย Health Promotion Board (HPB : www.hpb.gov.sg) ให้การส่งเสริมการรับประทานอาหาร
เพือ่ สุขอนามัย อีกทัง้ ชาวสิงคโปร์เองในปัจจุบนั ให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพเพิม่ ขึน้ หันไปนิยมการรับประทานอาหาร
ออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ในด้านการดูแลสุขอนามัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่บริเวณสาธารณะ เพื่อเป็น
การรักษาสภาพแวดล้อมและการลดมลพิษ รวมถึงเป็นการสร้างประเทศให้เป็น Smoking-Free และ tobacco-Free โดย HPB
จัดให้มีโปรแกรม Smoking control Program for yellow, National tobacco control Programme เพื่อช่วยเหลือให้
ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ (www.hpb.gov.sg)
สถานทีท่ กี่ า� หนดการห้ามสูบบุหรี่ ภายใต้ Smoking (prohibition in certain Places) Act โดยห้ามสูบบุหรีใ่ นบริเวณ
ที่สาธารณะทั่วไปทุกแห่ง เช่น รถโดยสารสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ลิฟต์ โรงละครโรงภาพยนตร์ ร้านอาหารที่ติด
เครื่องปรับอากาศ ร้านเสริมสวย ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า สถานที่ต่างๆ ที่ติดเครื่องปรับอากาศ และสถานที่
ราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ได้เพิ่มรายการสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอีก ดังนี้
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สถำนที่ห้ำมสูบบุหรี่ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2555)
ณ อำคำรที่พักอำศัย
บริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนทั่วๆ ไปที่ครอบคลุมถึง
- ทางเดินเชื่อมต่อจากป้ายรถประจ�าทางไปยังอาคาร
ที่พักอาศัย
- พื้นที่ส่วนรวมที่ด้านล่างของอาคาร (VoiD DEcKS)
- ระเบียงส่วนรวม
- บันได
- ที่พักต่อช่วงบันได
- ห้องโถงส่วนรวม

ณ บริเวณสำธำรณะ
- ทางเดินที่มีหลังคาและทางเชื่อมต่อทั่วไป
- สะพานลอยที่เป็นทางเข้า
- บริเวณป้ายรถประจ�าทางในระยะ 5 เมตร
- ด้านนอกบริเวณอาคารโรงพยาบาล

(National Environment Agency : NEA : www.nea.gov.sg/public-health/smoking)

อนึ่งสถานที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ ได้แก่ ห้องภายในสถานบันเทิงที่ได้รับการอนุญาตให้สูบบุหรี่ มุมใดมุมหนึ่ง
ของร้านอาหารทีต่ งั้ อยูภ่ ายนอกอาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้สบู บุหรี่ ชายทะเลและสวนสาธารณะทีไ่ ม่มปี า้ ย “No Smoking”
รถยนต์ส่วนตัวและบ้านพักส่วนตัว

6. กำรสันทนำกำร

สิงคโปร์มีนโยบายในการสร้างประเทศให้มีแหล่งต่างๆ เพื่อการสันทนาการส�าหรับประชาชนสิงคโปร์และผู้ที่
พ�านักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากการเดินชอปปิ้งตามศูนย์การค้าในเขตต่างๆ
เช่น ถนนออชาร์ด (orchard Road), Bugis, Bugis Junction, marina South แล้ว กิจกรรมอื่นๆ ที่ชาวสิงคโปร์และผู้ที่
พ�านักในสิงคโปร์นิยม เช่น
- การเดินออกก�าลังกายที่สวนสาธารณะ เช่น Botanic Garden, Labrador Park, Gardens by the Bay, treetop
Frail at mac Ritchie Reservoir อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น Sungei Buloh Wet Land Reserve

Botanic Garden

Gardens by the Bay

Photo credit : www.awards.sg/wp-content, Gardens by the Bay
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- การเยีย่ มชมสถานทีส่ า� คัญต่างๆ เช่น National museum of Singapore, Science centre Singapore, Singapore
Discover centre, NE Eater Visitors centre, Singapore Art museum, marina Barrage
- การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Singapore Flyer, Singapore River cruise, Singapore Zoo, Night
Safari, Jurong Bird Park, cable car Ride, merlion, River Safari, chinatown Heritage centre, clark Quay, Boat Quay
อนึ่งกิจกรรม Great Singapore Sale ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เพียงแต่เรียก
ความสนใจให้ชาวต่างชาติเดินทางเยือนสิงคโปร์เท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากชาวสิงคโปร์ด้วย
ที่มา : www.yoursingapore.com/see-do-singapore/recreation-lrisure
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มารยาททางวัฒนธรรม
ในการติดต่อธุรกิจ

บทที่

15

บทที่ 15
มารยาททางวัฒนธรรมและ
การติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์
มารยาททางวัฒนธรรมและการติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์นั้น ไม่มีข้อก�าหนดที่แน่นอนตายตัวและถูกต้องที่สุด
เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศทีป่ ระชากรรวมตัวกันจากความหลากหลายเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมทีร่ บั มาจากตะวันตก
และภูมิภาคใกล้เคียงในตะวันออก ดังนั้นการท�าธุรกิจในสิงคโปร์ให้มีแนวโน้มที่ดีควรทราบถึงมารยาทและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์ โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้

การนัดหมาย
การเริ่มต้นในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทสิงคโปร์ควรประสานงานติดต่อนัดหมายล่วงหน้าพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน

การพบกันครั้งแรก
ในการพบกันครัง้ แรกของนักธุรกิจ ตามธรรมเนียมปฏิบตั จิ ะมีการจับมือและแลกนามบัตรกัน เพือ่ เป็นการแนะน�า
ตัวเองและถือเป็นการสร้างความประทับใจ (First impression) โดยการส่งนามบัตรจะต้องให้ความใส่ใจในการยืน่ นามบัตร
ให้ด้วยสองมือและไม่เอานิ้วจับในบริเวณที่มีตัวอักษร พร้อมทั้งหันด้านตัวอักษรที่ถูกต้องไปทางฝ่ายตรงข้าม ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโสจะเป็นผูแ้ นะน�าตัวเองก่อน และเมือ่ ได้รบั นามบัตรมาแล้ว ให้ใช้เวลาพิจารณาชือ่ และ
รายละเอียดบนนามบัตรของคูค่ า้ โดยสามารถถามถึงการออกเสียงชือ่ ทีถ่ กู ต้องของคูค่ า้ เพือ่ เป็นการป้องกันการออกเสียงผิด
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการกระท�าที่แสดงถึงความเคารพด้วยการให้ความสนใจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรที่จะชวนพูดคุยใน
เรื่องทั่วไปและอย่ารีบเก็บนามบัตรที่เพิ่งจะได้รับมาในขณะที่อยู่ต่อหน้าคู่ค้า ทั้งนี้จะช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับคู่ค้าและช่วยให้จดจ�าได้ว่าวันนั้นได้พบใครบ้าง
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การเลือกที่นั่งเมื่อเข้าพบหรือร่วมประชุม
เมื่อผู้ประกอบการติดต่อธุรกิจและต้องไปพบกับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 70 เป็นชาวจีน
ผู้ประกอบการควรที่จะระมัดระวังในการเลือกที่นั่ง เพราะตามวัฒนธรรมจีน ที่นั่งตรงข้ามกับประตูน้ันถือเป็นที่น่ังของ
ระดับอาวุโส ปกติแล้วชาวจีนจะชอบนั่งมองบริเวณทางออกและไม่ชอบนั่งหันหลังให้กับประตู ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาที่
ผู้ประกอบการไปพบติดต่อธุรกิจกับชาวจีน ผู้ประกอบการควรจะเลือกต�าแหน่งที่นั่งอื่นซึ่งไม่อยู่ตรงข้ามประตู

ธรรมเนียมนิยมในการแต่งกาย
การแต่งกายของชาวสิงคโปร์จะมีบางอย่างที่แตกต่างจากชาวตะวันตก ประการแรก คือ นักธุรกิจสิงคโปร์ไม่นิยม
สวมเสื้อสูทและผูกเนคไทเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อธุรกิจระหว่างกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าคู่ค้าของคุณจะไม่ให้เกียรติ
หรืออยากท�าให้การประชุมดูไม่จริงจัง แต่เพราะเป็นเรื่องปกติของชาวสิงคโปร์ จากการที่สิงคโปร์เป็นเมืองร้อนและมี
สภาพอากาศไม่เอื้ออ�านวยต่อการใส่เสื้อผ้าหลายชั้น ทั้งนี้ส�าหรับภาคการธนาคารและกฎหมายนั้นจ�าเป็นต้องแต่งกาย
เป็นทางการ คือ ใส่สูทผูกเนคไท แต่ในขณะที่ภาคการผลิตจะแต่งกายตามสบายมากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ผู้ประกอบการควรเลือกใส่ชุดที่เป็นทางการมากกว่าการใส่ชุดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริม
บุคลิกของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจเบื้องต้นต่อการติดต่อประสานงานและขยายการติดต่อทางการค้าต่อไป

การเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์
โดยทั่วไปแล้วชาวสิงคโปร์ก็เหมือนกับชาวเอเชียทั่วไป ที่มีความต้องการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจและชอบ
การเป็นผูช้ นะ ดังนัน้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะท�าให้คคู่ า้ พึงพอใจคือ การเตรียมความพร้อมรายละเอียดข้อมูลและสามารถตัดสินใจ
และตกลงราคาในทีป่ ระชุมได้อย่างรวดเร็ว โดยท�าให้คคู่ า้ เห็นถึงประโยชน์และแนวโน้มทีท่ า� ให้คคู่ า้ สามารถท�ารายได้จาก
สินค้าทีส่ งั่ ซือ้ ได้ การท�าให้คคู่ า้ รูส้ กึ ได้เปรียบจะท�าให้การตกลงธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันผูป้ ระกอบการ
ไทยต้องรู้ว่าสามารถยอมรับราคาได้ในระดับใด โดยสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการท�าความตกลง คือ ความชัดเจนของข้อตกลง
ที่ครอบคลุมทุกประการที่เกี่ยวข้องและกระชับตรงประเด็น นอกจากนี้ ในช่วงการต่อรองราคา ต้องพยายามท�าให้คู่ค้า
รับทราบและยอมรับถึงจุดต�า่ สุดทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะให้ได้ โดยใช้คา� พูดทีถ่ กู ต้องตามมารยาททีด่ ี ไม่มคี วามหยาบคาย
และความก้าวร้าวในการเจรจา
ในกรณีทคี่ คู่ า้ เข้าใจผิดหรือมีขอ้ มูลทีผ่ ดิ ผูป้ ระกอบการควรอธิบายข้อมูลทีถ่ กู ต้องและไม่พดู ถึงฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
เพือ่ เป็นการรักษาสถานการณ์ทดี่ ไี ว้ไม่ให้เกิดการเสียหน้า เพราะตามวัฒนธรรมชาวเอเชีย ถ้าคูค่ า้ เสียหน้าอาจหมายถึงว่า
ผู้ประกอบการจะต้องเสียลูกค้าไปอีกราย ทั้งนี้การผูกสัมพันธ์กับคู่ค้าในเอเชียนั้นต้องใช้เวลา ดังนั้นความอดทน
จึงเป็นกุญแจส�าคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อการท�างานตามข้อตกลงได้ผ่านลุล่วงไปแล้ว ชาวสิงคโปร์จะกลายเป็นมิตรที่ดี
อนึง่ การสร้างอารมณ์ขนั เป็นทางเลือกทีด่ ใี นการช่วยให้สถานการณ์ลดความตรึงเครียดลงได้ โดยอาจพูดคุยในเรือ่ ง
ภูมิอากาศ อาหาร การท่องเที่ยว และความชอบ/ ความไม่ชอบในชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะช่วยท�าให้สัมพันธไมตรีระหว่างกัน
ดีขึ้น นอกจากนี้ ทางที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นคือ ความตั้งใจและใส่ใจในวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์
การสอบถามทุกข์สขุ ของคูค่ า้ และสมาชิกในครอบครัว ความเอือ้ เฟือ้ ในการแนะน�าการท่องเทีย่ วและอาหารอร่อยในไทย
รวมถึงการจัดเตรียมของขวัญที่เหมาะสมมอบให้ในวันส�าคัญและเทศกาลต่างๆ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การติดต่องาน
ทุกๆ อย่างเป็นไปด้วยดี
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การรับประทานอาหาร
อาหารถือเป็นปัจจัยส�าคัญของวัฒนธรรมในสิงคโปร์ การปรึกษาหารือธุรกิจอาจกระท�าในช่วงรับประทานอาหาร
ซึ่งอาจเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น จะท�าให้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสามารถปรึกษาธุรกิจได้ในระดับที่
สะดวกและง่ายขึน้ จากการสนทนาในเรือ่ งอาหารทีร่ บั ประทาน น�าไปสูข่ อ้ ตกลงทางธุรกิจได้อย่างสวยหรู ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ควรมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร เมนูอาหารต่างๆ อีกทั้งควรลองรับประทานอาหารทุกจานอย่างไม่ลังเลใจ
หากชอบหรือไม่ชอบก็สามารถพูดคุยภายหลังได้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่เจ้าภาพที่แนะน�ารายการอาหาร

สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์
ทุกประเทศย่อมมีการด�าเนินชีวิตหลักๆ ที่แตกต่างกันไป สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ
ปีละ 15 ล้านคน อีกทั้งมีชาวต่างชาติเข้ามาพ�านักและท�างานในสิงคโปร์ประมาณปีละ 1.6 ล้านคน ดังนั้นผู้มาเยือน
สิงคโปร์ควรทราบถึงข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การท�างาน
การศึกษา หรือการพ�านักในสิงคโปร์ โดยสรุปได้ดังนี้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
1) ควรสังเกตวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ซึง่ ผูเ้ ดินทางเข้าสิงคโปร์ควรถือหนังสือเดินทางทีม่ ีอายุไม่น้อยกว่า
6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
2) ควรพกพาปลั๊กไฟฟ้าแบบเต้าเสียบ 3 ขา ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (เท่ากับประเทศไทย) พร้อมทั้งมีปลั๊ก
ต่อแปลงจาก 3 ขา เป็น 2 ขา (เนื่องจากเครื่องไฟฟ้าจากไทยส่วนใหญ่เป็นปลั๊ก 2 ขา)
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3) ควรศึกษาการเดินทางโดยรถสาธารณะ ดังนี้
3.1) ควรซื้อบัตร Ez-Link ซึ่งเป็นบัตรเติมมูลค่าเงิน เพื่อใช้จ่ายค่าโดยสารรถประจ�าทาง รถไฟฟ้า (mRt) หรือ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของได้ตามสถานที่ที่ก�าหนด ซึ่งวิธีการใช้บัตรเป็นไปอย่างสะดวก เพียงวางบัตรบนเครื่องอ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะตัดเงินโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ค่าบัตร Ez-Link ในการซื้อครั้งแรกราคา 12 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งจะ
มีมูลค่าในบัตร 7 เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้มูลค่าในบัตรจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ ด้วยการเติมมูลค่าขั้นต�่า 10
เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
3.2) ควรศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน Google maps หรือ Gothere.sg หรือ mRt เพือ่ ดูแผนทีอ่ อนไลน์ ซึง่ จะช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ ทั้งทางรถไฟฟ้า (mRt) และรถประจ�าทาง

4) ควรสอบถามราคาสินค้าก่อนที่จะตกลงซื้อ โดยเฉพาะสินค้าอาหารตามศูนย์อาหาร ซึ่งบางแห่งแสดงราคา
ไม่ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงิน
5) ควรที่จะพกเหรียญมูลค่า 1 เหรียญสิงคโปร์ ส�าหรับใช้บริการซื้อบัตรเดินทางโดย mRt หรือรถประจ�าทาง
อีกทั้งใช้บริการเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เนื่องจากในสิงคโปร์มีเครื่องจ�าหน่ายสินค้าให้บริการโดยอัตโนมัติ
เป็นจ�านวนมาก ทั้งสินค้าขนม/ ของขบเคี้ยว อาหารพร้อมรับประทาน น�้าดื่ม ตลอดจนการใช้เครื่องซักผ้าและการซื้อ
บัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งบางเครื่องจ�าหน่ายสินค้าไม่รับธนบัตร
6) ควรทีจ่ ะมองหาสัมภาระ ห่อกระดาษเช็ดมือ หรือร่ม ทีบ่ ริเวณเก้าอีห้ รือโต๊ะอาหารในศูนย์อาหารหรือทีน่ ง่ั รวม
ของร้านอาหารตามตลาดสด เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติ หากมีสัมภาระวางไว้ แสดงถึงการจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
7) ควรเดินอยู่บนทางเท้าหรือเส้นทางส�าหรับเดินเท้าที่ก�าหนด ไม่ควรเดินบนหญ้า
8) ควรทีจ่ ะยืนชิดซ้ายเมือ่ ขึน้ บันไดเลือ่ น เพราะตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ บันไดเลือ่ นด้านขวาเป็นทางส�าหรับผูเ้ ร่งรีบ
9) ควรสังเกตป้ายประกาศต่างๆ ที่แสดงไว้ในที่สาธารณะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่เคร่งครัดในเรื่องกฎ/ ระเบียบต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอยู่เสมอๆ หากปฏิบัติผิดกฎจะต้องจ่าย
ค่าปรับที่มีอัตราสูง
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1) ไม่ควรสูบบุหรีใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะ อาทิ รถประจ�าทาง โรงภาพยนตร์ สถานทีร่ าชการ เพราะเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
มีโทษปรับสูงถึง 1,000 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
2) ไม่ควรทิ้งขยะลงในที่สาธารณะทั่วไป มีโทษปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์ในการฝ่าฝืนครั้งแรก และต้องท�า
ความสะอาดพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการท�าผิดครั้งต่อๆ ไป มีโทษปรับ 2,000 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
และต้องท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
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3) ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่ง ตามกฎหมายของสิงคโปร์ระบุไว้ว่าห้ามน�าเข้า ห้ามจ�าหน่าย และห้ามมีหมากฝรั่งใน
ครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
4) ไม่ควรถ่มน�้าลายในที่สาธารณะ เป็นการกระท�าผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
5) ไม่ควรรับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ ในรถไฟฟ้า (mRt) และบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า และในรถประจ�าทาง
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
6) ไม่ควรน�าทุเรียนไปในสถานทีส่ าธารณะและรถทีใ่ ช้ในการเดินทางสาธารณะ เนือ่ งจากเป็นผลไม้ทมี่ กี ลิน่ รบกวน
และติดทนนาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
7) ไม่ควรน�าเข้าอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นๆ รวมถึงปลอกอาวุธปืนที่ไม่ใช้แล้ว เพราะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
มีโทษจ�าคุก 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
8) ไม่ควรลักลอบน�าเข้ายาเสพติด ยากล่อมประสาท หากฝ่าฝืนอาจมีโทษถึงประหารชีวิต
9) ไม่ควรเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้สามารถเล่นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือถูกกฎหมายได้ อาทิ โตโต้
(toto) 4D (เลข 4 ตัว) ลอตเตอรี่ การพนันม้าที่ชมรมแข่งม้าและ casino อนึ่งการตรวจจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
ภายใต้ common Gaming Houses Act, chapter 49 ควบคุมดูแลโดย criminal investigation Department (ciD)
และ Police intelligence Department หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือทั้งจ�าและปรับ
10) ไม่ควรถือครองดอกไม้ไฟ เช่น ประทัด จรวด หรือดอกไม้ไฟประเภทอื่นๆ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ�าและปรับ
11) ไม่ควรให้ทปิ ทัง้ ทีโ่ รงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เนือ่ งจากมีการเรียกเก็บค่าบริการ (Services charge) ร้อยละ 10
ในบิลของลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรให้ทิปที่สนามบินด้วย
12) ไม่ควรข้ามถนนในที่ไม่มีทางม้าลายหรือไม่มีสัญญาณไฟ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
13) ไม่ควรลืมกดชักโครกในห้องน�้าหลังการใช้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 150 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง อีกทั้งไม่ควรปัสสาวะ
ในลิฟต์ ซึ่งจะท�าให้ประตูลิฟต์ปิดอัตโนมัติจนกว่าต�ารวจจะเดินทางมาถึง มีโทษปรับไม่เกิน 500 เหรียญสิงคโปร์/ ครั้ง
14) ไม่ควรพูดหรือออกความเห็นเกีย่ วกับการเหยียดชาติหรือเหยียดสีผวิ เนือ่ งจากสิงคโปร์เป็นสังคมหลายเชือ้ ชาติ
นอกจากนี้ ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบอาหารหรือหยิบของให้แก่ผู้อื่นรวมถึงไม่ควรใช้มือซ้ายในการทักทายหรือจับมือ
15) ไม่ควรขึ้นลงรถประจ�าทางผิดประตู ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติผู้โดยสารต้องขึ้นรถทางประตูด้านหน้าและลงรถ
ทางประตูด้านหลัง ทั้งนี้ไม่สามารถกดกริ่งเพื่อขอลงรถนอกป้าย เพราะพนักงานขับรถไม่สามารถหยุดรถนอกป้ายได้
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ
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แหล่งข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Accounting & corporate Regulatory Authority (AcRA), www.acra.gov.sg
Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA), www.ava.gov.sg
Building and construction Authority (BcA), www.bca.gov.sg
central Provident Fund (cPF), www.cpf.gov.sg
commercialGuru, www.commercialguru.com.sg
Department of customs, www.customs.gov.sg
Enterpriseone Singapore, www.enterpriseone.gov.sg
Environment Public Health Division (EPHD), www.nea.gov.ac.th
Health Promotion Board (HPB), www.hpb.gov.sg
Health Sciences Authority, www.hsa.gov.sg
inland Revenue Authority of Singapore, www.iras.gov.sg
intellectual Property oice of Singapore, www.ipos.gov.sg
international Enterprise (iE) Singapore, www.iesingapore.gov.sg
Jtc corporation, www.jtc.gov.sg
Land transport Authority (LtA), www.lta.gov.sg
Lifestyle Asia, www.lifestyleasia.com
ministry of manpower (mom), www.mom.gov.sg
ministry of trade & industrial (mti), www.mti.gov.sg
central Narcotics Bureau (Singapore), www.cnb.gov.sg
monetary Authority of Singapore (mAS), www.mas.gov.sg
National Environment Agency (NEA), www.nea.gov.sg
National Population and talent Division, www.ntpd.gov.sg
National Solidarity Party (NSP), www.nsp.sg
Parliament of Singapore, www.parliament.gov.sg
People’s Action Party (PAP), www.pap.org.sg
Prime minister’s oice Singapore, www.pmo.gov.sg
PropertyGuru, www.propertyguru.com.sg
PSA Singapore terminal, www.singaporepsa.com
Public utilities Board (PuB), www.pub.gov.sg
Reform Party (RP), www.thereformparty.net
River Explorer Singapore, www.riverexplorer.sg
SalaryExplorer Singapore, www.salaryexplorer.com
SBS transit, www.sbstransit.com.sg
Singapore carmart, www.sgcarmart.com
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35.
36.
37.
38.

Singapore Democratic Party (SDP), www.yoursdp.org
Singapore Economic Development Board, www.edb.gov.sg
Singapore Exchange limited (SGX), www.sgx.com
Singapore Financial Reporting Standards (SFRS), www.isca.org.sg

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Singapore Land Authority, www.sla.gov.sg
Singapore oice Spaces, www.singaporeoicespaces.com
Singapore People’ Party (SPP), www.spp.org.sg
Singapore Personal Access, www.singpass.gov.sg
Singapore Power, www.singaporepower.com.sg
Singapore Public Law, www.singaporepubliclaw.com
Singapore River cruise, www.rivercruise.com.sg
Singtel, www.singtel.com
SmRt, www.smrt.com.sg
Spring Singapore, www.spring.gov.sg
the Account Standard council (ASc), www.asc.gov.sg
the consumers Association of Singapore, www.case.org.sg
united States Environmental Protection Agency (u.S.EPA.), www.mewr.gov.sg
urban Redevelopment Authority (uRA), www.ura.gov.sg
Warehouse Rental Singapore, warehouserentalsingapore.com
Worker’s Party (WP), www.wp.org.sg
World Freight Rates, worldfreightrates.com
your Singapore, www.yoursingapore.com
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