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                          รัฐสภา 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร�  

 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร ค.ศ. ๑๙๖๕  กําหนดให
รฐัสภาสิงคโปรเปนองคกรฝายนติบิญัญตัขิองรัฐโดยมีทีม่าหลากหลาย 
และมอีาํนาจหนาทีใ่นการตรากฎหมายและการตรวจสอบและถวงดลุ
ฝายบรหิารตามหลักการแบงแยกองคผูใชอาํนาจอธปิไตย (Separation 
of Powers) เชนเดียวกันกับองคกรฝายนิตบิญัญัตขิองนานาประเทศ 
อยางไรก็ตาม รัฐสภาสิงคโปรมีลักษณะท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบ
รัฐสภาอังกฤษที่เรียกวาระบบ “Westminster System” จากการ
เปนอาณานิคมของอังกฤษผสมกับระบบประธานาธบิด ี (Presidential 
System) ที่ไดรับการพัฒนาจากบริบททางการเมืองภายหลังจาก
ทีไ่ดรบัเอกราชอยางสมบรูณ ดงันัน้ ความสมัพนัธของฝายนติิบัญญตัิ
กบัฝายบรหิารจงึมลีกัษณะเปนการผสมผสานกนัระหวางระบบรฐัสภา
และระบบประธานาธิบดี
 ในการพจิารณาอาํนาจหนาทีข่องรฐัสภาสงิคโปรน้ัน นอกจาก
ที่ ได มีการกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร  
ค.ศ. ๑๙๖๕ แลว ยังตองพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมจากขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา (Standing Orders of Parliament) รัฐบัญญัติ
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(ตอจากตอนที่แลว)
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จุลนิติ

วาดวยอํานาจหนาที่ เอกสิทธ์ิและความคุมกันของรัฐสภา (Parliament (Power, Privileges and 
Immunities) Act) และกฎหมายอื่น ขอบังคับประธานรัฐสภา ตลอดจนธรรมเนียมและทางปฏิบัติของ
รัฐสภาอื่น ๆ ประกอบกัน
  สาํหรบัในบทความตอนน้ี จะไดกลาวถงึบทบาทอํานาจหนาทีใ่นทางนิตบิญัญตัแิละกระบวนการ
ตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปร ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรผูใชอํานาจ
ในทางนิติบัญญัติ โดยการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจาก
ประธานาธิบดี๑ 

การเสนอรางรัฐบัญญัติ

 รางรัฐบญัญตัขิองสิงคโปรจะเสนอไดกแ็ตโดยคณะรัฐมนตรีซึง่เสนอในนามของรัฐบาล เรียกวา 
“Government bills” และเสนอโดยสมาชิกรัฐสภา เรียกวา “Private member’s bills”๒ ทั้งน้ี 
โดยหากเปนรางรฐับญัญตัทิีม่ลีกัษณะเปนรางกฎหมายเกีย่วดวยการเงนิตามรฐัธรรมนญู จะเสนอไดกรณี
เฉพาะท่ีมคีาํแนะนําของประธานาธิบดใีหเสนอรางรัฐบัญญตัไิดเทานัน้๓  นอกจากน้ี ยงัมกีรณีทีน่าสนใจ
คือรัฐธรรมนูญสิงคโปรไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา กรณีที่เปนรางรัฐบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับคาปรับ 
หรือคาธรรมเนียมในการบริการของรัฐ จะไมถือวาเปนบทบัญญัติที่ทําใหรางรัฐบัญญัตินั้นเปน
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน๔

 ในกรณีรางรัฐบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จะตองสงรางใหสมาชิกรัฐสภาศึกษาลวงหนา
เปนเวลาอยางนอย ๒ วัน โดยไมนับรวมวันที่สงเรื่องแจง สําหรับในกรณีเปนรางรัฐบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกรัฐสภา จะตองแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย ๔ วัน๕ 

กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปร
 
 สาํหรบักระบวนการตรากฎหมายในระบบงานรฐัสภาสงิคโปร มลีาํดบัการพจิารณา ๓ วาระ 
แบงออกเปน ๕ ขั้นตอน โดยลําดับดังนี้๖

  การพิจารณาวาระที่หนึ่ง (first Reading) 

  ในข้ันนี ้ผูเสนอรางรัฐบญัญตัจิะอานช่ือรางรัฐบญัญตั ิและช้ีแจงหลักการและสาระสําคญัตลอดจน
เจตนารมณของรางรัฐบัญญัติเทานั้น โดยยังไมมีการอภิปรายและลงมติ๗

๑Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 58 (1).
๒Parliament of Singapore, FUNCTIONS, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/

about-us/parliament-information/functions [2018, May 1]. 
๓Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 59 (2).  
๔Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 59 (3). 
๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.66 paragraph (2). 
๖Parliament of Singapore, Parliament of Singapore, (Singapore, Parliament of Singapore: 2013, P.45. 
๗Standing Order of the Parliament of Singapore, No.67.
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 การพิจารณาวาระที่สอง (Second Reading) 

  ในการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมรัฐสภาจะไดอภิปรายสาระสําคัญและเจตนารมณ
แหงรางรัฐบัญญัติ โดยยังมิไดพิจารณาถึงเน้ือหารายมาตรา จากน้ัน หากเห็นชอบจะมีการลงมติ 
เพ่ือใหคณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the whole parliament) พิจารณา๘ หรือ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected Committee) พิจารณารางรัฐบัญญัติตอไป แลวแตกรณี๙

 การพิจารณาขั้นกรรมาธิการ (Committee Stage) 

  ในการพิจารณาขั้นกรรมาธิการนี้เปนการพิจารณาเนื้อความแหงรางรัฐบัญญัติโดยละเอียด
โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอคําแปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐบัญญัติไดในช้ันน้ี หากเปนกรณี
การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัจะมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนประกอบการพจิารณา
รางรัฐบัญญัติดวย จากนั้นเมื่อพิจารณาเสร็จแลวจะไดเขาสูขั้นการรายงานตอที่ประชุมรัฐสภาตอไป

  ขั้นรายงานตอที่ประชุมรัฐสภา (Report Stage) 

 ในกรณีที่เปนการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา รัฐมนตรีเจาของรางรัฐบัญญัติ
จะรายงานสรปุผลการพจิารณาตอสภาวาไดมกีารแกไขเนือ้ความแหงรางรฐับญัญตัหิรอืไม สาํหรบักรณี
ทีเ่ปนการพจิารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณารางรฐับญัญตั ิจะมกีารเสนอรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการตอสภาเพื่อพิจารณา หากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบตามรางรัฐบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวตามที่เสนอ จะเขาสูกระบวนการพิจารณาในวาระที่สามตอไป 
หากไมเห็นชอบยอมมีผลใหเขาสูกระบวนการในขั้นกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง๑๐

 การพิจารณาวาระที่สาม (Third Reading) 

  เมือ่รางรฐับญัญตัไิดรบัการรายงานตอรฐัสภาและทีป่ระชมุมมีตใิหเขาสูการพจิารณาวาระทีส่าม
ในชั้นนี้อาจมีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความในรางรัฐบัญญัติ (Minor Amendments) อีกได
โดยข้ันตอนจะยอนกลับเขาสูชั้นกรรมาธิการอีกคร้ัง๑๑ จากน้ันที่ประชุมรัฐสภาจะออกเสียงลงมติ
ในวาระที่สามใหรางรัฐบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อเขาสูขั้นตอนในลําดับตอไป๑๒

 เมื่อรางรัฐบัญญัติไดผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ในบางกรณี
อาจมกีารสงรางรฐับญัญตัไิปยงั Presidential Council for Minority Rights เพือ่พจิารณาตรวจสอบ
เนื้อความแหงรางรัฐบัญญัติวามีความตอนใดท่ีมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติ (Discrimination) 
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลสวนนอยดวยเหตุแหงการนับถือศาสนาหรือเหตุเชื้อชาติหรือไม๑๓ 

๘Standing Order of the Parliament of Singapore, No.73. 
๙Standing Order of the Parliament of Singapore, No.70 paragraph (3). 
๑๐Standing Order of the Parliament of Singapore, No.76. และ Standing Order of the Parliament of Singapore, 

No.80. 
๑๑Parliament of Singapore, How Are Laws Made? , [online](2018), available from: https://www.parliament.

gov.sg/visit-learn/educational-resources [2018, May 1]. 
๑๒Standing Order of the Parliament of Singapore, No.81.
๑๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.83 paragraph (1).
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  โดยรางรัฐบัญญัติที่ไมตองสงตรวจสอบการเลือกประติบัติ ไดแก๑๔ 

 (๑) รางรัฐบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
 (๒) รางรัฐบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีรับรองวาเกี่ยวของกับการปองกันประเทศและความม่ันคง
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
 (๓) รางรัฐบญัญตัทิีน่ายกรัฐมนตรีรบัรองวาเปนกรณีจาํเปนเรงดวนและไมกระทบตอประโยชน
สาธารณะ

  ทั้งนี้ หากมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติจะมีการสงรางรัฐบัญญัติใหรัฐสภาแกไขเพิ่มเติม
เพื่อไมใหมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติตอไป ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา๑๕  

 หากเปนกรณีที่รางรัฐบัญญัติมิไดมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติขางตน จะมีการเสนอ
รางรัฐบัญญัติตอประธานาธิบดีเพื่อลงนามใหความเห็นชอบประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป๑๖ 
สําหรับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปรดังไดอธิบายขางตน สามารถสรุปรายละเอียด
ดังปรากฏตามแผนภาพ ดังตอไปนี้๑๗

๑๔Parliament of Singapore, How Are Laws Made?, https://www.parliament.gov.sg/visit-learn/educational-
resources.

๑๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.83  paragraph (2).
๑๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.81 paragraph (3).
๑๗ที่มา : Parliament of Singapore, How Are Laws Made? , [online](2018), available from: https://www.parliament.

gov.sg/visit-learn/educational-resources [2018, May 1].
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