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	 สิงคโปร์เป็นประเทศสาธารณรัฐที่มีระบบรัฐสภา	(Parliamentary	Republic)	มีประธานาธิบดี 
เป็นประมุขของประเทศ	และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด 
นโยบายบริหารประเทศ	 มีรัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดในการร่างกฎหมาย	 รัฐสภาสิงคโปร์มีลักษณะ	
“สภาเดียว”	(unicameral)	มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด	๙๔	คน	แบ่งเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 
โดยประชาชน	๘๔	คน	(วาระการดำรงตำแหน่งห้าปี)	อีก	๙	คน	เรียกว่า	Nominated	Member	of	
Parliament	หรอื	NMP	มาจากการแตง่ตัง้โดยประธานาธบิดตีามคำแนะนำของคณะกรรมการคดัเลอืก	
(Select	Committee)	(วาระการดำรงตำแหนง่สองปคีรึง่)	และอกี	๑	คน	เรยีกวา่	Non-Constituency	
Member	 of	 Parliament	 หรือ	 NCMP	 ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายค้านที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	 ๑๕	 ของคะแนนเสียงทั้งหมดในเขตเลือกตั้งของตน	 (วาระการดำรงตำแหน่งห้าปี)	 สรุปได้ว่า 
จำนวนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลมีทั้งหมด	 ๘๔	 คน	 นอกนั้นเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งและสมาชิก 
ฝ่ายค้าน	ทั้งนี้	ก็เพื่อให้มีการถ่วงดุลกันในระดับหนึ่งนั่นเอง
	 ขั้นตอนในกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นระบบชัดเจน	 แม้จะไม่มี 
กฎหมายใดที่กำหนดขั้นตอนการร่างกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม	อย่างไรก็ดี	คู่มือการดำเนินการ 
ของรัฐบาล	(Government’s	Instructions	Manual	/IM	No.	4B)	ได้กำหนดกระบวนการที่กระทรวง 
ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องดำเนินการก่อนที่จะเสนอร่างฯ	 นั้นไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 
และส่งให้องค์กรที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล	 คือ	 Attorney	 General’s	 Cambers	 หรือ	 AGC	 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายก่อนนำเสนอรัฐสภาต่อไป
	 ผูท้ีม่สีทิธเิสนอรา่งกฎหมายนัน้	นอกจากจะเปน็รฐัมนตรกีระทรวงใดกระทรวงหนึง่	สมาชกิรฐัสภา	
(รวมถงึสมาชกิรฐัสภาฝา่ยคา้นและสมาชกิรฐัสภาทีม่าจากการแตง่ตัง้ดว้ย)	คณะกรรมการตามกฎหมาย	
(statutory	board)	โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตร	ีแลว้	ผูเ้สนอรา่งกฎหมายยงัอาจเปน็องคก์รเอกชน	 
(NGO)	หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป	โดยผ่านสื่อต่าง	ๆ 	เช่น	หนังสือพิมพ์	การสัมมนาระดมความคิดเห็น	 
สมาชิกรัฐสภารับฟังปัญหาโดยตรง	 หรืออีเมล์โดยตรงถึงรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามกฎหมาย 

ผู้เขียน 
คณะดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านการร่างกฎหมาย 
และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๒.

กระบวนการร่างกฎหมาย
และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของ  

สาธารณรัฐสิงคโปร ์   
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ต่าง	ๆ 	ก็ได้	อย่างไรก็ดี	ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	จะมีการรับฟังความคิดเห็น 
จากทุกภาคส่วนอยู่แล้ว	 และในชั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ 
รัฐสภา	ก็ยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนด้วย
	 ก่อนการเสนอร่างกฎหมายนั้น	 มีการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายเพื่อมิให้มี 
กฎหมายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น	โดยในคู่มือการดำเนินการของรัฐบาล	(Government’s	 Instructions	
Manual	IM	4B	Appendix	4B6	&	7)	ได้กำหนดให้มีการเสนอร่างกฎหมายได้ในกรณีที่กฎหมายนั้น 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แกป้ญัหาหรอืสนบัสนนุนโยบายรฐับาล	โดยรา่งกฎหมายนัน้จะตอ้งผา่นการประสาน 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอบในหลักการและได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกฎหมาย	(Ministry	of	Law)	ในประเด็นนโยบาย 
ทางกฎหมาย	 และได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีอากรกับกระทรวงการคลังแล้ว	 จึงจะเสนอ 
รา่งกฎหมายตามกระบวนการตอ่ไปได้	ในระหวา่งขัน้ตอนทีก่ลา่วมาแลว้นัน้	AGC	อาจชีป้ระเดน็ปญัหา 
ให้หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและนำเสนอปัญหาต่อรัฐบาลก่อนที่จะ 
เสนอร่างกฎหมายต่อไปตามกระบวนการก็ได้
	 นอกจากการตรวจสอบความจำเปน็ในการตรากฎหมายในสว่นของเนือ้หาแลว้	หนว่ยงานทีเ่สนอ
กฎหมายยังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ	(cost-benefit	analysis)	ก่อนเสนอ 
รา่งกฎหมายดว้ย	ซึง่ในการนี	้ในชัน้การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปขีองรฐัสภา	(เดอืนกมุภาพนัธ ์
ถึงมีนาคมของทุกปี)	รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะต้องเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้รัฐสภา 
พิจารณาอนุมัติด้วย	 และโดยปกติแล้ว	 แผนดังกล่าวจะระบุว่าร่างกฎหมายที่เสนอจะใช้งบประมาณ 
แค่ไหนเพียงใด	 ในคู่มือการดำเนินการของรัฐบาลกำหนดว่ารัฐมนตรีผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องหารือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อนว่าร่างดังกล่าวจะมีผลกระทบทางการเงินการคลังหรือไม่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รา่งกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่ภาษอีากร	และดว้ยความทีเ่ปน็เรือ่งสำคญั	ในชัน้รฐัสภา 
ก็จะมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง
	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว	ก็จะส่งร่างฯ	ไปยัง	AGC	เพื่อตรวจพิจารณา	 
โดยกองทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงคอื	กองรา่งกฎหมายและปฏริปูกฎหมาย	(Legislation	and	Law	
Reform	Division	หรอื	LLRD)๑	เมือ่	AGC	ตรวจพจิารณาเสรจ็แลว้	รา่งกฎหมายกจ็ะเขา้สูก่ระบวนการ 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน	Standing	Orders	of	Parliament	
โดยมีขั้นตอน	๓	วาระ	ดังนี้

 ๑AGC	มีอำนาจหน้าที่โดยสรุปดังนี้
	 	 -	 เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล	 อันรวมถึงการร่างกฎหมาย	 ให้ความเห็นทางกฎหมาย	 และพัฒนากฎหมาย	สำหรับ 
การร่างกฎหมายนั้น	ที่น่าสนใจคือหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญด้วย
	 	 -	จัดทำรายงานไปยังรัฐมนตรีผู้รักษาการกฎหมายหากพบว่ามีกฎหมายใดสมควรได้รับการทบทวน	โดยชี้ให้เห็นถึง 
ประเด็นปัญหาที่สมควรมีการทบทวนกฎหมาย	โดยอาจเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในเรื่องนั้น	ๆ 	หรือ	AGC	เพียงแต่เสนอ 
เรื่องต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการและให้รัฐมนตรีฯ	เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจประเด็นปัญหาดังกล่าวเองว่าสมควรมีการแก้ไขหรือยกเลิก 
กฎหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
	 	 -	ฝึกอบรมนักร่างกฎหมาย	วิธีหลักเป็นการฝึกโดยปฏิบัติงานจริง	และศึกษาจากคู่มือการร่างกฎหมายและเอกสาร 
ที่พิจารณาเสร็จ	นอกจากนี้	ยังมีหลักสูตรการร่างกฎหมายเบื้องต้นใน	AGC	เอง	หรืออาจจะมีการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
การร่างกฎหมายในต่างประเทศด้วย.
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 ๑. วาระที่หนึ่ง (introduction and first reading)
	 	 ในกรณทีีเ่ปน็รา่งกฎหมายของรฐับาล	รฐัมนตรเีจา้ของรา่งฯ	จะเปน็ผูเ้สนอ	หากเปน็รา่งของ 
สมาชิกรัฐสภา	สมาชิกผู้เสนอร่างฯ	จะเสนอร่างฯ	เอง	โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งการเสนอร่างฯ	(notice	
of	 introduction)	 ต่อเลขาธิการรัฐสภาก่อนวันพิจารณาร่างฯ	 ในการพิจารณาวาระนี้จะมีการอ่าน 
ชื่อร่างฯ	 ก่อนที่จะส่งร่างดังกล่าวให้เลขาธิการรัฐสภาเพื่อจัดพิมพ์และเวียนร่างดังกล่าวให้สมาชิก 
รัฐสภาต่อไป	วาระนี้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น	ไม่มีการอภิปรายใด	ๆ 	จากสมาชิกรัฐสภา
 ๒. วาระที่สอง (second reading)
	 	 การพจิารณาในวาระทีส่องจะเกดิขึน้ภายหลงัการพจิารณาวาระแรกไมน่อ้ยกวา่	๗	วนั	หลงัจาก 
ที่เลขาธิการรัฐสภาจัดพิมพ์ร่างฯ	 และเวียนให้สมาชิกรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
ยกเว้นร่างฯ	เร่งด่วน	โดยทั่วไปในการพิจารณาวาระที่สอง	จะมีการอภิปรายทั่วไปครอบคลุมเนื้อหา 
และหลักการของร่างที่เสนอ	หลังจากที่มีการอ่านร่างฯ	 ในวาระที่สอง	ร่างดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดย 
กรรมาธิการเต็มสภา	 ยกเว้นมีการร้องขอให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่งเป็นการ 
เฉพาะ	โดยคณะกรรมาธิการมีอำนาจทำการแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร	เมื่อร่างฯ	ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเต็มสภาแล้ว	จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สาม
  ชั้นกรรมาธิการฯ Committee stage
  ในกรณีท่ีร่างดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	รัฐสภาจะส่งร่างฯ	ไปยังคณะกรรมาธิการ 
เฉพาะทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิรฐัสภาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก	จะมกีารเชญิชวนใหป้ระชาชนทัว่ไปทำคำแถลง 
ต่อคณะกรรมาธิการฯ	 และอาจได้รับเชิญให้เข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย	 
การพิจารณาและการไต่สวนของคณะกรรมาธิการฯ	 ถูกจำกัดไว้เฉพาะตัวร่างกฎหมายและการแก้ไข 
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
	 	 หลังจากที่ร่างฯ	ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	ร่างฯ	ที่ได้รับการแก้ไขจะถูกแนบไปพร้อมกับ 
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ	และจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป
 ๓. วาระที่สาม (third reading)
	 	 การพจิารณารา่งฯ	ในวาระนีจ้ะถกูจำกดัเฉพาะเนือ้หาของรา่งเทา่นัน้	และจะมกีารลงมตโิดย
สมาชิกรัฐสภาว่าจะให้ร่างฯ	ผ่านหรือไม่
	 	 สำหรบัการลงคะแนนเสยีงในรฐัสภานัน้	ขึน้อยูก่บัประเภทของรา่งกฎหมาย	๓	ประเภท	ดงันี ้
	 	 ๑)	 ร่างกฎหมายที่ไม่ได้แก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธี 
เสียงข้างมาก	(simple	majority)
	 	 ๒)	 ร่างกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่	๘	ของรัฐธรรมนูญ	 (คุ้มครองอำนาจอธิปไตย 
ของประเทศ)	 ต้องใช้วิธีลงประชามติ	 (national	 referendum)	 โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้มาลงคะแนน
	 	 ๓)	 ร่างกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติอื่น	ๆ 	ของรัฐธรรมนูญ	ต้องได้รับการออกเสียงในการ 
พิจารณาในวาระที่	 ๒	 และวาระที่	 ๓	 ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับ 
การเลือกตั้งเข้ามา



กระบวนการร่างกฎหมายและการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์

จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓58

	 ขั้นตอนหลังจากร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วนั้น	ร่างกฎหมายนั้นทางหนึ่ง 
ก็จะถูกส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(Gazette)	เพื่อให้ประชาชนรับทราบ	ส่วนอีกทางหนึ่งก็จะ 
ถูกส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิชนกลุ่มน้อย	(Presidential	Council	 for	Minority	Rights)๒  
เพื่อพิจารณาว่ามีบทบัญญัติใดหรือไม่ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ	(ยกเว้นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน 
ร่างกฎหมายเร่งด่วน	 หรือร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ	 ความสงบเรียบร้อย	
ความปลอดภัยสาธารณะ	 หรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ)	 จุดนี้เองที่น่าสนใจและมี 
ความพิเศษ	 เพราะการที่ร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการจนกว่า 
คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณารับรองว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย	 
ทั้งนี้	 เนื่องมาจากสิงคโปร์เป็นพหุสังคม	มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 
การพิจารณาร่างกฎหมายจึงต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องนี้เป็นพิเศษ	หากร่างกฎหมาย 
นั้นยังคงมีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ	 ก็จะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง	 และจะทำการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบอีกครั้งว่ามีร่างกฎหมายที่ได้ประกาศไปแล้วในโอกาส
แรกมีการแก้ไขเพิ่มเติมประการใดบ้าง
	 หากร่างกฎหมายนั้นไม่มีประเด็นการเลือกปฏิบัติหรือมีการเลือกปฏิบัติแต่ได้รับการปรับแก้ 
โดยรัฐสภาแล้ว	ร่างกฎหมายนั้นก็จะถูกส่งไปยังประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป
	 สำหรับกฎหมายลำดับรอง	 (subsidiary	 legislation)	 นั้น	 ฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการ 
หรือคณะกรรมการตามกฎหมายจะเป็นผู้ประกาศใช้	 โดยหากเป็นกรณีการออกกฎหมายลำดับรอง 
โดยคณะกรรมการฯ	จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้	 เช่น	อาจต้องกระทำโดย 
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีฯ	เป็นต้น	กฎหมายลำดับรองนั้น	เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว	 
จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	แล้วจึงนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อที่สมาชิกรัฐสภาจะได้สอบถาม 
หากมีข้อสงสัย	 รัฐมนตรีผู้เสนอร่างกฎหมายต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาถึงการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายลำดับรองจะตราโดยฝ่ายบริหาร	 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถ 
ตรวจสอบได้
	 กระบวนการทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้เปน็กระบวนการในสถานการณป์กติ	แตห่ากเปน็สถานการณฉ์กุเฉนิ	
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะพยายามใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหา	 แต่หาก 
จำเปน็ตอ้งออกกฎหมายโดยเรง่ดว่น	กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งจะเรง่ดำเนนิการกำหนดนโยบายใหเ้หมาะสม 
กับสถานการณ์นั้น	ๆ 	และ	AGC	จะทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายโดยอยู่บนพื้นฐานความเร่งด่วน	 โดยอาจ 

 ๒ก่อตั้งเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	เดิมชื่อ	Presidential	Council	และต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	จึงเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมาะสมกับ 
ภารกิจ	เป็น	Presidential	Council	for	Minority	Rights	มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน	และผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง 
สำคัญอีก	๑๖	ท่าน	เช่น	นายลี	กวน	ยู	ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐบาล	(Minister	Mentor)	นายโก๊ะ	จ๊ก	ตง	รัฐมนตรีอาวุโส	
นายเจ	 จายากูมาร์	 รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงของประเทศและอดีตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย	 และนายลี	 เซียน	 ลุง	
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน	 เป็นต้น	 (สถานะ	 ณ	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙)	 นอกจากนี้ตรวจสอบประเด็นการเลือกปฏิบัติในร่างกฎหมาย 
ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว	 คณะกรรมการนี้ยังมีหน้าที่รายงานต่อรัฐบาลหากพบว่ามีประเด็นใดที่กระทบต่อเชื้อชาติ	 ศาสนา	
หรือกลุ่มชนต่าง	ๆ	เพื่อที่รัฐบาลจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป.
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รว่มมอืกบักระทรวงตา่ง	ๆ 	และคณะกรรมการตามกฎหมายกไ็ด้	หาก	AGC	เหน็วา่บทบญัญตัใิดขดัหรอื 
แยง้กบักฎหมายทีม่อียู	่กจ็ะทำความเหน็วา่สมควรแกป้ญัหานัน้อยา่งไร	โดยอาจยกรา่งกฎหมายขึน้มาใหม	่
หรือแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ได้
	 ในกรณีที่ปรากฏข้อผิดพลาดในตัวกฎหมาย	หากเป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสำคัญ	เช่น	 
ตัวสะกดผิด	ผิดไวยากรณ์	หรือเรียงพิมพ์ไม่ถูกต้อง	Chapter	275	แห่งรัฐบัญญัติการแก้ไขกฎหมาย	 
(Revised	 Edition	 of	 the	 Laws	 Act)	 บัญญัติให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย	(Law	 Revision	
Commissioners)	เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขโดยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้กระทบสาระของกฎหมาย	
และสำนักพิมพ์แห่งชาติสิงคโปร์	(Singapore	National	Printers)	จะลงพิมพ์เป็นกฎหมายฉบับแก้ไข	
(corrigendum)	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ	 แต่หากเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ	เช่น	
นโยบายผิดพลาดมาแต่แรก	 หรือผิดพลาดในการยกร่าง	 กรณีนี้จำต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ตามกระบวนการร่างกฎหมายปกติ
	 สิ่งที่น่าสนใจในกฎหมายของสิงคโปร์อีกประการหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก	คือ	
บทลงโทษ	กฎหมายสิงคโปร์มีโทษดังต่อไปนี้

 บทลงโทษทางอาญา
	 -	 โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ	(ยกเว้นผู้กระทำความผิดที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดป	ีณ	วันที่มี 
การกระทำความผิด	และสตรีมีครรภ์)
	 -	จำคุกตลอดชีวิต
	 -	จำคุกชั่วระยะเวลาหนึ่ง
	 -	 เฆี่ยน	(เฉพาะชายที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุไม่เกินห้าสิบปีเท่านั้น)๓	สำหรับการกระทำ 
ความผดิรนุแรงตามทีป่ระมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๒๗-๒๓๓	บญัญตัไิว	้ไดแ้ก	่ชงิทรพัย	์ปลน้ทรพัย ์
และฆ่า	ข่มขืน	เสพยาเสพติด	ทำลายทรัพย์สิน	ก่อการจลาจล	เป็นต้น
	 -	ค่าปรับ	 สิงคโปร์ใช้โทษปรับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย	 และค่าปรับก็อยู่ 
ในเกณฑส์งูมาก	เชน่	คา่ปรบักรณกีนิอาหารหรอืดืม่นำ้ในทีส่าธารณะ/ยนืลำ้เสน้เหลอืงทีช่านชาลารถไฟฟา้ 
๕๐๐	ดอลลาร์สิงคโปร์	 (๑๒,๐๐๐	บาท)	ค่าปรับกรณีทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง/บ้วนน้ำลายในที่สาธารณะ/ 
สบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะหรอืทีห่า้มสบู	หรอืแมแ้ตน่ำหมากฝรัง่เขา้มาในประเทศ	๑,๐๐๐	ดอลลารส์งิคโปร	์
(๒๔,๐๐๐	บาท)	และคา่ปรบักรณเีดนิลงไปในรางรถไฟฟา้	๕,๐๐๐	ดอลลารส์งิคโปร์	(๑๒๐,๐๐๐	บาท)	
เป็นต้น
	 -	ยึดทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
	 -	 เพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดซ้ำ
	 -	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ	มีความรับผิดชอบกรณีนิติบุคคลกระทำความผิด

 ๓การเฆี่ยนในสิงคโปร์เป็นปรากฏการณ์ปกติ	พ่อแม่สามารถเฆี่ยนตีบุตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	นอกจากนี้ิ	นักเรียน	หรือ 
ทหาร	ก็อาจได้รับโทษนี้ได้หากกระทำผิดกฎระเบียบที่วางไว	้แต่การเฆี่ยนเนื่องจากศาลสั่ง	(judicial	caning)	นี้ิ	เป็นสิ่งที่นานาชาติ 
จับตามอง.
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	 แมห้ลายประเทศจะเหน็วา่กฎหมายสงิคโปรม์บีทลงโทษทีห่นกั	แตก่ป็รากฏวา่บทลงโทษลกัษณะ 
ดังกล่าวทำให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยและมีความปลอดภัย 
สงูมาก	แตส่ำหรบัชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางไปเยอืนสงิคโปร	์จำตอ้งศกึษาใหด้เีสยีกอ่นวา่การกระทำใดบา้ง 
ที่เป็นความผิด	เนื่องจากการกระทำที่ต้องห้ามบางอย่างเป็นสิ่งที่หลายประเทศไม่ถือเป็นความผิด
 
 บทลงโทษที่มิใช่โทษทางอาญา
	 -	พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ	หรือเอกสารอื่น	เช่น	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	
เป็นต้น
	 -	การจำกดัเงือ่นไขตา่ง	ๆ 	ในการประกอบอาชพี	เชน่	จำกดัเวลาการประกอบกิจการ	หรอืจำกดั 
ประเภทสินค้าหรือบริการ	เป็นต้น
	 -	คำสั่งให้ปฏิบัติเสียให้ถูกต้อง
	 -	มาตรการที่มีผลต่อรายได้ของผู้กระทำความผิด
	 -	การเตือน
	 หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยประเภทและอัตราโทษ	 จะพิจารณาจากความร้ายแรงหรือผลของ 
การกระทำนั้น	ๆ 	เพื่อดูว่ามาตรการลงโทษทางอาญาจำเป็นหรือเหมาะสมกับการกระทำหรือไม่	 และ 
มาตรการลงโทษควรจะเป็นแบบใดเพื่อให้สอดรับกับลักษณะของการกระทำความผิด	 อย่างไรก็ดี	 
โทษดงักลา่วกม็คีวามยดืหยุน่พอสมควร	โดยหากเปน็ความผดิเลก็นอ้ยเชน่ขบัรถผดิกฎจราจร	ผูก้ระทำ 
ความผิดอาจเลือกจ่ายค่าปรับซึ่งไม่มากนักเพื่อไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
	 ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย	Chapter	275	แห่ง	Revised	Edition	of	the	Laws	Act	 
ไ ด้ ก ำหนด ให้ มี คณะกรรมการปรั บปรุ ง กฎหมาย	 Law 	 Rev i s i on 	 Commi s s i on	
โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน	 และมีกองร่างกฎหมายและปฏิรูปกฎหมาย	(Legislation	 and	 
Law	Reform	Division/LLRD)	ในสังกัด	AGC	มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการฯ	ขอบเขต 
ของการแก้ไขกฎหมายครอบคลุมถึงการปรับปรุงแก้ไข	 (edit)	 ถ้อยคำในกฎหมายเพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว	การแก้ไขถ้อยคำ 
ที่เป็นภาษาเก่า	 (updating	 archaic	 expression)	 ร่างบทบัญญัติที่เข้าใจยากเสียใหม่	 ด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่ายขึ้น	(redrafting	convoluted	provisions	with	plain	English)	รวบรวมกฎหมาย 
ทั้ งระดับแม่บทและกฎหมายระดับรอง	 การอัพเดทกฎหมายที่มีการแก้ ไข	 และจัดพิมพ์  
กฎหมายทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้	ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมามกีารพฒันากฎหมายทีถ่กูแกไ้ขใหม้รีายละเอยีด 
และง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๖	 มีการจัดทำรูปแบบการร่างกฎหมาย	 
มีการใส่ความเป็นมาของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม	 นอกจากนี้	 นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
การแก้ ไขกฎหมายต้องแนบตารางเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายที่ แก้ ไข 
เพิ่มเติมด้วย	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นมา	กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมอาจมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกฎหมาย	(legislative	sources)	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ทราบถึงที่มาของบทบัญญัติ 
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาความเป็นมาและความถูกต้อง	 ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายแม่บท 
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หรือกฎหมายลำดับรองใดมีการแก้ไขมาก	หรือมีการจัดทำกฎหมายใหม่ทั้งฉบับตามตาราง 
ที่คณะกรรมการแก้ ไขกฎหมายกำหนด	 จะมีการจัดพิมพ์กฎหมายฉบับแก้ ไขอย่างน้อย 
ปีละสองครั้ง
	 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายนี้	 ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งตาม	 Revised	 Edition	 of	
the	 Laws	 Act	 โดยมาตรา	๓	 แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย	 
อัยการสูงสุด	 Solicitor-General	 ที่ปรึกษารัฐสภา	 (Parliamentary	 Counsel)	 และบุคคลอื่นที่ 
ประธานาธิบดีแต่งตั้งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินสามปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 การปรับปรุง 
กฎหมายจัดทำในรูปของรัฐบัญญัติฉบับแก้ไข	 (revised	 edition	 of	 acts)	 และกฎหมายลำดับรอง 
ฉบับแก้ไข	(revised	edition	of	subsidiary	legislation)
	 มาตรา	๔	แห่ง	Revised	Edition	of	the	Laws	Act	กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 อำนาจในการตัดออก	ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนของรัฐบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกหรือที่ไม่มีผล 
ใชบ้งัคบัตามเงือ่นเวลา	หรอืมกีารเปลีย่นแปลงชือ่รฐับญัญตัิ	บทบญัญตัทิีถ่กูยกเลกิ	รวมทัง้ตารางหรอื
บัญชีท้ายรัฐบัญญัติที่ถูกยกเลิก	คำปรารภ	มาตรากำหนดวันใช้บังคับ
	 (๒)	 จัดหมวดหมู่หรือเรียงลำดับมาตราใหม่
	 (๓)	 เพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารบัญ	คำอธิบายด้านข้างบทบัญญัติ	(marginal	note)	
เชิงอรรถ	ชื่อหมวด
	 (๔)	 รวม	(consolidate)	หรือแยกรัฐบัญญัติ	เป็นหนึ่งหรือหลายฉบับ	รวมทั้งกำหนดหมวด 
ของรัฐบัญญัติเสียใหม่
	 (๕)	 จดัรปูแบบทีง่า่ยและสะดวกสำหรบับทนยิาม	บทกำหนดโทษ	และมาตราทีใ่หอ้ำนาจในการ 
ออกกฎหมายลำดับรอง
	 (๖)	 อัพเดทกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 (๗)	 จัดลำดับมาตรา	หรือรวมหรือแยกมาตราที่เหมือนหรือต่างกันแล้วเรียงลำดับใหม่
	 (๘)	 แก้ไขการพิมพ์	 ถ้อยคำล้าสมัย	 ชื่อสถานที่	 ไวยากรณ์	 รวมทั้งการอ้างอิงกฎหมายโดย 
ไม่เปลี่ยนแปลงความหมาย
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	 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกฎหมาย	คณะกรรมการฯ	อาจกำหนดวันที่ของกฎหมายที่ 
คณะกรรมการฯ	 จะดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย	 เช่น	 กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายจนถึงวันที	่ 
๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๑	คณะกรรมการฯ	ก็จะปรับปรุงกฎหมายจากข้อมูลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
จนถึง	ณ	วันที่กำหนดเท่านั้น	เป็นต้น
	 ในกรณีที่กฎหมายใดได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจโดย 
คณะกรรมการฯ	จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 เมื่อคณะกรรมการฯ	ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้วเสร็จ	มาตรา	๗	แห่ง	Revised	Edition	
of	 the	 Laws	 Act	 กำหนดให้คณะกรรมการฯ	 ส่งสำเนารัฐบัญญัติฉบับปรับปรุงไปยังประธานาธิบดี 
เมื่อประธานาธิบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่แก้ไข	 ประธานาธิบดีจะออกคำสั่งซึ่งกำหนดวันที่ 
รฐับญัญตัจิะมผีลใชบ้งัคบั	และจะประกาศในราชกจิจานเุบกษา	หลงัจากนัน้จะมกีารจดัพมิพร์ฐับญัญตั ิ
ฉบับปรับปรุงและเสนอต่อรัฐสภา	 รัฐบัญญัติฉบับปรับปรุงสามารถนำมาใช้เป็นพยานในศาลหรือ 
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์นับแต่วันใช้บังคับ 
ที่ถูกกำหนดไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดี

 การให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย
	 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร	 แต่รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายชัดเจน 
ในการยึดหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการใด	ๆ 	ของภาครัฐ 
มคีวามโปรง่ใสทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได	้และประชาชนจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูของรฐัใหไ้ดม้ากทีส่ดุดว้ย	เนือ่งจาก 
ความโปร่งใสเป็นการตัดโอกาสในการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างไม่มีข้อสงสัย	 ดังนั้น	 สิงคโปร์จึงได้รับ 
การยอมรบัจากนานาชาตใินเรือ่งความโปรง่ใส	โดยในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐	สงิคโปรไ์ดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็
อนัดบั	๔	ของประเทศทีโ่ปรง่ใสทีส่ดุในโลกโดยองคก์รเพือ่ความโปรง่ใสนานาชาติ	หรอื	Transparency	
International/TI๔ 
	 วธิกีารในการเขา้ถงึขอ้มลูภาครฐัไดจ้ดัทำในหลากหลายรปูแบบ	คอื	ในรปูของสิง่พมิพต์า่ง	ๆ 	ไมว่า่ 
จะเป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐ	 หรือในรูปของเว็บไซต์ของกระทรวงต่าง	ๆ 	 ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายด้วย	และการเผยแพร่ข้อมูลยังกระทำโดยผ่านสื่อเอกชนต่าง	ๆ 	ด้วย	อย่างไรก็ดี	หากเป็น 
ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติ	 ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามวิธีการดังกล่าว
	 การใหบ้รกิารขอ้มลูทางกฎหมายอยูใ่นรปูของเวบ็ไซตเ์ปน็สว่นใหญ่	มเีวบ็ไซตห์ลกั	ๆ 	ทีใ่หบ้รกิาร
ข้อมูลทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 ๔องค์กรประชาสังคมระดับโลกท่ีเป็นผู้นำการปราบปรามการคอร์รัปช่ัน	โดยมีสาขาท่ีก่อต้ังแล้วและกำลังอยู่ในระหว่าง 
การก่อต้ังประมาณ	๑๐๐	สาขา	องค์กรเหล่าน้ีต่อสู้กับการคอร์รัปช่ันในระดับประเทศ	โดยนำผู้เก่ียวข้องจากรัฐบาล	ประชาสังคม	 
ธุรกิจ	และส่ือมารวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการเลือกต้ัง	 การบริการสาธารณะ	การจัดซ้ือจัดจ้าง	และธุรกิจ	
นอกจากน้ีเครือข่ายท่ัวโลกของ	TI	ยังใช้โครงการรณรงค์เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินการปฏิรูปการปราบปรามคอร์รัปช่ัน	 (ข้อมูลจาก	
www.thaibusinessnews.com	พ.ศ.	๒๕๔๙).
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 ๕Singapore		Academy		of	Law	เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	Singapore	Academy	of	Law	Act	มีหน้าที่ 
รักษามาตรฐานการประกอบอาชีพและการศึกษาทางกฎหมาย	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและการฝึกอบรมทางกฎหมาย 
คล้ายกับเนติบัญฑิตยสภาของไทย.

	 ๑.	www.egazette.com.sg	หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบจดัทำเวบ็ไซตน์ี้	เปน็บรษิทัเอกชนชือ่วา่	SNP 
Corporation	Pte	Ltd	(SNP)	โดยความรว่มมอืของ	Ministry	of	Information,	Communications 
and	 the	 Arts/MICA,	 AGC	 และกระทรวงต่าง	ๆ 	ที่รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล 
ในส่วนของการจัดทำ	 E-Gazette	 นั้น	 จะมีการปรับข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบันทุกวัน	 
โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูกฎหมายใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน	 ๕	 วัน	 นับจากวันที่ 
กฎหมายใช้บังคับ	หลังจากนั้น	จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าชม
	 ๒.	www.statuses.agc.gov.sg	 Singapore	 Statute	 online	 เป็นการให้ข้อมูลทางกฎหมาย 
ในระดับรัฐบัญญัติ	 โดยมี	 AGC	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	 โดยประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎหมายรวมทั้งประวัติการแก้ไขกฎหมายสำหรับกฎหมายแต่ละฉบับได้	 โดยฝ่ายร่างกฎหมายและ 
ปฏิรูปกฎหมาย	หรือ	 The	 Legislation	 and	 Law	Reform	Division/LLRD	ของ	 AGC	ที่มีหน้าที่ 
ปรับข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
	 ๓.	www.lawnet.com.sg	ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ	Singapore	Academy	of	Law๕	เปน็แหลง่ 
ข้อมูลทางกฎหมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำวิจัยทางกฎหมาย	 เนื่องจากมีข้อมูลทางกฎหมายครบถ้วน 
ทั้งรัฐบัญญัติ	 คำพิพากษา	 หลักกฎหมายตามคำพิพากษา	 เอกสารอ้างอิง	 และบทความทางวิชาการ	
เป็นต้น	




