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บทที่ ๑  
ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์  หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of 
Singapore) เป็นนครรัฐท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ตัง้อยู่ปลายสุดของคาบสมุทรมาเลย์โดยมีช่องแคบยะโฮร์เป็นพรมแดนกัน้กับมาเลเซีย  
และช่องแคบสิงคโปร์เป็นพรมแดนแยกจากอินโดนีเซีย  ความได้เปรียบด้านท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ 
ท าให้สิงคโปร์สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกาซึ่งเช่ือมต่อมหาสมุทรอินเดีย
และทะเลจีนใต้ สง่ผลให้สิงคโปร์กลายเป็นทา่เรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้๑ 

การเป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกและข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ท าให้สิงคโปร์มีการพึ่งพาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในระดบัสูง ส่งผลให้กฎหมาย
การค้าและการลงทุนของสิงคโปร์ค่อนข้างเปิดกว้างเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  
โดยจะเห็นได้จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2014-2015 ซึ่งจดัท าโดย  
The World Economic Forum ไ ด้ จัดอันดับ ใ ห้ สิ ง ค โป ร์ เ ป็นประ เท ศ ท่ี มี ความสามารถ 
ทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสองของโลก และเป็นอันดบัหนึ่งของกลุ่มประเทศ 
ในทวีปเอเชีย๒  นอกจากนี ้สิงคโปร์ยังได้รับการจัดอันดบัโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศท่ีง่าย 
ต่อการประกอบธุรกิจมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง จาก ๑๘๙ ประเทศติดต่อกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
และ ๒๕๕๗ อีกด้วย๓ 

ตัวอย่างของกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของสิงคโปร์ท่ี เ อือ้ต่อ  
การประกอบกิจการของคนตา่งชาติ คือ Companies Act (Chapter 50) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีระบุ
ข้อก าหนดเร่ืองการจดัตัง้บริษัทในสิงคโปร์ท่ีใช้บงัคบักบัคนตา่งชาติและคนท้องถ่ินอย่างเท่าเทียม
กัน  นอกจากนี ้นักลงทุนต่างชาติไม่จ าเป็นต้องร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถ่ินเพ่ือประกอบธุรกิจ  

                                                   
๑ Encyclopedia Britannica, “Singapore,” 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kN439jqgENMJ:www.britannica.com/EBchecked/topic/545
725/Singapore+&cd=4&hl=en&ct=clnk (สืบค้นเม่ือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๒ Klaus Schwap, ed., The Global Competitiveness Report 2014-2015 (Geneva: World Economic Fourm, 2014), 13-14. 
๓ World Bank, Doing Business 2014 Economy Profile: Singapore: Comparing Business Regulations for Domestic 

Firms in 189 Economies (Washington, DC: World Bank, 2014), 5. 
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๑-๒ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

ในสิงคโปร์ ยกเว้นธุรกิจในภาคบริการท่ียังมีการก ากับควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ ๕ สาขา 
ได้แก่ โทรคมนาคม การกระจายเสียงและออกอากาศ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การเงิน 
และการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายสิงคโปร์  

นอกจากกฎหมายท่ีเอือ้ต่อการค้าและการลงทนุแล้ว อีกปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้แก่  ระบบกฎหมาย 
ท่ีเข้มแข็งและยึดมั่นในความศักดิ์สิทธ์ิของสัญญา รวมถึงการปฏิบัติตามค าตัดสินของศาล 
อย่างเคร่งครัด๔  อย่างไรก็ดี ความสมัพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบญัญัติ และตลุาการได้ท าให้  
เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายในบางกรณี ซึง่จะน าเสนอตอ่ไปในบทนี ้

บทท่ี ๑ นีมุ้่งท่ีจะน าเสนอภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นพืน้ฐาน
ความเข้าใจกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์ท่ีจะน าเสนอในบทต่อไป   
บทนีแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น ๖ หัวข้อ ได้แก่ ประวัติกฎหมายสิงคโปร์โดยย่อ ระบบกฎหมาย 
ท่ีมาของกฎหมาย ศักดิ์และล าดับชัน้ของกฎหมาย ระบบศาลและวิธีการตีความกฎหมาย  
และการบงัคบัใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบตัิ  

๑.๑ ประวัตกิฎหมายสิงคโปร์โดยย่อ 

สิงคโปร์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสในปี พ.ศ. ๒๐๕๔ และกลายมา 
เป็นอาณานิคมของดัชต์ซึ่งเ รืองอ านาจขึน้มาแทนท่ีโปรตุเกสในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๗  
ก่อนท่ีจะตกเป็นอาณานิคมขององักฤษในปี พ.ศ. ๒๓๖๒  จนกระทัง่ประกาศอิสรภาพจากองักฤษ
โดยเข้าร่วมกับสหพนัธรัฐมาเลเซียในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  หลงัจากนัน้อีกสองปี สิงคโปร์จึงประกาศ
แยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐอิสระในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘  ด้วยเหตุนี ้วันท่ี ๙ สิงหาคม 
ของทกุปีจงึเป็นวนัชาตขิองสิงคโปร์ 

เน่ืองจากระบบกฎหมายของสิงคโปร์ในปัจจุบนัได้พฒันามาจากระบบกฎหมายองักฤษ
เม่ือสมยัเป็นอาณานิคมอย่างมีนยัส าคญั คณะผู้วิจยัจึงจะท าการศกึษาประวตัิกฎหมายสิงคโปร์
โดยแบง่เป็น ๒ ช่วง คือ ยคุอาณานิคมขององักฤษจนถึงประกาศอิสรภาพ (พ.ศ. ๒๓๖๒-๒๕๐๘) 
และชว่งก่อตัง้ประเทศจนถึงปัจจบุนั (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๕๖) 

                                                   
๔ Bureau of Economic and Business Affairs, Department of State, United States of America, “2013 Investment Climate 

Statement- Singapore,” http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204730.htm (สืบค้นเม่ือ ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗). 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204730.htm
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๓ 

๑.๑.๑ ยุคอาณานิคมของอังกฤษจนถงึประกาศอิสรภาพ (พ.ศ. ๒๓๖๒-๒๕๐๘) 

จดุเร่ิมต้นของระบบกฎหมายสิงคโปร์ในปัจจุบนั คือ การก่อตัง้สิงคโปร์เป็นท่าเรือการค้า
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๒ โดย Sir Thomas Stamford Raffles ซึ่งเป็นตวัแทนบริษัท British East India  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของอังกฤษในเส้นทางการค้าทางทะเลไปสู่จีนและ 
หมู่เกาะอินเดียตะวนัออก  ในขณะนัน้ เกาะสิงคโปร์มีเพียงชาวประมงเชือ้สายมาเลย์อาศยัอยู่
ประมาณร้อยกวา่คนและอยูภ่ายใต้การปกครองของสลุตา่นรัฐยะโฮร์และเตเมงกอง  

ต่อมา ภายใต้สนธิสัญญาลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๖๗ สุลต่านได้ยกอ านาจ 
การปกครองเหนือเกาะสิงคโปร์ให้แก่บริษัท British East India๕  ซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้ว มะละกา
และปีนงัก็ได้ตกเป็นของบริษัท British East India ซึ่งท าการรวบรวมเมืองทัง้สามเข้ามาอยู่ภายใต้
เขตปกครอง Straits Settlement (Straits Settlement Territory) โดยสิงคโปร์ได้ถกูตัง้ให้เป็นเมือง
หลวงของเขตปกครองดงักล่าว๖  ในช่วงแรกท่ีสิงคโปร์ตกเป็นของบริษัท British East India นัน้ 
ระบบกฎหมายต่าง ๆ ยังมีความสับสนอยู่มาก จนกระทัง่เจ้าอาณานิคมอังกฤษได้ออกกฎบตัร 
Second Charter of Justice เพ่ือจดัตัง้ศาลในสิงคโปร์ ปีนงั และมะละกา ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙๗  

แม้ว่ากฎบัตรดังกล่าวจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าศาลใหม่ท่ีตัง้ขึน้มาจะใช้กฎหมายใด  
แต่ภายหลังจากการตีความหลายครัง้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๗๘-๒๔๓๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การพิจารณาตดัสินคดี Regina v Willans ของผู้พิพากษา Sir Benson Maxwell R.๘ ก็ได้ข้อสรุป
ว่ากฎบัตร  Second Charter of Justice นั น้ มี ผลใ ห้กฎหมายอังกฤษ ท่ียัง มีผลบังคับใ ช้ 
เม่ือวนัท่ีออกกฎบตัรดงักล่าว คือ วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๖๙ มีผลใช้บงัคบัเหนือดินแดน

                                                   
๕ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN – Singapore: Chapter 1 Historical Overview,” 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp1.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๖ Michael Barr et. al., World and Its People: Malaysia, Philippines, Singapore, and Brunei (New York: Marshall 

Cavendish, 2008), 1287. 
๗ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN.” 
๘ R v Willans [1858] 3 Ky 16. คดีดงักลา่วเกิดขึน้ที่ปีนงัในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ผู้พิพากษามาจิสเตรทที่ชื่อ Willans ถกูฟ้อง เน่ืองจาก

ปฏิเสธที่จะพิจารณาตดัสินคดีหนึ่งด้วยเหตผุลวา่ ผู้ถกูกลา่วหาในคดีดงักลา่วเคยถกูตดัสินด้วยข้อหาเดียวกนัมาแล้วครัง้หนึ่ง ดงันัน้ 
จึงไม่สามารถถูกตัดสินในข้อหาเดิมได้  ผู้พิพากษาในคดีนี ้คือ Sir Benson Maxwell R. จึงต้องพิจารณาว่า การปฏิเสธที่จะ
พิจารณาคดีของ Willans บนฐานการห้ามฟอ้งซ า้คดีอาญาในความผิดเดียวกนั (double jeopardy) ถกูต้องแล้วหรือไม ่และถกูต้อง
ตามกฎหมายใด  

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp1.pdf
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๑-๔ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

สิงคโปร์ด้วยเช่นกัน ข้อสรุปดังกล่าวถูกเรียกว่า “การยอมรับทั่วไปของกฎหมายอังกฤษ 
(the general reception of English law)”๙  

อย่างไรก็ดี กฎหมายอังกฤษไม่ได้ถูกน ามาใช้บังคับในสิงคโปร์ทุกฉบับ เน่ืองจาก  
ทัง้กฎหมายจารีตประเพณีขององักฤษ (common law) ระเบียบปฏิบตัิของจกัรวรรดิ (imperial 
practice) และแม้แต่ตวักฎบตัร Second Charter of Justice ต่างก็มิได้ระบขุอบเขตการใช้บงัคบั
กฎหมายองักฤษในสิงคโปร์ไว้  ดงันัน้ ศาลในอาณานิคมแต่ละแห่งจึงต้องพิจารณาตดัสินกนัเอง
ตามความเหมาะสม หรือย่ืนให้สภาองคมนตรี (Privy Council) ของอังกฤษพิจารณาตัดสิน   
ความไม่แน่นอนของขอบเขตการใช้บงัคบักฎหมายอังกฤษในอาณานิคมถูกยกขึน้มาพิจารณา
หลายครัง้ จนกระทัง่ผู้พิพากษาในเขตปกครอง Straits Settlement เห็นตรงกันและได้ข้อสรุปว่า
การบงัคบัใช้กฎหมายอังกฤษในเขตปกครอง Straits Settlement ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ๓ ข้อ 
ได้แก่  

(ก) กฎหมายอังกฤษท่ีน ามาใช้ต้องเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและการใช้
นโยบายทัว่ไป (general policy and application)  สืบเน่ืองจากค าตดัสินของสภาองคมนตรีตอ่ 
ข้ออุทธรณ์จากศาลปีนังในคดีความระหว่าง  Yeap Cheah Neo กับ  Ong Cheng Neo๑๐  
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ซึ่งระบวุ่า กฎหมายองักฤษท่ีเก่ียวกบั superstitious uses (การใช้ทรัพย์สินเพ่ือ
ประกอบพิธีทางศาสนาท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย)๑๑ และ mortmain (การถือครองท่ีดิน
ถาวร) ไมส่ามารถน ามาใช้ในเขตปกครอง Straits Settlement ได้  เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีตราขึน้
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบและสภาพแวดล้อมเฉพาะในอังกฤษ  อย่างไรก็ตาม  
ให้มีการใช้ระเบียบขององักฤษท่ีเก่ียวกบัการโอนสิทธิในท่ีดินโดยเสรี (free alienability) ในปีนงัได้ 

                                                   
๙ Singapore Academy of Law, “Laws of Singapore,” http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-

singapore/overview/chapter-1 (สืบค้นเม่ือ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๑๐ Yeap Cheah Neo v Ong Cheng Neo (1875) LR 6 PC 381. ในคดีดงักล่าว หญิงม่ายเชือ้สายจีนได้รับพินัยกรรมจากสามี 

ที่เสียชีวิตไปแล้วให้สร้างบ้านเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยให้พระหรือบาทหลวงสวดภาวนาให้วิญญาณสามีและ
ตวัเองโดยไมมี่ก าหนด (perpetuity) ซึง่คณะตลุาการตดัสินวา่ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากไม่อยู่ในผลประโยชน์ของสาธารณะ (lack 
of public benefit) 
๑๑ พจนานกุรม Black’s Law Dictionary (ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ ๗) ให้นิยามค าว่า superstitious use  คือ “A designation or use of 

property for religious purposes not legally recognized or tolerated (such as gifts either favoring an unrecognized 
religion or supporting the saying of prayers for the dead).”  
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๕ 

ดงันัน้ กฎหมายองักฤษท่ีถูกตราขึน้ก่อนปี พ.ศ.๒๓๖๙ จะสามารถน ามาใช้ในสิงคโปร์ได้ต่อเม่ือ
เป็นนโยบายและการบงัคบัใช้โดยทัว่ไป๑๒ 

(ข )  กฎหมายอังกฤษท่ีน ามาใ ช้ ต้อง มีความเหมาะสมต่อศาสนา ธรรมเ นียม  
และจารีตประเพณีท้องถ่ิน (subject to local religions, manners, and customs) แม้แตก่ฎหมาย
อังกฤษท่ีเป็นนโยบายและการบังคับใช้ทั่วไปในข้อ (ก) บางฉบับก็ต้องถูกปรับ ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของอาณานิคมเพ่ือหลีกเล่ียงการเอาเปรียบและกดข่ีประชาชนในอาณานิคม กฎหมาย
องักฤษท่ีถูกปรับแก้ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายครอบครัวและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว เช่น 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสมรส การหยา่ การรับบตุรบญุธรรม และการรับมรดก ซึ่งล้วนเป็นกฎหมาย
ท่ีไม่ขัดต่อผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษ ส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ 
ด้านการค้าของจักรวรรดิ เช่น กฎหมายสัญญา กฎหมายการค้า ระเบียบวิธีการและหลักฐาน  
จะถกูน ามาใช้ในอาณานิคมโดยไมมี่การปรับแก้๑๓ 

(ค) กฎหมายอังกฤษท่ีถูกน ามาใช้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายท้องถ่ิน (subject to local 
legislation) โดยทัว่ไปแล้ว หากอาณานิคมใดมีกฎหมายท่ีก ากับควบคมุเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยู่แล้ว 
จะไมมี่การน ากฎหมายองักฤษท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วมาใช้ในอาณานิคมนัน้ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ บริษัท British East India ได้ถกูยกเลิกโดยกฎหมาย East India Stock 
Dividend Redemption Act 1873 ท่ีออกโดย รัฐสภาอังกฤษ  กฎหมายดังกล่าวส่งผลใ ห้ 
เขตปกครอง Straits Settlement ถูกส่งต่อไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดีย๑๔  
โดยท่ีสิงคโปร์ยังคงเป็นศูนย์กลางการบริหารของเขตปกครอง Straits Settlement  จนกระทั่งปี 
พ.ศ. ๒๔๑๐ เขตปกครอง Straits Settlement ได้ถกูแยกออกจากรัฐบาลอินเดีย และกลายมาเป็น 
อาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ ถูกปกครองโดยส านักงานอาณานิคม (Colonial Office)  
ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ๑๕  การตรากฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในเขตปกครอง Straits Settlement 
จึงกลายมาเป็นอ านาจและหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งเขตปกครอง  Straits Settlement 

                                                   
๑๒ Frederick Madden and David Kenneth Fieldhouse, ed., Settler Self-government, 1840-1900: The Development of 

Representative and Responsible Government (Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group, 1990), 107-109. 
๑๓ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN.” 
๑๔ Kevin YL Tan, “A Short Legal and Constitutional History of Singapore,” Essays in Singapore Legal History, ed. 

Kevin YL Tan (Singapore: Singapore Academy of Law & Marshall Cavendish, 2005), 36. 
๑๕ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN.” 
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๑-๖ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

(Legislative Council of the Straits Settlements)  อย่างไรก็ดี กฎหมายท่ียงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในวันท่ีเขตปกครอง Straits Settlement ถูกเปล่ียนมาอยู่ภายใต้ส านักงานอาณานิคม เช่น 
กฎหมายท่ีตราขึน้ในชว่งท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดียให้ยงัมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป 

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสองระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๘  สิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้ 
การยดึครองของญ่ีปุ่ น  กระบวนการยตุธิรรม กฎหมายและกฎระเบียบท่ีถกูบงัคบัใช้ในสิงคโปร์ช่วง
ดังกล่าวจึงมาจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ดี เม่ือกองทัพญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้สงครามในปี 
พ.ศ. ๒๔๘๘ องักฤษได้กลบัเข้าปกครองสิงคโปร์ตามเดิม และยกเลิกกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ
ท่ีญ่ีปุ่ นประกาศใช้ทัง้หมด๑๖ 

ในปีถัดมาหรือปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตปกครอง Straits Settlement ได้ถูกยกเลิก สิงคโปร์ 
ถูกแยกออกมาเป็นอาณานิคมเอกเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญและหน่วยงานนิติบัญญัติเป็นของตนเอง 
ในขณะท่ีปีนงัและมะละกาถกูผนวกเข้ากบัสหพนัธรัฐมลาย ู(Federated Malay States) ซึ่งตอ่มา
เปล่ียนช่ือเป็นสหพนัธรัฐมาลายา (Federation of Malaya)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ สิงคโปร์ได้รับอ านาจในการปกครองตนเองภายใน และเปล่ียนสถานะ
จากอาณานิคมมาเป็นรัฐสิงคโปร์ (State of Singapore)๑๗ หลังจากนัน้จึงเข้าร่วมกับซาราวัก 
บอร์เนียวเหนือ และรัฐอ่ืน ๆ ภายใต้สหพนัธรัฐมาลายาเพ่ือจดัตัง้สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Federation 
of Malaysia) ในอีกส่ีปีตอ่มา หรือในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึง่ถือเป็นจดุสิน้สดุการอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษอย่างสมบูรณ์๑๘  ดังนัน้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘ ท่ีสิงคโปร์เข้าร่วมกับ
สหพันธรัฐมาเลเซีย กฎหมายสหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysian federal legislation) ท่ียังมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้จงึมีผลใช้บงัคบัในสิงคโปร์ด้วย 

อนึ่ง ความเห็นท่ีแตกต่างทางการเมืองส่งผลให้สิงคโปร์จ าเป็นต้องแยกตวัออกมาจาก
สหพนัธรัฐมาเลเซียและกลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระในวนัท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘    

๑.๑.๒ ช่วงก่อตัง้ประเทศจนถงึปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๕๖) 

สนธิสัญญา Independence of Singapore Agreement 1965 ท่ีลงนามโดยรัฐบาล
มาเลเซียและสิงคโปร์ในวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ส่งผลให้สิงคโปร์

                                                   
๑๖ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN.” 
๑๗ อ้างแล้ว 
๑๘ Michael Barr et. al., World and Its People. 
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แยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการ๑๙  กฎหมายท่ีส าคัญต่ออธิปไตย 
ของสิงคโปร์อีกฉบบั คือ Republic of Singapore Independence Act 1965 ซึ่งระบวุ่าประมขุ
ของมาเลเซีย (Yang di-Pertuan Agong) ไม่ได้เป็นผู้ น าสูงสุดของสิงคโปร์อีกต่อไป อ านาจ 
ฝ่ายบริหารให้ขึน้อยู่กับผู้ น าของประเทศของสิงคโปร์ซึ่งจะใช้ผ่านคณะรัฐมนตรี และอ านาจ  
ฝ่ายนิติบญัญัติซึ่งเดิมทีเป็นของประมขุและรัฐสภาของมาเลเซียถกูเปล่ียนมาให้ผู้น าของสิงคโปร์
ซึ่งจะใช้ผ่านรัฐสภาของสิงคโปร์๒๐ ซึ่งมาตรา ๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(Constitution of the Republic of Singapore) ระบวุ่าผู้น าสงูสดุ (Head of State) ของสิงคโปร์ 
คือ ประธานาธิบดีซึง่มาจากการเลือกตัง้๒๑ 

หลังจากท่ีประกาศอิสรภาพและแยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซียแล้ว อิทธิพล  
ของอังกฤษยังคงปรากฎในสิงคโปร์ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ 
ยงัคงเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของกฎหมายในสิงคโปร์ และรูปแบบของรัฐสภาสิงคโปร์ก็ยงัคงเหมือน
รัฐสภาแบบองักฤษ กล่าวคือ เป็นสภาผู้แทนราษฎรท่ีประกอบด้วยพรรคการเมืองสองพรรคขึน้ไป 
และการถ่วงดุลอ านาจรัฐบาลขึน้อยู่กับความสามารถของฝ่ายค้านในการเอาชนะพรรครัฐบาล 
ในการเลือกตัง้ทัว่ไป แตเ่น่ืองจากพรรครัฐบาลเสียงข้างมากในสิงคโปร์ คือ People’s Action Party 
(PAP) ชนะการเลือกตัง้มาโดยตลอดเป็นเวลา ๕๐ ปี นบัตัง้แต่ก่อตัง้สาธารณรัฐ ส่งผลให้ไม่เกิด
การถ่วงดลุอ านาจรัฐบาลในสิงคโปร์๒๒ 

อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีแตกต่างจากระบบอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษ์อักษร  ซึ่งมาตรา ๔ ระบุว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ และกฎหมายใดท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ตกไป ๒๓  นอกจากนี  ้สิงคโปร์ยังยกเลิก 

                                                   
๑๙ “The Independence of Singapore Agreement 1965,” August 7, 1965, United Nations Treaty Collection, no.8206. 
๒๐ Singapore Statutes Online, “Republic of Singapore Independence Act,” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%222cc15e67-cf27-44b1-a736-
f28ab8190454%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0 (สืบค้นเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๒๑ Singapore Statutes Online, “Constitution of the Republic of Singapore,” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e9d2c6a1-07ab-4995-9495-
de6288a93701;page=0;query=DocId%3A%22cf2412ff-fca5-4a64-a8ef-
b95b8987728e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗).  
๒๒ Thio Li-ann, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 3 – Government and the State,” 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp3.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๒๓ Singapore Statutes Online, “Constitution of the Republic of Singapore.”  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e9d2c6a1-07ab-4995-9495-de6288a93701;page=0;query=DocId%3A%22cf2412ff-fca5-4a64-a8ef-b95b8987728e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e9d2c6a1-07ab-4995-9495-de6288a93701;page=0;query=DocId%3A%22cf2412ff-fca5-4a64-a8ef-b95b8987728e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e9d2c6a1-07ab-4995-9495-de6288a93701;page=0;query=DocId%3A%22cf2412ff-fca5-4a64-a8ef-b95b8987728e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp3.pdf
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สภาองคมนตรีในการเป็นศาลสงูสดุของสิงคโปร์เม่ือวนัท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเหตผุลว่า 
ผู้พิพากษาในสภาองคมนตรีท่ีประเทศองักฤษไมคุ่้นเคยกบับริบทท้องถ่ินในสิงคโปร์อีกตอ่ไป๒๔ 

ในขณะเดียวกัน ได้มีการน ากฎหมายองักฤษบางส่วนมาปรับเข้ากับกฎหมายท่ีสิงคโปร์
บัญญัติขึน้เองภายหลังการประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐอิสระ ยกตัวอย่างเช่น มาตรา ๕  
ใน Civil Law Act (Chapter 43) ท่ีให้น ากฎหมายการค้าของอังกฤษมาใช้บังคบัในสิงคโปร์๒๕   
อย่างไรก็ดี มาตราดังกล่าวเป็นท่ีถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเน่ืองจากความไม่แน่นอน  
เร่ืองขอบเขตการรับกฎหมายการค้าของอังกฤษมาใช้ จนกระทั่งเม่ืออังกฤษเข้า เป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Community - EEC) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะท าให้
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการค้าของอังกฤษเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปจนอาจไม่เหมาะสมต่อสิงคโปร์ มาตรา ๕ จึงได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
เม่ือมีการตรา Application of English Law Act ซึ่งถือเป็นกฎหมายส าคญัท่ีท าให้การรับกฎหมาย
องักฤษมาใช้ในสิงคโปร์มีความแน่นอนขึน้  โดย Application of English Law Act มีวตัถปุระสงค์ 
๒ ประการ คือ เพ่ือให้การใช้บงัคบักฎหมายองักฤษในสิงคโปร์มีความชดัเจนมากขึน้ และท าให้
กฎหมายการค้าของสิงคโปร์เป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายการค้าของอังกฤษ  
ในอนาคต๒๖ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าพืน้ฐานระบบกฎหมายของสิงคโปร์จะมีต้นแบบจากอังกฤษ อิทธิพล  
ของกฎหมายจากประเทศอ่ืนก็สามารถพบได้ในสิงคโปร์เช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น ประมวลกฎหมาย
อาญาในสิงคโปร์ มีท่ีมาจากประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย ในขณะท่ี Companies Act 

                                                   
๒๔ Thio Li-ann, “Legal Systems in ASEAN.” 
๒๕ มาตรา ๕(๑) ของ Civil Law Act (Cap. 43, 1988 Rev Ed.) “Subject to this section, in all questions or issues which 

arise or which have to be decided in Singapore with respect to the law of partnerships, corporations, banks and 
banking, principals and agents, carriers by air, land and sea, marine insurance, average, life and fire insurance, and 
with respect to mercantile law generally, the law with respect to those matters to be administered shall be the same as 
would be administered in England in the like case, at the corresponding period, if such question or issue had arisen 
or had to be decided in England, unless in any case other provision is or shall be made by any law having force in 
Singapore.” 
๒๖ Wendy Chang Mun Lin, “Legal Systems in ASEAN.” 
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(Chapter 50) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีระบขุ้อก าหนดเก่ียวกับการจดัตัง้บริษัทในสิงคโปร์มีความคล้าย
กบักฎหมายของออสเตรเลียมากกวา่กฎหมายขององักฤษ๒๗ 

๑.๒ ระบบกฎหมาย  

ตามท่ีได้กล่าวไว้ในเบือ้งต้นว่า ระบบกฎหมายของสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญ อันเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์การเป็น
อาณานิคมขององักฤษเป็นระยะเวลากว่า ๑๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๖๒-๒๕๐๖)  อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
บริบทในอังกฤษและสิงคโปร์มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทัง้ในและต่างประเทศ  
ท าให้สิงคโปร์มีการยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีได้รับมาจากอังกฤษ และพัฒนากฎหมาย 
ท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศสิงคโปร์เอง ในส่วนนีจ้ึงแบง่การน าเสนอออกเป็น ๒ ส่วน  
คือ ภาพรวมของระบบกฎหมายจารีตประเพณี และภาพรวมของกฎหมายท่ีสิงคโปร์พฒันาขึน้เอง 

๑.๒.๑ ภาพรวมของระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

ในส่วนแรกได้เก ร่ินน าไ ว้แล้วว่า  อิทธิพลจากประเทศอังกฤษมีให้เห็นได้ทัง้ ใน  
ระบบกฎหมายและรูปแบบของรัฐบาลในสิงคโปร์  การรับเอาระบบกฎหมายของอังกฤษมาใช้  
ท าให้ระบบกฎหมายของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความเป็นสากล  
มีความมั่นคง และมีความต่อเน่ือง  นอกจากนีย้ังมีความสะดวกในการติดต่อและประสาน
ความสัมพันธ์กับประเทศเ พ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย บรูไน และพม่า ซึ่ ง ล้วนมีรากฐาน  
ระบบกฎหมายท่ีคล้ายกบัของสิงคโปร์เน่ืองจากเคยเป็นอดีตอาณานิคมขององักฤษเชน่กนั๒๘  

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของสิงคโปร์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานค าพิพากษาบรรทัดฐาน 
(judicial precedent) หรือ หลกั stare decisis๒๙ ซึง่มี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหนึ่ง ค าวินิจฉัยของ
ศาลท่ีมีล าดับชัน้สูงกว่าจะมีผลต่อค าวินิจฉัยของศาลล าดับถัดมา  เช่น ค าวินิจฉัยของ 
ศาลอทุธรณ์จะมีผลผกูพนัค าวินิจฉัยของศาลสงู ศาลแขวง และศาลมาจิสเตรท เป็นต้น  กล่าวคือ 

                                                   
๒๗ Helena HM Chan, The Legal System of Singapore (Chatswood: LexisNexis Butterworths Australia, 1995): 20. 
๒๘ Eugene Tan and Gary Chan, “The Singapore Legal System,” http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-

singapore/overview/chapter-1#Section3 (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๒๙ Leonard Goh Choon Hian, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 2 – Sources of Law,” 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗). พจนานกุรม Black’s Law 
Dictionary (ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ ๗) ให้นิยามค าว่า stare decisis คือ “The doctrine of precedent, under which it is necessary for 
a court to follow earlier judicial decisions when the same points arise again in litigation.” 

http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-1#Section3
http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-1#Section3
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf
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๑-๑๐ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

ศาลชัน้ต้นหรือศาลล าดับรองต้องพิจารณาคดีตามค าวินิจฉัยของศาล (judicial decision)  
ท่ีมีล าดับชัน้สูงกว่าในคดีท่ีมีลักษณะคล้ายกัน รูปแบบท่ีสอง คือ ศาลจะพิจารณาคดีตาม 
ค าวินิจฉัยของศาลในอดีต ยกตวัอย่างเช่น ศาลสูงมกัจะพิจารณาตดัสินคดีตามค าวินิจฉัยก่อน
ห น้าของศาลสู ง ในค ดี ท่ี มี รู ปแบบคล้ ายกัน  ซึ่ ง หลัก  stare decisis นี ถู้ ก น ามา ใ ช้ ใน 
กฎหมายจารีตประเพณีของสิงคโปร์ เชน่ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสญัญา การละเมิด และการชดเชย  

ตัวอย่างการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับสัญญาตามหลัก stare decisis เช่น ในคดีพิพาท
ระหว่าง Master Marine AS กับ Labroy Offshore Ltd  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕๓๐  ศาลอทุธรณ์ของ
สิงคโปร์ใช้หลักการพิจารณาในคดีท่ีคล้ายกันท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าในสิงคโปร์ นั่นคือ คดีพิพาท
ระหว่าง Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd กบั Master Marine B-Gold Interior Design & 
Construction Pte Ltd เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘๓๑ เพ่ือประกอบการพิจารณาคดีในประเด็นท่ีเก่ียวกบั

การแปลความหมายของสญัญา๓๒ 

                                                   
๓๐ Master Marine AS v Labroy Offshore Ltd [2012] 3 SLR 125. บริษัท Master Marine AS (ต่อไปนีเ้รียกว่า MM) ว่าจ้าง

บริษัท Labroy Offshore Ltd (ต่อไปนีเ้รียกว่า Labroy)ให้สร้างแท่นขุดเจาะ  ต่อมา Labroy ไม่สามารถส่งมอบแท่นขุดเจาะตาม
เวลาที่ก าหนดในสญัญา  MM จึงได้พยายามร้องขอเงินคืนตามสัญญาในส่วนของการรับประกันเงินคืน (Refund Guarantee)  
ซึง่ธนาคารเป็นผู้ รับประกนัให้ Labroy  หนึ่งในประเด็นส าคญัที่ศาลอทุธรณ์ต้องพิจารณา คือ การตีความหมายของสญัญาสว่นของ
การรับประกันเงินคืนนี ้เน่ืองจาก Labroy อ้างว่าการก่อสร้างล่าช้านัน้เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบแท่นขุดเจาะของ MM   
คดีนีเ้ร่ิมที่ศาลสงูได้ออกค าสัง่ห้าม (injuction) ธนาคารไมใ่ห้จา่ยเงินชดเชยให้แก่ MM  ภายหลงัศาลอทุธรณ์ได้ตีความสญัญาใหม่
และยกเลิกค าสัง่ห้ามนัน้ โดยใช้ค าวินิจฉัยของศาลอทุธรณ์ในคดี  Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd v B-Gold Interior 
Design & Construction Pte Ltd ที่วินิจฉัยว่าเงื่อนไขของสญัญาทกุข้ออยู่ในสญัญานัน้ (“that all the terms of the agreement 
between the parties are contained in the contract.”)  ดงันัน้ เม่ือสญัญาระบุว่า Labroy จะจ่ายเงินคืนให้กรณีที่การก่อสร้าง
ลา่ช้า MM ก็ควรได้รับเงินคืนนัน้ไมว่า่การลา่ช้านัน้จะเกิดจากอะไรก็ตาม   
๓๑ Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd v B-Gold Interior Design & Construction Pte Ltd [2008] 3 SLR(R) 1029. 

บริษัท B-Gold Interior Design & Construction Pte Ltd (ต่อไปนีเ้รียกว่า B-Gold) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างและต่อเติมอาคารได้ซือ้
กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทกุชนิดของผู้ รับเหมา (contractors’ all-risks หรือ CAR Policy) จากบริษัท Zurich Insurance 
(Singapore) Pte Ltd (ต่อไปนี เ้ รียกว่า  Zurich)  ต่อมาได้ เ กิดเพลิงไหม้ขึ น้จากความประมาทของบริษัทผู้ รับ จ้างช่ว ง 
(subcontractor) ของ B-Gold  หนึ่งในประเด็นที่คู่ความยื่นให้ศาลตดัสิน คือ ส่วนการกระท าของบุคคลภายนอก (Third Party 
Action) ในกรมธรรม์ฯ ครอบคลมุถึงบริษัทผู้ รับจ้างช่วงหรือไม่  เดิมทีศาลแขวงได้ยกฟ้อง (dismiss) ข้อกล่าวหาของ B-Gold ต่อ 
Zurich  ตอ่มาศาลสงูรับค าอทุธรณ์ของ B-Gold และเพิกถอน (set aside) ค าวินิจฉัยของศาลแขวง  ในที่สดุ Zurich ได้ยื่นอทุธรณ์
ต่อศาลอทุธรณ์ และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ากรมธรรม์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในครัง้นี ้เน่ืองจากในสญัญาหรือ
กรมธรรม์ดงักลา่วไมไ่ด้ระบวุา่การกระท าของบคุคลภายนอกครอบคลมุบริษัทผู้ รับเหมาชว่ง  
๓๒ Goh Yihan, “Developments in Singapore Contract Law in 2012,” 

http://www.lexology.com/(F(BEw2FJy5rTK4kdbQLu71_El9j82pfWQW7df6w5waS66nM9FmtD1Is23iPbbXG6ktmTFrgb-
vUthCVqvJp7OiTVaqzQxfk-aRC9GEoWHWPiFgGp3-C2AkMDRei1aG4lQsIXRvC6nQjZnAjqHs7SOt-
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๑๑ 

เช่นเดียวกบัคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดและการชดเชย ศาลสิงคโปร์มกัใช้หลกัการพิจารณา
คดีตามคดีต้นแบบในศาลอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดท่ีเก่ียวกับความเสียหาย  
ทางเศรษฐกิจอย่างคดีระหว่าง RSP Architects, Planners & Engineers กบั Management 
Corporation Strata Title Plan No 1075 และ Ocean Front Pte Ltd ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘๓๓   
ศาลอทุธรณ์ของสิงคโปร์ได้พิจารณาคดีไปในแนวทางเดียวกับคดีท่ีเคยเกิดขึน้ในประเทศองักฤษ  
ในอดีต คือ คดีระหว่าง Anns และ Merton London Borough Council (พ.ศ. ๒๕๒๑)๓๔ ซึ่งใน 
การพิจารณาคดีดงักล่าวก็อ้างอิงค าวินิจฉัยของศาลในคดีระหว่าง Donoghue กับ Stevenson 
(พ.ศ. ๒๔๗๕)๓๕ ซึ่งนับเป็นคดีบรรทัดฐานท่ีมักถูกยกมาพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดและ  
การชดเชยทัง้ในองักฤษและสิงคโปร์๓๖ 

                                                                                                                                                  
2KChKyYo0kezBGdQFfB6Ro0MY85MdwoGZo8oiFVSSyNIdKw1_zw8qQ-mG_BYWy-
CyOUGkU1))/library/document.ashx?g=fac05dcc-4b24-4a7c-a7f6-
c04b936d640f&b=%2FJ0QUz4gvQXbM8WpenxyqcLz9kywJMjkUzkMAMqQi5g%3D&bt=2014-07-
03T15%3A01%3A21.2961581%2B01%3A00&noredirect=1 (สืบค้นเม่ือ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๓๓ RSP Architects Planners & Engineers (formerly known as Raglan Squire & Partners FE) v Management 

Corporation Strata Title Plan No 1075 and another [1999] 2 SLR(R) 134; [1999] SGCA 30. คดีนีเ้ร่ิมจากอบุตัิเหต ุโดยอิฐ
ของอาคารห้องชดุแห่งหนึ่งได้หล่นใส่และสร้างความเสียหายแก่อาคารที่อยู่ข้าง ๆ  Management Corporation Strata Title Plan 
No 1075 (ต่อไปนีเ้รียกว่า MCST) จึงได้ซ่อมแซมและเสริมความแข็งแกร่งของอาคารห้องชุดนัน้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย  
ในอนาคต  จากนัน้ได้เรียกค่าเสียหายจาก RSP Architects Planners & Engineers (ต่อไปนีเ้รียกว่า RSP) ซึ่งเป็นผู้ ออกแบบ
อาคารห้องชดุดังกล่าวบนฐานประมาท (negligence)  RSP อ้างว่าอุบัติเหตุดงักล่าวเป็นผลจากความผิดพลาดในการก่อสร้าง 
ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท Ocean Front Pte Ltd  ซึ่งถกู RSP ด าเนินการฟ้องร้องด้วย  ศาลสงูได้พิพากษาให้ MCST ชนะคดีและ 
ยกฟอ้งคดีที่ RSP ฟ้องบริษัท Ocean Front Pte Ltd  ต่อมา RSP จึงยื่นอทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์ และศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตาม 
ค าพิพากษาของศาลสงู เน่ืองจากเห็นวา่ RSP มีหน้าที่ใช้ความระมดัระวงั (duty of care) ตอ่ MCST  
๓๔ Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728. เป็นคดีที่ส านักงานเขต Merton (Merton London Borough 

Council) ซึ่งให้ความเห็นชอบการออกแบบก่อสร้างตึกแถวในเขต ถกูฟ้องร้องโดยผู้อาศยัในตึกแถวแห่งนัน้ (Anns) ฐานละเลย 
ไมต่รวจสอบการก่อสร้าง ท าให้ตกึแถวแหง่นัน้มีรอยร้าวและเสียหายในเวลาแปดปีต่อมา   ประเด็นที่ศาลอทุธรณ์ต้องพิจารณา คือ 
ส านกังานเขต Merton มีหน้าที่ใช้ความระมดัระวงัตอ่ผู้อาศยัในตกึแถวหรือไม ่ซึง่ศาลวินิจฉัยวา่มี 
๓๕ Donoghue v Stevenson [1932] AC 562. นาง Donoghue ได้ดื่มน า้โซดาผสมขิง (giner ale) ยี่ห้อหนึ่งแล้วพบว่ามีซาก 

หอยทากปนเปือ้นอยู่จึงท าให้นางล้มป่วยลง นาง Donoghue จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ ผลิตน า้โซดาผสมขิงนัน้ คือ 
นาย Stevenson  ซึง่ศาลพิพากษาวา่นาย Stevenson มีหน้าที่ใช้ความระมดัระวงัตอ่ผู้บริโภค   
๓๖ Singapore Academy of Law, “Ch. 20 The Law of Negligence,” http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-

singapore/commercial-law/chapter-20 (สืบค้นเม่ือ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 

http://www.lexology.com/(F(BEw2FJy5rTK4kdbQLu71_El9j82pfWQW7df6w5waS66nM9FmtD1Is23iPbbXG6ktmTFrgb-vUthCVqvJp7OiTVaqzQxfk-aRC9GEoWHWPiFgGp3-C2AkMDRei1aG4lQsIXRvC6nQjZnAjqHs7SOt-2KChKyYo0kezBGdQFfB6Ro0MY85MdwoGZo8oiFVSSyNIdKw1_zw8qQ-mG_BYWy-CyOUGkU1))/library/document.ashx?g=fac05dcc-4b24-4a7c-a7f6-c04b936d640f&b=%2FJ0QUz4gvQXbM8WpenxyqcLz9kywJMjkUzkMAMqQi5g%3D&bt=2014-07-03T15%3A01%3A21.2961581%2B01%3A00&noredirect=1
http://www.lexology.com/(F(BEw2FJy5rTK4kdbQLu71_El9j82pfWQW7df6w5waS66nM9FmtD1Is23iPbbXG6ktmTFrgb-vUthCVqvJp7OiTVaqzQxfk-aRC9GEoWHWPiFgGp3-C2AkMDRei1aG4lQsIXRvC6nQjZnAjqHs7SOt-2KChKyYo0kezBGdQFfB6Ro0MY85MdwoGZo8oiFVSSyNIdKw1_zw8qQ-mG_BYWy-CyOUGkU1))/library/document.ashx?g=fac05dcc-4b24-4a7c-a7f6-c04b936d640f&b=%2FJ0QUz4gvQXbM8WpenxyqcLz9kywJMjkUzkMAMqQi5g%3D&bt=2014-07-03T15%3A01%3A21.2961581%2B01%3A00&noredirect=1
http://www.lexology.com/(F(BEw2FJy5rTK4kdbQLu71_El9j82pfWQW7df6w5waS66nM9FmtD1Is23iPbbXG6ktmTFrgb-vUthCVqvJp7OiTVaqzQxfk-aRC9GEoWHWPiFgGp3-C2AkMDRei1aG4lQsIXRvC6nQjZnAjqHs7SOt-2KChKyYo0kezBGdQFfB6Ro0MY85MdwoGZo8oiFVSSyNIdKw1_zw8qQ-mG_BYWy-CyOUGkU1))/library/document.ashx?g=fac05dcc-4b24-4a7c-a7f6-c04b936d640f&b=%2FJ0QUz4gvQXbM8WpenxyqcLz9kywJMjkUzkMAMqQi5g%3D&bt=2014-07-03T15%3A01%3A21.2961581%2B01%3A00&noredirect=1
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๑-๑๒ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

๑.๒.๒ ภาพรวมของกฎหมายที่สิงคโปร์พัฒนาขึน้มาเอง  

หลังประกาศอิสรภาพในระยะแรก สิงคโปร์ยังคงพัฒนาประเทศตามแบบอังกฤษ  
ทัง้ในด้านกฎหมาย ระบบศาล และรูปแบบการปกครองตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  อย่างไรก็ดี  
ความต้องการท่ีจะพฒันาประเทศตามแบบฉบบัของตนเองเร่ิมก่อตวัขึ น้ในสิงคโปร์ โดยเร่ิมจาก
การจ ากัดการย่ืนอุทธรณ์ต่อสภาองคมนตรีของอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  จนกระทั่ง มี 
การประกาศใช้ The Application of English Law Act ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งมาตรา ๓ (๑) ระบวุ่า
กฎหมายจารีตประเพณีขององักฤษรวมทัง้หลกัการและระเบียบท่ีเก่ียวกบัความยตุิธรรม หากเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายของสิงคโปร์ก่อนวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้คงมีผลบงัคบัใช้ใน
สิงคโปร์ต่อไป และในมาตรา ๓ (๒) ระบุเพิ่มเติมว่า กฎหมายจารีตประเพณีจะมีผลบงัคบัใช้ใน
สิงคโปร์ตราบเท่าท่ีกฎหมายนัน้ยงัมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในสิงคโปร์ และสามารถ
ดดัแปลงแก้ไขได้หากจ าเป็น๓๗  

อย่างไรก็ดี อิทธิพลของระบบกฎหมายอังกฤษก็ยังคงมีให้เห็นในกฎหมายบัญญัติ 
ของสิงคโปร์ กฎหมายบัญญัติของอังกฤษท่ียังคงมีผลบังคับใช้ในสิงคโปร์สามารถแบ่งได้เป็น  
สองประเภท ประเภทท่ีหนึ่ง คือ Imperial Acts ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาเขต 
ทางทะเลและนา่นน า้ ประเภทท่ีสอง คือ English Acts ซึง่ประกอบด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้า  

ตวัอย่างกฎหมายท่ีสิงคโปร์บญัญัติขึน้เองภายหลงัประกาศอิสรภาพ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดท่ีขัดกับบทบัญญัติท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้ถือว่าตกไปหรือไม่มีผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย กฎหมายบญัญัติท่ีมีความส าคญัล าดบัรองจาก
รัฐธรรมนูญ คือ รัฐบญัญัติ (Act) ซึ่งตราโดยรัฐสภา  ในปัจจุบนัสิงคโปร์มีรัฐบญัญัติประมาณ 
๔๐๐ ฉบับ๓๘ ซึ่งจะถูกพิจารณาเพ่ือปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของประเทศ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย 

รัฐบัญญัติบางฉบบัของสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลจากอดีตประเทศอาณานิคมของอังกฤษ 
ยกตวัอย่างเช่น Companies Act (Chapter 50) ซึ่งมีข้อปฏิบตัิท่ีคล้ายกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทในออสเตรเลียและฮ่องกง เช่น การไม่ระบุหลักเกณฑ์การเกษียณอายุของผู้ อ านวยการ

                                                   
๓๗ Singapore Academy of Law, “Laws of Singapore.” 
๓๘ Leonard Goh Choon Hian, “Legal Systems in ASEAN.” 
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บริษัท การให้ผู้อ านวยการบริษัทเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการถือหุ้น และการอนุญาตให้บริษัทออก
หุ้นหลายประเภทตามสิทธิในการออกเสียงในบริษัท เป็นต้น๓๙ 

ประมวลกฎหมายอาญาของสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลจากประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย
ซึง่เป็นอดีตประเทศอาณานิคมขององักฤษอย่างมีนยัส าคญั ท าให้ประมวลกฎหมายอาญาของทัง้
สองประเทศมีความคล้ายกนัอยา่งมาก๔๐ อย่างไรก็ดี บริบทภายในประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้
สิงคโปร์ต้องปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญาตามความเหมาะสม แต่การแก้ไขดงักล่าวมักเป็น  
ในรูปแบบการเพิ่มบทลงโทษบางประเภท เช่น สิงคโปร์ได้ปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเพิ่มโทษในส่วนความผิดท่ีกระท าตอ่แรงงานตา่งชาติให้รุนแรงขึน้ ๑.๕ เท่า 
เน่ืองจากสิงคโปร์มีจ านวนแรงงานในประเทศน้อย จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติในฐานะ  
ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของสิงคโปร์  

อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายท่ีสิงคโปร์บญัญัติขึน้เองบางฉบบัจะได้รับอิทธิพลจากประเทศ 
อาณานิคมขององักฤษ แต่เน่ืองจากท่ีมาส าคญัของกฎหมายในอาณานิคมเหล่านี ้คือ กฎหมาย
ของประเทศเจ้าอาณานิคม ซึ่งก็คือ ประเทศองักฤษ   ดงันัน้ ประเทศองักฤษจึงเป็นผู้วางรากฐาน
ระบบกฎหมายในประเทศเหล่านัน้รวมทัง้ในสิงคโปร์ด้วย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย
ท่ีมีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญาของประเทศสิงคโปร์นัน้ แท้จริงแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจาก
กฎหมายอาญาองักฤษ (English criminal law) เป็นต้น 

๑.๓ ที่มาของกฎหมาย  

ท่ีมาของกฎหมายในสิงคโปร์ประกอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (written law) 
และกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (unwritten law) ได้แก่ คดีบรรทดัฐาน (case law) และ
จารีตประเพณี (custom)  ในส่วนนีจ้ะน าเสนอภาพรวมของแหล่งท่ีมาของกฎหมายในประเทศ
สิงคโปร์ดงักลา่ว 

                                                   
๓๙ Ministry of Finance Singapore and Accounting and Corporate Regulatory Authority, “Review of the Singapore 

Companies Act: Ministry of Finance’s Responses to the Report of the Steering Committee for Review of the 
Companies Act 3 October 2012,” http://app.mof.gov.sg/data/cmsresource/SC_RCA_Final/AnnexA_SC_RCA.pdf 
(สืบค้นเม่ือ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๔๐ Chan Wing Cheong and Michael Hor, “Introduction: Constitutionalism and Criminal Justice,” Singapore Academy 

of Law Journal 25 (2013): 653. 

http://app.mof.gov.sg/data/cmsresource/SC_RCA_Final/AnnexA_SC_RCA.pdf
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๑-๑๔ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

๑.๓.๑ กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

คือ กฎระเบียบท่ีตราขึน้โดยรัฐสภาและสถาบนัอ่ืนท่ีมีอ านาจในการตรากฎหมายในอดีต 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า กฎหมายท่ีส าคัญและมีศักดิ์สูงท่ีสุดในสิงคโปร์ คือ รัฐธรรมนูญ  
ซึ่งกฎหมายใดท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ ดังนัน้ กฎหมายท่ีตราโดยอังกฤษ  
หรืออินเดียเม่ือสมยัท่ีสิงคโปร์ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ หากไม่ขดัตอ่รัฐธรรมนญูของสิงคโปร์
ก็ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปในสิงคโปร์ 

กฎหมายท่ีมีศกัดิ์รองลงมา คือ รัฐบญัญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีร่างและผ่านความเห็นชอบ
โดยรัฐสภาสิงคโปร์ มี ช่ือเต็มอย่างเป็นทางการว่า Act of Parliament หรือ Act ซึ่ง เทียบ 
ได้กับพระราชบัญญัติของไทย๔๑  รัฐบัญญัติเหล่านีโ้ดยส่วนมากมักมีกฎหมายล าดับรอง  
(subsidiary legislation) ท่ีระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติตามรัฐบัญญัติออกตามมา รายละเอียด 
ของกฎหมายแตล่ะล าดบัชัน้จะน าเสนอในสว่นท่ี ๑.๔ ถดัไป 

อนึ่ง ส าหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศนัน้ ไม่นับเป็นท่ีมาของกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์จะไม่ได้ระบุว่า การท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบญัญัติ ซึ่งท าให้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารสามารถ
เจรจาตกลงสนธิสญัญาระหว่างประเทศได้เลย แตผ่ลของสนธิสญัญาดงักล่าวตอ่กฎหมายภายใน
ของสิงคโปร์จะถูกจ ากัด เน่ืองจากรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ระบุให้อ านาจในการออกกฎหมาย  
เป็นของรัฐสภา  ดงันัน้ สนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีสิงคโปร์ไปตกลงไว้ หากต้องการให้มีผล  
ใช้บงัคบัในสิงคโปร์โดยสมบรูณ์จะต้องได้รับการตราเป็นรัฐบญัญัตโิดยรัฐสภา๔๒  

๑.๓.๒ กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ท่ีมาของกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในสิงคโปร์ประกอบด้วย คดีบรรทัดฐาน  
และจารีตประเพณี 

                                                   
๔๑ คณะผู้ วิจัยหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “พระราชบัญญัติ” แทนที่ค าว่า Act of Parliament หรือ Act ในสิงคโปร์ เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติสื่อความหมายว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติโดยพระราชา ซึ่งสิงคโปร์มีการปกครองแบบสาธารณรั ฐโดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมขุผู้ ใช้อ านาจนิติบญัญัติผ่านรัฐสภา คณะผู้วิจยัจงึเห็นวา่การใช้ค าวา่ “พระราชบญัญัติ” กบักฎหมายที่ออก
โดยรัฐสภาสิงคโปร์อาจไมเ่หมาะสม จงึเลือกใช้ค าวา่ “รัฐบญัญัติ” แทน 
๔๒ Lim Chin Leng, “Singapore and International Law,” http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-

singapore/overview/chapter-5 (สืบค้นเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 

http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-5
http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-5
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(ก) คดีบรรทดัฐาน เป็นแหล่งท่ีมาของกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีส าคญัท่ีสุด 
ในสิงคโปร์  ดังท่ีกล่าวไว้ในส่วนท่ี ๑.๒ หลักการส าคัญของระบบกฎหมายจารีตประเพณี  
คือ หลัก  stare decisis ซึ่ ง ใ ห้ความส าคัญต่อค า วิ นิจฉัยของศาลท่ี มีล าดับศักดิ์สูงกว่า  
และค าวินิจฉัยของศาลในอดีต หลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความแน่นอน  
และมั่นคงในระบบยุติธรรม กล่าวคือ คดีท่ีมีลักษณะเดียวกันจะได้รับการพิจารณาและวินิจฉัย  
ไปในทางเ ดียวกัน   อย่าง ไร ก็ ดี  ค าวินิจฉัยของศาลในคดี ท่ีคล้ายกันจะไม่ เหมือนกัน 
ในทกุรายละเอียด เน่ืองจากผู้พิพากษาจะใช้เหตผุลในการวินิจฉัย (ratio decidendi)๔๓ เป็นหลกั
กฎหมายท่ีใช้ประกอบกบัเหตผุลของผู้พิพากษาเองในการได้มาซึ่งค าวินิจฉัยในคดีหนึ่ง ๆ เท่านัน้  
นอกจากคดีบรรทดัฐานในสิงคโปร์แล้ว คดีบรรทดัฐานขององักฤษกบัประเทศใน Commonwealth 
ยังคงถูกน ามาใช้ประกอบค าวินิจฉัยของศาลสิงคโปร์ในบางครัง้  ดังตัวอย่างคดีท่ีเก่ียวกับ 
การละเมิดและชดเชยท่ีกล่าวไว้ในส่วนท่ี ๑.๒  อนึ่ง ค าวินิจฉัยของศาลสูงสุด (Supreme Court) 
ของสิงคโปร์ตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี ๑๙ ส่วนใหญ่จะถูกรวบรวมไว้ใน Singapore Law Report  
ซึง่ถกูตีพิมพ์ปีละส่ีครัง้  

(ข) จารีตประเพณี คือ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสืบทอดต่อกันมา ซึ่งจะมีผลทาง
กฎหมายได้ตอ่เม่ือมีการยอมรับจารีตประเพณีนัน้ในคดีบรรทดัฐาน๔๔  นบัตัง้แต่การออกกฎบตัร 
Second Charter of Justice ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ซึ่งเป็นการรับเอาระบบกฎหมายองักฤษมาใช้ใน
สิงคโปร์เม่ือครัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครอง Straits Settlement  หนึ่งในเง่ือนไขในการรับเอา
กฎหมายองักฤษมาใช้ คือ กฎหมายดงักล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมและการกดข่ีข่มเหง  
ตอ่คนพืน้เมือง  ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั คือ กฎหมายครอบครัวขององักฤษถกูเอามาปรับใช้ให้เข้ากบั  
จารีตประเพณีของคนพืน้เมืองเชือ้สายจีน มาเลย์ และฮินดู ซึ่งหลักการให้ความเป็นธรรม  
และหลีกเล่ียงการกดข่ีคนพืน้เมืองดังกล่าวก็ยังถูกเน้นย า้ใน The Application of English Law 
Act ซึ่ ง ระบุใ ห้กฎหมายของอังกฤษท่ี รับมาก่อนวัน ท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ .ศ.  ๒๕๓๖  
ยังคงมีผลบังคับใช้ในสิงคโปร์ตราบเท่าท่ีกฎหมายนัน้ยังมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  
ในประเทศสิงคโปร์ 

                                                   
๔๓ Leonard Goh Choon Hian, “Legal Systems in ASEAN.” ค าแปล ratio decidendi มาจากพจนานกุรมศพัท์นิติศาสตร์

องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ ๕) 
๔๔ Helena HM Chan, The Legal System of Singapore, 122. 
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๑.๔ ศักดิ์และล าดับชัน้ของกฎหมาย  

ดงัท่ีได้กล่าวน าไว้ในส่วนท่ี ๑.๓ ว่า สิงคโปร์มีกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งล าดบั
ความส าคัญของกฎหมายแต่ละประเภทก็ต่างกันออกไป ในส่วนนีจ้ะน าเสนอกฎหมาย 
เรียงตามศกัดิแ์ละล าดบัชัน้ท่ีสงูท่ีสดุ ๓ ชัน้ คือ รัฐธรรมนญู รัฐบญัญตั ิและกฎหมายล าดบัรอง  

๑.๔.๑ รัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีล าดบัศกัดิ์สูงสุดในสิงคโปร์ และไม่มีกฎหมายใดสามารถ 
ขดักบับทบญัญัติในรัฐธรรมนญูได้ รัฐธรรมนญูของสิงคโปร์ถกูประกาศใช้ในวนัประกาศอิสรภาพ
สิงคโปร์เป็นสาธารณรัฐอิสระเม่ือวนัท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘  รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์มีท่ีมา
จากกฎหมายส าคญั ๓ ฉบบั คือ Constitution of the State of Singapore 1963 (พ.ศ. ๒๕๐๖)  
Republic of Singapore Independence Act 1965 ( พ . ศ . ๒ ๕ ๐๘ )  แ ล ะ บ า ง ส่ ว น ข อ ง 
Constitution of Malaysia ซึง่รับผา่น Republic of Singapore Independence Act 

รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ประกอบด้วย ๑๔ หมวด ๑๖๓ มาตรา มีเนือ้หาส าคัญ  
คือ วางหลักการพืน้ฐาน (เช่น อ านาจอธิปไตยอันละเมิดมิได้ และความเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนญู) กรอบองค์กรของรัฐ (เช่น ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายนิติบญัญัติ บริหาร และ
ตลุาการ) และสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน (เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา๔๕ และ 
การปกปอ้งสิทธิของคนสว่นน้อย) เป็นต้น 

การแก้ไขรัฐธรรมนญูสามารถท าได้ มาตรา ๕ ระบใุห้สมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้
จ านวนสองในสามให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญในการพิจารณา  
ร่างฯ ดงักล่าววาระท่ีสองและสาม อย่างไรก็ดี บางหมวดหรือบางมาตรา เช่น หมวดท่ี ๔ สิทธิ 

                                                   
๔๕ แม้วา่มาตรา ๑๕ จะใช้ชื่อวา่เสรีภาพในการนบัถือศาสนา (Freedom of religion) แตเ่นือ้หากลบัระบถุึง “สิทธิ” (“Every person 

has the right to profess and practise his religion and to propagate it.”) และในตอนท้ายมาตราระบุว่า มาตรานีไ้ม่มีผลให้
การกระท าที่ขดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัความสงบเรียบร้อย การสาธารณสขุ และศีลธรรมของสงัคมสามารถท าได้ (“This Article 
does not authorise any act contrary to any general law relating to public order, public health or morality.”) ซึ่งคณะผู้ วิจยั
ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ในหมวดสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนในรัฐธรรมนญูของสิงคโปร์ มีมาตราที่ใช้ชื่อขึน้ต้นว่าเสรีภาพทัง้หมด 
สองมาตรา คือ มาตรา ๑๕ นี ้และมาตรา ๑๔ เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการรวมกลุ่ม (Freedom of speech, 
assembly and association) ซึง่ทัง้สองมาตรามีลกัษณะคล้ายกนั คือ มีเนือ้หาที่กลา่วถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถท าได้ แต่มีข้อแม้
ระบไุว้ในมาตราที่สื่อวา่รัฐสามารถแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานดงักล่าวได้ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เสรีภาพในการแสดงออกและ
การชมุนมุในสิงคโปร์มีน้อย  ดงันัน้ ชื่อของมาตราอาจไม่สื่อถึงเนือ้หาและสภาพการบงัคบัใช้กฎหมายที่แท้จริง (ดเูชิงอรรถที่ ๖๒ 
และหวัข้อ ๑.๖ การบงัคบัใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบตัิ ประกอบ) 
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และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน และมาตรา ๖๖ การเลือกตัง้ทั่วไป ต้องผ่านการท า 
ประชาพิจารณ์ระดับประเทศ โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้จ านวน  
สองในสามของจ านวนผู้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทัง้หมดด้วย 

๑.๔.๒ รัฐบัญญัต ิ 

เป็นกฎหมายซึ่งมีล าดบัศกัดิ์รองลงมาจากรัฐธรรมนญู และไม่สามารถขดักบับทบญัญัติ
ในรัฐธรรมนูญได้  รัฐบัญญัติถูกร่างและออกโดยรัฐสภาสิงคโปร์ โดยต้องผ่านการลงนามของ
ประธานาธิบดี โดยทั่วไปแล้วรัฐบัญญัติมักก าหนดและควบคุมเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้าง ๆ  
ส่วนรายละเอียดและวิธีการปฏิบตัิมักถูกระบุไว้ในกฎหมายล าดบัรอง (Subsidiary legislation)  
ท่ีออกตามมา รัฐบญัญัติจะมีเลขบทหรือท่ีเรียกว่า Chapter น าหน้า (ตวัย่อ Cap.) ซึ่งส่วนใหญ่ 
มกัเรียงตามตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

ขัน้ตอนในการออกรัฐบัญญัติ เร่ิมจาก ร่างกฎหมาย (Bill) จะถูกยกขึน้มาพิจารณา 
ในรัฐสภา ซึง่ร่างกฎหมายทกุฉบบัจะต้องผ่านการพิจารณาและอภิปรายในรัฐสภาทัง้หมด ๓ วาระ 
สมาชิกรัฐสภาจะลงคะแนนเสียงในวาระท่ี ๓ โดยใช้หลกัเสียงข้างมาก (Majority vote) เพ่ือตดัสิน 
เม่ือผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ร่างกฎหมายดงักล่าวจะถูกส่งไปให้สภาประธานาธิบดี  
เพ่ือสิทธิของเสียงส่วนน้อย (Presidential Council for Minority Rights) ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาว่า 
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกระทบต่อกลุ่มหรือบุคคลใดเน่ืองจากเชือ้ชาติหรือศาสนาหรือไม่๔๖   
หากสภาประธานาธิบดีดงักล่าวไม่มีข้อท้วงติง หรือสมาชิกรัฐสภาจ านวนสองในสามลงคะแนน  
ให้ร่างดงักล่าวผ่านแม้ว่าจะถกูท้วงติงจากสภาประธานาธิบดีฯ ร่างกฎหมายนัน้จะถกูส่งตอ่ไปให้
ประธานาธิบดีลงนาม 

นอกจากรัฐบัญญัติท่ีออกโดยรัฐสภาของสิงคโปร์แล้ว ยังมีข้อบัญญัติ (Ordinance)  
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีออกมาก่อนท่ีสิงคโปร์จะแยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซียเม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๐๘ เช่น Straits Settlements Acts และกฎหมายสหพันธรัฐมาเลเซีย อย่างไรก็ดี 
ข้อบญัญัติส่วนมากได้ถกูปรับแก้ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของสิงคโปร์ และเปล่ียนช่ือเป็น
รัฐบญัญตัแิล้ว  

                                                   
๔๖ Leonard Goh Choon Hian, “Legal Systems in ASEAN.” 
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๑.๔.๓ กฎหมายล าดับรอง  

คือ กฎหมายซึ่งถูกตราภายใต้รัฐบัญญัติโดยหน่วยงานท่ีรัฐบัญญัตินัน้ระบุให้เป็น
หน่วยงานหรือผู้ ท่ี มีอ านาจบังคับใ ช้ รัฐบัญญัติ  เ พ่ือลงรายละเ อียดการบังคับใ ช้และ  
ข้อปฏิบตัิเพ่ือประกอบรัฐบญัญัติ  ดงันัน้ เนือ้หาของกฎหมายล าดบัรองจึงไม่สามารถขดัต่อสิ่งท่ี
บญัญตัไิว้ในรัฐบญัญตัท่ีิเป็นกฎหมายแมบ่ท หรือขยายขอบเขตของรัฐบญัญตัไิด้ 

การออกกฎหมายล าดบัรองนัน้มีขัน้ตอนท่ีง่ายและซับซ้อนน้อยกว่ารัฐบญัญัติ กล่าวคือ 
ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการออกกฎหมาย๔๗   
อย่างไรก็ดี กฎหมายล าดบัรองทกุฉบบัต้องผ่านการพิจารณาของสภาประธานาธิบดีเพ่ือสิทธิของ
เสียงส่วนน้อย เพ่ือให้แน่ใจว่ากฎหมายล าดับรองดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกลุ่มหรือบุคคลใด 
บนฐานของเชือ้ชาตแิละศาสนา   

รูปแบบของกฎหมายล าดบัรองในปัจจบุนัมี ๖ รูปแบบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ระเบียบข้อบงัคับ (Regulation) ระบุสาระส าคญัทั่วไปของบทบัญญัติในกฎหมาย
แม่บท เช่น Goods and Services Tax (General) Regulations ออกมาภายใต้มาตรา ๘๖ (๑)  
แห่ง Goods and Services Tax Act (Chapter 117A) เพ่ือระบุเง่ือนไขในการรับภาษีคืนส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว (Tourist refund) 

(ข) กฎ (Rule) ระบุขัน้ตอนและกระบวนการต่าง  ๆ เช่น Petroleum (Transport and 
Storage) Rules มีเนือ้หาส าคญั คือ ระบขุัน้ตอนการขอใบอนญุาตขนถ่ายน า้มนัตามมาตรา ๒๘ 
แหง่ Petroleum Act (Chapter 229)  

(ค) ค าสั่ง (Order) ระบุบทบัญญัติท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เช่น ช่ือคนหรือสถาบัน 
ยกตัวอย่างเช่น Income Tax (Exemption of Foreign Income) (Consolidation) (No.2) Order 
มีเนือ้หาให้การยกเว้นเก็บภาษีเงินได้ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์แก่บริษัท Fresico 
China Pte Ltd. 

(ง )  ประกาศ (Notification) มีลักษณะคล้ายกับค าสั่ง  แต่จะมีการเ น้นให้ ข้อมูล 
แก่สาธารณะมากกว่า ยกตวัอย่างเช่น Singapore Standard Time Notification ซึ่งออกภายใต้ 

                                                   
๔๗ อยา่งไรก็ดี การออกกฎหมายล าดบัรองทกุฉบบัในสิงคโปร์จะมีการยื่นให้แก่รัฐสภาเพื่อแจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นไปตามที่ปฏิบตัิกัน

ในสหราชอาณาจกัร 
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Interpretation Act (Chapter 1) ระบใุห้เวลามาตรฐานของสิงคโปร์เร็วกว่าเวลาท่ี Greenwich 
๘ ชัว่โมง 

(จ) ข้อบญัญตัขิององค์กร (By-law) วางระเบียบในท้องถ่ินหรือองค์กร เช่น Town Council 
of Tampines (Common Property and Open Spaces) (Amendment No. 2) By-laws 2000 
ซึ่งระบุอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลในเขต Tampines ในการดูแลพืน้ท่ีสาธารณะ ออกภายใต้ 
มาตรา ๒๔ (๑) แหง่ Town Council Act (Chapter 329A) 

(ฉ) ค าประกาศ (Proclamation) แจ้งสถานะทางกฎหมายของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
เช่น Military Manoeuvres (Firing Ground) Proclamation ระบุพืน้ท่ี ท่ีเป็นเขตยิงกระสุน  
ตามมาตรา ๘ แหง่ Military Manoeuvres Act (Chapter 182) 

อนึ่ง กฎหมายล าดับรองทุกรูปแบบมีศักดิ์เท่ากัน การออกกฎหมายล าดับรองแต่ละ
รูปแบบขึน้อยู่กบัตวัรัฐบญัญัติท่ีเป็นกฎหมายแม่บทว่าต้องการใช้รายละเอียดเพิ่มเติมประเภทใด  
ซึ่งหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ เช่น Ministry of Defence หรือ Inland 
Revenue Authority of Singapore จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะออกกฎหมายล าดบัรองรูปแบบใด   
ซึ่งรัฐบญัญัติบางฉบบัก็ไม่มีกฎหมายล าดบัรองออกมาขยายความเลย ในขณะท่ีรัฐบญัญัติบาง
ฉบบัมีการออกกฎหมายล าดบัรองกวา่ร้อยฉบบั๔๘ 

นอกจากนี ้กฎหมายบางฉบบัของสิงคโปร์ยงัให้อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมาย  
ซึ่ง เดิมทีเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ท าให้การแบ่งแยกอ านาจสามฝ่ายในสิงคโปร์  
มีความไม่ชดัเจนมากขึน้ เช่น Third schedule ของรัฐธรรมนญูให้อ านาจรัฐมนตรีในการออกกฎ
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔๐ (สัญชาติ)  และมาตรา ๑๑๖ แห่ง
รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจ Public Service Commission ในการออกกฎและระเบียบเพ่ือด าเนินการ
ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า รัฐบญัญัติส่วนใหญ่มกัก าหนด
แนวนโยบายกว้าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีสามารถลงรายละเอียดและ
รูปแบบการบังคับใช้ในกฎหมายล าดับรองตามความเหมาะสม ๔๙  ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมี 
ความคลอ่งตวั และสามารถตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ

                                                   
๔๘ อ้างแล้ว 
๔๙ Thio Li-ann, "Law and the Administrative State," 168. 
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๑-๒๐ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

ได้ดีกว่า เน่ืองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถปรับกฎระเบียบได้เองโดยไม่ต้องรอให้รัฐสภา
พิจารณาและลงมตเิพ่ือเปล่ียนแปลงบทบญัญตัใินรัฐบญัญตัิ๕๐   

๑.๕ ระบบศาลและวิธีการตีความกฎหมาย  

ระบบศาลของประเทศสิงคโปร์มีท่ีมาจากระบบศาลของประเทศองักฤษซึ่งเป็นประเทศ  
เจ้าอาณานิคม แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายในประเทศท่ีแตกต่างจากประเทศเจ้าอาณานิคม
ท าให้ระบบศาลของประเทศสิงคโปร์ไมเ่หมือนกบัระบบของประเทศองักฤษเสียทีเดียว ประกอบกบั
ความต้องการจดัระบบการปกครองภายในประเทศให้ชดัเจนและเป็นอิสระจากอิทธิพลของชาติอ่ืน 
สิงคโปร์จึงได้ยกเลิกความเช่ือมโยงระหว่างกฎหมายอังกฤษกับกฎหมายสิงคโปร์ในหลายด้าน  
เช่น การออก The Application of English Law Act และการยกเลิกสภาองคมนตรีขององักฤษใน
การเป็นศาลสงูสดุของสิงคโปร์เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้น  

เขตอ านาจของศาล (jurisdiction) ในสิงคโปร์มีท่ีมาจากกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(statutory basis)๕๑  ระบบศาลของสิงคโปร์ประกอบด้วยศาล ๒ ชัน้หลัก คือ ศาลสูงสุด 
(Supreme court) ได้แก่  ศาลอุทธรณ์ และศาลสูง และศาลชัน้ต้น (State courts) ซึ่งได้แก่  
ศาลแขวง ศาลมาจิสเตรท ศาลโคโรเนอร์ และศาลคดีมโนสาเร่ ในส่วนนีจ้ะสรุปประเด็นท่ีเก่ียวกบั
ท่ีมา องค์ประกอบ และเขตอ านาจของศาลแตล่ะประเภทท่ีกล่าวมา รวมถึงการตีความกฎหมายท่ี
ศาลใช้ 

                                                   
๕๐ อนึ่ง คณะผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตว่า วิธีการปฏิบัติเช่นนีส้ามารถท าได้ในสิงคโปร์เน่ืองจากปัจจัยทางการเมืองของสิงคโปร์ที่มี

ลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างเบ็ดเสร็จจากการที่พรรครัฐบาลกุมเสียงข้างมาก  
ในรัฐสภามาตลอดตัง้แต่ก่อตัง้ประเทศ  ในปัจจบุันสมาชิกพรรครัฐบาล (PAP) ในรัฐสภามีจ านวน ๘๐ คน จากสมาชิกรัฐสภา
ทัง้หมด ๙๙ คน  ท าให้โอกาสที่ร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาจะได้รับการลงมติเห็นชอบให้ผ่านเป็นรัฐบญัญัตินัน้สงูมาก 
ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่ ในทางปฏิบตัิแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์จงึเปรียบเสมือนผู้ตรารัฐบญัญัติเองอยูแ่ล้ว 
๕๑ Yeo Tiong Min, “Jurisdiction of the Singapore Courts,” In The Singapore Legal System, ed. Kevin YL Tan 

(Singapore: Singapore University Press, 1999), 255. มาตรา 93 แหง่รัฐธรรมนญูสิงคโปร์ระบใุห้อ านาจฝ่ายตลุาการในสิงคโปร์
เป็นของศาลสงูสดุและศาลล าดบัรองตามที่ระบุโดยกฎหมายที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรตลอดระยะเวลาที่กฎหมายนัน้มีผลบงัคบัใช้ 
(“The judicial power of Singapore shall be vested in a Supreme Court and in such subordinate courts as may be 
provided by any written law for the time being in force.”) 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๑ 

๑.๕.๑ ศาลสูงสุด  

ท่ี ม า  อง ค์ป ระกอบ  และ เขตอ านาจของศาลสู ง สุดของสิ ง ค โป ร์ มี ท่ี ม าจาก 
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ๒ ฉบบั คือ รัฐธรรมนญูสิงคโปร์ และ Supreme Court of Judicature 
Act (Chapter 322)  

หมวด ๘ แห่งรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ (Part VIII Judiciary) ซึ่งครอบคลุมมาตรา ๙๓ ถึง
มาตรา ๑๐๑ มีเนือ้หาสาระส าคัญ คือ สถาปนาและให้อ านาจตุลาการแก่ศาลสูงสุด ก าหนด
องค์ประกอบของศาลสงูสดุ อนัได้แก่ ศาลอทุธรณ์ (Court of Appeal) และศาสสงู (High Court)  
รวมทัง้คณุสมบตัิ ขัน้ตอนการแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษาศาลสูงสุด ระบุ
การห้ามมิให้รัฐสภาอภิปรายการพิจารณาคดีของผู้ พิพากษาศาลสูงสุด นอกจากจะมีญัตติ
อภิปรายท่ีไ ด้ รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของสมาชิกรัฐสภา และให้อ านาจ
ประธานาธิบดีในการแต่งตั ง้ผู้ พิพากษาศาล รัฐธรรมนูญ (Constitutional Tribunal) อัน
ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสูงสุดจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นท่ี
เก่ียวกบับทบญัญตัใินรัฐธรรมนญู 

นอกจากนี ้ศาลสูงสุดทัง้สองศาล (ศาลอุทธรณ์ และศาลสูง) ยังมีอ านาจในการยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์  กรณีดังกล่าวเคยเ กิดขึน้เพียงแค ่
ครัง้เดียว คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เม่ือศาลสูงตัดสินว่า มาตรา ๓๗ (๑) แห่ง Prevention of 
Corruption Act (Chapter 241) ขดักบัรัฐธรรมนญูสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี ตอ่มาศาลอทุธรณ์ได้กลบั
ค าพิพากษาของศาลสงูซึ่งมีผลให้มาตรา ๓๗ (๑) ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป๕๒  ซึ่งหากพิจารณาว่า
อ านาจของศาลสงูสดุในฐานะฝ่ายตลุาการท่ีสามารถยกเลิกบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีมีความเห็นว่า

                                                   
๕๒ Thio Li-ann, “Legal Systems in ASEAN.”; Jaclyn Ling-Chien Neo and Yvonne CL Lee, “Consitutional Supremacy: 

Still a little dicey,” In Evolution of a Revolution: Fourty Years of the Singapore Constitution, ed. Li-ann Thio and Kevin 
YL Tan (Oxon and New York: Routledge-Cavendish, 2009), 155-56. สืบเน่ืองจากคดี Taw Cheng Kong v. Public 
Prosecutor [1998] SGHC 10, [1998] 1 S.L.R.(R.) 78, H.C. นาย Taw ผู้ มีสญัชาติสิงคโปร์และเป็นพนักงานของ Government 
of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (GIC) ซึ่งเป็นบริษัทลงทนุของรัฐบาลสิงคโปร์ในฮ่องกงได้ถกูพนักงานอยัการ
กลา่วหาวา่มีความผิดฐานทจุริตคอร์รัปชัน่ในฮอ่งกง คดีเร่ิมที่ศาลแขวงซึ่งตดัสินว่านาย Taw มีความผิดจริง ต่อมานาย Taw จึงยื่น
อทุธรณ์ตอ่ศาลสงูบนฐานวา่มาตรา ๓๗ (๑) ที่ระบเุก่ียวกบัความรับผิดของบคุคลสญัชาติสิงคโปร์ตอ่ความผิดที่กระท านอกสิงคโปร์ 
(Liability of citizens of Singapore for offences committed outside Singapore) ของ Prevention of Corruption Act 
(Chapter 241) ขัดต่อรัฐธรรมนญูซึ่งไม่ได้ให้อ านาจรัฐสภาในการออกกฎหมายที่อยู่นอกเขตแดนสิงคโปร์ได้ (extraterrial effect) 
มาตราดงักล่าวจึงถือเป็นการใช้อ านาจเกินรัฐธรรมนญู (ultra vires) และยงัเป็นการเลือกปฏิบตัิต่อผู้ มีสญัชาติสิงคโปร์ด้วย ซึ่งขัดต่อ
มาตรา ๑๒ (๑) แหง่รัฐธรรมนญูสิงคโปร์ที่ระบวุา่บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
(All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law.)  
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๑-๒๒ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

ขดักบัรัฐธรรมนูญนี ้เป็นหนึ่งในกลไกการถ่วงดลุอ านาจกับฝ่ายนิติบญัญัติหรือรัฐสภาท่ีมีอ านาจ
และหน้าท่ีในการตรากฎหมายภายในประเทศ เช่นเดียวกบัการท่ีรัฐสภาของสิงคโปร์สามารถเปิด
อภิปรายเร่ืองการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาศาลสูงสุดได้  ก็อาจกล่าวได้ว่าการถ่วงดลุอ านาจ
ระหวา่งฝ่ายตลุาการและฝ่ายนิตบิญัญตัยิงัไมเ่คยเกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์ในสิงคโปร์  

ศาลอุทธรณ์เป็นศาลขัน้สูงสุดของทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา โดยมีประธานศาลสูงสุด 
(Chief Justice) ด ารงต าแหน่งประธานศาลอุทธรณ์  นอกจากนี ้ศาลอุทธรณ์ยังประกอบด้วย 
รองประธานศาลอทุธรณ์จ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่คน ผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ และผู้พิพากษาศาลสงู
ท่ีอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์เป็นครัง้คราว  ในการออกนัง่พิจารณาคดีแพ่ง
และคดีอาญาของศาลอุทธรณ์แต่ละครัง้ องค์คณะของศาลอุทธรณ์จะประกอบด้วยผู้พิพากษา
จ านวน ๓ คน หรือเป็นจ านวนค่ีท่ีมากกว่านัน้ โดยค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ถือเป็นท่ีสดุ และมี
ผลผกูพนัการพิจารณาคดีของศาลล าดบัรองลงมา  

อนึ่ง ไม่ใช่ทุกคดีในสิงคโปร์จะสามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ มาตรา ๓๔ แห่ง 
Supreme Court of Judicature Act (Chapter 322) ระบุกรณี ท่ี ไม่สามารถ ย่ืนอุทธรณ์ต่อ 
ศาลอทุธรณ์ได้ เช่น กรณีท่ีมีการระบไุว้ในกฎหมายท่ีใช้พิจารณาคดีว่าให้ค าตดัสินของศาลสูงถือ
เป็นท่ีสิน้สุด  นอกจากนี ้การอุทธรณ์ในบางกรณีต้องได้รับอนุญาตจากศาลสูงหรือศาลอุทธรณ์
ก่อนท่ีจะสามารถย่ืนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาได้ เช่น กรณีท่ีผู้ พิพากษามีค าสั่งปฏิเสธการงด
กระบวนการพิจารณา (stay of proceedings) เป็นต้น  ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วว่า เขตอ านาจของศาล 
ในสิงคโปร์อยูบ่นฐานของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ดงันัน้ ศาลอทุธรณ์จะไม่สามารถเลือกรับคดี
อทุธรณ์ได้ หากแตต้่องรับพิจารณาคดีอทุธรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

ในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สามารถพิจารณาข้ออุทธรณ์ท่ีเ ก่ียวกับ  
ค าพิพากษา (judgement) หรือค าสั่ง (order) ของศาลสูงในคดีแพ่ง  และการพิพากษาลงโทษ 
(conviction) หรือค าตัดสินลงโทษ (sentence) ในคดีอาญาก็ได้ แต่ผู้ ท่ีถูกพิพากษาลงโทษ 
ในคดีอาญาท่ีให้การรับสารภาพว่ากระท าความผิดจะสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้เฉพาะประเด็น  
ท่ีเก่ียวกบัค าตดัสินลงโทษเทา่นัน้๕๓     

ศาลสงูประกอบด้วยประธานศาลสงูสดุ (Chief Justice) และตลุาการศาลสงู (Judges of 
High Court) ประธานศาลสงูสดุอาจให้กรรมการตลุาการศาลสงูสดุ (Judicial Commissioners of 
Supreme Court) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดีตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี  

                                                   
๕๓ Yeo Tiong Min, “Jurisdiction of the Singapore Courts,” 267-69. 
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ท าหน้าท่ีตดัสินคดีในศาลสูงเป็นการชั่วคราว  ศาลสูงจะรับพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่งท่ีมี
มลูคา่ความเสียหายตัง้แต ่๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึน้ไป ในฐานะศาลชัน้ต้น (court of first 
instance) และอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุ เช่น อ านาจในการก ากับดูแลศาลชัน้ต้นตาม  
มาตรา ๒๗ แห่ง Supreme Court of Judicature Act (Chapter 322) และอ านาจพิเศษใน 
การออกค าสัง่ตอ่บคุคลหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ เช่น ค าสัง่ห้าม (Prohibiting Order) และค าสัง่
ให้ทบทวนการกักบริเวณ (Order for Review of Detention) ตามท่ีระบไุว้ใน First schedule  
ท่ีออกภายใต้ Supreme Court of Judicature Act (Chapter 322) ซึ่งอาจเทียบได้กบัอ านาจใน 
การพิจารณาคดีปกครอง อนัจะกลา่วตอ่ไปในตอนท้ายของหวัข้อนี ้

อย่างไรก็ดี มาตรา ๑๗A (๑) แห่ง Supreme Court of Judicature Act (Chapter 322) 
ระบุไม่ให้ศาลสูงพิจารณาคดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลอิสลาม (Syariah Court) ตามกฎหมาย 
Administration of Muslim Law Act (Chapter 3) เช่น การแตง่งานและการหย่าร้างตามกฎหมาย
อิสลาม แตศ่าลสงูสามารถพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้องกบัชาวมสุลิมได้หากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องระบใุห้
อ านาจในการพิจารณาตดัสินคดีนัน้เป็นของศาลสงู เชน่ สิทธิในการเลีย้งดบูตุร และการแบง่ทรัพย์
กรณีหย่าร้าง  การจ ากัดอ านาจของศาลสูงโดยกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรนีถื้อเป็นอีกหนึ่ ง
ลกัษณะเฉพาะของระบบศาลสิงคโปร์ ซึ่งแตกตา่งจากศาลองักฤษท่ีเขตอ านาจของศาลกว้างกว่า
ตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี  

นอกจากนี ้ศาลสูงยังสามารถพิจารณาคดีอุทธรณ์และวินิจฉัยข้อกฎหมายท่ีได้รับจาก  
ศาลชัน้ต้น ซึง่สว่นมากแล้วเป็นศาลแขวงและศาลมาจิสเตรท ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๒ แห่ง 
Supreme Court of Judicature Act (Chapter 322)  ดงันัน้ หากคดีเร่ิมท่ีศาลสงูในฐานะท่ีเป็น
ศาลชัน้ต้น คูค่วามก็จะสามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ได้ แตห่ากคดีเร่ิมในศาลชัน้ต้น คูค่วาม
ก็สามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลสูง และศาลอุทธรณ์ได้  อย่างไรก็ดี การอุทธรณ์ในแต่ละขัน้อาจถูก
จ ากดัโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีน าเสนอไว้ก่อนหน้านี ้

ในปัจจุบัน มีศาลช านัญพิเศษท่ีถูกตัง้ขึน้มาภายใต้โครงสร้างของศาลสูงสุดเม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Court) และศาลทางทะเล 
(Admiralty Court) ซึ่ งประกอบด้วยผู้ พิพากษาท่ี มีความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้านดังกล่าว  
คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทะเล อนัเป็นสาขากฎหมายท่ีมีความส าคญัต่อ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ และมีการพึ่งพาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการในระดบัสงู ท าให้ประเด็นเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทะเลได้รับการจดัเข้าเป็น
หนึ่งในอ านาจของศาลสูงสุด  โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญามีเขตอ านาจพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมด โดยมีผู้พิพากษาศาลสูงท่ีมีความเช่ียวชาญด้านทรัพย์สินทาง
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ปัญญาเป็นผู้พิจารณา  ส่วนศาลทางทะเลมีเขตอ านาจพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเรือ การเดินเรือ 
ลกูเรือ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สินค้าหรือสิ่งของบนเรือท่ีมีจ าเลย (defendant) เป็นบคุคล
ท่ีมีถ่ินพ านกัอาศยั (habitual residence) หรือมีสถานประกอบการในสิงคโปร์ หรือเป็นข้อพิพาทท่ี
เกิดขึน้ในน่านน า้ของประเทศของสิงคโปร์ หรือเป็นคดีต่อเน่ืองจากคดีท่ีศาลสูงก าลังพิจารณา 
หรือพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว๕๔ 

๑.๕.๒ ศาลชัน้ต้น  

ศาลชัน้ต้นถกูสถาปนาขึน้มาภายใต้กฎหมาย State Courts Act (Chapter 321)๕๕ ซึ่งใน
มาตรา  ๘A ระบุว่ าประธานาธิบดีสามารถแต่งตั ง้ผู้ พิพากษาหรือกรรมการตุลาการ  
ศาลสงูสุด ตามค าแนะน าของประธานศาลสูงสุด ให้ด ารงต าแหน่งประธานผู้พิพากษาศาลชัน้ต้น  
(Presiding Judge of the State Courts) เ ป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาคดีในศาลชัน้ ต้นใดก็ไ ด้  
ศาลชัน้ต้นประกอบด้วย ศาลแขวง (District Courts) ศาลมาจิสเตรท (Magistrates’ Courts)  
ศาลเยาวชน (Juvenile Courts) ศาลโคโรเนอร์ (Coroners’ Courts) และศาลคดีมโนสาเร่ (Small 
Claims Tribunals)  

ศาลแขวง ประกอบด้วยผู้ พิพากษาศาลแขวง ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดี  
ตามค าแนะน าของประธานศาลสูงสุด มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาคดีแพ่งท่ีเ ก่ียวกับสัญญา  
และการละเมิดท่ีมีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่ง Criminal Procedure Code (Chapter 68) ศาลแขวงสามารถตดัสินโทษ
จ าคกุในคดีอาญาสงูสดุไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษโบยไม่เกิน 
๑๒ ครัง้๕๖  

                                                   
๕๔ Singapore Statutes Online, “High Court (Admiralty Jurisdiction) Act (Chapter 123),” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22af279d5c-d7fb-40dd-ab0a-
373741ee284e%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr8-he-. (สืบค้นเม่ือ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๕๕ เม่ือวนัที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศาลชัน้ต้นในสิงคโปร์ได้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก Subordinate courts เป็น State courts หลงัร่าง

กฎหมายแก้ไข Subordinate Court (Amendment) Act  ได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น State Courts Act 
(Chapter 321). 
๕๖ Singapore Statutes Online, “Criminal Procedure Code (Cap. 68),” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c1fb9e16-1e9c-4036-bcf1-
5f8e52241e05;page=0;query=DocId%3A%223b4efefc-6d61-43ac-8b1c-
8ccd8b86a972%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr303-he-. (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22af279d5c-d7fb-40dd-ab0a-373741ee284e%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr8-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22af279d5c-d7fb-40dd-ab0a-373741ee284e%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr8-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c1fb9e16-1e9c-4036-bcf1-5f8e52241e05;page=0;query=DocId%3A%223b4efefc-6d61-43ac-8b1c-8ccd8b86a972%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr303-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c1fb9e16-1e9c-4036-bcf1-5f8e52241e05;page=0;query=DocId%3A%223b4efefc-6d61-43ac-8b1c-8ccd8b86a972%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr303-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c1fb9e16-1e9c-4036-bcf1-5f8e52241e05;page=0;query=DocId%3A%223b4efefc-6d61-43ac-8b1c-8ccd8b86a972%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr303-he-
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ศาลมาจิสเตรท ประกอบด้วยผู้พิพากษามาจิสเตรท (Magistrates) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้
โดยประธานาธิบดี ตามค าแนะน าของประธานศาลสูงสุด ให้เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่ง  
ท่ีมีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และพิพากษาลงโทษในคดีอาญา 
โดยการจ าคกุไมเ่กิน ๓ ปี ปรับไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษโบยไมเ่กิน ๖ ครัง้๕๗ 

ศาลเยาวชน ถกูตัง้ขึน้โดยกฎหมาย Children and Young Persons Act (Chapter 38) 
มาตรา  ๓๒  ร ะบุ ใ ห้ ผู้ พิ พ ากษามาจิ ส เ ต รท ท่ี ไ ด้ รั บกา รแต่ ง ตั ง้ โ ดยประธ านา ธิบ ดี 
เป็นผู้พิจารณาคดีในศาลเยาวชนควบคูก่ับท่ีปรึกษา (adviser) จ านวน ๒ คน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
โดยประธานาธิบดี ศาลเยาวชนจะรับพิจารณาคดีท่ีผู้ ต้องหามีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ในวนัไต่สวนคดี
เท่านัน้ และเน่ืองจากเด็กและเยาวชนควรได้รับการปฏิบัติท่ีต่างจากบุคคลทั่วไป มาตรา ๔๑  
จึงห้ามมิให้มีการใช้ค าว่า “ตัดสินว่ากระท าผิด (conviction)” และ “ตดัสินลงโทษ (sentence)”  
ในศาลเยาวชน นอกจากนี ้มาตรา ๔๔ ยงัให้อ านาจผู้พิพากษาปล่อยตวัเยาวชน กกับริเวณไม่เกิน 
๖ เดือน ส่งเ ข้าสถานฟื้นฟูไม่ เ กิน ๓ ปี ท างานรับใช้สังคมรวมกันไม่ เ กิน ๒๔๐ ชั่วโมง  
หรือจา่ยคา่ปรับ (fine) หรือคา่เสียหาย (damage) ตามท่ีผู้พิพากษาเห็นสมควร๕๘ 

ศาลโคโรเนอร์ มีหน้าท่ีไต่สวนคดีท่ีมีเหตุให้เช่ือว่ามีการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ 
หรือหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุทางการจราจรหรือการฆ่าตัวตายท่ีน่าสงสัย  
ซึง่ต ารวจพิจารณาแล้วจดัให้เข้าข่ายเป็นคดีโคโรเนอร์ (coroner’s cases หรือ reportable cases)  
ผู้ ด ารงต าแหน่งโคโรเนอร์ คือ ผู้ พิพากษาศาลแขวงท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดี  
ตามค าแนะน าของประธานศาลสงูสุด มีหน้าท่ีร่วมกับต ารวจในการสอบสวนสภาพแวดล้อมของ
การเสียชีวิตและอ านาจอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย Coroners Act (Chapter 63A) 

ศาลคดีมโนสาเร่ ถกูตัง้ขึน้โดยประธานาธิบดี โดยมีผู้ ไต่สวน (Referee) ซึ่งถกูแตง่ตัง้โดย
ประธานาธิบดีตามค าแนะน าของประธานศาลสูงสุด เป็นผู้พิจารณาข้อพิพาท ศาลคดีมโนสาเร่  
มีเขตอ านาจหลักในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับสัญญาส าหรับสินค้าและบริการ หรือ  

                                                   
๕๗ อ้างแล้ว 
๕๘ Singapore Statutes Online, “Children and Young Persons Act (Cap. 38),” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A911aba78-1d05-4341-96b7-
ee334d4a06f0%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0 (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A911aba78-1d05-4341-96b7-ee334d4a06f0%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A911aba78-1d05-4341-96b7-ee334d4a06f0%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
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๑-๒๖ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

การละเมิดต่อทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และในกรณีท่ี 
ไมส่ามารถไกลเ่กล่ียได้ ศาลคดีมโนสาเร่ก็มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนัน้ตอ่ไปได้๕๙ 

เช่นเดียวกับประเทศองักฤษ สิงคโปร์ไม่มีศาลปกครอง และระบบกฎหมายของสิงคโปร์
ไม่ได้แบ่งแยกอ านาจในการวินิจฉัยระหว่างกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน๖๐ ด้วยเหตุนี ้
ศาลสิงคโปร์จงึมีอ านาจในการพิจารณาคดีปกครองตามท่ีรัฐบญัญตัแิละกฎหมายล าดบัรองระบไุว้ 
อย่างไรก็ดี ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วว่าสภาพแวดล้อมของสิงคโปร์แตกต่างจากองักฤษอย่างมีนยัส าคญั 
เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีก่อตัง้ท่ามกลางความขดัแย้งทางการเมืองช่วงสงครามเย็น และ
ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด กฎหมายปกครองของ
สิงคโปร์จงึได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีเปา้หมายในการพฒันาประเทศและ  
เน้นความมัน่คงเป็นหลกั  เห็นได้จากการท่ีรัฐธรรมนญูของสิงคโปร์เองมีบทบญัญัติท่ีจ ากดัอ านาจ
ของศาลในการพิจารณาการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในบางกรณี เช่น Third schedule ระบใุห้
ค าตดัสินของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสญัชาติไม่สามารถถกูพิจารณาหรืออทุธรณ์ในศาลได้ และ
การย่ืนอุทธรณ์การกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ใช้อ านาจท่ีเก่ียวกับ
สญัชาตติามรัฐธรรมนญูต้องย่ืนตอ่รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ ไมไ่ด้ย่ืนตอ่ศาล  

ทัง้นี ้ในประเดน็ข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือการฟ้องร้อง
บนฐานการใช้อ านาจในทางมิชอบ (abuse of power) สามารถย่ืนให้ศาลชัน้ต้น หรือศาลสูง
พิจารณาได้  อย่างไรก็ดี ศาลจะไม่พิจารณาว่าฝ่ายบริหาร เช่น รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐมีการใช้
ดุลยพินิจอย่างไร ตราบใดท่ีการใช้ดุลยพินิจและอ านาจนัน้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย๖๑  
เน่ืองจากอ านาจหน้าท่ีหลกัของศาล คือ การพิจารณาคดีตามบทบญัญัติในกฎหมายท่ีมีอยู่  ดงันัน้ 
หากมีข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้จากการตดัสิน หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
ศาลจะพิจารณาเพียงแค่ว่า เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐนัน้ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

                                                   
๕๙ Singapore Statutes Online, “Small Claims Tribunal Act (Cap.308),” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=da115234-3905-47e3-aab0-
a68742057655;page=0;query=DocId%3A%227b117bc4-0516-4935-8607-
b9ebd7948d05%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr5-he-. (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๖๐ Thio Li-ann, "Law and the Administrative State," In The Singapore Legal System, ed. Kevin YL Tan (Singapore: 

Singapore University Press, 1999), 165. 
๖๑ Cheryl Crane, Mark Gillen, and Ted L. McDorman, “Parliamentary Supremacy in Canada, Malaysia, and 

Singapore,” In Asia-Pacific Legal Development, ed. Douglas M. Johnston and Gerry Ferguson (Vancouver: UBC 
Press, 1998), 187-88. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=da115234-3905-47e3-aab0-a68742057655;page=0;query=DocId%3A%227b117bc4-0516-4935-8607-b9ebd7948d05%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr5-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=da115234-3905-47e3-aab0-a68742057655;page=0;query=DocId%3A%227b117bc4-0516-4935-8607-b9ebd7948d05%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr5-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=da115234-3905-47e3-aab0-a68742057655;page=0;query=DocId%3A%227b117bc4-0516-4935-8607-b9ebd7948d05%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr5-he-
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๗ 

ในเร่ืองนัน้หรือไม่ (เช่น ใช้เกณฑ์ในการตัดสินตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการท าการศึกษา
ผลกระทบก่อนประกาศใช้นโยบายหรือไม ่เป็นต้น)  แตศ่าลจะไม่ตดัสินว่าเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน
ของรัฐนัน้มีการใช้ดลุยพินิจอยา่งไร๖๒   

โดยสรุป ศาลในสิงคโปร์ถูกสร้างขึน้โดยกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น รัฐธรรมนูญ  
(ศาลอทุธรณ์ และศาลสงู) และ State Courts Act (ศาลชัน้ต้น) ดงันัน้ เขตอ านาจของศาลสิงคโปร์
จึงมีท่ีมาจากกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเช่นกัน  แม้ว่าอิทธิพลของระบบกฎหมายจารีตประเพณี
แบบอังกฤษจะยังมีปรากฎให้เห็นในสิงคโปร์ เช่น การท่ีศาลสูงสุดมีอ านาจในการพิจารณา  
คดีปกครอง รวมถึงคดีท่ีเก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญ  แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ปัจจยัทางการเมืองและ
สงัคมของสิงคโปร์ก็ท าให้การถ่วงดลุอ านาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติโดยฝ่ายตลุาการไม่เคย
เกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์ในสิงคโปร์   

๑.๕.๓ การตีความกฎหมาย 

เน่ืองจากสิงคโปร์เคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษ จึงมีการรับระบบกฎหมาย 
จารีตประเพณีขององักฤษมาใช้  การตีความกฎหมายจึงอิงตามคดีบรรทดัฐานทัง้ในสิงคโปร์และ
อังกฤษ  นอกจากนี ้สิงคโปร์ยังได้ตรากฎหมาย Interpretation Act (Chapter 1) ขึน้ภายหลัง
ประกาศเอกราชเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ในส่วนนีจ้ึงจะน าเสนอการตีความกฎหมาย ๒ รูปแบบ
ดงักลา่ว 

                                                   
๖๒ Thio Li-ann, "Law and the Administrative State," 174; Jack Tsen-Ta Lee, “Bukit Brown Cemetery: You can sue, but 

you won’t win,” http://singaporepubliclaw.com/2012/05/09/bukit-brown-cemetery/#nnum4 (สืบค้นเม่ือ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗). ตวัอย่างคดีที่ส าคญัได้แก่ Chan Hiang Leng Colin and Others v Public Prosecutor [1994] SGHC 207. คดี
ดังกล่าวเร่ิมจาก Jehovah's Witnesses ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ นับถือศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งในสิงคโปร์ปฏิเสธที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
เน่ืองจากขัดกับความเชื่อทางศาสนาของกลุ่ม  รัฐบาลจึงออกค าสัง่ ๒ ฉบบัในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ฉบบัแรก คือ Order 123 ภายใต้ 
Undesirable Publications Act สัง่ห้ามตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ใดของ Watch Tower Bible and Tract Society ซึ่งเป็นกลุ่มต้นสงักัด
ของ Jehovah's Witnesses และ Order 179 ภายใต้ Societies Act ซึ่งสลายกลุ่ม Jehovah's Witnesses เน่ืองจากเห็นว่า 
มีแนวคิดที่ขัดต่อความมัน่คงของสิงคโปร์  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นาย Chan ซึ่งเป็นอดีตสมาชิก Jehovah's Witnesses ถกูจบั
ข้ อห า มีห นั ง สื อ ต้ อ ง ห้ า มต าม  Order 123 แ ล ะศ าล แข ว ง ไ ด้ ตั ด สิ น ใ ห้ น า ย  Chan มี ค ว าม ผิ ด จ ริ ง   น า ย  Chan  
จงึยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลสงูบนฐานวา่ ค าสัง่ดงักลา่วของรัฐบาลเป็นการใช้ดลุยพินิจที่ขดัตอ่รัฐธรรมนญูมาตรา ๑๕ เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา ดงันัน้ จึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม  ศาลสูงวินิจฉัยว่า หลกัส าคญัของรัฐธรรมนูญ คือ อธิปไตย บูรณภาพ 
และเอกภาพของสิงคโปร์ และสิ่งใดก็ตามรวมทัง้ความเชื่อและการปฏิบตัิตามความเชื่อทางศาสนาที่ขัดกับเป้าประสงค์เหล่านีต้้อง
ถกูจ ากดั และศาลจะไมท่บทวนวา่การใช้ดลุยพินิจของรัฐบาลนัน้ถกูต้องหรือเหมาะสมหรือไม่ (“The basic proposition in judicial 
review is that the court will not question the merits of the exercise of the ministerial discretion. There can be no enquiry 
as to whether it was a correct or proper exercise or whether it should or ought to have been taken.”) 

http://singaporepubliclaw.com/2012/05/09/bukit-brown-cemetery/#nnum4
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๑-๒๘ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

 หลักการพิจารณาตามคดีบรรทัดฐาน 

ดังท่ีกล่าวไว้แล้วในส่วนท่ี ๑.๒ ว่าหลักการพิจารณาคดีในสิงคโปร์นัน้ตัง้อยู่บนหลัก  
stare decisis กล่าวคือ การตีความให้ เ ป็นไปตามท่ีศาลท่ี มีล าดับชัน้สูงกว่าวินิจฉัยไ ว้  
เช่น ศาลแขวงต้องพิจารณาตีความกฎหมายในคดีท่ีมีลกัษณะเดียวกนัตามท่ีศาลสงูได้ตีความไว้ 
หรือตีความตามค าตัดสินคดีของศาลในอดีต เพ่ือให้แน่ใจว่าคดีท่ีมีลักษณะเดียวกันจะได้รับ  
การปฏิบตัแิบบเดียวกนั ดตูวัอยา่งของการพิจารณาคดีตามหลกัคดีบรรทดัฐานได้ในสว่นท่ี ๑.๒ 

 หลักการพิจารณาตาม Interpretation Act (Chapter 1) 

กฎหมายท่ีสิงคโปร์บัญญัติขึน้ เ ป็นฉบับแรก ๆ  หลังประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐ  
คือ Interpretation Act ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘๖๓ เพ่ือใช้ประกอบ 
การตีความกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ความส าคญัของกฎหมายฉบบันีท้ าให้ Interpretation 
Act ได้รับเลขบทท่ีหนึ่ง (Chapter 1) ซึ่งมาตรา ๒ ได้ระบวุ่า ค า และการแสดงออกใด ๆ ท่ีระบไุว้ 
ในกฎหมายฉบบัดงักล่าว และในกฎหมายทุกฉบบัท่ีบญัญัติขึน้ก่อนหรือหลงัวนัท่ีออกกฎหมาย 
Interpretation Act (๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘) ให้ได้รับการตีความตามท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมาย
นัน้ ๆ  ซึ่งใน Interpretation Act เองได้ระบคุ าพร้อมนิยาม ทัง้ท่ีเป็นค าทัว่ไปเช่น สตัว์ (animal) 
เดือน (month) เรือและพาหนะทางน า้อ่ืน ๆ (vessel) และค าเฉพาะท่ีเป็นทางการ เช่น ศาลสงูสดุ 
(Supreme court) ผู้พิพากษาศาลแขวง (District judge) และสิงคโปร์ (Singapore) เป็นต้น 

ความส าคญัของ Interpretation Act คือ ระบวุิธีการตีความของศาล  โดยมาตรา ๙A (๑) 
แห่ง Interpretation Act ระบุให้การตีความบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
ควรเลือกใช้การตีความท่ีตรงตอ่วตัถปุระสงค์ของกฎหมายฉบบันัน้๖๔  กล่าวคือ ในกรณีท่ีกฎหมาย
ไม่ได้ระบุค านิยามของสิ่งของหรือบุคคลไว้ เช่น Bit Coin ซึ่งเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเภท 
เงินเสมือน (virtual currency) หรือในกรณีท่ี รัฐบัญญัติมากกว่าหนึ่งฉบับให้ค านิยามของ 
ค าเดียวกนัไมต่รงกนั (ซึง่ยงัไมมี่กรณีนีเ้กิดขึน้) ให้ผู้พิพากษาเลือกการตีความท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์

                                                   
๖๓ Singapore Statutes Online, “Interpretation Act (Chapter 1),” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=cc712322-e364-4ae6-8eb0-
7973ee09dc6c;page=0;query=DocId%3A%22d941b6c1-05c5-44e6-bd77-
dfbb48c7b95c%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr2-he-. (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๖๔ “In the interpretation of a provision of a written law, an interpretation that would promote the purpose or object 

underlying the written law (whether that purpose or object is expressly stated in the written law or not) shall be 
preferred to an interpretation that would not promote that purpose or object.” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=cc712322-e364-4ae6-8eb0-7973ee09dc6c;page=0;query=DocId%3A%22d941b6c1-05c5-44e6-bd77-dfbb48c7b95c%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr2-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=cc712322-e364-4ae6-8eb0-7973ee09dc6c;page=0;query=DocId%3A%22d941b6c1-05c5-44e6-bd77-dfbb48c7b95c%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr2-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=cc712322-e364-4ae6-8eb0-7973ee09dc6c;page=0;query=DocId%3A%22d941b6c1-05c5-44e6-bd77-dfbb48c7b95c%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0#pr2-he-
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ของรัฐสภาในการตรากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากค าอธิบายเหตผุลประกอบ
ร่างกฎหมาย ค าปราศัยของรัฐมนตรีในการอภิปรายร่างกฎหมายวาระท่ีสอง และรายงาน 
การอภิปรายร่างกฎหมายของรัฐสภา 

๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏบิัต ิ 

ระบบและการบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า  
มีประสิทธิภาพสูง เห็นได้จากการจัดอันดับของ World Economic Forum ท่ีจัดให้สิงคโปร์ 
ได้รับอันดับหนึ่งจากทัง้หมด ๑๘๗ ประเทศในแง่ประสิทธิภาพของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
(Efficiency of legal framework in settling disputes) กบัความโปร่งใสในการก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล (Transparency of government policymaking) และอันดบัแปดในแง่ความน่าไว้วางใจ
ของต ารวจ (Reliability of police service) ซึ่งเป็นผู้ รักษากฎหมาย๖๕  ภาพลกัษณ์ท่ีโปร่งใสและ 
มีการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนบัเป็นจดุแข็งประการหนึ่งของประเทศสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี 
การบงัคบัใช้กฎหมายในทางปฏิบตัิก็ยงัคงมีปัญหาในบางกรณี ซึ่งในส่วนนีจ้ะยกตวัอย่างปัญหา 
ท่ีเคยเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมาย ๒ กรณี คือ ปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีระดบัสูง
ของศาลถกูแตง่ตัง้โดยประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี และการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของส่ือมวลชน 

แม้ว่าประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของสิงคโปร์จะได้รับการจัดอันดับหนึ่ง  
แตใ่นแง่ของความเป็นอิสระของฝ่ายตลุาการ (Judicial independence) สิงคโปร์กลบัได้รับการจดั
อันดับท่ี ๒๐ ในรายงานฉบับเดียวกัน๖๖  ซึ่งความเป็นอิสระในท่ีนี ้หมายถึง การปราศจาก 
การแทรกแซงของอ านาจอีกสองฝ่าย คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญัติ  ซึ่งแม้รัฐธรรมนูญของ
สิงคโปร์จะพยายามคุ้ มครองความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการไว้ในมาตรา ๙๘ ซึ่งระบุให้ 
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดท่ีได้รับการแต่งตัง้แล้ว สามารถอยู่ในต าแหน่งได้จนเกษียณเม่ือมีอายุ  
ครบ ๖๕ ปี แต่ผู้พิพากษาของศาลชัน้ต้นกลบัไม่ได้รับการคุ้มครองดงักล่าว มีการตัง้ข้อสงัเกตว่า  

                                                   
๖๕ Klaus Schwap, ed., The Global Competitiveness Report, 341. 
๖๖ อ้างแล้ว 
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๑-๓๐ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ 

ผู้พิพากษาศาลแขวงและศาลมาจิสเตรทล้วนเป็นข้าราชการ และมกัถกูโยกย้ายไปมาระหว่างศาล
กบัส านกังานอยัการสงูสดุ (Attorney General’s Office)๖๗ 

ตวัอย่างการแทรกแซงศาลของฝ่ายการเมือง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้พิพากษาศาลแขวง 
Michael Khoo ได้ตดัสินให้นกัการเมืองฝ่ายค้าน J.B. Jeyaretnam ไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกง
เงินของพรรคและให้การเท็จ จงึท าให้นกัการเมืองคนดงักลา่วสามารถด ารงต าแหน่งสมาชิกรัฐสภา
ต่อไปได้  ภายหลังการตดัสินดงักล่าวอีกเจ็ดเดือนต่อมา ผู้ พิพากษา Khoo ได้ถูกปลดออกจาก 
การเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงและถกูย้ายไปประจ าท่ีส านกังานอยัการจนกระทัง่ลาออกจากราชการ
ไปในท่ีสดุ อยา่งไรก็ดี รัฐบาลปฏิเสธว่าการย้ายดงักล่าวเป็นผลจากค าตดัสินท่ีไม่เอือ้ประโยชน์ตอ่
พรรครัฐบาล๖๘ 

กรณีการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็ถูกพบ
บ่อยในสิงคโปร์เช่นกัน โดยส่วนมากมักเป็นการฟ้องร้องผู้ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยข้อหา  
หมิ่นประมาท  มีรายงานว่าสมาชิกของพรรครัฐบาลหรือ People’s Action Party (PAP) ไม่เคยแพ้
ในคดีหมิ่นประมาท หรือเคยตกลงไกล่เกล่ียโดยไม่ได้รับค่าเ สียหาย๖๙ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หนงัสือพิมพ์ International Herald Tribune ถกูฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทเน่ืองจากหนงัสือพิมพ์
ดงักล่าวตีพิมพ์บทความท่ีมีลักษณะชีน้ าว่านาย Lee Hsien Loong ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีโดย 
การเลน่พรรคเล่นพวก (nepotism) คดีดงักล่าวจบลงด้วยการไกล่เกล่ียโดยท่ีหนงัสือพิมพ์ดงักล่าว
ต้องจา่ยคา่เสียหายมลูคา่ ๑๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๗๐ 

ตวัอย่างปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในทางปฏิบตัิท่ียกมาข้างต้น อาจกลายเป็นปัญหา
ในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจในกรณีท่ีผู้ประกอบการหรือนกัลงทุนมีข้อพิพาทกับกิจการท่ีเป็น
ของรัฐบาลหรือพรรค PAP โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Temasek ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนของรัฐบาล
สิงคโปร์ และมีหุ้นในกิจการท่ีส าคญัหลายอย่างในสิงคโปร์ เช่น กิจการโทรคมนาคม ธนาคาร  
และการกระจายเสียงและออกอากาศ  การลิดรอนเสรีภาพของส่ือมวลชนหลายครัง้ของรัฐบาล  

                                                   
๖๗ Lawyers’ Rights Watch Canada, “Rule of Law in Singapore: Independence of the Judiciary and the Legal 

Profession in Singapore,” http://www.lrwc.org/ws/wp-
content/uploads/2012/03/LRWC.Rule_.of_.Law_.in_.Singapore.17.Oct_.07.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 
๖๘ อ้างแล้ว 
๖๙ อ้างแล้ว 
๗๐ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Department of State, United States of America, “2010 Human 

Rights Report: Singapore,” http://www.state.gov/documents/organization/160101.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 

http://www.lrwc.org/ws/wp-content/uploads/2012/03/LRWC.Rule_.of_.Law_.in_.Singapore.17.Oct_.07.pdf
http://www.lrwc.org/ws/wp-content/uploads/2012/03/LRWC.Rule_.of_.Law_.in_.Singapore.17.Oct_.07.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160101.pdf


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๓๑ 

ท าให้มีรายงานว่า ส่ือมวลชนในสิ งคโปร์มีลักษณะ “ปิดกัน้โดยตัวเอง” (self-censorship)  
เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหากับรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ ควบคุมการตีพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือพิมพ์หลัก  
ในสิงคโปร์ทุกฉบับ๗๑  ซึ่งก็แปลว่า มีความเป็นไปได้ท่ีรัฐบาลอาจมีอิทธิพลเหนือส่ือมวลชน  
โดยอาจปิดบังหรือเผยแพร่ข้อมูลใดก็ได้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาลและบริษัท Temasek  
แต่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจอ่ืน เช่น จ ากัดการน าเสนอข่าวผลประกอบการขาดทุนของ
บริษัทในเครือเพ่ือไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นถอนตวั เป็นต้น  

สรุป 

ภาพรวมด้านกฎหมายของสิงคโปร์ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่ง เป็นอิทธิพล 
ท่ี รับมาจากอังกฤษเม่ือสมัยอยู่ภายใต้การปกครองแบบอาณานิคมเป็นเวลากว่า  ๑๕๐ ปี   
เม่ือประกาศตวัเป็นสาธารณรัฐอิสระแล้ว สิงคโปร์ได้พยายามพฒันาระบบกฎหมายของตนเองเพ่ือ 
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปทัง้ในและนอกประเทศ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด คือ  
การมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
ยงัคงมีอิทธิพลในการพิจารณาคดีของศาลในสิงคโปร์ ซึ่งยงัคงใช้คดีบรรทดัฐานควบคูไ่ปกบักฎหมาย 
ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการตดัสินคดีความตา่ง ๆ 

ระบบกฎหมายและศาลของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีประสิทธิภาพสูง 
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ 
นักลงทุนท้องถ่ินและต่างชาติ ส่งผลให้การค้าและการลงทุนในสิงคโปร์เป็นไปได้อย่างราบร่ืน  
อย่างไรก็ดี อีกแง่หนึ่งของการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คือ การลิดรอนสิทธิในการแสดงออก
ของประชาชนและส่ือมวลชนด้วยข้อหาหมิ่นประมาท รวมไปถึงความไม่เป็นอิสระของฝ่ายตลุาการ
จากฝ่ายบริหาร  ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและท าความเข้าใจบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสงัคมของประเทศสิงคโปร์เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าว และเพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพของสิงคโปร์ในการเข้าไปท าการค้าและการลงทนุได้อย่างสงูสดุ 

 

                                                   
๗๑ อ้างแล้ว 





 

บทที่ ๒ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์  

ด้วยข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตหลายอย่าง ท าให้สิงคโปร์ 
มีการพึ่งพาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในระดับสูง ส่งผลให้กฎหมายการค้าและ  
การลงทุนของสิงคโปร์ค่อนข้างเปิดกว้างต่อต่างชาติ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับการน าเข้าปัจจยัการผลิต 
เชน่ ทนุ แรงงาน รวมถึงสินค้าและบริการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ  ด้วยเหตนีุ ้สิงคโปร์
จึงได้รับการจดัอนัดบัโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศท่ีง่ายต่อการประกอบธุรกิจมากท่ีสุดอนัดบั
หนึง่ จาก ๑๘๙ ประเทศ ตดิตอ่กนัสามปี (ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘)๗๒ 

แม้วา่โดยทัว่ไปแล้ว นกัลงทนุตา่งชาติไม่จ าเป็นต้องร่วมทนุกบันกัลงทนุท้องถ่ินเพ่ือจดัตัง้
ธุรกิจในสิงคโปร์ และทัง้คนต่างชาติและคนท้องถ่ินต่างก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพืน้ฐาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนทั่วไปในสิงคโปร์ เฉกเช่นเดียวกัน แต่ยังคงมีภาคธุรกิจบริการท่ียังมี 
การก ากับควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่ โทรคมนาคม การกระจายเสียงและออกอากาศ 
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎหมายสิงคโปร์ ซึ่งธุรกิจบริการทัง้  ๕ ประเภทนี ้ล้วนแต่เป็นภาคบริการท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
ความมั่นคงของประเทศ  อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยังเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนเน่ืองจากมีแรงจูงใจ  
ด้านภาษี กล่าวคือ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ในอตัราท่ีต ่ากว่าหลายประเทศ และไม่มีภาษีส าหรับ
สินค้าสง่ออก 

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัอย่างท่ีดินและแรงงานมีลกัษณะพิเศษ เช่น ในกรณีของท่ีดิน
นัน้ กระทรวงยตุิธรรม หรือ Ministry of Law เป็นผู้ดแูลท่ีดินของรัฐทัง้หมด ซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า
คร่ึงหนึ่งของจ านวนท่ีดินทัง้หมดในสิงคโปร์๗๓  การท่ี ท่ีดินอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
กระทรวงยุติธรรมสะท้อนว่า การจัดการท่ีดินในสิงคโปร์นัน้เน้นให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประโยชน์สูงท่ีสุด และจัดการท่ีดินท่ีมีอยู่อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย  ในขณะเดียวกัน กฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ก็มีการแยกประเภทของแรงงานและมี

                                                   
๗๒ World Bank, Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency (Washington, DC: World Bank, 2015), 4. 
๗๓ Singapore Land Authority, “Management of State Land and Buildings,” http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm 

(สืบค้นเม่ือ ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm
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๒-๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การก าหนดเง่ือนไขการจ้างงานแรงงาน แต่ละประเภทท่ีไม่เหมือนกัน โดยแรงงานทักษะและ
ผู้ เช่ียวชาญจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าแรงงานประเภทอ่ืน เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
ท าให้สิงคโปร์มีการพฒันาและพึ่งพาเทคโนโลยีในระดบัสูงเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงต้องการแรงงานท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญใน  
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกการระงับ 
ข้อพิพาทของสิงคโปร์ก็มีลกัษณะสง่เสริมการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศเชน่กนั 

บทท่ี ๒ น าเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์  
โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น ๘ หัวข้อ ได้แก่ ๒.๑ กฎหมายการค้าสินค้าและบริการของ 
คนต่างด้าว  ๒.๒ การลงทุนของคนต่างด้าว  ๒.๓ คนเข้าเมือง  ๒.๔ กฎเกณฑ์เก่ียวกับธุรกิจ
ภายใน  ๒.๕ กฎหมายท่ีดนิและการก าหนดพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  ๒.๖ กฎหมายแรงงาน 
๒.๗ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ ๒.๘ กลไลการระงบัข้อพิพาท 

๒.๑ กฎหมายการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว 

สิงคโปร์มีระดับการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศท่ีสูง เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ี  
เป็นเกาะขนาดเล็ก สง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งท าให้สิงคโปร์ต้องน าเข้าสินค้า
เพ่ืออุปโภคบริโภคในประเทศ ประกอบกับความส าคัญของภาคบริการท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศ ท าให้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้าสินค้าและ
บริการในสิงคโปร์มีลกัษณะดงึดดูการลงทนุจากภายนอก 

ในสว่นนีจ้ะน าเสนอกฎหมายการค้าสินค้าและบริการของคนตา่งด้าวในสิงคโปร์ โดยแบง่
ออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ (๑) การน าเข้าและการส่งออกสินค้าและขัน้ตอนการด าเนินการ 
(๒) มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด และมาตรการกีดกนัสินค้า (๓) สิทธิพิเศษท่ีสิงคโปร์ให้แก่
ผู้ประกอบการท่ีมีสัญชาติสมาชิกประเทศอาเซียนและผู้ ประกอบการไทย และ (๔) กฎหมาย 
การท างานของคนตา่งด้าว  

๒.๑.๑ การน าเข้าและการส่งออกสินค้าและขัน้ตอนการด าเนินการ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าของสิงคโปร์อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของ
กฎหมายท่ีส าคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่  Customs Act (Chapter 70)  Regulation of Imports and 
Exports Act (Chapter 272A) และ Strategic Goods (Control) Act (Chapter 300) ในภาพรวม
การน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์เป็นไปอย่างเสรี โดยผู้น าเข้าและส่งออก
ต้องจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับหน่วยงาน Accounting and Corporate Regulatory Authority 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๓ 

หรือ ACRA และจะต้องได้รับใบอนุญาตการน าเข้าหรือส่งออกจาก International Enterprise 
Singapore (IE Singapore)   

การควบคุมสินค้าน าเข้าและส่งออก 

การควบคมุสินค้าน าเข้าและส่งออกสามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ สินค้าท่ีห้าม
น าเข้า และสินค้าควบคมุการน าเข้าและสง่ออก  

 สินค้าท่ีห้ามน าเข้า อาทิ หมากฝร่ัง (chewing gum) ยาเส้น ยาสูบ (chewing 
tobacco) ไฟแช็คท่ีมีรูปทรงเป็นปืนสัน้หรือปืนลกูโม่ (cigarette lighters of pistol 
or revolver shape) ดอกไม้ไฟ (firecrackers) เป็นต้น๗๔ 

 สินค้าควบคมุ ประกอบด้วยสินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกท่ีต้องย่ืนขออนุญาต
น าเข้าหรือส่งออกทุกครัง้ก่อนท่ีจะน าเข้าหรือส่งออกทุกครัง้ โดยสินค้าน าเข้ามี

จ านวน ๖๐ รายการ๗๕ และสินค้าสง่ออกมีจ านวน ๓๓ รายการ๗๖  

มาตรการทางภาษี 

สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า (customs duty) ยกเว้นสินค้า ๔ ประเภท 
(Dutiable goods) ได้แก่ เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล์ บุหร่ีและยาสูบ น า้มนัปิโตรเลียม รถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ (ดูภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) นอกจากนี ้สินค้าน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรี 
(Free Trade Agreement) มีอตัราภาษีน าเข้าเป็นศนูย์ ซึ่งปัจจบุนัสิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลง FTA 
ไว้กับหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area - AFTA) 

อย่างไรก็ตาม สินค้าทุกชนิดท่ีน าเข้าจะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (Goods & 
Services Tax - GST) ในอตัราร้อยละ ๗ ของมลูคา่สินค้าท่ีน าเข้า 

                                                   
๗๔ Singapore Customs, “Controlled and Prohibited Goods,” 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Controlled+and+Prohibited+Goods.html (สืบค้นเม่ือ ๘ เมษายน ๒๕๕๘).  
๗๕ Singapore Customs, “List of Controlled Goods- Imports,” 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+Of+Controlled+Goods+-+Imports.html (สบืค้นเม่ือ ๘ เมษายน 
๒๕๕๘). 
๗๖ Singapore Customs, “List of Controlled Goods- Exports,”  

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+Of+Controlled+Goods+-+Exports.html (สืบค้นเม่ือ ๘ เมษายน 
๒๕๕๘). 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Controlled+and+Prohibited+Goods.html
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+Of+Controlled+Goods+-+Imports.html
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+Of+Controlled+Goods+-+Exports.html
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๒-๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

มาตรการอ่ืน ๆ 

นอกจากมาตรการทางภาษีแล้ว ยังมีมาตรการอ่ืน  ๆ ท่ีก าหนดขึน้เพ่ือควบคุมและ
ตรวจสอบคณุภาพสินค้าท่ีไมเ่ก่ียวกบัการเรียกเก็บภาษี อาทิ  

 มาตรการควบคมุโรค ส าหรับการน าเข้าสตัว์มีชีวิต เนือ้สตัว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เนือ้สตัว์ต่าง ๆ  ไข่ จุลชีพ อาหารสตัว์ สตัว์น า้  นมผงส าหรับสตัว์ ต้องมีใบอนุญาต
การน าเข้า  

 มาตรการด้านสุขอนามยั ส าหรับควบคมุการน าเข้าต้นไม้ ผักสด ผลไม้บางประเภท 
เป็นต้น 

 มาตรการควบคุมปริมาณการน าเข้า ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าสินค้า  
อาทิ ข้าว เมล็ดป็อบปี ้สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุระเบิดและอาวุธสงครามต่าง  ๆ  
วสัดตุดิไฟตา่ง ๆ เป็นต้น 

 มาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้า อาทิ น า้แร่ น า้อัดลม ไวน์ และเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 มาตรการด้านฉลากสินค้า ส าหรับตรวจสอบและชีแ้จงคุณสมบัติของสินค้า อาทิ  
สี และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

 มาตรฐานสินค้า ส าหรับสินค้าบางประเภทท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า
และขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานมาตรฐานและผลผลิตของสิงคโปร์ก่อน อาทิ เตาปรุง
อาหารด้วยแก๊ส เคร่ืองครัว และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางชนิด เป็นต้น 

ทัง้นี ้มาตรการดงักล่าวข้างต้น ถูกน ามาบงัคบัใช้กับสินค้าท่ีแตกต่างกันออกไป รวมทัง้
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าแตล่ะประเภทก็แตกตา่งกนั 
โดยสินค้าท่ีน าเข้าหลกั อาทิ อาหาร ผกั ผลไม้ มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 อาหาร – การน าเ ข้าอาหารอยู่ภายใต้ระเบียบ  The Food Regulations โดยมี
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล คือ Agri-Food Veterinary Authority (AVA) โดยระเบียบ 
ท่ี เ ข้มงวดส าหรับผู้ น าเข้าอาหาร  คือ ข้อก าหนดด้านฉลากสินค้า  (Labeling 
Requirements)  

 ข้ าว  – หน่ วยงาน ท่ีก ากับดูแลการน า เ ข้ า ข้ าว  คือ  International Enterprise 
Singapore (IE Singapore) โดยท าหน้าท่ีก าหนดระเบียบการส ารองข้าวและ 
การควบคมุปริมาณการน าเข้า รวมทัง้ออกใบอนญุาตน าเข้า 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๕ 

 ผักและผลไม้ - การน าเข้าผักและผลไม้ในสิงคโปร์อยู่ภายใต้ระเบียบ The Food 
Regulations โดยมีหน่วยงานท่ีก ากับดูแล  คือ Agri-Food Veterinary Authority 
(AVA) และ Food Control Department โดยมีข้อก าหนดท่ีเข้มงวดเร่ืองสารตกค้าง 

ข้ันตอนการน าเข้าและส่งออก 

การน าเข้าสินค้ามายังสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่ต้องขอใบอนุญาต ยกเว้นหากเป็นสินค้าท่ี
ควบคมุการน าเข้าจะต้องขออนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งรับผิดชอบสินค้าแตล่ะประเภทท่ี
น าเข้าก่อนการน าเข้าสินค้านัน้  โดยการขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศสิงคโปร์จะต้องขอใบอนุญาต
จาก TradeNet (TradeNet Service Centres) ผ่านบริษัทตัวแทน หากเป็นสินค้าควบคุม 
ใบอนญุาตนีจ้ะถกูส่งไปยงัหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลการน าเข้าสินค้าควบคมุ กรณีสินค้าท่ีน าเข้าเป็น
สินค้าท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงู ผู้น าเข้าจะต้องด าเนินการขอใบอนญุาต ICDV (Import Certificate and 
Delivery Verification) จากกรมศลุกากรสิงคโปร์ 

ผู้น าเข้าสินค้าจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมและภาษีท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น ภาษีศลุกากร และ
ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ก่อนการรับสินค้าออกจากด่านศลุกากร  หลงัจากผ่านพิธีการศลุกากร
แล้วจงึสามารถด าเนินการขนถ่ายสินค้าออกจากศลุกากรได้ 

กรณีท่ีน าเข้าสินค้าจากประเทศท่ีมีการท าความตกลง FTA กับสิงคโปร์ การน าเข้าสินค้า
อาจได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ข้อตกลง แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบแหล่งก าเนิดสินค้า 
(Certificate of Origin) วา่เป็นสินค้าท่ีมีแหลง่ก าเนิดจากประเทศท่ีท าข้อตกลงนัน้ ๆ ไว้กบัสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ก าหนดพืน้ท่ีบริเวณท่าเรือและท่าอากาศยานเป็น Free Trade Zones (FTZs) 
ส าหรับการยกเว้นการช าระภาษีชั่วคราวส าหรับสินค้าน าเข้า โดยด าเนินการช าระภาษีภายหลัง
จากน าสินค้าออกจาก FTZs และผ่านพิธีการศุลกากร โดยสินค้าท่ีเสียภาษีทุกประเภทสามารถ 
ใช้บริการ FTZs ได้ ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล์ และบุหร่ี แต่หากสินค้าถูกขนส่งมา 
ทางรถไฟ และทางถนนจะไม่สามารถใช้บริการ FTZs ได้ โดยจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรและ 
ช าระภาษีทนัทีท่ีสินค้ามาถึง ในท านองเดียวกนั ผู้น าเข้าสามารถน าสินค้าท่ีต้องเสียภาษีมาเก็บไว้
ในคลงัสินค้าท่ีได้รับอนญุาตเพ่ือรับสิทธิยกเว้นภาษีชัว่คราวจนกวา่สินค้าจะถกูน าออกมาจ าหนา่ย  

ส าหรับการส่งออกสินค้า ผู้ ส่งออกสามารถใช้บริการตัวแทนผู้ รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหวา่งประเทศเพ่ือด าเนินการด้านเอกสารและการจดัการน าเข้าส่งออก รวมทัง้สามารถใช้บริการ
ผา่น TradeNet เพ่ือรับความชว่ยเหลือด้านเอกสารการสง่ออกและการผา่นพิธีการศลุกากร 
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๒-๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๒.๑.๒ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการกีดกันสินค้า 

การทุ่มตลาด หมายถึง การขายสินค้าในราคาท่ีต ่ากว่าต้นทุน  ซึ่งจะมีผลในการท าให้
คูแ่ขง่เสียหายอยา่งไมเ่ป็นธรรม  ในการค้าระหวา่งประเทศ การท่ีสินค้าท่ีส่งออกจากประเทศหนึ่งมี
ราคาท่ีต ่าเกินควรย่อมส่งผลให้อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือท่ีคล้ายคลึงกันใน
ประเทศท่ีน าเข้าสินค้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย  จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าท่ี 
ไม่เป็นธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในการเจรจาการเปิดเสรีทางการค้าในองค์การการค้าโลก 
รอบอรุุกวยั จึงมีการจดัท าความตกลงว่าด้วยมาตรการตอ่ต้านการทุ่มตลาดซึ่งก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการในการท่ีประเทศผู้น าเข้าสินค้าท่ีทุม่ตลาดสามารถด าเนินการเพ่ือเยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศของตนได้  ประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  
ทุกรายได้ให้สัตยาบนั (ratify) และปรับแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตกลง
ดังกล่าว  ดังนัน้ กระบวนการและขัน้ตอนในการไต่สวนและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ใน 
การค านวณคา่เสียหายและอากรตอบโต้การน าเข้าในประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกจะ
ไมต่า่งกนัเทา่ใดนกั ยกเว้นเฉพาะในรายละเอียด เช่น หน่วยงานท่ีรับเร่ือง หน่วยงานท่ีท าหน้า ท่ีใน
การไตส่วน ผู้ มีอ านาจในการตดัสินใจ กระบวนการในการพิจารณา เช่น ระยะเวลาของขัน้ตอนใน
การพิจารณา เป็นต้น  

นอกจากนี ้ สินค้าน าเข้าท่ีได้รับการอดุหนนุจากรัฐบาลของประเทศท่ีส่งออก ย่อมมีต้นทนุ
ท่ีต ่ากว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศน าเข้าท่ีไม่มีการอุดหนุนสินค้าตวัเดียวกันนัน้ ด้วยเหตนีุ ้การให้
การอุดหนุนสินค้าท่ีส่งออกจึงเป็นมาตรการท่ีไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ  จึงมีการท า
ความตกลงการตอบโต้สินค้าท่ีได้รับการอุดหนุนพร้อมกับการทุ่มตลาดในการเจรจารอบอุรุกวัย 
เพราะเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน และมีมาตรการเยียวยาท่ีเหมือนกัน คือ การเก็บอากร
สินค้าท่ีทุ่มตลาดหรือท่ีได้รับการอุดหนุน  กฎหมายว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนของสิงคโปร์มีบทบัญญัติท่ีเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไว้ในความตกลงองค์การ  
การค้าโลกซึง่จะกลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป 

ในสว่นนีจ้ะน าเสนอมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและกีดกนัทางการค้า รวมทัง้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า โดยศึกษากฎหมายท่ีส าคัญ ๒ ฉบับคือ Countervailing and Anti-
Dumping Duties Act (Chapter 65B) และ Competition Act 2004 (Chapter 50B) 

ก. Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 

สิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน คือ Countervailing 
and Anti-dumping Duties Act (Chapter 65B) ซึ่งออกในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือรองรับความตกลง
ว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุภายใต้ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศลุกากรและ
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๗ 

การค้า  ค.ศ.  ๑๙๙๔ (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ  GATT 1994) ซึ่ ง มี 
การลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  คณะผู้วิจยัจะน าเสนอรายละเอียดของบทบญัญัติของรัฐบญัญัติ
ดงักลา่วตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

๑) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ท่ีส าคญัมีดงันี ้

ผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการเปิดไต่สวน 

ผู้ มีสิทธิร้องขอให้มีการเปิดไตส่วนกรณีการทุ่มตลาดนัน้ คือ (๑) ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกนั 
(Like Product) ซึ่งเป็นตัวแทนทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีได้รับ  
ความเสียหายจากการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด ตามมาตรา ๑๙ แห่ง Countervailing and Anti-
dumping Duties Act (Chapter 65B) และ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ใน “กรณีพิเศษ (special circumstances)” ตามมาตรา ๑๙ (๖) หากแต่ไม่มีการก าหนดนิยาม
ของค าว่า “กรณีพิเศษ” แต่อย่างใด  นอกจากนีแ้ล้ว รัฐมนตรียังเป็นผู้ ตัดสินว่าควรท่ีจะมี 
การเปิดการไตส่วนตามข้อเรียกร้องของอตุสาหกรรมในประเทศหรือไม่ และหากมีการไตส่วนและ
พบวา่มีการทุม่ตลาดจริง ก็จะเป็นผู้ ท่ีก าหนดวา่ควรท่ีจะมีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-
dumping duty – AD) หรือไมด้่วย 

กระบวนการในการไต่สวน 

กระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดใน Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 
(Chapter 65B) เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของ GATT 1994  
เม่ือรัฐมนตรีได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้วจะต้องพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอท่ีจะเปิดการไต่สวน
หรือไม ่ และการไตส่วนนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะหรือไม ่ ซึ่งในกฎหมายไม่มีการอธิบายว่า 
“หลักฐานเพียงพอ” และ “ผลประโยชน์สาธารณะ” นัน้หมายถึงอะไร  หากรัฐมนตรีเห็นว่า 
ควรมีการเปิดไต่สวนแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบก่อนท่ีจะด าเนินการไต่สวน  ทัง้นี  ้
มาตรา ๑๙ (๘) แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B) ระบุว่า 
การเปิดไตส่วนจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากผู้ผลิตสินค้าท่ีคล้ายคลึงกนัในประเทศอย่างเพียงพอ
ด้วย  ซึ่งในทางปฏิบัติรัฐมนตรีจะส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ ประกอบการในประเทศท่ีเก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากท่ีได้แจ้งเจตนาท่ีจะเปิดการไต่สวน  ซึ่งผู้ ประกอบการมีเวลา  
อย่างน้อย ๑ เดือน ในการตอบแบบส ารวจดงักล่าว  เม่ือมีการด าเนินการไตส่วนแล้ว การไตส่วน
ดงักลา่วจะต้องยตุลิง หากพบวา่  

 อตัราส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด ซึ่งคือ ความแตกต่างระหว่างราคาทุ่มตลาดกับ
ราคา “ปกต”ิ ต ่ากวา่ร้อยละ ๒ ของราคาปกต ิและ  
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๒-๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

 ปริมาณการน าเข้าสินค้าท่ีไตส่วนและความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าทุ่มตลาด
นัน้ไมมี่นยัส าคญั (negligible) ตามบทบญัญตัขิองมาตรา ๒ (๒) 

กฎหมายก าหนดให้กระบวนการไตส่วนการทุ่มตลาดจะต้องจบสิน้ภายในระยะเวลา ๑ ปี
หลงัจากการเร่ิมการไตส่วน  และในทกุกรณีจะต้องไม่เกิน ๑๘ เดือน  นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมีระเบียบ
ข้อบงัคับ (Regulation) อีกจ านวนมากซึ่งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในขัน้ตอนต่าง  ๆ 
ทัง้นี ้กระบวนการในการไต่สวนการทุ่มตลาดนัน้ บ้างก็ปรากฏอยู่ในรัฐบญัญัติ บ้างก็เป็นระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีออกโดยกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม เช่น รัฐมนตรีจะต้องพิจารณาความถกูต้อง
ของหลักฐานท่ีมีการย่ืนเพ่ือร้องให้มีการเปิดการไต่สวนภายใน ๓๐ วัน (Regulation 6) และ
รัฐมนตรีจะต้องมีผลการพิจารณาเบือ้งต้นภายใน ๙๐ วนั (มาตรา ๒๑) เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการทุ่มตลาด 

มาตรา ๑๔ (๑) แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B) 
ก าหนดเง่ือนไขในการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามี 
การทุม่ตลาดตามความตกลงวา่ด้วยมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดของ GATT 1994  ดงันี ้

(๑) ราคาของสินค้าท่ีส่งออกต ่ากว่าราคา “ปกติ”  โดยราคา “ปกติ” นัน้ได้มีการก าหนด
นิยามไว้ในมาตรา ๑๕ (๑) แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ว่าหมายถึง ราคาของสินค้าดงักล่าวท่ีมีการจ าหน่ายในประเทศของผู้ส่งออกภายใต้การค้าทัว่ไป 
ทัง้นี ้ระเบียบข้อบงัคบัหมายเลข ๒๖ (Regulation 26) ได้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการใน
การค านวณราคาสง่ออกและราคาปกตโิดยใช้ข้อมลูราคาในชว่งระยะเวลา ๑ ปี ก่อนท่ีจะมีการเปิด
การไต่สวน  อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีอาจใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังท่ีนานกว่านัน้ก็ได้หากเห็นว่า  
มีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งราคาท่ีสามารถใช้เปรียบเทียบได้อย่างแม่นย ามากขึน้  ในกรณีท่ี
สินค้าดงักล่าวไม่มีจ าหน่ายในประเทศผู้ส่งออก ราคาท่ีใช้เปรียบเทียบจะเป็นราคาท่ีส่งออกไป
ประเทศท่ีสาม (ประเทศอ่ืน) หรือ มลูคา่ปกตท่ีิค านวณขึน้จากต้นทนุ (constructed value) 

(๒) มีความเสียหายท่ีเกิดจริง  ซึง่เกิดจากการท่ีสินค้าท่ีทุม่ตลาดดงักลา่ว 

 ท าให้อุตสาหกรรมภายในประเทศสิงคโปร์ท่ีผลิตสินค้าท่ีคล้ายคลึงกันได้รับ 
ความเสียหายอยา่งส าคญั (material injury)  

 คกุคามท่ีจะเกิดความเสียหายอย่างส าคญัตอ่อตุสาหกรรมภายในประเทศ  

 ขดัขวางการก่อตัง้อตุสาหกรรมภายในประเทศ 
มาตรา ๒๑ แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B) ระบุ

วา่  ในการพิจารณากรณีท่ีมีการร้องเรียน รัฐมนตรีจะต้องใช้หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  แตท่ัง้นี ้กฎหมาย
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๙ 

ไมไ่ด้ก าหนดนิยามของ “ความเสียหายอยา่งส าคญั” แตแ่นวทางในการพิจารณาจะสอดคล้องกบัท่ี
ก าหนดไว้ใน ข้อ ๓ แหง่ความตกลงวา่ด้วยมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดของ GATT 1994 

นอกจากนีแ้ล้ว  มาตรา  ๑๔ (๓) แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 
(Chapter 65B) ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาความเสียหายไว้ ดงันี ้

 จะต้องมีการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสินค้าท่ีทุ่มตลาดกับความเสียหายตาม
กฎหมาย 

 จะต้องแสดงความสัมพัน ธ์ ระหว่างสิน ค้า ท่ีทุ่มตลาดต่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยพิจารณาจากพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีได้น าเสนอ
ตอ่รัฐมนตรี 

 รัฐมนตรีจะต้องพิจารณาผลจากปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อตุสาหกรรมภายในเวลาเดียวกนัประกอบด้วย 

อนึ่ง  ความตกลงว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของ  GATT 1994 ก าหนด 
ให้การเปรียบเทียบราคาเ พ่ือพิสูจน์การทุ่มตลาดนัน้จะต้องเ ป็นไปอย่าง  “เ ป็นธรรม ” 
(fair comparison) ซึ่งหมายถึงการเปรียบเทียบราคาสินค้าในขัน้ตอนทางการค้าเดียวกัน 
(ส่วนมากจะใช้ราคาหน้าโรงงาน) ในปริมาณท่ีเทียบเคียงกันได้ และในเวลาท่ีไล่เ ล่ียกัน  
รายละเอียดในส่วนนีจ้ะปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๗ แห่ง Countervailing and Anti-Dumping 
Duties Act (Chapter 65B)   

ในกรณีท่ีมีการไตส่วนการทุม่ตลาดสินค้าชนิดเดียวกนัท่ีมีการน าเข้ามาจากหลายประเทศ   
ถ้าปรากฏว่าส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดและปริมาณการน าเข้าจากแตล่ะประเทศดงักล่าวมีจ านวน
มากกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบข้อบงัคบัท่ี ๒๐ (Regulation 20)  รัฐมนตรีสามารถ
เลือกท่ีจะประเมินผลกระทบของการน าเข้าตอ่อตุสาหกรรมในประเทศรวมกนัก็ได้เพ่ือท่ีจะค านวณ 
ความเสียหายหากเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วเหมาะสม 

๒) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มีประเดน็ส าคญัดงันี ้

ผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการเปิดไต่สวน 

ผู้ มีสิทธิขอให้มีการเปิดไต่สวน ได้แก่ (๑) ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) ซึ่ง
เป็นตัวแทนทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีได้รับความเสียหายจาก  
การน าเข้าสินค้าท่ีได้รับการอดุหนนุ และ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมใน 
“กรณีพิเศษ (special circumstances)” หากเห็นว่ามีการอุดหนุนท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อตุสาหกรรมในประเทศ (ตามมาตรา  ๔)  นอกจากนีแ้ล้ว รัฐมนตรียงัเป็นผู้ตดัสินใจว่าควรท่ีจะมี
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๒-๑๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การเปิดการไตส่วนตามข้อเรียกร้องของอตุสาหกรรมในประเทศหรือไม่ และหากมีการไตส่วนและ
พบว่ามีการอุดหนนุสินค้าจริง  ก็จะเป็นผู้ ท่ีก าหนดว่าควรท่ีจะมีการเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน 
หรือไมด้่วยเชน่เดียวกบัในกรณีของการทุม่ตลาด 

กระบวนการในการไต่สวน 

เหมือนกับในกรณีของการทุ่มตลาด  ยกเว้นในกรณีของการอุดหนุนนัน้ ก่อนท่ีจะมี  
การไต่สวน รัฐมนตรีจะต้องให้โอกาสรัฐบาลต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้มีโอกาสชีแ้จงเพ่ือท่ีจะให้
ประเด็นท่ีมีการไต่สวนมีความชัดเจนอันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาท่ียอมรับได้ระหว่าง  
ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องเน่ืองจากประเด็นของการอุดหนุนเก่ียวกับมาตรการของภาครัฐซึ่งต่างจาก  
การทุม่ตลาดซึง่เป็นพฤตกิรรมของภาคเอกชน 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการอุดหนุน 

เหมือนกับในกรณีของการทุ่มตลาด หากแตมี่ข้อยกเว้นเก่ียวกบัลกัษณะของการอุดหนุน  
ท่ีไม่สามารถตอบโต้ได้ (non-actionable subsidies) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของความตกลง 
วา่ด้วยมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุของ GATT ซึ่งได้แก่ การอดุหนนุท่ีไม่เจาะจง 
(เช่น การยกเว้นภาษีนิติบุคคลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI)  
การอุดหนุนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการวิจัยและพัฒนา หรือการอุดหนุนตามระดับ 
การพัฒนาของพืน้ท่ี เช่น การให้การอุดหนุนทางด้านภาษีแก่ธุรกิจท่ีลงทุนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น๗๗  

มาตรา ๑๔ (๒) แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดไว้วา่อากรทุม่ตลาดท่ีจดัเก็บจะต้อง 

 เท่ากับส่วนเหล่ือมของการทุ่มตลาด (dumping margin) ซึ่งคือส่วนต่างของ 
ราคาสง่ออกกบัราคาปกตนิัน่เอง 

 น้อยกวา่สว่นเหล่ือมของการทุ่มตลาด หากรัฐมนตรีเห็นว่าอากรท่ีจดัเก็บในอตัรา 
ท่ีต ่ากว่าดังกล่าวเพียงพอท่ีจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

                                                   
๗๗ ดรูายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของการอดุหนนุที่ไมส่ามารถตอบโต้ได้ในข้อ ๘.๒ และข้อ ๘.๓ ในความตกลงวา่ด้วยการตอบโต้

การทุม่ตลาดและการอดุหนนุของ GATT 1994 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๑ 

มาตรา ๓ (๒) แห่ง  Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดอากรตอบโต้การอุดหนุน (countervailing duty) ว่าจะเท่ากับการอุดหนุนท่ีตอบโต้ได้ 
(countervailable duty) หรือน้อยกว่า หากรัฐมนตรีเห็นว่าเพียงพอในการเยียวยาความเสียหาย
ของอตุสาหกรรมภายในประเทศ   

อนึ่ง  มาตรา ๔๒ แห่ง Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดไว้ว่ารัฐจะไม่สามารถก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและตอบโต้การอุดหนนุพร้อมกัน
เพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดแก่อตุสาหกรรมภายในประเทศได้ 

๔) มาตรการช่ัวคราว 

ในกรณีท่ี รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัยเบือ้งต้นว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมในประเทศ  ถ้าขณะนัน้ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องจ ากัดความเสียหาย รัฐมนตรี
อาจเรียกเก็บอากรชัว่คราวหรืออาจเรียกหลกัประกนัการช าระอากรชัว่คราวจากผู้ส่งออกดงักล่าว
ได้  แตก่ารด าเนินการดงักลา่วจะต้องไม่น้อยกวา่ ๖๐ วนั หลงัจากท่ีมีประกาศไตส่วนการทุ่มตลาด
หรือการอดุหนนุ 

อากรชั่วคราวท่ีเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่สูงกว่าส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
หรือการอดุหนุนท่ีประเมินได้ในขณะท่ีมีค าวินิจฉัยเบือ้งต้น ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗ (๑) แห่ง 
Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B) ส าหรับการอดุหนนุ  และมาตรา 
๒๑ (๑) ส าหรับการทุ่มตลาด  และจะต้องใช้ในระยะเวลาท่ี “สัน้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้” คือ  
ไม่เกิน ๔ เดือน ส าหรับกรณีของการอดุหนุน และ ๖ เดือน ในกรณีของการทุ่มตลาด แต่รัฐมนตรี
อาจขยายระยะเวลาได้ไมเ่กิน ๙ เดือน หากมีการร้องขอจากภาคอตุสาหกรรม 

๕) การยกเลิกการไต่สวน 

มาตร า  ๒๕  แห่ ง  Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดว่า รัฐมนตรีอาจพิจารณาให้การไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนยุติลงหากผู้ส่งออก
จากตา่งประเทศรายหนึง่ตกลงท่ีจะด าเนินการในการเปล่ียนแปลงราคา เพ่ือมิให้มีส่วนเหล่ือมของ
การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือก าจัดความเสียหายท่ีเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ  
การท าความตกลงดงักล่าวจะกระท าได้ภายหลงัท่ีมีค าวินิจฉัยเบือ้งต้นเก่ียวกับการทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุนแล้ว  และต้องไม่เกิน ๖๐ วัน ก่อนท่ีจะมีค าวินิจฉัยสุดท้ายตามระเบียบข้อบังคับ
หมายเลข ๑๔ (Regulation 14)  ทัง้นี ้ความตกลงดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์
สาธารณะและจะต้องสามารถตดิตามตรวจสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
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๒-๑๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๖) การทบทวน (review) การเรียกเก็บอากรตอบโต้ 

ความตกลงว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุใน GATT ได้ก าหนดให้
รัฐสมาชิกมีกระบวนการในการทบทวนการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (มาตรา ๑๑)  
หรือการอุดหนุน (มาตรา ๒๐) ซึ่งเป็น “อิสระ” จากหน่วยงานท่ีเป็นผู้ ก าหนดอากรตอบโต้  
กฎหมายว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสิงคโปร์ได้มีบทบัญญัติ  
ในประเดน็นีด้งัตอ่ไปนี ้

มาต ร า  ๑๒  แห่ ง  Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดไว้วา่ รัฐมนตรีมีอ านาจในการทบทวนการจดัเก็บอากรตอบโต้การอดุหนนุ และมาตรา ๒๖ 
ในกรณีของการทบทวนอากรตอบโต้การทุม่ตลาดในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สว่นเหล่ือมของการทุม่ตลาดหรือการอดุหนนุได้เปล่ียนไปอยา่งมีนยัส าคญั 

(ข) การเก็บอากรตอบโต้ไมมี่ความจ าเป็นอีกตอ่ไป 

(ค) การชดเชยคา่อากรสว่นเหล่ือมมีความเหมาะสม 

(ง) การด าเนินการในสว่นของผู้สง่ออกไมมี่ความจ าเป็นอีกตอ่ไป หรือ ควรมีการเปล่ียนแปลง 

(จ) มีความจ าเป็นท่ีจะต้องคงรักษาอากรตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งถึงก าหนดท่ีจะต้อง
ยกเลิกแล้ว๗๘ 

(ฉ) การทบทวนอย่างเร่งดว่นส าหรับผู้ส่งออกท่ีไม่ได้มีการไต่สวนก่อนหน้าเพราะยงัมิได้
เป็นผู้สง่ออก ณ เวลาท่ีมีการไตส่วน 

กฎหมายก าหนดว่า การทบทวนดงักล่าวจะต้องด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งใน
ระเบียบข้อบงัคบัหมายเลข ๓๖ (Regulation 36) ระบุว่าการทบทวนอากรตอบโต้โดยทั่วไปแล้ว 
จะด าเนินการหลงัจากท่ีมีค าวินิจฉัยในการเก็บอากรตอบโต้ไม่ต ่ากว่า ๑ ปี  การทบทวนแตล่ะครัง้
จะต้องมีการประกาศให้ผู้ มีส่วนได้เสียรับทราบเพ่ือท่ีจะให้โอกาสในการมาให้ข้อมูลประกอบ  
การพิจารณา  กฎหมายก าหนดให้การทบทวนควรเสร็จภายใน ๖ เดือน และไมเ่กิน ๑ ปี 

  

                                                   
๗๘ มาตรา ๑๒ (๗) ก าหนดไว้วา่การเก็บอากรตอบโต้จากสินค้าน าเข้าจะหมดอายลุงโดยอตัโนมตัิในเวลา ๕ ปี ยกเว้นในกรณีที่

รัฐมนตรีเห็นวา่การยกเลิกจะมีผลเสียหายจากผลการประเมินตามมาตรานี ้
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๗) การทบทวนค าส่ัง 

ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเรียกร้องให้มีการทบทวนค าสัง่ของรัฐมนตรีท่ีก าหนดให้มีหรือไม่มี
การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีมีประกาศ 
ผลการวินิจฉัยสุดท้าย  คณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping 
Tribunal) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากรัฐมนตรี จะพิจารณาเร่ืองท่ี 
มีการร้องขอให้ทบทวน  คณะกรรมการฯ อาจมีผลการวินิจฉัยท่ียืนตามค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี  
หรือขอให้รัฐมนตรีทบทวนค าวินิจฉัย  หากแต่การตดัสินใจว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัย  
หรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัรัฐมนตรีเทา่นัน้ 

๘) การเข้าถงึข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูล 

มาตร า  ๒๔  แห่ ง  Countervailing and Anti-Dumping Duties Act (Chapter 65B)
ก าหนดวา่ ในการไตส่วนการทุม่ตลาดหรืออดุหนนุนัน้  ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องจะได้รับโอกาสใน
การน าเสนอข้อมลูและสามารถขอดเูอกสารท่ีไม่ใช่เอกสารลบัท่ีเก่ียวข้องกบักรณีท่ีมีการร้องเรียน
ด้วย  นอกจากนีแ้ล้ว ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะได้รับโอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมูลและความเห็นกับ  
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความเห็นแย้งอีกด้วย  ในกรณีท่ีผู้ประกอบการปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสาร
หลกัฐานในการพิจารณาคดี จะมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษจ าคกุไมเ่กิน ๑ ปี   

ข. Competition Act 2004 (Chapter 50B) 

สิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าท่ีเรียกว่า Competition Act (Chapter 
50B) ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว คือ คณะกรรมการแข่งขนั
ทางการค้าสิงคโปร์ หรือ Competition Commission Singapore (CCS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) กฎหมายดงักล่าวใช้บงัคบั
กบับริษัททุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจของรัฐหรือบริษัทเอกชน และบริษัทสิงคโปร์หรือบริษัท
ตา่งชาต ิ 

กฎหมายดังกล่าวห้ามพฤติกรรมทางการค้าบางประการท่ีมีลักษณะท่ีเป็นการผูกขาด  
กีดกนั หรือจ ากดัการแขง่ขนั หรือการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

(๑) การใช้อ านาจเหนือตลาด (Abuse of Dominant Position) ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๔๗ 

(๒) การตกลงร่วมกนัท่ีเป็นการกีดกนัการแข่งขนั (Anti-competitive Agreements) ตามท่ี
ก าหนดในมาตรา ๓๔ 

(๓) การรวมธุรกิจท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญ (Mergers that 
Substantially Lessen Competition) ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๕๔ 
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คณะผู้วิจยัจะน าเสนอรายละเอียดของกฎหมายดงักล่าวตามหวัข้อท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

๑) พฤตกิรรมต้องห้าม 

พฤติกรรมท่ีต้องห้ามท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมาย Competition Act สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
สากลในเร่ืองนี ้ แตจ่ะต่างกับบทบญัญัติของกฎหมายในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย คือ ไม่มี
ข้อห้ามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม (unfair trade practices) เช่น การใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือผูกขาดตลาดท่ีเก่ียวเน่ือง การเลือกปฏิบัติในการประกอบธุรกรรม  
การท าสัญญาทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อห้ามท่ีใช้บงัคบักับธุรกิจทัง้เล็กและใหญ่  
การท่ีสิงคโปร์ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการค้าท่ีไม่เป็นธรรม หมายความว่า การละเมิดกฎหมาย
แขง่ขนัทางการค้าสิงคโปร์จะท าได้ตอ่เม่ือ บริษัทมีอ านาจเหนือตลาดเน่ืองจากมีส่วนแบง่ตลาดสงู 
มีการกระท าการตกลงร่วมกับธุรกิจอ่ืนท่ีมีผลในการจ ากัดหรือบิดเบือนการแข่งขนัในตลาด หรือ 
ควบรวมธุรกิจท่ีมีผลตอ่การจ ากดัการแขง่ขนัในตลาดอยา่งมีนยัส าคญัเทา่นัน้ 

การใช้อ านาจเหนือตลาด  

การใช้อ านาจเหนือตลาดหมายความว่า การท่ีบริษัทท่ีมีลกัษณะตามนิยามของการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมี “อ านาจเหนือตลาด” ใช้อ านาจทางการค้าในการกีดกนัหรือจ ากัดการแข่งขนั
ทางการค้า  การพิจารณาว่าบริษัทใดมีอ านาจเหนือตลาดนัน้ไม่มีนิยามท่ีชัดเจนเพราะต้อง
พิจารณาจากปัจจยัท่ีหลากหลาย เชน่ สว่นแบง่ตลาด ความสามารถในการก าหนดราคาสินค้าหรือ
บริการในตลาด ความยากง่ายในการท่ีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนั หรือ การท่ีผู้บริโภค
สามารถหาสินค้าอ่ืนทดแทนได้  แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ ๖๐ ซึ่ง
หมายความวา่ บริษัทท่ีมีสว่นแบง่ตลาดท่ีสงูกว่าเกณฑ์ดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจเหนือ
ตลาดตามกฎหมาย ซึ่งหากเป็นเช่นนัน้แล้ว บริษัทดงักล่าวจะต้องไม่มีพฤติกรรมท่ี “ต้องห้าม”  
ดงัตอ่ไปนี ้

 การจงใจท าลายคูแ่ขง่โดยการทุม่ตลาด (predatory behavior) 

 การจ ากดัปริมาณสินค้าในตลาดหรือพฒันาการทางเทคโนโลยี  

 การเลือกปฏิบตัใินการประกอบธุรกรรมการค้าสง่ผลให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ 

 การท านิติกรรมสัญญาโดยมีเง่ือนไขว่าเนือ้หาสาระของสัญญาจะต้องเป็นท่ี
ยอมรับของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัสญัญา 

ธุรกิจหรือสมาคมท่ีมีข้อสงสัยว่าการตกลงร่วมกันจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม ่ 
สามารถย่ืนให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณาได้ตามบทบัญญัติของมาตรา ๕๐  
แห่ง Competition Act (Chapter 50B) เ ม่ือมีการย่ืนแล้ว คณะกรรมการจะให้ “แนวปฏิบัต ิ
(guidance)” เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้มีพฤติกรรมลักษณะท่ีผิดกฎหมาย  โดยทั่วไปแล้ว เม่ือมีการให้
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แนวปฏิบตัิแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับการ “คุ้มครอง (immunity)” โดยคณะกรรมการจะไม่มี 
การลงโทษผู้ประกอบการ  ยกเว้นในกรณีท่ี (๑) พบว่าสภาวการณ์เปล่ียนไปอย่างมีนัยส าคัญ 
(๒) ข้อมูลท่ีได้รับไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และ (๓) มีการร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมทางการค้า
ดงักลา่ว 

การตกลงร่วมกันท่ีเป็นการกีดกันการแข่งขัน (การฮ้ัว)  

สมาคมการค้าหรือธุรกิจอาจท าการตกลงร่วมกันในหลายรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
เพ่ือการลดต้นทุนหรือเพ่ือท่ีจะพัฒนาสินค้า แต่การตกลงร่วมกันในบางลักษณะซึ่งมีผล 
ในการจ ากัด  กีดกัน  ห รือบิด เบื อนการแข่งขัน ในตลาดเ ป็นพฤติกรรมต้อง ห้ามตาม 
มาตรา ๓๖ แห่ง Competition Act (Chapter 50B) ลักษณะของความตกลงท่ีมีผลในการจ ากัด 
กีดกนัหรือบดิเบือนการแขง่ขนัในตลาดอนัเป็นการกระท าท่ีต้องห้าม ได้แก่ 

 การก าหนดราคาร่วมกนัโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 การควบคมุปริมาณสินค้าในตลาด การควบคมุตลาด การลงทุนหรือการพฒันา
ทางเทคโนโลยี 

 การแบง่ตลาดหรือแบง่แหลง่วตัถดุบิกนั 

 การเลือกปฏิบตัิในการท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม  
ซึง่ท าให้เสียเปรียบในการค้า 

 การก าหนดให้ในการท านิติกรรมสัญญาท่ีมีเง่ือนไขว่าเนือ้หาสาระต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในตลาดท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

อย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ม าตร า  ๔๑  แห่ ง  Competition Act (Chapter 50B) ไ ด้ อนุญาต ใ ห้
คณะกรรมการ ก าหนดข้อยกเว้น (block exemptions) หากความตกลงดังกล่าวเป็นการ (๑) 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการกระจายสินค้า (๒) ส่งเสริมพัฒนาการทางเทคโนโลยีหรือ
เศรษฐกิจโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขัน หรือท าให้มีการจ ากัดการแข่งขนัในตลาด
สินค้าหรือบริการอยา่งมีนยัส าคญั 

ธุรกิจหรือสมาคมท่ีมีข้อสงสัยว่าการตกลงร่วมกันจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม ่ 
สามารถย่ืนให้คณะกรรมการแขง่ขนัทางการค้าพิจารณาได้ตามบทบญัญัตขิองมาตรา ๔๓ 

การควบรวมกิจการ (merger) 

โดยทัว่ไปการควบรวมกิจการจะขึน้อยู่กับการตดัสินใจของเอกชน แต่ในกรณีท่ีการควบ
รวมกิจการระหว่างธุรกิจสองรายขึน้ไป มีผลท าให้การแข่งขันในตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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๒-๑๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

มาตรา ๕๔ แห่ง Competition Act (Chapter 50B) ก าหนดให้คณะกรรมการสามารถยับยัง้ 
การควบรวมกิจการดงักลา่วได้   

การควบรวมกิจการ หมายถึง การท่ีธุรกิจหนึ่งเข้าไปมีอ านาจในการ “ควบคมุ (control)” 
อีกธุรกิจหนึง่ได้ โดยการ  

(๑) เข้าไปเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจนัน้ ๆ 

(๒) ได้รับสิทธิหรือมีการท านิติกรรมสญัญาท่ีท าให้มีบทบาทในการก าหนดองค์ประกอบ 
การลงคะแนนเสียง หรือการตดัสินใจของผู้บริหารของหนว่ยตา่ง ๆ ขององค์กร 

อนึ่ง การจดัตัง้บริษัทร่วมทุนขึน้มาใหม่ท่ีเป็นลกัษณะขององค์กรถาวรเพ่ือถ่ายโอนหน้าท่ี
และภารกิจของบริษัทเดมิถือวา่เป็นการควบรวมกิจการเชน่กนั   

 การพิจารณาวา่ ธุรกิจหนึง่ธุรกิจใดมีอ านาจในการควบคมุอีกธุรกิจหรือไม่นัน้จะพิจารณา
จากข้อมลูหลกัฐานแวดล้อมด้วย มิใชจ่ากเอกสารทางกฎหมาย เชน่ สญัญา เทา่นัน้ 

กรณีดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นการควบรวมกิจการ 

 ผู้ ท่ีเข้ามาควบคมุเป็น “เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (receiver)” หรือ “ผู้ช าระบญัชี 
(liquidator)” ในกรณีของบริษัทท่ีล้มละลายหรือท่ีต้องการกระบวนการฟื้นฟู
กิจการ 

 บริษัทท่ีควบรวมกันเป็นบริษัทในเครือท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือ 
นิตบิคุคลเดียวกนั 

 การรวมเกิดจากพินยักรรมในกรณีของบริษัทท่ีร่วมทนุกนัและผู้ ร่วมทนุเสียชีวิต 

 การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน
หลกัทรัพย์ ซึง่ด าเนินการในนามของตนเองและของลกูค้าท่ีเป็นผู้ลงทนุ 

 การถือหุ้นชัว่คราว (ต ่ากวา่ ๑ ปี) 
ธุรกิจท่ีมีข้อสงสัยว่าการตกลงร่วมกันจะเป็นการละเมิดบทบญัญัติว่าด้วยการควบรวม

กิจการหรือไม่  สามารถย่ืนให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณาได้ตามบทบญัญัติของ
มาตรา ๕๗ เม่ือมีการย่ืนขอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะใช้เวลา ๑๔ วัน 
ในการตดัสินใจว่าการกระท าเป็นการควบรวมกิจการหรือไม่ หรือการควบรวมกิจการดงักล่าวจะมี
ผลในการจ ากัดการแข่งขันซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่า  
การควบรวมกิจการจะมีผลต่อการแข่งขันอย่างมีนัยส าคญั จะออกจดหมายแจ้งให้ธุรกิจทราบ 
ในกรณีดงักลา่ว ธุรกิจสามารถขออนญุาตในการควบรวมกิจการจากรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ดูแลกฎหมายฉบับนีไ้ด้  โดยอ้างเหตุผลของผลประโยชน์สาธารณะ 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๗ 

การตัดสินใจของรัฐมนตรีถือเป็นท่ีสิน้สุด  อนึ่ง หากรัฐมนตรีพบว่า ข้อมูลหลักฐานท่ีใช้ใน 
การพิจารณาบดิเบือนหรือไมค่รบถ้วน  รัฐมนตรีมีสิทธิถอนการอนญุาตในการควบรวมกิจการได้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพบว่า การควบรวมกิจการไม่เป็นการละเมิดกฎหมายนัน้  ธุรกิจ
จะต้องด าเนินการรวมกันภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ หรือมิฉะนัน้แล้วจะต้อง  
“ต่ออายุ” ผลการพิจารณาดงักล่าว  ในบางกรณี  คณะกรรมการอาจอนุญาตให้มีการควบรวม
กิจการหากแต่ก าหนดเง่ือนไขท่ีธุรกิจจะต้องด าเนินการหลงัการรวมกันเพ่ือป้องกันการครอบง า
ตลาด เช่น อาจมีค าสั่งให้มีการตดัขายธุรกิจบางส่วนออกไปให้ผู้ อ่ืนเพ่ือลดอ านาจเหนือตลาด  
เป็นต้น 

การบังคับใช้กฎหมาย 

เม่ือคณะกรรมการพบว่ามีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย คณะกรรมการอาจมี
ค าสัง่ให้ธุรกิจนัน้ ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ยบัยัง้ หรือแก้ไขการกระท าเพ่ือปอ้งกนัหรือเยียวยาผลกระทบต่อการแข่งขนัในตลาด 
เชน่ การให้ยกเลิกสญัญาทางธุรกิจท่ีเป็นการเอาเปรียบคูแ่ข่งหรือคูค้่า การยกเลิกสญัญาท่ีก าหนด
ราคาร่วมกัน การยกเลิกสัญญาการควบรวมกิจการ ฯลฯ  ในกรณีของการควบรวมกิจการนัน้  
คณะกรรมการสามารถมีค าสัง่ให้ถอนทนุ หรือ ขายกิจการบางสว่นเพ่ือท่ีจะลดอ านาจทางตลาดได้  

(ข) จา่ยคา่ปรับตามท่ีก าหนด หากคณะกรรมการมีเหตผุลท่ีเช่ือได้ว่า การละเมิดกฎหมาย
นัน้ เ ป็นไปโดยเจตนา  หรือเ กิดจากการละเลยเพิกเฉย ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่ เ กิน 
ร้อยละ ๑๐ ของรายได้ของธุรกิจนัน้ ๆ และสามารถบงัคบัปรับได้ตราบใดท่ีการละเมิดยังคงอยู่
หากแตต้่องไม่เกิน ๓ ปี  ทัง้นี ้ข้อก าหนดเก่ียวกบัคา่ปรับจะถกูก าหนดโดยรัฐมนตรี และตีพิมพ์ใน
รัฐกิจจานเุบกษา (Gazette) 

การอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีธุรกิจไม่พอใจในค าตัดสินของคณะกรรมการ  มาตรการท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนดให้ธุรกิจต้องด าเนินการ หรือค่าปรับ ธุรกิจสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  
ซึ่งมีกรรมการท่ีมาจากการแต่งตัง้ของรัฐมนตรีได้  อย่างไรก็ดี  การอุทธรณ์ไม่สามารถยับยัง้  
หรือทเุลาค าสัง่ของคณะกรรมการได้  หากธุรกิจไม่พอใจในค าตดัสินของคณะกรรมการ สามารถ
อทุธรณ์ตอ่ไปยงัศาลสงู และศาลอทุธรณ์ได้ 

การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งโดยผู้บริโภค 

กฎหมายแข่งขันทางการค้าสิงคโปร์เปิดให้ผู้ บริโภคสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย  
ทางแพง่จากผู้ประกอบการเองได้โดยไมต้่องผา่นส านกัแข่งขนัทางการค้า หรือตวัแทนท่ีเป็นองค์กร
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๒-๑๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ท่ีท าหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้บริโภคดงัเช่นในกรณีของประเทศไทย แต่การท่ีผู้บริโภคจะสามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายได้นัน้  จะต้องมีผลการตัดสินจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
คณะกรรมการอุทธรณ์ ศาลแขวง (District Court) ศาลสูง หรือศาลอุทธรณ์ก่อน  ในช่วงท่ี 
การพิจารณายังไม่เป็นท่ีสิน้สุด ผู้ บริโภคไม่สามารถฟ้องได้  เม่ือค าตัดสินเป็นท่ีสิน้สุดแล้ว 
และพบว่ามีการกระท าท่ีเป็นการผูกขาด หรือกีดกันการแข่งขันจริง  ผู้บริโภคจะต้องด าเนินการ
ฟ้องร้องเพ่ือเรียกคา่เสียหายจากผู้ ท่ีกระท าผิดภายในระยะเวลา ๒ ปี 

๒.๑.๓ สิทธิพิเศษท่ีสิงคโปร์ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีสัญชาติสมาชิกประเทศ
อาเซียนและผู้ประกอบการไทย 

ในส่วนนีค้ณะผู้วิจยัจะท าการศกึษาสิทธิพิเศษท่ีสิงคโปร์ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีสญัชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้ประกอบการไทย ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การค้าสินค้าและการค้าบริการ ๒ ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area - AFTA) และข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services - AFAS) ฉบบัท่ี ๘ 

ก. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) 

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) ได้จัดท าขึน้เม่ือ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัสินค้าอาเซียน
ในตลาดโลก โดยประเทศสมาชิกจะค่อย ๆ ลดภาษีสินค้าทุกรายการให้เหลือร้อยละ ๐ - ๕  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเว้นสินค้าท่ีอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหว (sensitive list) และสินค้า
อ่อนไหวสูง (highly sensitive list) ซึ่งสมาชิกแต่ละประเทศสามารถระบุรายการสินค้าได้ 
โดยสว่นมากแล้ว สินค้าออ่นไหวจะเป็นสินค้าเกษตร เชน่ ข้าว น า้ตาล เป็นต้น   

เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กและมีทรัพยากรจ ากัด ส่งผลให้สิงคโปร์มี 
การพึ่งพาการน าเข้าสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในประเทศสูง จึงแทบจะไม่มีการเก็บภาษี
ศุลกากร (Custom Duty) จากสินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
สิงคโปร์มีหรือไม่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย โดยรายช่ือสินค้าท่ียงัมีการจดัเก็บภาษีศลุกากรและ
ภาษีสรรพสามิตในสิงคโปร์อยูใ่นภาคผนวกท่ี ๑  

ข. ข้อตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services - AFAS) ฉบับที่ ๘ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community หรือ AEC) มีเปา้หมายท่ีจะ
ให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการในประเทศสมาชิกอ่ืน โดย
ได้รับสิทธิในการถือหุ้ นไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของหุ้ นท่ีเป็นทุนทัง้หมดของธุรกิจบริการนัน้  ๆ  
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เพ่ือท่ีจะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  ประเทศสมาชิกได้มีการเจรจาเพ่ือย่ืนข้อเสนอในการเปิดเสรี 
ภาคบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไปทัง้หมด ๙ ครัง้  แตข้่อผูกพนัเปิดเสรีการค้าบริการชดุล่าสุด คือ 
ชดุท่ี ๙ ของสิงคโปร์ยงัไม่เป็นข้อมลูสาธารณะ คณะผู้วิจยัจึงน าเสนอข้อผกูพนัการเปิดเสรีการค้า
บริการชดุท่ี ๘ ซึง่ประกอบด้วยข้อผกูพนั ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ข้อผกูพนัในการเปิดเสรีสาขาบริการใน
ภาพรวมซึง่จะระบลุกัษณะของข้อจ ากดัในการเปิดเสรีท่ีมีผลบริการทกุประเภท (๒) ข้อยกเว้นจาก
การเปิดเสรีแบบไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งส่วนมากจะหมายถึงการเปิดเสรีใน
ลกัษณะตา่งตอบแทน และ (๓) ข้อผกูพนัในการเปิดเสรีในรายสาขาบริการ ซึ่งจะระบรุายละเอียด
ของกรอบในการเปิดเสรีและข้อจ ากดัตา่ง ๆ 

๑) ข้อผูกพันในการเปิดเสรีสาขาบริการในภาพรวม (Horizontal Commitment) 

สิงคโปร์มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  จงึมีข้อจ ากดัด้านการค้าและการลงทนุในสาขาบริการ
ไม่มากนักเม่ือเทียบกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในอาเซียน ข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการฉบับท่ี ๘ นัน้  
ได้ระบขุ้อจ ากัดในการเปิดเสรีท่ีครอบคลมุบริการทุกประเภทไว้ ๓ ประการ คือ ข้อจ ากัดเก่ียวกับ
การเคล่ือนย้ายบคุคลธรรมดา (แรงงาน) การจดัตัง้บริษัท และ การอดุหนนุธุรกิจบริการของภาครัฐ 
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดา 

สิงคโปร์มิได้ให้ข้อผูกพนัใด ๆ เก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดา (natural persons) 
ซึ่งรวมถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีไม่มีทกัษะและท่ีมีทกัษะในทุกสาขาบริการ  ยกเว้นในส่วนของ
การโอนย้ายพนกังานภายในบริษัท (intra-corporate transferees) เท่านัน้ ซึ่งจะต้องเป็นพนกังาน
ในระดับผู้ จัดการ ผู้ บริหาร และผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลท่ีต้องการจะโอนมา
ประจ าการท่ีบริษัทสาขา บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจบริการในสิงคโปร์ จะต้อง
เป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานในต่างประเทศมา เป็นเวลา 
ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี ก่อนหน้าวนัท่ีย่ืนขอวีซ่าในการท างานท่ีสิงคโปร์  ทัง้นี ้วีซ่าท่ีสิงคโปร์จะออกให้แก่
พนกังานท่ีโอนย้ายภายในบริษัทมีระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งวีซ่านีส้ามารถต่ออายุได้ไม่เกิน ๓ ครัง้ โดย
ระยะเวลาท่ีสามารถปฏิบตังิานในสิงคโปร์ได้ทัง้หมดเม่ือรวมการตอ่อายแุล้วต้องไมเ่กิน ๘ ปี 

การจัดตั้งนิตบุิคคลหรือธุรกิจ 

ข้อผูกพันของสิงคโปร์ระบุว่านักลงทุนต่างชาติท่ีต้องการจะจัดตัง้นิติบุคคลในสิงคโปร์
จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 มีผู้ จัดการท้องถ่ิน (local manager) ท่ีเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์หรือเป็นผู้ ท่ี มี 
ถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ (permanent resident) หรือเป็นผู้ ท่ีมีใบอนุญาตท างาน
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ในสิงคโปร์ (Employment Pass Holder) อนึ่ง นักลงทุนต่างชาติท่ีเป็นผู้ ท่ีมีถ่ิน 
ท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ หรือเป็นผู้ ท่ีมีใบอนญุาตท างานในสิงคโปร์ได้รับการยกเว้น  
ไมต้่องมีผู้จดัการท้องถ่ิน 

 มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย ๑ คน ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในสิงคโปร์ ( local resident) ซึ่ง
หมายถึง ผู้ ท่ีมีสัญชาติสิงคโปร์ ผู้ ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในสิงคโปร์ หรือผู้ ท่ีมีใบอนุญาต 
ท างานของสิงคโปร์ 

 ในกรณีของธุรกิจท่ีเป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ (branch) จะต้องมีกรรมการ
อยา่งน้อย ๒ คน ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นสิงคโปร์ 

การอุดหนุน 

เน่ืองจากการอุดหนุนธุรกิจของภาครัฐท าให้เกิดการค้าท่ีไม่เป็นธรรม โดยธุรกิจท่ีได้รับ 
การอดุหนนุจะได้เปรียบคูแ่ขง่ในตา่งประเทศในด้านต้นทนุ  ความตกลงการค้าสินค้าและบริการจึง
มีเง่ือนไขเก่ียวกับการจ ากัดการอุดหนุนของภาครัฐ  ในประเด็นนี ้ สิงคโปร์ให้ข้อผูกพนัท่ีเป็นไป
ตามข้อผกูพนัท่ีย่ืนให้ไว้กบัองค์การการค้าโลกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๑๗๙  

๒) ข้อยกเว้นจากการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favoured 
Nation Exemptions) 

โดยทั่วไปแล้ว  การเปิดเสรีท่ีระบุในตารางข้อผูกพันจะหมายถึงการให้สิทธิแก่สมาชิก
อาเซียนอยา่งเทา่เทียมกนั  หากแตส่ าหรับสาขาบริการ  ประเทศสมาชิกอาจสงวนไว้ส าหรับการเจรจา
แบบทวิภาคี (bilateral) ซึ่งมกัเป็นการเปิดเสรีแบบต่างตอบแทน เช่น การเจรจาด้านสิทธิการบินนัน้  
มกัเป็นการเจรจาในลกัษณะดงักลา่ว ตวัอยา่งเช่น สิงคโปร์จะอนญุาตให้สายการบินไทยสามารถเพิ่ม
เท่ียวบินท่ีสามารถไปลงจอดท่ีสนามบินชางฮีท่ีสิงคโปร์ได้หากประเทศไทยเพิ่มเท่ียวบินให้กับ 
สายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่ีสามารถลงจอดรับผู้ โดยสารท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นต้น 

ในตารางข้อผกูพนัของสิงคโปร์นัน้ได้ระบสุาขาท่ีมีข้อยกเว้นดงักล่าวดงัท่ีปรากฏในตาราง 
๒.๑ ด้านลา่ง 

  

                                                   
๗๙ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูด้จากเว็บไซต์ WTO document GATS/SC/76, GATS/SC/76Suppl.2 และ 

GATS/SC/76Suppl.3 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ สาขาที่มีข้อยกเว้นจากการปฏิบัตเิยี่ยงชาตทิี่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง 

สาขาบริการ รายละเอียดของการยกเว้น เหตุผลที่ยกเว้น ระยะเวลาใน
การยกเว้น 

ทกุสาขา มาตรา ๔๘ แหง่กฎหมายวา่ด้วยภาษี
สรรพากรได้ก าหนดให้มีการลดหยอ่น
ภาษีส าหรับรายได้ที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกรรมในประเทศเครือจกัรภพ 

ความตกลงด้านภาษีเป็น 
ความร่วมมือระหวา่งประเทศใน
เครือจกัรภพ 

ไมมี่ก าหนด 

บริการทางกฎหมาย ทกุมาตรการที่เก่ียวข้องกบับทบญัญัติ
ของบริการทางกฎหมายในสิงคโปร์ 

การอนญุาตจดัตัง้ส านกักฎหมายใน
สิงคโปร์มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
แบบรายตอ่ราย (case-by-case) 
เทา่นัน้ 

ไมมี่ก าหนด 

การแพร่ภาพ กระทรวงสารสนเทศ การสื่อสาร และ 
ศิลปะอาจให้สิทธิพิเศษในการแพร่ภาพ
แก่บางประเทศที่มีความตกลงทวิภาคกีบั
สิงคโปร์ 

เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ 
วฒันธรรม 

ไมมี่ก าหนด 

ระบบส ารองที่นัง่ผ่าน
คอมพิวเตอร์ 
(computer 
reservation system) 

สิทธิในการให้บริการระบบส ารองที่นัง่
สายการบนิผ่านคอมพิวเตอร์ขึน้อยูก่บั
การเจรจาทวิภาคีวา่ด้วยสิทธิการบิน 

การเปิดเสรีบริการที่เก่ียวกบัการบิน
เป็นการเจรจาแบบทวิภาค ี

ไมมี่ก าหนด 

บริการเดินเรือ (บริการ
คลงัสินค้า บริการรับจดั
ขนสง่สินค้า บริการ
รถบรรทกุ และ บริการ
ศนูย์รวมตู้คอนเทน
เนอร์)  

การเปิดเสรีเป็นการเจรจาแบบทวิภาคี คูค้่าของสิงคโปร์บางรายไมใ่ห้สิทธิ
แก่บริษัทสิงคโปร์ในการประกอบ
ธุรกิจเหลา่นีใ้นประเทศของตน  จงึ
จ าเป็นต้องมีการเจรจาแบบตา่งตอบ
แทน 

ไมมี่ก าหนด 

บริการด้านการเงิน 
(การธนาคาร และ
บริการด้านการเงินอ่ืน 
ๆ) 

ภายใต้ความตกลงเงินตราที่สามารถ
แลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนัได้ (currency 
inter-changeability agreement) 
ระหวา่งสิงคโปร์และบรูไน หนว่ยงานทีมี่
อ านาจในการออกเงินตราของสิงคโปร์
และบรูไน 
- ยอมรับจากธนาคาร ธนบตัรและเหรียญ
ซึง่ออกโดยหน่วยงานของอีกฝ่ายหนึ่ง 
ตามมลูคา่ โดยไมมี่คา่ธรรมเนียม และ
แลกเปลี่ยนธนบตัรและเหรียญนัน้เป็น
เงินตราของประเทศ และ 
- จดัเตรียมเพ่ือการสง่ธนบตัรและเหรียญ
ที่ออกโดยหน่วยงานของอีกประเทศหนึ่ง
กลบัประเทศ โดยให้หน่วยงานนัน้เป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย และรับเงินตรา
ตามมลูคา่เทียบเทา่ทีต่กลงไว้    

ความตกลงเงินตราทีส่ามารถ
แลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนัได้ มีผล
บงัคบัใช้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อนั
เน่ืองมาจากความสมัพนัธ์ทาง
ประวตัิศาสตร์และเศรษฐกิจระหวา่ง
สิงคโปร์และบรูไน 

ไ ม่ มี ก า ห น ด 
จนกวา่ประเทศใด
ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง 
จะยกเลิกความ
ตกลง 
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๒-๒๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๓) ข้อผูกพันในรายสาขา 

ดงัท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่า สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  จึงมีข้อจ ากัดใน
การค้าและการลงทนุในภาคบริการคอ่นข้างน้อย  คณะผู้วิจยัได้รวบรวมสาขาบริการท่ีสิงคโปร์ได้
ระบขุ้อจ ากดัท่ีปรากฏในตารางข้อผกูพนัชดุท่ี ๘  ดงัท่ีปรากฏในตาราง ๒.๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ ข้อผูกพันรายสาขาบริการ 

สาขาบริการ ข้อจ ากัด 

บริการท าบญัชี สอบบญัชี 
(Accounting/Audit) 

ตา่งชาติสามารถจดัตัง้ส านกับญัชีได้โดยไมมี่ข้อจ ากดัสดัสว่นหุ้นสว่น หากแตส่ านกังานฯ 
จะต้องมีผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตทีมี่ถ่ินฐานในสิงคโปร์ หรือ  อยา่งน้อยต้องมีหุ้นสว่น 
(partner) รายหนึ่งที่เป็นผู้ มีถ่ินฐานในสิงคโปร์ 

บริการสถาปัตยกรรม (Architectural 
services) 

การจดัตัง้ธุรกิจในสิงคโปร์ 
บริษัทจ ากดัและไมจ่ ากดั 

- อยา่งน้อยร้อยละ ๕๑ ของกรรมการต้องเป็นสถาปนิกที่มีใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพหรือเป็นนกัวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (allied professionals) ที่มีใบประกอบ

วิชาชีพในสิงคโปร์ 

- ผู้จดัการจะต้องเป็นสถาปนิกที่ขึน้ทะเบียน มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและ

ถ่ินฐานที่อยูใ่นสิงคโปร์ 

ห้างหุ้นสว่น 
- ผู้ที่รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินหรือก าไรจากห้างหุ้นสว่นจะต้องเป็นสถาปนิก

ที่หรือนกัวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่มีใบประกอบวิชาชีพในสิงคโปร์ 

- ผู้จดัการจะต้องเป็นสถาปนิกที่ขึน้ทะเบียน มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและ

ถ่ินฐานที่อยูใ่นสิงคโปร์ 

ห้างหุ้นสว่น จ ากดั 
- หุ้นสว่นอยา่งน้อยหนึ่งรายต้องเป็นสถาปนิกหรือนกัวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่มี 

ใบประกอบวิชาชีพ 

- ผู้จดัการจะต้องเป็นสถาปนิกที่ขึน้ทะเบียน มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและ

ถ่ินฐานที่อยูใ่นสิงคโปร์ 

การให้บริการสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมในสิงคโปร์ 
- งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในสิงคโปร์ที่ต้องการการอนมุตัิจาก

หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่อยใูนประเทศ

เทา่นัน้ 

บริการวิศวกรรม 
(Engineering services) 

บริการเชา่อปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ก่อสร้าง 

ตา่งชาติถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ ๓๐ 

บริการเชา่เคร่ืองอดัเสียงหรือ
บนัทกึภาพสตดูิโอ 
บริการสง่พสัดภุณัฑ์ (ไมร่วม

จดหมายและไปรษณียบตัร) 

ไมผ่กูพนั 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๒๓ 

บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน (บริการ

โทรศพัท์ภายในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ) 

ตา่งชาติถือหุ้นทางตรงได้สงูสดุร้อยละ ๔๙ และทางอ้อมได้สงูสดุร้อยละ ๒๔.๙๙ รวมเป็น 

ร้อยละ ๗๓.๙๙ 

บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

บริการเสริม เชน่ อีเมล์ บริการสืบค้น

ข้อมลูออนไลน์ บริการประมวลข้อมลู

ออนไลน์ ฯลฯ 

- การให้บริการเหลา่นีต้้องได้รับอนญุาตจาก Infocomm Development Authority of 

Singapore (IDA) 

- บริษัทตา่งชาติต้องให้บริการผา่นสาขาที่ขึน้ทะเบียน หรือ ให้อ านาจแก่ตวัแทน

ท้องถ่ินในการให้บริการในสิงคโปร์ 

บริการขายสง่ ขายปลีก ไมมี่ข้อจ ากดัใด ๆ ยกเว้นกรณีของการขายสง่ ขายปลีกยา และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่

สิงคโปร์ไมใ่ห้ข้อผกูพนั 

โรงพยาบาลทัว่ไป ไมผ่กูพนั ยกเว้นการอนญุาตให้ตา่งชาติถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ ๕๑ (แปลวา่นกัลงทนุ

ตา่งชาติไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิในการประกอบธุกิจนีแ้ตอ่ยา่งใด ยกเว้นในประเด็นของ

การถือหุ้นในกิจการนีเ้ทา่นัน้) 

โรงพยาบาลเอกชนและคลีนิค มีข้อจ ากดัตา่งชาติถือหุ้นได้สงูสดุร้อยละ ๗๐ 

บริการรถพยาบาล มีข้อจ ากดัตา่งชาติถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ ๕๑ 

สถานบริบาลผู้สงูอาย ุ(nursing 

home)  โรงพยาบาลที่ดแูลผุ้ ป่วย

ระยะเฉียบพลนั (acute care) 

ไมมี่ข้อจ ากดัใด ๆ 

บริการเคร่ืองดื่ม ไมผ่กูพนั ยกเว้นอนญุาตให้ตา่งชาติถือหุ้นได้สงูสดุร้อยละ ๗๐ 

การซอ่มและบ ารุงรักษาเรือ และการ

กู้ เรือ 

ตา่งชาติถือหุ้นได้สงูสดุร้อยละ ๕๑ 

อนึ่ง เน่ืองจากตารางข้อผกูพนัการเปิดเสรีบริการจะระบเุฉพาะสาขาบริการท่ีสิงคโปร์ให้
ข้อผูกพนั  สาขาบริการท่ีไม่ปรากฏอยู่ในตารางข้างบนนี ้อาจเป็นสาขาท่ีไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ หรือ 
สาขาบริการท่ีสิงคโปร์ไมใ่ห้ข้อผกูพนัแตอ่ยา่งใด   

๒.๑.๔ กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 

คนตา่งด้าวตามกฎหมายของสิงคโปร์ หมายถึง บคุคลท่ีไม่มีสญัชาติสิงคโปร์   บทบญัญัติ
ท่ีเก่ียวกบัสญัชาติถูกก าหนดไว้ในหมวดท่ี ๑๐ ของรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ (ครอบคลุมมาตรา ๑๒๐ 
ถึงมาตรา ๑๔๑) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลสิงคโปร์ในการตดัสินใจและออกค าสั่งในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
สญัชาติทัง้หมด  นอกจากนี ้มาตรา ๑๒๘ แห่งรัฐธรรมนญูยงัห้ามไม่ให้มีการถือสองสญัชาติ โดย
บุคคลท่ีมีอายุ ๒๑ ปี ขึน้ไป และมีหรือก าลังจะมีสัญชาติอ่ืน ต้องสละสัญชาติสิงคโปร์  ดงันัน้ 
บคุคลใดก็ตามท่ีไม่มีสญัชาติสิงคโปร์ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของสิงคโปร์ท่ีเก่ียวกับคนตา่งด้าว
ทัง้หมด 
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๒-๒๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีคอ่นข้างเปิดกว้างต่อการเข้ามาท างานของคนต่างชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สิงคโปร์มีอัตราการเกิดท่ีต ่าท่ีสุดในอาเซียน๘๐ แต่กลับมีอตัราการเติบโตของ
จ านวนประชากรมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในปีเดียวกัน ๘๑  สถิติดังกล่าวบ่งชี ว้่า 
สิงคโปร์มีจ านวนคนตา่งด้าวท่ีเข้าไปอาศยัและท างานอยูใ่นสิงคโปร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลจาก
นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีเปิดกว้างตอ่คนตา่งด้าวให้มาท างานในประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคบริการซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศ ผู้ เ ช่ียวชาญและช่างเทคนิค 
(Professionals, technical and related workers) มีอัตราส่วนการจ้างงานท่ีมากท่ีสุดถึงร้อยละ 
๓๔.๙ ของการจ้างงานทัว่ประเทศ ซึง่สิงคโปร์ถือเป็นประเทศท่ีมีอตัราการจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีสงูท่ีสดุ
ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิด้วย๘๒   

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอกฎหมายท่ีก ากับควบคุมผู้ เ ช่ียวชาญใน ๗ สาขาได้แก่ วิศวกร 
สถาปนิก ช่างส ารวจ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพท่ีสิงคโปร์มี
ข้อตกลง Mutual Recognition Arrangements (MRAs) กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเทียบระดบัฝีมือของผู้ เช่ียวชาญในสาขาตา่ง ๆ โดยการยอมรับคณุสมบตัิร่วม 
เช่น คุณสมบัติด้านการศึกษา (หลักสูตรการศึกษา และใบปริญญาบัตร) และคุณสมบัติ  
ด้านวิชาชีพ (ใบอนญุาตประกอบอาชีพ และประสบการณ์ท างาน) เป็นต้น 

วิศวกร 

กฎหมายท่ีก ากับควบคมุวิชาชีพวิศวกรในประเทศสิงคโปร์ คือ Professional Engineers 
Act (Chapter 253) ซึ่งถูกตราขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสาระส าคญัเป็นการจดัตัง้สภาวิศวกร
วิชาชีพ (Professional Engineers Board - PEB) เพ่ือก ากับดแูลการประกอบวิชาชีพและควบคมุ
มาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพวิศวกร 

กฎหมายดงักล่าวห้ามมิให้ผู้ ใดประกอบวิชาชีพ หรืออ้างว่าประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
สามสาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา (Civil engineering) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering) 
และวิศวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical engineering) เว้นแต่จะเป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกร

                                                   
๘๐ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2013 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2014), 13. ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม

กรุณาดเูว็บไซต์ของส านกังานเลขาธิการอาเซียน http://www.asean.org/asean/asean-secretariat 
๘๑ อ้างแล้ว, 2. 
๘๒ อ้างแล้ว, 34. ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม หรือที่เรียกวา่ ASEAN-5 หมายถึง ประเทศที่ก่อตัง้อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๒๕ 

วิชาชีพกับ PEB และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ ท่ีท างานภายใต้ค าแนะน าและ 
การควบคมุของวิศวกรท่ีมีใบอนญุาตฯ หรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจาก PEB ให้ท างานร่วมกบัวิศวกรท่ีมี
ใบอนญุาตฯ (มาตรา ๑๐) 

จะเห็นได้ว่าวิศวกรรมสาขาท่ีถูกก ากับควบคมุโดย PEB มีเพียง ๓ สาขา ดงันัน้ วิศวกร
ไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาอ่ืน เช่น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมอตุสาหการ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และวิศวกรรมเคมี จึงไม่ถกูจ ากดัด้วยกฎหมายนีแ้ละ
สามารถเข้าไปประกอบวิชาชีพวิศวกรในสิงคโปร์ได้โดยไมต้่องขึน้ทะเบียนกบั PEB 

ทัง้นี ้ตามมาตรา ๑๕ ของกฎหมายดงักล่าว ผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรได้ต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้

(๑) เป็นผู้ ได้รับปริญญาบัตรท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาประเทศ (Ministry of 
National Development) และ PEB พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งส่วนมากเป็นปริญญาบตัร
ของมหาวิทยาลยัในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในประเทศอาเซียนมีเพียง University of 
Malaya ประเทศมาเลเซียเท่านัน้ และปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย
ยงัไมไ่ด้รับการยอมรับจาก PEB แตอ่ยา่งใด๘๓ 

(๒) มีประสบการณ์ท างานวิศวกรรมไมน้่อยกว่า ๔ ปี หลงัได้รับปริญญาบตัรตามข้อ (๑) 
(๓) ผา่นการสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพท่ีจดัโดย PEB 
(๔) ไมมี่ความประพฤตแิละช่ือเสียงในทางเสียหาย 
(๕) สามารถประกอบอาชีพบริการวิศวกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามความเห็นของ PEB 
จะเห็นได้ว่าวิศวกรไทยท่ีได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยใน  

ประเทศไทยจะไม่สามารถขึน้ทะเบียนกบั PEB เพ่ือประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคมุสามสาขาใน
สิงคโปร์ได้เน่ืองจากติดเง่ือนไขข้อ (๑) แต่เน่ืองจากกฎหมาย Professional Engineers Act ไม่มี
ข้อจ ากัดด้านสัญชาติ วิศวกรไทยท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัท่ี PEB ยอมรับและมีคุณสมบตัิอ่ืน
ครบถ้วนก็สามารถขอขึน้ทะเบียนกบั PEB ได้ 

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services ซึ่ ง มีสาระส าคัญเป็น 

                                                   
๘๓ Professional Engineers Board, “Professional Engineers (Approved Qualifications) Notification 2009,” 

http://app.peb.gov.sg/PE%20(Approved%20Qualifications)%20Notification%202009.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒ กนัยายน 
๒๕๕๗). 

http://app.peb.gov.sg/PE%20(Approved%20Qualifications)%20Notification%202009.pdf
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๒-๒๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การยอมรับคุณสมบัติร่วมของวิศวกรท่ีสามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ โดยคุณสมบัติ
ดงักลา่ว ได้แก่ 

(๑) ส าเร็จการศกึษาและมีปริญญาบตัรท่ีเป็นท่ียอมรับโดยสภาวิชาชีพวิศวกรของประเทศ
ต้นทาง หรือประเทศปลายทาง หรือได้รับการประเมินและยอมรับว่ามีคุณสมบัติ
เทียบเทา่กบัผู้ ท่ีมีปริญญาบตัรดงักลา่ว 

(๒) มีใบอนญุาตประกอบอาชีพวิศวกรรมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพวิศวกรในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

(๓) มีประสบการณ์ท างานในภาคปฏิบัติและหลากหลาย (practical and diversified) 
เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๗ ปีหลังส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีประสบการณ์ควบคุมงาน
วิศวกรรมขนาดใหญ่ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 

(๔) ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต ามน โ ยบาย พัฒนา วิ ช า ชี พต่ อ เ น่ื อ ง  (Continuing Professional 
Development – CPD) ของประเทศต้นทาง ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

(๕) ได้รับประกาศนียบตัรจากสภาวิชาชีพวิศวกรในประเทศต้นทางว่าไม่มีประวตัิกระท า
ความผิดร้ายแรงทัง้ในทางเทคนิค ทางวิชาชีพ และทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตาม
มาตรฐานท้องถ่ินและตา่งประเทศ 

ผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบตามเง่ือนไขข้างต้นสามารถขอขึน้ทะเบียนเป็น ASEAN Chartered 
Professional Engineer (ACPE) กับ ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
Committee (ACPECC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยสภาวิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียน 

ACPE สามารถไปขอขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรต่างชาติจดทะเบียน (Registered Foreign 
Professional Engineer – RFPE) กับสภาวิชาชีพในประเทศอาเซียนท่ีต้องการไปท างานเป็น
วิศวกรได้ แต่ต้องเป็นการท างานร่วมกับวิศวกรท้องถ่ินเท่านัน้๘๔ อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศ
สิงคโปร์ วิศวกรท้องถ่ินในท่ีนีห้มายถึง วิศวกรท่ีขึน้ทะเบียนกับสภาวิชาชีพท้องถ่ินหรือ PEB ซึ่ง
รวมถึงวิศวกรไทยท่ีขึน้ทะเบียนกบั PEB ด้วย  

โดยสรุป ASEAN MRA ท าให้วิศวกรไทยในสามสาขาควบคุมท่ีจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถขึน้ทะเบียนเป็น ACPE แล้วไปท างานในสิงคโปร์ในฐานะ 

                                                   
๘๔ Professional Engineers Board, “Application for Registration as ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE),” 

http://app.peb.gov.sg/circular/circular25.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓ กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://app.peb.gov.sg/circular/circular25.pdf


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๒๗ 

RFPE ร่วมกับวิศวกรท้องถ่ินในสิงคโปร์ได้  จากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มีวิศวกรท่ีขึน้ทะเบียนเป็น ACPE ทัง้หมด ๑,๒๖๐  คน โดยเป็นวิศวกรจากประเทศไทย ๒๔ คน๘๕ 

สถาปนิก 

กฎหมายท่ีก ากบัควบคมุวิชาชีพสถาปนิกคือ Architect Act (Chapter 12) ซึ่งตราขึน้เม่ือ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปีเดียวกบัท่ีกฎหมาย Professional Engineers Act ออกมา วิชาชีพสถาปนิกและ
วิศวกรรมมีความเก่ียวโยงกันอย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากเก่ียวข้องกบัภาคการก่อสร้าง และทัง้สอง
วิชาชีพถูกก าหนดให้เป็นผู้ เช่ียวชาญพนัธมิตร (allied professional)๘๖ ในกฎหมายของทัง้สอง
วิชาชีพด้วย 

สาระส าคญัของ Architect Act คือ การจดัตัง้สภาวิชาชีพสถาปนิกของสิงคโปร์ท่ีเรียกว่า 
Board of Architects (BOA) และก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศสิงคโปร์ 
โดยมาตรา ๑๕ ก าหนดวา่ผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียนเป็นสถาปนิกกบั BOA ได้ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(๑) เป็นผู้ ท่ี มีปริญญาบัตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (Bachelor of Architecture) จาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Signapore - NUS) หรือ
มหา วิ ท ย าลั ย สิ ง ค โป ร์  (University Singapore) ห รื อป ริญญาบัต ร อ่ื น  ๆ  ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาประเทศ (Ministry of National Development) และ 
BOA เห็นชอบ ซึง่เชน่เดียวกบักรณีของวิศวกร โดยในปัจจบุนัยงัไม่มีปริญญาบตัรจาก
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยได้รับการยอมรับแตอ่ยา่งใด๘๗ 

(๒) หลงัจากท่ีได้รับปริญญาบตัร ต้องเข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 มีประสบการณ์ท างานด้านสถาปัตยกรรมไม่ต ่ากว่า ๒ ปี ซึ่งในระยะเวลา
ดงักล่าวต้องท างานในสิงคโปร์เป็นเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 

                                                   
๘๕ ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee, “Home,” http://acpecc.net/v2/ (สืบค้นเม่ือ ๓ 

กนัยายน ๒๕๕๗). 
๘๖ ผู้ เชี่ยวชาญพนัธมิตร (allied professional) หมายถึง ผู้ที่ขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกร สถาปนิก และช่างส ารวจ ตามกฎหมายของ  

แตล่ะวิชาชีพ โดยผู้ เช่ียวชาญพนัธมิตรสามารถให้บริการที่เก่ียวข้องกับ ๓ วิชาชีพนีไ้ด้ โดยการท างานร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญในสาขา
นัน้ เชน่ สถาปนิกที่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมายสามารถให้บริการวิศวกรรมร่วมกบัวิศวกรที่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมายได้ การที่ต้องระบุ
ไว้เชน่นีน้่าจะเป็นเพราะภาคบริการก่อสร้างต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทัง้ ๓ วิชาชีพ ซึ่งในบางครัง้มีขอบเขตการท างานทบัซ้อนกัน  
เชน่ ในการออกแบบโครงสร้างอาคารต้องใช้การรังวดั และการค านวนด้านวิศวกรรมด้วย  
๘๗ Board of Architects, “Educational qualification,” http://www.boa.gov.sg/education.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม 

๒๕๕๘). 

http://acpecc.net/v2/
http://www.boa.gov.sg/education.html
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๒-๒๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

และสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ตามท่ีก าหนดโดย 
BOA หรือ 

 มีประสบการณ์ท างานด้านสถาปัตยกรรมไม่ต ่ากว่า ๕ ปี โดยต้องเป็น 
การท างานด้านสถาปัตยกรรมในสิงคโปร์ไม่ต ่ากว่า ๒ ปี โดยเป็นการท างาน
อยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ ๑๒ เดือน และสอบผา่นใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
ภาคข้อเขียนหรือสมัภาษณ์ ตามท่ีก าหนดโดย BOA หรือ 

 มีประสบการณ์ท างานด้านสถาปัตยกรรมไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี และสอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบในรูปแบบข้อเขียน หรือใน
รูปแบบสมัภาษณ์ ตามท่ี BOA ก าหนด  

(๓) ไมมี่ความประพฤตแิละช่ือเสียงในทางเสียหาย 

(๔) สามารถประกอบอาชีพบริการสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่นเดียวกับกรณีของวิศวกร ๓ สาขาท่ีก าหนดในกฎหมาย สถาปนิกไทยท่ีส าเร็จ
การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในไทย หรือสถาบนัท่ีไม่ได้รับการยอมรับจาก BOA จะไม่สามารถ
ขึน้ทะเบียนเป็นสถาปนิกในสิงคโปร์ได้  อย่างไรก็ดี Architect Act ไม่ได้มีข้อก าหนดเร่ืองสญัชาต ิ
ดังนัน้ สถาปนิกไทยท่ีมีปริญญาบัตรจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับโดย BOA ก็สามารถ 
ขอขึน้ทะเบียนเป็นสถาปนิกเพ่ือประกอบอาชีพในสิงคโปร์ได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนาม ASEAN MRA on Architectural 
Services ซึ่งเป็นการตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมของสถาปนิกในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี 
ข้อตกลงนี ไ้ม่ครอบคลุมสถาปัตกรรมผังเ มือง (Urban planning) และภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape architecture) ดังนั น้  สถาปนิก ท่ีจะใ ช้ประโยชน์จาก MRA ฉบับนี ต้้อง เ ป็น
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั และสถาปัตยกรรมภายในเทา่นัน้  

เง่ือนไขและคณุสมบตัท่ีิได้รับการยอมรับร่วมตาม MRA คือ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาและมีปริญญาบัตรท่ีเป็นท่ียอมรับโดยสภาวิชาชีพสถาปนิกของ
ประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง หรือผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับว่ามี
คุณสมบัติ เ ทียบเท่ากับผู้ ท่ี มีปริญญาบัตรดังกล่าว โดยหลักสูตรปริญญาวิชา
สถาปัตยกรรมควรมีระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ ๕ ปี ส าหรับการศกึษาแบบเตม็เวลา 

(๒) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทาง 

(๓) มีประสบการณ์ท างานบริการสถาปัตยกรรมตอ่เน่ืองเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี หลงัจบ
การศกึษา โดยต้องเป็นการท างานหลงัได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะเวลา
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ไม่ต ่ากว่า ๕ ปี และได้รับผิดชอบโครงการท่ีใช้บริการสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่หรือมี
ความซบัซ้อนเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ ๒ ปี 

(๔ )  ไ ด้ป ฏิบัติ ต ามนโยบายพัฒนาวิ ช า ชีพต่ อ เ น่ื อ ง  (Continuing Professional 
Development – CPD) ของประเทศต้นทาง ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

(๕) ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพสถาปนิกในประเทศต้นทางว่าไม่มีประวัติ
กระท าความผิดร้ายแรงทัง้ในทางเทคนิค ทางวิชาชีพ และทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานท้องถ่ินและตา่งประเทศ 

(๖) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยสภาสถาปนิกอาเซียน หรือ ASEAN Architect 
Council (AAC) ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนสภาวิชาชีพสถาปนิกในประเทศอาเซียน และ
ถกูตัง้ขึน้โดย MRA ฉบบันี ้

ผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดข้างต้นสามารถขอขึน้ทะเบียนกับ AAC เพ่ือเป็น
สถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect - AA) ซึ่งจะสามารถไปขอขึน้ทะเบียนกับสภาสถาปนิกใน
ประเทศท่ีต้องการไปท างานในฐานะ “สถาปนิกต่างชาติขึน้ทะเบียน (Registered Foreign 
Architect – RFA)” ซึ่ง RFA ในสิงคโปร์สามารถท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ิน หรืออาจท างาน
โดยอิสระ (independent practice) ได้หากได้รับการอนญุาตจาก BOA๘๘  

โดยสรุป MRA ส าหรับสถาปนิกมีเง่ือนไขท่ีคล้ายคลึงกบั MRA ส าหรับวิศวกรมาก และยงั
มีผลคล้ายกัน คือ ท าให้สถาปนิกไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาสถาปัตยกรรมหลักและ
สถาปัตยกรรมภายในท่ีได้รับปริญญาบตัรจากสถาบนัการศกึษาในไทย ท่ีไม่ได้รับการยอมรับจาก 
BOA ภายใต้กฎหมาย Architect Act สามารถเข้าไปประกอบอาชีพสถาปนิกในสิงคโปร์ได้หลัง 
ขึน้ทะเบียนเป็น AA และ RFA แล้ว ตามล าดบั โดยสถาปนิกต่างชาติยงัสามารถท างานโดยอิสระ
ได้หากได้รับอนญุาตจาก BOA ตา่งจากวิศวกรตา่งชาตท่ีิต้องท างานร่วมกบัวิศวกรท้องถ่ินเทา่นัน้ 

ช่างส ารวจ 

กฎหมายท่ีก ากับควบคุมวิชาชีพช่างส ารวจในสิงคโปร์ ได้แก่ Land Surveyors Act 
(Chapter 156) ซึ่งมาตรา ๒ ให้ค านิยาม “การส ารวจ” (survey) ว่า “การกระท าหรือขัน้ตอนใน 

                                                   
๘๘ ASEAN Architect Council, “Board of Architects Singapore: Assessment Statement for ASEAN Architect,” 

http://www.aseanarchitectcouncil.org/pdf/singapore_Architect%20Assessment%20Statement.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓ 
กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://www.aseanarchitectcouncil.org/pdf/singapore_Architect%20Assessment%20Statement.pdf
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การก าหนดรูปร่าง ลกัษณะ พิกัด พืน้ท่ี ความสูง ความลึก หรือด้านอ่ืน ๆ ของพืน้ผิวโลก ไม่ว่าจะ
เป็นพืน้ดนิหรือพืน้น า้ หรือองค์ประกอบตามธรรมชาติหรือท่ีถกูสร้างขึน้บนพืน้ผิวโลก ใต้พืน้ผิวโลก 
หรือเหนือพืน้ผิวโลก  หรือการก าหนดพิกัดหรือเส้นเขตแดนบนพืน้ผิวโลกหรือองค์ประกอบตาม
ธรรมชาติหรือท่ีถกูสร้างขึน้” ตวัอย่างเช่น การรังวดัท่ีดิน และการประเมินพืน้ผิวดินเพ่ือปลกูสร้าง
อาคาร เป็นต้น  ช่างส ารวจเป็นอีกอาชีพท่ีถูกเรียกว่าผู้ เช่ียวชาญพนัธมิตร (allied professional) 
โดยกฎหมาย Professional Engineers Act และ Architect Act เน่ืองจากความเก่ียวเน่ืองของทัง้
สามวิชาชีพในภาคบริการก่อสร้าง 

Land Surveyors Act มีเนือ้หาสาระส าคญั คือ การจดัตัง้ Land Surveyors Board (LSB) 
เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับควบคมุและขึน้ทะเบียนช่างส ารวจในสิงคโปร์ โดยมาตรา ๑๒ ระบุคณุสมบตัิ
ของผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียนเป็นชา่งส ารวจไว้ ดงันี ้

(๑) มีอายไุมต่ ่ากวา่ ๒๑ ปี 

(๒) ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบความสามารถท่ีจัดโดย LSB หรือผ่าน 
การสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพท่ีจดัโดย LSB และมีประสบการณ์ท างานตามท่ี LSB ก าหนด 
(ปัจจุบนัคือ ๑ ปี ภายใต้การควบคมุดแูลของช่างส ารวจท่ีมีใบอนุญาต)๘๙ หรือได้รับการยอมรับ
จาก LSB วา่ได้รับการฝึกอบรมท่ีเพียงพอและผา่นการทดสอบท่ีจดัโดย LSB 

(๓) ผา่นการสอบสมัภาษณ์ท่ีจดัโดย LSB 

(๔) ไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตแิละช่ือเสียงในทางเสียหาย 

แม้ว่ากฎหมาย Land Surveyors Act จะไม่ได้ระบคุณุสมบตัิทางการศกึษา แต ่LSB ซึ่งมี
อ านาจในการขึน้ทะเบียนและออกกฎระเบียบเก่ียวกบัช่างส ารวจได้ระบเุง่ือนไขในการขึน้ทะเบียน
วา่ ต้องมีปริญญาบตัรจากสถาบนัการศกึษาท่ี LSB รับรอง ซึ่งปัจจบุนัมีแค ่๑๘ แห่ง ส่วนมากเป็น
สถานศกึษาในออสเตรเลียและองักฤษ แตไ่มมี่สถาบนัการศกึษาในประเทศไทย๙๐  

ในปี  พ .ศ.  ๒๕๕๐ ประ เทศสมาชิ กอา เ ซียนไ ด้ลงนามใน ASEAN Framework 
Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications ซึ่ ง มีความแตกต่าง 

                                                   
๘๙ Land Surveyors Board, “Becoming a Surveyor: Overview,” https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-

surveyor/overview.html (สืบค้นเม่ือ ๔ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๙๐ Land Surveyors Board, “Professional qualifications,” https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-

surveyor/professional-qualifications.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๕๘). 

https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-surveyor/overview.html
https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-surveyor/overview.html
https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-surveyor/professional-qualifications.html
https://www.mlaw.gov.sg/content/lsb/en/becoming-a-surveyor/professional-qualifications.html
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จาก MRA ของวิศวกรและสถาปนิกด้วยเหตท่ีุข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเพียงกรอบส าหรับการเจรจาใน
อนาคตเพ่ือก าหนดคุณสมบัติร่วมของช่างส ารวจท่ีจะเป็นท่ียอมรับในประเทศอาเซียน ดังนัน้  
ช่างส ารวจไทยท่ีต้องการเข้าไปท างานในสิงคโปร์จึงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ท่ีก าหนดไว้ใน 
Land Surveyors Act และข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ LSB 

แพทย์ 

กฎหมายท่ีก ากับควบคุมวิชาชีพแพทย์ในสิงคโปร์ คือ Medical Registration Act 
(Chapter 174) ซึ่งถูกตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเนือ้หาหลักคือให้อ านาจ Singapore Medical 
Council (SMC) ในการก ากับและควบคมุผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ การขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ใน
สิงคโปร์แบง่เป็นสามประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง การขึน้ทะเบียนแบบสมบรูณ์ (Full registration) 
โดยผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระและไม่ถูกจ ากัดสถานท่ี
ปฏิบตักิาร ในขณะท่ีประเภทท่ีสอง การขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไข (Conditional registration) จะมี
ข้อจ ากัดเร่ืองสถานท่ีท างานซึ่งส่วนมากเป็นสถานพยาบาลของรัฐและต้องอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของแพทย์ท่ีขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ และประเภทท่ีสาม คือ การขึน้ทะเบียนชั่วคราว 
(Temporary registration) ซึ่งจะด าเนินการให้แก่แพทย์ท่ีมาสอนหรือสาธิตวิชาการแพทย์ ฝึกงาน 
ท าวิจยัหรือศกึษาตอ่ในสถาบนัท่ี SMC รับรอง หรือปฏิบตัิงานด้านการแพทย์ท่ี SMC รับรอง ทัง้นี ้
การขึน้ทะเบียนแตล่ะประเภทมีรายละเอียด ดงันี ้

การขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ (Full registration) 

ผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียนแบบสมบรูณ์ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้๙๑ 

(๑) มีปริญญาบัตร Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) จาก
NUS และมีใบรับรองวา่ผา่นการฝึกงานในโรงพยาบาล (housemanship) หรือ  

                                                   
๙๑ Singapore Medical Council, “Full Registration,”http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/ 

becoming_a_registereddoctor/registration/register_of_medical_practitioners/full_registration.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม 
๒๕๕๘). อนึ่ง มาตรา ๒๐ แหง่ Medical Registration Act ให้อ านาจ SMC ในการก าหนดรายละเอียดเง่ือนไขส าหรับปริญญาบตัร 
อนุปริญญาบตัร และใบอนญุาตประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับแพทย์ ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายอย่างกว้าง ๆ  เช่น ถือปริญญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัสิงคโปร์ (แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นปริญญาแพทยศาสตร์หรือไม่ หรือจากมหาวิทยาลยัใด ) และมีประกาศนียบตัรรับรอง
ประสบการณ์ท างานตามที่ก าหนดโดย SMC เป็นต้น นอกจากนี ้มาตรา ๗๐ ยงัให้อ านาจ SMC ในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ (โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ) รวมทัง้ที่เก่ียวข้องกับการขึน้ทะเบียนแพทย์ด้วย  ดงันัน้ ผู้ที่สนใจเก่ียวกับ
การขึน้ทะเบียนเพ่ือท างานเป็นแพทย์ในสิงคโปร์ควรติดตามเว็บไซต์ของ SMC เพ่ือข้อมลูที่ครบถ้วนและทนัสมยั 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register_of_medical_practitioners/full_registration.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register_of_medical_practitioners/full_registration.html
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(๒) มีปริญญาบัตร Doctor of Medicine (MD) จาก Duke-NUS Graduate Medical 
School Singapore มีประกาศนียบตัรรับรองประสบการณ์ฝึกงาน และผ่านการสอบ
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหรัฐอเมริกาขัน้ท่ี ๓ (United States Medical 
Licensing Examination – USMLE step 3 examination) หรือ 

(๓) มีปริญญาบัตรอ่ืนท่ีได้รับการยอมรับโดย SMC มีใบรับรองว่าผ่านการฝึกงานใน
โรงพยาบาล และผ่านการประเมินโดย SMC ว่าเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาแพทย์สาขาหนึง่ หรือ 

(๔) เป็นผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขติดตอ่กนัไม่ต ่ากว่า ๑ ปี ส าหรับผู้ มีสญัชาติสิงคโปร์ 
และ ๒ ปี ส าหรับผู้ ท่ีมีสญัชาตอ่ืิน๙๒  

นอกจากนี ้ผู้ ท่ีต้องการเป็นแพทย์ขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์จะต้องมีรายงานประวัติ 
ความประพฤตท่ีิดี และต้องยอมรับค าปฏิญาณวิชาชีพแพทย์ (Physician’s Pledge) ก่อนด้วย  

การขึน้ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (Conditional registration) 

ผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไข ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้๙๓ 

(๑) มีปริญญาบตัร แพทยศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
Second Schedule ของ Medical Registration Act หรือมีปริญญาบตัรแพทยศาสตร์
มหาบณัฑิต หรือแพทย์เฉพาะทาง ท่ีได้รับการยอมรับโดย Specialists Accreditation 
Board 

(๒) ได้รับการจ้างให้ปฏิบตังิานในสถานพยาบาลท่ี SMC ยอมรับ  

(๓) มีใบรับรองวา่ผา่นการฝึกงานในโรงพยาบาล  

(๔) เป็นผู้ ท่ีก าลงัปฏิบตังิานด้านการแพทย์ไมต่ ่ากวา่ ๓ ปี ก่อนวนัท่ีสมคัรขอขึน้ทะเบียน  

(๕) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศท่ีได้รับปริญญาบตัรท่ีใช้ย่ืนสมคัร (ถ้ามี) 

(๖) มีใบรับรองประวตัคิวามประพฤตท่ีิออกโดยแพทยสภาของตา่งประเทศ  

                                                   
๙๒ Singapore Medical Council, “Conditional Registration,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register
_of_medical_practitioners/conditional_registration.html#Table 1 (สืบค้นเม่ือ ๕ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๙๓ อ้างแล้ว. 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๓๓ 

(๗) บรรลขุ้อก าหนดของ SMC ท่ีเก่ียวกบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 

 จะเห็นได้ว่า แพทย์ต่างชาติท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์จะขอขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดี SMC ยังไม่ได้
ยอมรับหลกัสตูรแพทยศาสตร์ใดในประเทศไทย ท าให้แพทย์ท่ีจบจากสถาบนัในประเทศไทยไม่มี
คณุสมบตัท่ีิจะขอขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ในสิงคโปร์ทัง้แบบสมบรูณ์และแบบมีเง่ือนไข๙๔  

การขึน้ทะเบียนช่ัวคราว (Temporary registration) 

การขึน้ทะเบียนชั่วคราวมี ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญรับเชิญ (Visiting Expert)  
แพทย์ผู้ รับการฝึกอบรม (Training) และแพทย์ผู้ให้บริการ (Service Provision)๙๕ 

คณุสมบตัขิองผู้ เช่ียวชาญรับเชิญมีดงันี ้

(๑) ยงัคงปฏิบตังิานด้านการแพทย์ 

(๒ ) มี ป ริญญาบัต ร ด้ านก า รแพท ย์ ขั น้ พื น้ ฐ าน  (basic medical degree) จ า ก
สถาบนัการศกึษาแพทย์ท่ีได้รับการรับรอง 

(๓) ผา่นการทดสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศท่ีได้รับปริญญาบตัร 

(๔) มีหลกัฐานวา่ผา่นประสบการณ์ฝึกงานไมต่ ่ากว่า ๑๒ เดือน หรือเทียบเทา่ 

(๕) ขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศท่ีปฏิบตังิานด้านการแพทย์อยู่ 

(๖) ได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพแพทย์หรือหน่วยงานระดับชาติท่ีเก่ียวข้องว่ามี
ช่ือเสียงด ี

(๗) มีความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ และช่ือเสียงในระดบันานาชาติ โดยคณุสมบตัิดงักล่าว
ต้องสามารถพิสจูน์ได้ 

อนึง่ ผู้ เช่ียวชาญรับเชิญท่ีจะไมป่ฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัคนไข้ เชน่ การท าวิจยั หรือการท างาน
ด้านบริหารสถานพยาบาล ไม่จ าเป็นต้องขึน้ทะเบียนกับ SMC  แต่หากผู้ เช่ียวชาญรับเชิญต้อง

                                                   
๙๔ Singapore Medical Council, “List of Registrable Basic Medical Qualifications,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/dam/hprof/smc/docs/becoming_registered_doctor/Second%20Schedul
e%20-%20Registrable%20Basic%20Medical%20Qualifications.pdf (สืบค้นเม่ือ ๘ เมษายน ๒๕๕๘). 
๙๕ Singapore Medical Council, “Temporary Registration,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register
_of_medical_practitioners/temporary_registration.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/dam/hprof/smc/docs/becoming_registered_doctor/Second%20Schedule%20-%20Registrable%20Basic%20Medical%20Qualifications.pdf
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/dam/hprof/smc/docs/becoming_registered_doctor/Second%20Schedule%20-%20Registrable%20Basic%20Medical%20Qualifications.pdf
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register_of_medical_practitioners/temporary_registration.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register_of_medical_practitioners/temporary_registration.html


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๓๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ปฏิบตังิานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัคนไข้ ไมว่า่จะเพ่ือการรักษา หรือเพ่ือสาธิตวิธีหตัถการประกอบการเรียน
การสอน ก็ต้องขึน้ทะเบียนกบั SMC 

คณุสมบตัขิองแพทย์ผู้ รับการฝึกอบรมมีดงันี ้

(๑) มีปริญญาบัตรด้านการแพทย์ขัน้พืน้ฐานจากสถาบันการศึกษาแพทย์ท่ีได้รับ 
การรับรอง 

(๒) ผา่นการทดสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศท่ีได้รับปริญญาบตัร (ในกรณีท่ีมี
การสอบ) 

(๓) มีหลกัฐานวา่ผา่นประสบการณ์ฝึกงานไมต่ ่ากว่า ๑๒ เดือน หรือเทียบเทา่ 

(๔) ขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศท่ีปฏิบตังิานด้านการแพทย์อยู่ 

(๕) ได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพแพทย์หรือหน่วยงานระดับชาติท่ีเก่ียวข้องว่ามี
ช่ือเสียงด ี

(๖) ปฏิบตังิานด้านการแพทย์มาไมต่ ่ากวา่ ๓ ปี ก่อนท่ีจะขอขึน้ทะเบียน 

(๗) ไ ด้รับการเสนอให้เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะ Clinical Fellow หรือ Clinical 
Observer (ดูตารางท่ี ๒.๓ คุณสมบัติและขอบเขตการฝึกอบรมของแพทย์ผู้ รับการฝึกอบรม 
ทัง้ ๒ แบบประกอบ) 

ตารางท่ี ๒.๓ คุณสมบัติและขอบเขตการฝึกอบรมของ Clinical Fellow  
และ Clinical Observer 

คุณสมบัติและขอบเขตการฝึกอบรม Clinical Fellows Clinical Observers 

ผา่นการทดสอบความสามารถด้านภาษาองักฤษ 
(กรณีที่ได้รับการศกึษาจากหลกัสตูรที่ไมไ่ด้ใช้
ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน) 

จ าเป็น ไมจ่ าเป็น 

การสนบัสนนุด้านการเงิน (ไมส่ามารถใช้สญัญากบั
บริษัทผลติยาได้) 

สถาบนัใน/ตา่งประเทศ 
หรือหนว่ยงานของรัฐบาล 

ผู้สนบัสนนุอื่น รวมทัง้ตวั
ผู้สมคัรเอง 

มีประสบการณ์ท างานหลงัส าเร็จการฝึกงานหรือได้รับ
ปริญญา/อนปุริญญาที่สงูกวา่ปริญญาตรี เป็นเวลา 
ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี 

จ าเป็น ไมจ่ าเป็น 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่อนญุาต ไมเ่กิน ๑๒ เดือน ไมเ่กิน ๖ เดือน 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๓๕ 

มีสว่นร่วมในการรักษาคนไข้ จดบนัทกึกรณีการรักษา  
แลกเปลีย่นความเห็นในแผนการรักษา และปฏิบตั ิ
งานหตัถการภายใต้การก ากบัดแูล  

ปฏิบตัิได้  
ภายใต้การก ากบัดแูล  

อนญุาตเฉพาะปฏิบตัิงาน
หตัถการ ภายใต้การ
ก ากบัดแูลโดยตรง 

หลกัสตูรการฝึกอบรบได้รับการรับรอง 
ต้องได้รับการรับรองโดย 

SMC 
ไมจ่ าเป็น 

ที่มา Singapore Medical Council, “Temporary Registration,” 
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/registration/register
_of_medical_practitioners/temporary_registration.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๕๘). 

คณุสมบตัขิองแพทย์ผู้ให้บริการ มีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้ ท่ีก าลังปฏิบัติงานด้านการแพทย์ไม่ต ่ากว่า ๑๖๘ ชั่วโมง ในระยะเวลา ๓ ปี 
ก่อนวนัท่ีสมคัรขอขึน้ทะเบียน 

(๒) มีปริญญาบตัรด้านการแพทย์ขัน้พืน้ฐานจากสถานศกึษาท่ีได้รับการรับรอง 

(๓) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศท่ีได้รับปริญญาบตัรท่ีใช้ย่ืนสมคัร (ถ้ามี) 

(๔) มีใบรับรองวา่ผา่นการฝึกงานในโรงพยาบาลไมต่ ่ากวา่ ๑๒ เดือน ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

(๕) มีประสบการณ์ท างานเป็นแพทย์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง (relevant field/ specialty) หลงั
ผา่นการฝึกงานไม่ต ่ากว่า ๓ ปี หรือมีปริญญาบตัรแพทยศาสตร์มหาบณัฑิตในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง๙๖ 

                                                   
๙๖ อนึ่ง คุณสมบตัิข้อนีไ้ม่ได้หมายความว่า ผู้ที่ต้องการขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ผู้ ให้บริการต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง (specialist) 

เท่านัน้ แพทย์ทั่วไปที่มีปริญญาบัตรด้านการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่เก่ียวข้องหรือมี
ปริญญาบตัรแพทยศาสตร์มหาบณัฑิตในสาขาที่เก่ียวข้องก็สามารถสมคัรได้ เพราะหาก SMC ต้องการให้แพทย์เฉพาะทางสมคัร
เทา่นัน้ น่าจะต้องก าหนดคณุสมบตัิที่จ าเป็นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การผ่านหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง และการ
ขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งในสิงคโปร์มีระเบียบวิธีการที่ต่างออกไปจากการขึน้ทะเบียนแพทย์อีกสองประเภท คือ 
Medical practitioner และ Family Physician ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมด ูSingapore Medical Council, “Specialist Registration,” 
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/leftnav/becoming_a_registereddoctor/ 
registration/register_of_specialists/specialist_registration.html (สืบค้นเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๕๘). ทัง้นี ้การเขียนคณุสมบตัิใน
รูปแบบดงักลา่วน่าจะเป็นเพราะว่าหลกัสตูรแพทยศาสตร์ และระบบสาธารณสขุของแต่ละประเทศนัน้ไม่เหมือนกัน โดยการเรียน
การสอนหลกัสตูรแพทย์อาจแบ่งได้เป็นสองแบบใหญ่ ๆ คือ แบบองักฤษ (เช่น ประเทศอดีตอาณานิคม รวมทัง้สิงคโปร์ด้วย) และ
แบบสหรัฐอเมริกา (ซึ่งไทยรับอิทธิพลมาอย่างมาก) โดยเนือ้หาของหลกัสตูรทัง้สองแบบก็ต่างกันทั ง้ในแง่ชัน้ปีที่เรียน วิชาที่เรียน 
การเรียนหัตถการ ระยะเวลาการเป็นแพทย์ฝึกหัด ไปจนถึงสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทางที่เปิดสอนด้วย ซึ่งบางประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกามีสาขาแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย โดยบางสาขายงัไม่มีการเปิดสอนหรือยอมรับเป็นสาขาเฉพาะทางในประเทศ
อ่ืน การที่ SMC เขียนคณุสมบตัิเชน่นีน้่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและคิดวา่ตนน่าจะเข้าข่าย ยื่นใบสมคัรกบั SMC ซึ่งจะใช้

 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๓๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

(๖) ผา่นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ 

(๗) ขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศท่ีก าลงัปฏิบตังิานอยู่ 

(๘) มีใบรับรองประวตัคิวามประพฤตท่ีิออกโดยแพทยสภาของตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

แพทย์ผู้ ใ ห้บ ริการ ต้องปฏิบัติงานในสาขาและสถาบัน ท่ี  SMC รับรอง  ภายใ ต้ 
การควบคุมดูแลของแพทย์ท่ีขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ท่ี SMC แต่งตัง้  ซึ่ง ต้องรายงานผล 
การปฏิบตัิงานของแพทย์ภายใต้การดแูลตอ่ SMC เป็นระยะ  อย่างไรก็ดี การขึน้ทะเบียนชัว่คราว
ประเภทแพทย์ผู้ ให้บริการน่าจะเป็นตวัเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับแพทย์ไทย เน่ืองจากเปิดโอกาสให้
แพทย์ท่ีไม่ได้จบการศกึษาจากสถาบนัท่ีระบไุว้ใน Second Schedule ของ Medical Registration 
Act สามารถปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ในสิงคโปร์ได้ โดยสามารถปฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน 
และสามารถต่ออายุได้หาก SMC อนุญาต และสามารถขอขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขและ 
แบบสมบรูณ์ตอ่ไป หากผา่นการประเมินของ SMC  

ดงันัน้ แพทย์จากประเทศไทยมีช่องทางในการไปปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ท่ีสิงคโปร์ได้ตาม
กฎหมาย Medical Registration Act ปัจจัยท่ีท าให้สิงคโปร์มีนโยบายท่ียืดหยุ่นต่อการรับ 
แพทย์ต่างชาติเข้ามาท างานน่าจะเป็นผลจากขีดจ ากดัในการผลิตแพทย์ในประเทศ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัสิงคโปร์มีโรงเรียนแพทย์แค่ ๓ แห่ง คือ Yong Loo Lin School of Medicine ของ NUS  
Duke-NUS Graduate Medical School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NUS กับ Duke University 
ของสหรัฐอเมริกา และ Lee Kong Chian School of Medicine ท่ี  Nanyang Technological 
University (NTU) ร่วมจัดกับ Imperial College ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเพิ่งเปิดการเรียน 
การสอนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุข้อตกลง ASEAN MRA on Medical 
Practitioners ซึ่งเป็นการยอมรับคุณสมบัติร่วมของแพทย์ในประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งว่ามี
ความสามารถในการปฏิบตังิานเป็นแพทย์ในอีกประเทศสมาชิกหนึง่ได้ หากมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับโดยสภาวิชาชีพแพทย์ในประเทศ 
ต้นทางและประเทศปลายทาง 

(๒) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพแพทย์ในประเทศต้นทาง 

                                                                                                                                                  
ดลุยพินิจในการพิจารณาอนุมตัิเป็นรายกรณีไป ทัง้นี ้ผู้ยื่นต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่เก่ียวข้องจริง 
เชน่ ต้องสามารถแสดงบนัทกึจ านวนชัว่โมงท างานในห้องผ่าตดัหรือเคสคนไข้ในความดแูลด้วย  
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(๓) มีประสบการณ์ท างานเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทาง แล้วแต่กรณี เป็น
ระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ ๕ ปี ตดิตอ่กนัในประเทศต้นทาง 

(๔) ปฏิบตัิตามการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง (Continuing Professional Development – 
CPD) ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

(๕) ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศต้นทางว่าไม่มีเคยละเมิดมาตรฐานทาง
วิชาชีพ หรือมาตรฐานทางจรรยาบรรณ ทัง้ท่ีเป็นมาตรฐานในประเทศและสากล  ทัง้ท่ี
เป็นการปฏิบตัด้ิานการแพทย์ในประเทศต้นทาง และในประเทศอ่ืน ตามท่ีสภาวิชาชีพ
รับรู้ 

(๖) ได้รับการประกาศให้ไม่มีคดีความติดค้าง หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในประเทศ
ต้นทาง หรือในประเทศอ่ืน 

(๗) ปฏิบตัิตามการประเมิน หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน
ในประเทศปลายทางอาจก าหนด เพ่ือประกอบการขึน้ทะเบียน   

อยา่งไรก็ดี MRA ของแพทย์นีมี้ลกัษณะแตกตา่งจาก MRA ของวิศวกร และของสถาปนิก 
เน่ืองจากแพทย์ท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีก าหนดใน MRA on Medical Practitioners ยงัคงต้องไป
ขอขึน้ทะเบียนกบัสภาวิชาชีพแพทย์เพ่ือปฏิบตังิานเป็นแพทย์ในอีกประเทศอาเซียน  คณะผู้วิจยัจึง
มีความเห็นว่า การขึน้ทะเบียนแบบชั่วคราวประเภทแพทย์ผู้ ให้บริการน่าจะมีความสะดวกต่อ
แพทย์ไทยท่ีต้องการไปปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ในสิงคโปร์มากกว่า เน่ืองจากเง่ือนไขเหมือนกับท่ี
ก าหนดไว้ใน MRA แทบทุกข้อ แต่มีเง่ือนไขระยะเวลาประสบการณ์ท างานท่ีน้อยกว่า คือ ๓ ปี 
เทียบกบัเง่ือนไขใน MRA ท่ีก าหนดไว้ ๕ ปี นอกจากนีย้งัระบไุว้ชดัเจนว่า ต้องเป็นการปฏิบตัิงาน
ในประเทศต้นทางเท่านัน้ ท าให้แพทย์ท่ีไปท างานหาประสบการณ์ในหลายประเทศ แต่อยู่ใน
ประเทศต้นทางน้อยกว่า ๕ ปี ติดต่อกันไม่เข้าข่าย ดงันัน้ การขึน้ทะเบียนแบบชัว่คราวกับ SMC 
โดยตรงจึงน่าจะมีความสะดวกต่อแพทย์ไทยท่ีต้องการไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ท่ีสิง คโปร์ 
มากท่ีสดุ๙๗ 

                                                   
๙๗ อนึ่ง เป็นที่น่าสงัเกตวา่ MRA ฉบบันีเ้ป็นการยอมรับคณุสมบตัิร่วมของ Medical Practitioner เทา่นัน้ แต่ไม่ได้ระบุถึงคณุสมบตัิ

ของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งหากพิจารณาสาระส าคญัของ MRA ที่ยงัตัง้อยู่บนกฎระเบียบภายในประเทศ (subjected to domestic 
regulations and conditions) แล้ว MRA อาจไมส่ามารถท าให้แพทย์เฉพาะทางจากประเทศอาเซียนอ่ืนสามารถเข้าไปท างานเป็น
แพทย์เฉพาะทางในสิงคโปร์ได้ เน่ืองจากสิงคโปร์มีกฎระเบียบที่เก่ียวกับแพทย์เฉพาะทางแยกต่างหาก แต่ MRA นีจ้ะช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่แพทย์เฉพาะทางจากประเทศอาเซียนอ่ืนให้สามารถเข้าไปท างานเป็นแพทย์ทัว่ไป (medical practitioner) ใน
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๒-๓๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

พยาบาล 

วิชาชีพพยาบาลในสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎหมาย Nurses and Midwives Act 
(Chapter 209) ซึง่ถกูตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือจดัตัง้สภาการพยาบาล
หรือ Singapore Nursing Board (SNB) และก าหนดเง่ือนไขในการจดทะเบียนเป็นพยาบาล 
และพยาบาลผดงุครรภ์ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ปฏิบตัิงานด้านพยาบาลในสิงคโปร์สามารถแบง่เป็น 
๒ ประเภท คือ พยาบาลขึน้ทะเบียน (Registered Nurse – RN) ซึ ่งต้องจบหลกัสตูรว ิชา
พยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานพยาบาลทั่วไปได้  และพยาบาล
ลงทะเบียน (Enrolled Nurse – EN) ซึ่งต้องจบหลักสูตรพยาบาลจากสถาบันอาชีวะ และต้อง
ปฏิบตังิานภายใต้การดแูลของพยาบาลขึน้ทะเบียน 

ในสิงคโปร์มีสถาบนัการศึกษา ๔ แห่ง ท่ีสามารถออกปริญญาบตัรท่ีใช้ขอขึน้ทะเบียน 
เป็น RN ได้ และอีกหนึ่งแห่งส าหรับ EN๙๘ โดยผู้ ท่ีต้องการขอจดทะเบียนเป็นพยาบาลในสิงคโปร์
ต้องท าเร่ืองย่ืนใบสมัครภายใน ๕ ปี นบัจากวันท่ีจบหลักสูตร ซึ่ง SNB อาจขอให้ผู้ สมคัรเข้ารับ 
การตรวจร่างกายโดยเสียคา่ใช้จ่ายเอง หรือผ่านการอบรมเบือ้งต้นท่ีจดัโดย SNB หรือการทดสอบ
ความสามารถท่ีจัดโดย SNB ตามความเหมาะสม ส าหรับผู้ ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันนอก
สิงคโปร์ต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีกลา่วมา และมีเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้

(๑) ต้องได้รับการตอบรับเข้าท างานโดยสถานพยาบาลในสิงคโปร์ โดยสถานพยาบาลนัน้
จะเป็นผู้ท าเร่ืองขอขึน้ทะเบียนหรือลงทะเบียนให้แทนผู้สมคัร 

(๒) มีปริญญาบตัรหรืออนปุริญญาบตัรในสาขาพยาบาลศาสตร์และใบแสดงผลการเรียน
ท่ีแสดงวิชาและชัว่โมงเรียนในหลกัสตูร 

(๓) ขึน้ทะเบียนเป็นพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศท่ีได้รับ  
การฝึกอบรม 

                                                                                                                                                  
สิงคโปร์ได้งา่ยขึน้  ทัง้นี ้ความเห็นของผู้ วิจยัในส่วนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบระหว่าง MRA on Medical Pracitioners กับกฎระเบียบ
การขึน้ทะเบียนแพทย์ในสิงคโปร์ของ SMC เท่านัน้  MRA on Medical Pracitioners นีอ้าจมีประโยชน์ต่อแพทย์ไทยที่ต้องการไป
ท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีกฎระเบียบภายในที่เข้มงวดกวา่สิงคโปร์ 
๙๘ Singapore Nursing Board, “Local Graduates,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enro
lment/local_graduates.html (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/local_graduates.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/local_graduates.html
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(๔) มีจดหมายรับรองการท างานในอดีตท่ีเขียนโดยผู้อ านวยการฝ่ายพยาบาล (Nursing 
Director) หรือหวัหน้าพยาบาล (Head of Nursing)๙๙ 

ในบางกรณี SNB อาจขอให้ผู้ สมัครท่ีจบจากสถาบันในต่างประเทศสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกบั SNB ซึง่เป็นการสอบข้อเขียนทัง้หมดและใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่โมง๑๐๐ หรือ
เข้ารับการทดสอบความสามารถ (ทัง้ทางวิชาชีพและภาษา) หรือได้รับการขึน้/ลงทะเบียนชัว่คราว
และปฏิบตังิานภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

จะเห็นได้ว่าเง่ือนไขการไปท างานเป็นพยาบาลในสิงคโปร์มีความยืดหยุ่นสงู โดยเง่ือนไข
ส่วนใหญ่ขึน้กบัดลุยพินิจของ SNB เป็นส าคญั พยาบาลท่ีมีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์
ท างานในไทยสามารถย้ายไปท างานเป็นพยาบาลในสิงคโปร์ได้ หากได้รับการตอบรับเข้าท างานใน
สถานพยาบาลของสิงคโปร์ซึง่สถานพยาบาลนัน้จะเป็นผู้ด าเนินการทัง้หมดให้  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุข้อตกลง ASEAN MRA on Nursing 
Services เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายของพยาบาลเพ่ือไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยการยอมรับคณุสมบตัร่ิวม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีคณุวฒุิในสาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Qualification)๑๐๑ 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองการจดทะเบียนจากประเทศต้นทาง ท่ียงั
ไมห่มดอาย ุและใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบตัร หรือเอกสารรับรองท่ี
เก่ียวข้อง 

(๓) มีประสบการณ์ท างานในอาชีพพยาบาลไม่ต ่ากว่า ๓ ปีต่อเน่ืองกัน ก่อนวนัท่ีย่ืนใบ
สมคัร 

                                                   
๙๙ Singapore Nursing Board, “Foreign Trained Nurses and Midwives,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enro
lment/internationally_qualified_nurses_midwives.html (สืบค้นเม่ือ ๘ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๐๐ Singapore Nursing Board, “SNB Licensure Examinations,” 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enro
lment/snb_licensure_examinations.html (สืบค้นเม่ือ ๘ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๐๑ ข้อ ๒.๕ ของ ASEAN MRA on Nursing Services ก าหนดนิยามค าวา่ Nursing Qualification วา่ “คณุวตุิด้านการพยาบาลที่

ออกให้โดยสถานฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับโดยสภาวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศต้นทาง” (the 
qualification in nursing granted by a recognised Training Institution approved and recognised by the Nursing 
Regulatory Authority and/or the appropriate agency of the Country of Origin.)  

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/internationally_qualified_nurses_midwives.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/internationally_qualified_nurses_midwives.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/snb_licensure_examinations.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/snb/en/leftnav/registration_practising_certificate/registration_enrolment/snb_licensure_examinations.html


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๔๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

(๔) ปฏิบตัติามนโยบายพฒันาวิชาชีพตอ่เน่ือง (Continuing Professional Development 
– CPD) ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

(๕) ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศต้นทางว่าไม่มีประวตัิ หรืออยู่ในระหว่าง
ถกูสืบสวนว่าละเมิดมาตรฐานทางด้านเทคนิค ทางวิชาชีพ หรือทางจรรยาบรรณ ทัง้ท่ี
เป็นมาตรฐานในประเทศและระหวา่งประเทศ ในการปฏิบตังิานด้านการพยาบาล 

(๖) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขอ่ืน เช่น เข้ารับการตรวจร่างกาย หรือผ่านหลกัสตูรฝึกอบรม หรือ
การทดสอบความสามารถเพ่ือประกอบการขึน้ทะเบียน ตามท่ีสภาวิชาชีพการพยาบาล
หรือหนว่ยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในประเทศปลายทางก าหนด 

เชน่เดียวกบักรณีแพทย์ เง่ือนไขการขึน้ทะเบียนของ SNB มีความสะดวกมากกว่าเง่ือนไข
ภายใต้ MRA ท่ีระบใุห้มีประสบการณ์ท างานไมต่ ่ากวา่ ๓ ปี ก่อนย่ืนใบสมคัร ซึ่งนโยบายท่ียืดหยุ่น
ต่อการรับพยาบาลต่างชาติก็เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในการฝึกพยาบาลในประเทศ ส่งผลให้
สิงคโปร์ต้องรับพยาบาลตา่งชาติในสดัส่วนเกือบคร่ึงหนึ่งของจ านวนพยาบาลในประเทศทัง้หมด 
โดยในจ านวนพยาบาลท่ีมาย่ืนขอจดทะเบียนกับ SNB ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทัง้หมด ๒,๖๕๗ คน  
เป็นต่างชาติ ๑,๓๒๖ คน๑๐๒ จึงเป็นโอกาสของพยาบาลไทยท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีก าหนดท่ีจะ
เข้าไปท างานเป็นพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ 

ทันตแพทย์ 

กฎหมายท่ีก ากับควบคุมวิชาชีพทันตแพทย์ในสิงคโปร์ คือ Dental Registration Act 
(Chapter 76) ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัตัง้ทนัตแพทย์สภาสิงคโปร์ หรือ Signapore Dental 
Council (SDC) มีหน้าท่ีขึน้ทะเบียนและก ากับควบคุมการท างานของทันตแพทย์ในสิงคโปร์  
การขึน้ทะเบียนแบ่งได้เป็นสามประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง การขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ 
(Full registration) ซึ่งอนุญาตให้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างอิสระและไม่ถูกจ ากัดสถานท่ีปฏิบตัิการ 
ประเภทท่ีสอง การขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไข (Conditional registration) ซึ่งต้องปฏิบตัิงานภายใต้
การก ากับดแูลของแพทย์ท่ีขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ และสามารถท างานได้แตเ่ฉพาะในสถานท่ีท่ี
สมคัรขอขึน้ทะเบียนไว้ และประเภทท่ีสาม คือ การขึน้ทะเบียนชัว่คราว (Temporary registration) 
ซึ่งอนุญาตให้ทันตแพทย์ท่ีมาสอนหรือสาธิตวิชาการแพทย์ เข้าอบรม ท าวิจัย หรือเรียนต่อใน

                                                   
๑๐๒ Salma Khalik “Singapore Faces Nurse Shortfall for Years to Come,” Straits Times, 15 February (2013).  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๔๑ 

สถาบัน ท่ี  SDC รับรอง  ห รือทันตแพทย์ ท่ี ไม่ เ ข้ า เกณฑ์การขึ น้ทะ เบี ยนสองแบบแรก  
แต ่SDC พิจารณาแล้ววา่มีคณุสมบตัแิละความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพทนัตแพทย์ในสิงคโปร์ 

บคุคลท่ีต้องการขึน้ทะเบียนแบบสมบูรณ์ต้องมีปริญญาบตัรทันตแพทยศาสตร์บณัฑิต
จากสถาบนัในสิงคโปร์๑๐๓ หรือเป็นบุคคลท่ีมีปริญญาบตัรท่ี SDC ยอมรับ มีความรู้และทักษะท่ี
พิเศษ และมีประสบการณ์เพียงพอในสาขาทันตกรรมใดสาขาหนึ่ง ซึ่ง SDC จะพิจารณา 
เป็นรายกรณี   

ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ขึน้ไป สามารถขอเล่ือนเป็น 
ผู้ขึน้ทะเบียนแบบสมบรูณ์ได้หาก SDC อนุญาต อนึ่ง ผู้ ท่ีต้องการขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม ท่ีก าหนดไว้ในหมวด A (Category A) หรือหมวด B (Category B) 
ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด A (Category A) 

(๑) มีปริญญาบตัรทันตแพทย์บณัฑิตท่ีก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย (Schedule) หรือท่ี 
SDC พิ จารณาว่า ไม่ต ่ ากว่าป ริญญา ท่ีก าหนดไ ว้ ในบัญชีแนบท้าย Dental 
Registration Act๑๐๔ 

(๒) ผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศท่ีได้รับปริญญา  
ทนัตแพทย์ 

(๓) ได้รับการตอบรับเข้าท างานเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาล สถาบนัอ่ืน หรือสถานท่ี
ประกอบทนัตกรรมในสิงคโปร์ท่ีได้รับการยอมรับจาก SDC  

(๔) เป็นผู้ ท่ี SDC พิจารณาแล้วว่ามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบตังิานเป็นทนัตแพทย์ 

                                                   
๑๐๓ อนึ่ง มาตรา ๑๔ แห่ง Dental Registration Act ระบุว่าแค่ว่าต้องมีปริญญาของสิงคโปร์ (Singapore degree) อย่างไรก็ดี 

SDC ระบวุา่ ในสิงคโปร์ยงัมีเฉพาะ National University of Singapore เท่านัน้ที่มีปริญญาบตัร (degree) ด้านทนัตแพทยศาสตร์ 
เพิ่มเติมด ูSingapore Dental Council, “Training to be a professional, ”http://www.healthprofessionals.gov.sg/content 
/hprof/sdc/en/leftnav/training_to_be_aprofessional.html (สืบค้นเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๘). 
๑๐๔ Singapore Statutes Online, “Dental Registration Act,” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=b2b75256-3c6d-4290-81f8-
77647c970971;page=0;query=DocId%3Aed257046-3eb6-490d-8c71-
3757a86f4348%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc-. (สืบค้นเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=b2b75256-3c6d-4290-81f8-77647c970971;page=0;query=DocId%3Aed257046-3eb6-490d-8c71-3757a86f4348%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=b2b75256-3c6d-4290-81f8-77647c970971;page=0;query=DocId%3Aed257046-3eb6-490d-8c71-3757a86f4348%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=b2b75256-3c6d-4290-81f8-77647c970971;page=0;query=DocId%3Aed257046-3eb6-490d-8c71-3757a86f4348%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc-
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๒-๔๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

หมวด B (Category B) 

ผู้ ท่ี ต้องการขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขโดยใช้คุณสมบัติในหมวด B ต้องสอบผ่าน 
การทดสอบความสามารถ ซึง่ผู้ ท่ีจะเข้าสอบต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับการตอบรับเข้าท างาน และ 

 เป็นพลเมือง  หรือผู้ มี ถ่ินฐานท่ีอยู่  (Permanent Resident - PR) ใน
สิงคโปร์ หรือคู่สมรส หรือบุตรของพลเมือง/ผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ 
หรือ มีปริญญาบัตรทันตแพทย์ศาสตร์ขัน้ พื น้ฐาน (basic dental 
degree) ท่ีเทียบเท่ากับปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของ
สิงคโปร์ (Bachelor of Dental Surgery – BDS) หรือมีคุณวุฒิในระดับ
มหาวิทยาลยั (higher qualification) ท่ีได้รับการยอมรับโดย SDC และ 

 ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษในกรณีท่ีผู้สมคัรไม่ได้
ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 

ถึงแม้ว่าหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร์ในไทยจะไม่ได้ถูกระบไุว้ในเอกสารแนบท้าย Dental 
Registration Act แตผู่้ ท่ีมีปริญญาทนัตแพทย์จากไทยยงัสามารถย่ืนขอขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไข
ได้ หาก SDC พิจารณาแล้ววา่มีคณุสมบตัคิรบถ้วน แตต้่องผา่นการทดสอบความสามารถ  

ส าหรับผู้ ท่ีไม่ต้องการเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกท่ีจะขอขึน้ทะเบียนแบบชัว่คราวได้ 
ใบอนุญาตขึน้ทะเบียนแบบชัว่คราวมีอายไุม่เกิน ๓ ปี และสามารถตอ่ได้หาก SDC เห็นชอบ โดย
ต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เ ป็นผู้ ท่ีมาสิงคโปร์เ พ่ือวัตถุประสงค์ในการสอน วิจัย หรือศึกษาต่อในวิชา  
ทนัตแพทยศาสตร์ 

(๒) เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะท่ี SDC พิจารณาว่าได้มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือมีคณุประโยชน์ตอ่ประชาชนของสิงคโปร์ หรือ 

(๓) เป็นผู้ ท่ีแม้ไม่ได้มีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน Dental Registration Act แต่ SDC  
มีความเห็นวา่มีคณุสมบตัอ่ืินเพียงพอท่ีจะขึน้ทะเบียนได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุข้อตกลง ASEAN MRA on Dental 
Practitioners เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายทันตแพทย์จากประเทศอาเซียนหนึ่ง  
ไปสูอี่กประเทศหนึง่ โดยวิธีการยอมรับคณุสมบตัร่ิวมดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีปริญญาสาขาทันตแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับจากประเทศต้นทางและ
ปลายทาง 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๔๓ 

(๒) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและขึน้ทะเบียนท่ียงัไม่หมดอายุ ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
ในประเทศต้นทาง 

(๓) ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นทนัตแพทย์ในประเทศต้นทางไมต่ ่ากวา่ ๕ ปี ตดิตอ่กนั  
(๔) ปฏิบตัติามนโยบายพฒันาวิชาชีพตอ่เน่ือง (Continuing Professional Development 

– CPD) ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง ในระดบัท่ีนา่พงึพอใจ 
(๕) ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศต้นทางว่าไม่มีเคยละเมิดมาตรฐานทาง

วิชาชีพ หรือมาตรฐานทางจรรยาบรรณ ทัง้ท่ีเป็นมาตรฐานในประเทศและสากล ทัง้ท่ี
เป็นการปฏิบัติ ด้านการแพทย์ในประเทศต้นทาง และในประเทศอ่ืน ตามท่ี  
สภาวิชาชีพรับรู้ 

(๖) ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในประเทศต้นทาง
หรือประเทศอ่ืน 

(๗) ปฏิบตัิตามการประเมิน หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในประเทศปลายทางอาจก าหนด เพ่ือประกอบการขึน้ทะเบียน 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า MRA ส าหรับทันตแพทย์และแพทย์มีความคล้ายกันอย่างมาก 
และเช่นเดียวกับกรณีแพทย์ การขึน้ทะเบียนแบบชั่วคราว หรือแบบมีเง่ือนไขกับ SDC โดยตรง
น่าจะมีความสะดวกตอ่ทนัตแพทย์ท่ีจบการศกึษาจากไทยมากกว่าการใช้คณุสมบตัิภายใต้ MRA 
เพราะทนัตแพทย์ท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีก าหนดไว้ใน MRA ก็ยงัต้องไปขอขึน้ทะเบียนกบั SDC  
ซึ่ง SDC อาจเพิ่มขัน้ตอนหรือระบุคณุสมบตัิเพิ่มเติมในการขึน้ทะเบียนได้อีก เน่ืองจาก MRA ยงั
อยู่บนฐานของกฎระเบียบภายในประเทศ (domestic regulation) ซึ่ง SDC เป็นผู้ ก ากับดูแล  
ดงันัน้ การไปขอขึน้ทะเบียนแบบชัว่คราวโดยตรงกบั SDC ซึ่งไม่มีข้อก าหนดเร่ืองประสบการณ์
ท างานท่ีชดัเจน (กลา่วคือ SDC จะพิจารณาเป็นรายกรณี) ก็มีความเป็นไปได้ท่ี SDC อาจจะรับขึน้
ทะเบียนทนัตแพทย์ท่ีมีประสบการณ์ท างานในหลายประเทศแตไ่มถ่ึง ๕ ปี ตามท่ี MRA ระบ ุ 

ผู้สอบบัญชี 

วิชาชีพผู้สอบบญัชีในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของกฎหมาย Accountants 
Act (Chapter 2) ซึ่งถูกตราขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน่วยงานท่ีก ากับดูแลวิชาชีพผู้ สอบบัญชี 
คือ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ท่ีถูกจัดตัง้ภายใต้กฎหมาย 
Accounting and Corporate Regulatory Authority Act (Chapter 2A) ซึ่งผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนภายใต้
กฎหมาย Accountants Act และบริษัทท่ีจดทะเบียนกับ ACRA เท่านัน้ท่ีสามารถท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและท ารายงานภาวะการเงินในสิงคโปร์ได้ บริการท่ีเก่ียวกับบญัชีด้านอ่ืน เช่น การให้
ค าปรึกษาด้านบญัชีหรือภาษีไมถ่กูจ ากดัด้วยกฎหมายในสิงคโปร์ 
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๒-๔๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

คุณสมบัติของผู้ ท่ี สามารถขึ น้ทะ เบียนเป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีภายใต้กฎหมาย 
Accountants Act (Chapter 2) มีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้ มีอายไุมต่ ่ากวา่ ๒๑ ปี บริบรูณ์ 
(๒) เป็นผู้ มีปริญญาบตัรท่ี ACRA รับรอง (ทัง้หมดเป็นของสถาบนัในสิงคโปร์) หรือสอบ
ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภา/สมาคมวิชาชีพบญัชีในต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย แตไ่มมี่สถาบนัของประเทศไทย๑๐๕  

(๓) การขึน้ทะเบียนตัง้แต่วัน ท่ี  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ผู้ สมัครต้องมี
ประสบการณ์ท างาน ดงัตอ่ไปนี ้๑๐๖  

 ด้านสอบบญัชีเชิงคณุภาพ (Qualifing Audit Experience – QAE) อนัได้แก่ 
การจัดการด้านสอบบัญชี (audit management) การตรวจสอบคุณภาพ 
การสอบบญัชี (audit quality review) หรือการท างานในต าแหน่งผู้สอบบญัชี
ด้านเทคนิคอาวุโส (senior audit technical role) ไม่ต ่ากว่า ๒,๕๐๐ ชัว่โมง 
ภายในระยะเวลา ๕ ปี และ 

 ด้านสอบบัญชีหลัก  (Key Audit Functions - KAF) เช่น  การวางแผน  
การน าการมีสว่นร่วม และจดัท าและรายงานบทสรุปและข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวกบั 
การสอบบัญชี ภายใต้การก ากับดูแลของ Audit Principal (AP) ซึ่งเป็น 
ผู้ ท่ีจดทะเบียนเป็นผู้ สอบบัญชีมาแล้วไม่ต ่ากว่า ๕ ปี ทัง้นี ้ผู้ สมัครท่ีใช้
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคณุภาพการสอบบญัชี หรือการท างานใน
ต าแหน่งผู้สอบบญัชีด้านเทคนิคอาวุโสเป็นหลกั จะต้องมีประสบการณ์ด้าน 
KAF ไมต่ ่ากวา่ ๑,๒๕๐ ชัว่โมง 

ผู้สมคัรจะสามารถนบัประสบการณ์ท่ีปฏิบตัมิาก่อนหน้าวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ได้ 
หากประสบการณ์ด้าน QAE และ KAF ได้มาภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนท่ีจะย่ืน 
ใบสมคัร และเป็นประสบการณ์ภายใต้การก ากบัดแูลของ AP ตามท่ีก าหนดไว้  

                                                   
๑๐๕ Accounting and Corporate Regulatory Authority, “Professional Requirements for Registration as Public 

Accountants,” https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=1676#1679 
(สืบค้นเม่ือ ๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๐๖ อ้างแล้ว. 

https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=1676#1679
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๔๕ 

(๔) เป็นสมาชิกของ Institute of Singapore Chartered Accountants ซึ่งเป็นสมาคม
วิชาชีพบญัชีในสิงคโปร์ 

(๕) เป็นผู้ ท่ีท า หรือจะท าหน้าท่ีสอบบญัชีในสิงคโปร์ 
(๖) เป็นผู้ มี หรือจะมีสถานท่ีปฏิบตังิานสอบบญัชีในสิงคโปร์ 
(๗) ไมเ่คยถกูถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพบญัชีจากประเทศใดมาก่อน 
เช่นเดียวกับวิชาชีพอ่ืน ผู้ตรวจสอบบญัชีในสิงคโปร์ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองสญัชาติ แม้จะมี

ข้อจ ากดัเร่ืองประกาศนียบตัรท่ี ACRA รับรอง แต่ผู้ตรวจสอบบญัชีจากไทยสามารถเลือกสอบกับ
สมาคมบัญชีของต่างชาติ ซึ่งรวมถึง The Association of Chartered Certified Accountants  
(ACCA) ซึง่เป็นสมาคมบญัชีโลก และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ 

ในปี  พ .ศ.  ๒๕๕๒ ประ เทศสมาชิกอาเ ซียนไ ด้บรรลุ ข้อตกลง  ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบักรณี
ของช่างส ารวจ กล่าวคือ เป็นกรอบข้อตกลงส าหรับการเจรจาคุณสมบตัิร่วม ซึ่งในเวลาต่อมา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุการเจรจา ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Accountancy Services เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุม
บริการด้านบญัชี การตรวจสอบบญัชี และการจดัท าบญัชี ตามท่ีก าหนดไว้ในการจดัแบง่ประเภท
กิจกรรมรหสั ๘๖๒ (Central Product Classification – CPC 862) ขององค์การสหประชาชาต ิ 

เนือ้หาสาระส าคัญของ MRA ฉบับนี  ้ คือ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ ท่ีสามารถ 
ขึน้ทะเบียนเป็น ASEAN Charterd Professional Accountant (ACPA) เพ่ือไปขึน้ทะเบียนเป็น 
Registered Foreign Professional Accoutnant (RFPA) กับองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลวิชาชีพ
ในประเทศปลายทาง เช่น สภาวิชาชีพบัญชีในกรณีของประเทศไทย หรือ  ACRA ในกรณีของ
ประเทศสิงคโปร์ ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเป็น RFPA สามารถให้บริการด้านบัญชีในประเทศปลายทาง 
(Host Country) โดยท างานร่วมกับนักบญัชีท้องถ่ินได้ ทัง้นี ้การท างานในประเทศปลายทางนัน้
ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบภายในของประเทศปลายทาง 

คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีสามารถขอขึน้ทะเบียนเป็น ACPA ได้ มีดงันี ้

(๑) ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรด้านบญัชี หรือการสอบด้านวิชาชีพบญัชีท่ีได้รับการยอมรับ
โดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านบัญชีในประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง  หรือได้รับ 
การประเมินและยอมรับโดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลด้านบญัชีวา่มีคณุสมบตัเิทียบเทา่ 

(๒) มีใบประกาศนียบตัรการขึน้ทะเบียนวิชาชีพฉบบัปัจจบุนัท่ียงัไม่หมดอายุในประเทศ 
ต้นทาง (Country of Origin) ท่ีออกโดยองค์กรบัญชีระดับประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแล
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๒-๔๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

วิชาชีพของประเทศต้นทาง (Country of Origin) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการขึน้ทะเบียน 
การออกใบอนญุาต และ/หรือ การออกใบประกาศนียบตัรของวิชาชีพบญัชี 

(๓) มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๓ ปี ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
หลงัจากมีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ (๑) ข้างต้น 

(๔)  ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาวิ ชา ชีพต่อ เ น่ือง  (Continuing Professional 
Development – CPD) ของประเทศต้นทาง (Country of Origin) และ 

(๕) มีใบรับรองจากองค์กรบัญชีระดับประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพของ
ประเทศต้นทาง (Country of Origin) ว่าไม่มีประวตัิการละเมิดมาตรฐานทางเทคนิค วิชาชีพ หรือ
จริยธรรม ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี 

บคุคลสญัชาติไทยท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถย่ืนขอขึน้ทะเบียนเป็น 
ACPA ผ่านทางหน่วยงานท่ีก ากับดแูลวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย ได้แก่ สภาวิชาชีพบญัชี และ
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่ งจะประสานงานกับ  ASEAN Chartered Professional Accountants 
Register (ACPAR) ในการขึน้ทะเบียนให้ เม่ือขึน้ทะเบียนเป็น ACPA ส าเร็จแล้ว จึงจะสามารถไป
ขอขึน้ทะเบียนเป็น RFPA กับ ACRA เพ่ือให้บริการด้านบัญชีในประเทศสิงคโปร์ได้ โดยต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับนักบัญชีท้องถ่ินในสิงคโปร์ และต้องให้บริการด้านบัญชีในสาขาท่ี ACRA 
เห็นชอบเทา่นัน้ 

จงึกลา่วได้วา่ MRA ฉบบันี ้ชว่ยอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ตรวจสอบบญัชีสญัชาตไิทยท่ี
มีปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองโดย 
ACRA ให้สามารถขอขึน้ทะเบียนกบั ACRA ได้ อย่างไรก็ดี หากเป็นการท างานบญัชีอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่
ภายใต้กฎหมาย Accountants Act เช่น การให้ค าปรึกษาด้านภาษี จะไม่อยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคมุของ ACRA และสามารถเข้าไปท างานในสิงคโปร์ได้เลยหากเข้าเกณฑ์ตาม Immigration 
Act (Chapter 133) และ Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A) 

กล่าวโดยสรุป สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดกว้างต่อคนต่างชาติในการเข้าไปท างานวิชาชีพ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับภาคบริการเช่น ภาคก่อสร้าง (วิศวกร สถาปนิก 
และช่างส ารวจ) ภาคสาธารณสุข (แพทย์ ทนัตแพทย์ และพยาบาล) และภาคบญัชีและการเงิน  
(ผู้ตรวจสอบบญัชี) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากรมนุษย์และจ านวนสถาบนัฝึกอบรม
วิชาชีพในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ไม่มีข้อก าหนดเร่ืองสญัชาติและเชือ้ชาติ อย่างไรก็ดี 
สิงคโปร์ควบคุมคณุภาพของหลักสูตรวิชาชีพในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ โดยสภาวิชาชีพ
ส่วนใหญ่เลือกยอมรับเฉพาะปริญญาของสถาบนัในประเทศท่ีพฒันาแล้ว ผู้ เช่ียวชาญบางสาขา
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เชน่ วิศวกรและสถาปนิกท่ีจบจากสถาบนัการศกึษาในไทยจงึอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลง 
MRA ท่ีเป็นการยอมรับคณุสมบตัร่ิวมของวิชาชีพ ๗ สาขา ในขณะเดียวกนั ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอ่ืน
เช่น แพทย์และทันตแพทย์จะได้รับความสะดวกในการขึน้ทะเบียนโดยตรงกับสภาวิชาชีพ  
ในสิงคโปร์มากกวา่การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ MRA 

๒.๒ การลงทนุของคนต่างด้าว 

ดงัท่ีกลา่วไว้เบือ้งต้นวา่ สิงคโปร์มีระดบัการพึง่พาการค้าระหวา่งประเทศท่ีสงู เน่ืองมาจาก
ข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาต ิเศรษฐกิจของสิงคโปร์จงึถกูขบัเคล่ือนด้วยการลงทนุจากตา่งชาติ
อยา่งมีนยัส าคญั สง่ผลให้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของคนตา่งด้าวในสิงคโปร์คอ่นข้างเสรีและ
มีข้อจ ากัดน้อย ในส่วนนีจ้ะน าเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนของคนต่างด้าวใน  ๒ หัวข้อ 
ได้แก่ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และสิทธิพิเศษท่ีสิงคโปร์ให้แก่นัก
ลงทนุอาเซียน 

๒.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

สิงคโปร์ไม่มีกฎหมายท่ีห้ามหรือจ ากัดการร่วมทุนจากต่างชาติ หรือห้ามมิให้ต่างชาติรับ
สมัปทานจากรัฐ นกัลงทุนต่างชาติและท้องถ่ินต้องปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนฉบบั
เดียวกัน คือ Companies Act (Chapter 50) ยกเว้นภาคบริการ ๔ สาขา ท่ียังคงมีการก ากับ
ควบคุมการลงทุนจากต่างชาติอยู่ได้แก่ ภาคบริการส่ือสารมวลชน (การกระจายเสียงและ  
ส่ือสิ่งพิมพ์) ภาคบริการโทรคมนาคม ภาคบริการการเงินและการธนาคาร และบริการด้าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายประเทศสิงคโปร์ 

ก) กฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุน 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดเสรีด้านการลงทุนให้กับนกัลงทนุต่างชาติซึ่งสามารถลงทุนได้
โดยไม่มีเพดานในการลงทุนในเกือบทุกสาขา รวมทัง้ยังให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุน  
ในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ได้ รวมถึงไม่มีการควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศและผลก าไรใน 
การประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Development Board - EDB) เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีสนบัสนนุด้านการลงทนุ สิงคโปร์ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะในการก ากับดแูลการลงทุนของนกัลงทุนตา่งชาติ การประกอบธุรกิจของนกัลงทุนตา่งชาติ
อยู่ภายใต้ Companies Act (Chapter 50) และสิทธิพิเศษส าหรับนกัลงทุนต่างชาติจะอยู่ภายใต้
การด าเนินการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ 
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การจัดตั้งธุรกิจ  

การจัดตัง้ธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในสิงคโปร์อยู่ภายใต้ Companies Act (Chapter 
50) โดยจะต้องด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจกับกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ (Accounting 
& Corporate Regulatory Authority - ACRA) ภายใ ต้ ข้อก าหนดมาตรา  ๓๗๐  (๑ )  แห่ ง 
Companies Act (Chapter 50) ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี ๒.๑ ด้านล่าง (อนึ่ง ส าหรับการจดทะเบียนของ
บริษัทตา่งชาตกิรุณาดรูายละเอียดในหวัข้อ ๒.๔.๑) 

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

สิงคโปร์ก าหนดสิทธิประโยชน์ในการลงทุนท่ีนักลงทุนจะได้รับในหลากหลายรูปแบบ  
โดยสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในแต่ละประเภทขึน้อยู่กับหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีส าคญั ได้แก่ 

 Enterprise Investment Incentive Scheme เ ป็นสิท ธิประโยชน์ ด้านภาษี ท่ี 
ให้แก่ผู้ ประกอบการท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหุ้ นในปีท่ีเ ร่ิมกิจการ และมี  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และต้องมี 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีบริการรูปแบบใหม่ โดยบริษัทสามารถน า 
ยอดขาดทนุสะสมมาหกัลดหยอ่นภาษีได้สงูสดุถึง ๓ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมี
หน่วยงานท่ีก ากับดแูล คือ EDB และ Standards, Productivity and Innovation 
Board หรือ SPRING๑๐๗  

 Tax Exemption for Start-Ups เป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีท่ีให้แก่นิติบุคคล 
ท่ีจดทะเบียนในสิงคโปร์และมีผู้ ถือหุ้ นไม่ เ กิน ๒๐ ราย โดยทุกรายเป็น 
บุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิท ธิประโยชน์ในการยกเ ว้นภาษีเ งินไ ด้  
โดยเงินได้จ านวน ๑ แสน ดอลลาร์สิงคโปร์ แรกจะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามา
ค านวณภาษีเงินได้ประจ าปีเป็นเวลา ๓ ปี โดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแล คือ 
Inland Revenue Authority of Singapore 

 Licensed Warehouse Scheme เป็นสิทธิประโยชน์ส าหรับบริษัทท่ีมีคลังสินค้า
ของตนเองเพ่ือเก็บสินค้าท่ีต้องเสียภาษี GST โดยขอจดทะเบียนคลังสินค้าท่ี 
กรมศลุกากร เป็น “Licensed Warehouse” ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้น

                                                   
๑๐๗ SPRING เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่พฒันาและสง่เสริมระบบประกนัคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการในประเทศ

สิงคโปร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (statutory body) ภายใต้กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม   
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ภาษี GST ส าหรับสินค้าท่ียงัเก็บในคลงัสินค้านีจ้นกว่าจะมีการจ าหน่ายออกไป 
โดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลคือ กรมศลุกากร 

รูปท่ี ๒.๑ ขัน้ตอนการขออนุมัตลิงทุนและจัดตัง้บริษัทในสิงคโปร์ 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, “ขัน้ตอนการลงทนุในสิงคโปร์,” http://www.boi.go.th/thai/asean/Singapore/capt5_p1n.html  
(สืบค้นเมื่อ ๙ กนัยายน ๒๕๕๗).  

  

http://www.boi.go.th/thai/asean/Singapore/capt5_p1n.html
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มาตรการจูงใจนักลงทุน  

 เขตปลอดภาษี สิงคโปร์จดัตัง้เขตปลอดภาษีภายใต้กฎหมาย Free Trade Zone 
Act (Chapter 114) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่การน าเข้า ส่งออก และขนส่ง
สินค้า ทัง้ในเขตท่ีเป็นท่าเรือ และท่าอากาศยาน โดยสินค้าในเขตดงักล่าวจะ
ได้รับการยกเว้นภาษี 

 การกู้ ยืมจากตา่งประเทศ จะต้องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ ๑๕ 
เพ่ือเป็นดอกเบีย้ส าหรับผู้ กู้ ท่ีไม่ใช่สัญชาติสิงคโปร์ อนึ่ง รัฐบาลอนุญาตให้มี  
การยกเว้นภาษีส าหรับการกู้ ยืมท่ีมีการตรวจสอบจากรัฐบาลแล้วว่าเงินกู้นัน้จะ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการซือ้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูล คือ Inland Revenue Authority of Singapore 

ความตกลงคุ้มครองเพ่ือการส่งเสริมและการลงทุน 

สิงคโปร์ได้มีการเจรจาเพ่ือจัดท าความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
หรือ Bilateral Investment Treaties (BITs) กับประเทศต่าง ๆ แล้วจ านวน ๑๘ ฉบบั ซึ่งรวมถึง
ประเทศในอาเซียน ๗ ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
และไทย 

ความตกลง BITs เป็นหนังสือสญัญาระหว่างประเทศท่ีรัฐบาลของทัง้สองประเทศหรือ
มากกว่า ร่วมกันจดัท าขึน้เพ่ือก าหนดพนัธกรณีในการให้ความคุ้มครองการลงทุนท่ีได้รับอนุญาต
เข้ามาในประเทศตามกฎหมายท้องถ่ินของประเทศนัน้ๆ ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองภายหลงัจาก
การเข้ามาจัดตัง้การลงทุน (post establishment) ในประเทศแล้ว และจะให้ความคุ้ มครอง 
นกัลงทุนเฉพาะผลกระทบจากมาตรการท่ีออกโดยรัฐเท่านัน้ แต่ไม่คุ้มครองความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การประกอบธุรกิจตามปกตขิองนกัลงทนุเอกชน  

นกัลงทนุท่ีสามารถใช้สิทธิตามความตกลงนี ้ได้แก่ นกัลงทนุท่ีมีสญัชาติของประเทศภาคี
คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และนิติบุคคลซึ่งก่อตัง้ภายใต้กฎหมายของประเทศภาคีคู่สัญญา และมี
ส านกังาน รวมทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในดนิแดนของประเทศคูภ่าคี โดยสิทธิการคุ้มครองท่ีได้รับ
จากความตกลงมีหลายด้าน อาทิ สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิไม่น้อยกว่าคนชาติ หรือคนชาติอ่ืนท่ี
ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง สิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดใน
ประเทศท่ีลงทนุ สิทธิในการระงบัข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการอนญุาโตตลุาการ เป็นต้น 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๕๑ 

ข) ภาคบริการท่ียังมีการก ากับควบคุมโดยรัฐ 

แม้ว่ากฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนทัว่ไปในสิงคโปร์หรือ Companies Act (Chapter 50) 
จะไม่มีข้อห้ามไม่ให้ต่างชาติลงทุน ร่วมทุน หรือรับสัมปทานจากรัฐ แต่ภาคบริการซึ่งเป็น 
ตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศบางส่วนยงัคงมีการก ากบัควบคมุการลงทุนจาก
ตา่งชาตอิยู ่ได้แก่ ส่ือสารมวลชน โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายประเทศสิงคโปร์ 

 ส่ือสารมวลชน  

ภาคบริการส่ือสารมวลชนในสิงคโปร์ท่ียังคงมีการก ากับดูแลโดยรัฐบาลประกอบด้วย
บริการหลกั ๒ ประเภท คือ การกระจายเสียงและออกอากาศ และหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

การกระจายเสียงและออกอากาศ 

การกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act 
(Chapter 28) ซึ่งก าหนดให้การให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศใด ๆ ในสิงคโปร์ต้อง 
ขอใบอนุญาตจาก Media Development Authority (MDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย
ภายใต้กระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ (Ministry of Communications and Information – MCI) 
มีหน้าท่ีก ากับดูแลและควบคมุการออกใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง  รวมทัง้การติดตัง้
อุปกรณ์กระจายเสียงด้วย ในส่วนนีจ้ะน าเสนอเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการกระจาย
เสียงและออกอากาศของตา่งชาติ ดงันี ้ 

ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 28) บริการกระจายเสียงและออกอากาศ
ของต่างชาติ หมายถึง บริการกระจายเสียงและออกอากาศจากภายนอกสิงคโปร์ ท่ีสามารถ 
รับสัญญาณได้ในสิงคโปร์๑๐๘ และยังหมายรวมถึงการรับส่งสัญญาณภายในสิงคโปร์โดยท่ีถูก
ครอบครอง ควบคมุ หรือจดัการ โดยหรือกระท าในนาม 

- รัฐบาลหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ ไมว่า่จะพ านกัอยูใ่นสิงคโปร์หรือไมก็่ตาม 

- บริษัท สมาคม หรือองค์กร ท่ีจดัตัง้โดยกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ภายนอกสิงคโปร์ ไม่ว่า
จะมีส านกังานสาขา หรือสถานประกอบกิจการในสิงคโปร์หรือไมก็่ตาม หรือ 

                                                   
๑๐๘ Section 29(4) In this section and section 30, “foreign broadcasting service” means a broadcasting service which 

transmits from a place outside Singapore broadcasting services which are capable of being received in Singapore. 
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๒-๕๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

- บคุคลท่ีไมใ่ชพ่ลเมืองสิงคโปร์ ไมว่า่จะพ านกัอยูใ่นสิงคโปร์หรือไมก็่ตาม๑๐๙ 

ดังนัน้ บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติ  ท่ีถูกก ากับควบคุมโดย 
Broadcasting Act (Chapter 28) จึงหมายรวมถึงการกระจายเสียงและออกอากาศจากสถานทูต
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในสิงคโปร์  บริษัทและนิติบคุคลประเภทตา่ง ๆ ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทยท่ีท าธุรกิจอยูใ่นสิงคโปร์ รวมถึงบคุคลสญัชาตไิทยท่ีท างาน หรือเรียนอยูใ่นสิงคโปร์ด้วย 

ข้อจ ากดัในการลงทนุของต่างชาติ 

ส่วนท่ี ๑๐ การถือครองและควบคุมบริษัทกระจายเสียงและออกอากาศ (Part X 
Ownership and Control of Broadcasting Companies) ก าหนดให้การลงทุนของต่างชาติใน
บริษัทให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศเป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี ้

 ๑)  ผู้ บ ริหารสูงสุด  (Chief executive officer – CEO) และคร่ึงหนึ่งของกรรมการ 
(Director) บริษัทกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์ต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์ เว้นแต่ 
ได้รับอนญุาตจาก MDA   

๒) บุคคลต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นเกินร้อยละ ๔๙ หรืออยู่ในฐานะท่ีสามารถควบคุม 
การลงคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๔๙ ในบริษัทท่ีให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศ หรือบริษัทท่ี
ถือหุ้นอยู่ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ มิฉะนัน้ 
MDA จะท าการยกเลิกใบอนุญาตของบริษัทท่ีให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศนัน้โดย 
ไมจ่า่ยคา่เสียหาย 

อนึ่ง ผู้ เสียประโยชน์จากค าตดัสินของ MDA ท่ีเก่ียวกับส่วนท่ี ๑๐ ซึ่งเป็นการใช้ดลุยพินิจ
ของ MDA ในการอนญุาตเร่ืองการถือหุ้น สามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรีได้ โดยให้ค าตดัสินของ

                                                   
๑๐๙ Section 31(6) In this section, “foreign broadcasting service” means — 

(a) any broadcasting service transmitting from a place outside Singapore; or 
(b) any broadcasting service transmitting from a place in Singapore but which is owned, controlled or managed by or 
on behalf of — 

(i) the government of a country outside Singapore or the agent of any such government, whether resident in 
Singapore or otherwise; 
(ii) any company, association or society incorporated or constituted under any law in force outside 
Singapore, whether or not it has a branch office or place of business in Singapore; or 
(iii) any person who is not a citizen of Singapore, whether or not he is resident in Singapore. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๕๓ 

รัฐมนตรีถือเป็นท่ีสิน้สุด (มาตรา ๔๕) ส่วนการกระท าผิดฐานอ่ืนภายใต้กฎหมายฉบับนี  ้
อยูภ่ายใต้ขอบเขตการพิจารณาและตดัสินของศาลแขวง และศาลมาจิสเตรท (มาตรา ๕๘) 

จะเห็นได้วา่แม้การลงทนุของตา่งชาตใินบริษัทท่ีให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศใน
สิงคโปร์ถูกจ ากัดไว้ท่ีร้อยละ ๔๙ แต่กฎหมายเองก็เปิดช่องไว้ให้รัฐมนตรี หรือ MDA พิจารณา
อนญุาตได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาการลงทนุจากตา่งชาติในสิงคโปร์ท่ีท าให้
รัฐบาลไม่อาจปิดกัน้การลงทุนจากภายนอกได้อย่างสิน้เชิง และความต้องการให้กฎระเบียบท่ี
เก่ียวกับการลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดบัหนึ่ง คือ หากบริษัทกระจายเสียงและออกอากาศใน
สิงคโปร์มีความต้องการเงินลงทุนเร่งด่วนโดยท่ีไม่สามารถหาแหล่งทุนในประเทศได้ รัฐมนตรี ก็
สามารถพิจารณาอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนซือ้หุ้ นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
Broadcasting Act โดยท่ีไมต้่องออกกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อยกเว้นอ่ืนประกอบ 

ข้อจ ากดัในการใหบ้ริการ  

MDA มีหน้าท่ีพิจารณาคณุภาพและเนือ้หาของบริการกระจายเสียงและออกอากาศของ
ตา่งชาติ หากพบว่ามีการละเมิดผลประโยชน์ส่วนรวม ความสงบเรียบร้อย ความปรองดอง หรือ
การกระท าความผิดตอ่ความพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควร หรือความดีงามในสิงคโปร์ MDA จะแจ้ง
รัฐมนตรีซึง่มีอ านาจในการสัง่ห้ามการกระจายเสียงของตา่งชาติ (มาตรา ๒๙ แห่ง Broadcasting 
Act) 

หาก MDA พิจารณาแล้วเห็นชอบตอ่คณุภาพและเนือ้หาของบริการกระจายเสียงตา่งชาติ
จะส่งเร่ืองให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต ให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติใน
สิงคโปร์ได้ โดยจะเป็นการออกอากาศซ า้ (rebroadcast) ผ่านผู้ ให้บริการกระจายเสียงและ
ออกอากาศในสิงคโปร์ท่ีได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี ซึง่ในปัจจบุนัมีแคส่องราย คือ StarHub Cable 
Vision Ltd. และ SingNet Pte. Ltd. ทัง้นีรั้ฐมนตรีอาจก าหนดจ านวนผู้ รับสญัญาณ หรือช่วงเวลา
การออกอากาศตามท่ีเห็นสมควรได้ 

มาตรา ๓๐ ระบุว่า บุคคลท่ีเสนอการสนบัสนุนในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการสนบัสนุน
ทางการเงินให้แก่ผู้ ให้บริการกระจายเสียงต่างชาติท่ีมีความผิดฐานละเมิดบทบัญญัติภายใต้ 
รัฐบญัญัติฉบบันี ้ต้องโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษจ าคกุไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

โดยสรุป การให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติ เช่น รายการวิทยุและ
โทรทศัน์ สามารถท าได้ทัง้จากภายในและภายนอกสิงคโปร์ ทัง้นีเ้นือ้หาและคณุภาพของรายการ
ดงักล่าวต้องผ่านการพิจารณาของ MDA ซึ่งจะท าการคดักรองก่อนย่ืนให้รัฐมนตรีตดัสินว่าจะ
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๒-๕๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

อนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไม่ โดยการเผยแพร่ดังกล่าวจะสามารถท าได้โดยผ่าน  
ผู้ ให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศในประเทศสองรายเท่านัน้  คือ StarHub Cable Vision 
Ltd. และ SingNet Pte. Ltd. ซึ่งเป็นสองบริษัทเคเบิล้ทีวีท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์และถือหุ้ นโดย 
Temasek Holdings ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ ดงันัน้  อาจกล่าวได้ว่าการกระจาย
เสียงและออกอากาศของตา่งชาตใินสิงคโปร์ถกูรัฐบาลสิงคโปร์ควบคมุตัง้แตป่ลายน า้จนถึงต้นน า้ 

หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ 

ภาคบริการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Newspaper and 
Printing Presses Act (Chapter 206) ซึ่งถูกตราขึน้เ ม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือก าหนดเกณฑ์ 
การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตบริษัทหนังสือพิมพ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศ และ MDA เช่นกัน โดยมีสาระส าคญั คือ 
ก าหนดให้หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ต้องตีพิมพ์โดยบริษัทหนังสือพิมพ์ (newspaper company) 
เทา่นัน้๑๑๐  บทบญัญตัสิ าคญัท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของตา่งชาตมีิดงันี ้  

ข้อจ ากดัในการลงทนุ 

สว่นประกอบส าคญัของบริษัทหนงัสือพิมพ์ในสิงคโปร์มีดงัตอ่ไปนี ้

๑) กรรมการ (Director) ทัง้หมดต้องเป็นพลเมืองสญัชาตสิิงคโปร์ 

๒) บริษัทหนงัสือพิมพ์ต้องมีหุ้น ๒ ประเภท คือ  

- หุ้นทัว่ไป (ordinary share)  

- หุ้ นบริหารจัดการ (management share) ซึ่ งผู้ ท่ี ถือหุ้ นชนิดนีจ้ะมีอ านาจ 
ในการลงคะแนนเ สียงคัด ค้าน  (veto) มติ ของคณะกรรมการบ ริษั ท  
ซึ่งหุ้ นบริหารจัดการสามารถถือได้โดยบุคคลหรือบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ท่ี 
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศเท่านัน้ 
(มาตรา ๑๐)   

อนึ่ง บุคคลหนึ่งไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทหนงัสือพิมพ์เกินร้อยละ ๑๒ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม นอกจากจะได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี (มาตรา ๑๒)  

                                                   
๑๑๐ Section 8(1) No newspaper to which this Part applies shall be published in Singapore except by a newspaper 

company unless the newspaper has been exempted from the provisions of this Part. 
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นอกจากนี ้บริษัทหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ยังไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ  
ซึ่งหมายรวมถึงรัฐบาล บริษัท และบคุคลต่างชาติ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากได้รับอนญุาต
จากรัฐมนตรีอีกด้วย (มาตรา ๑๙) 

ข้อจ ากดัในการใหบ้ริการ 

ภายใต้ Newspaper and Printing Presses Act (Chapter 206) หนงัสือพิมพ์ต่างชาต ิ
(offshore newspaper) หมายถึง หนงัสือพิมพ์ซึง่ถกูตีพิมพ์นอกประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลาไม่เกิน
หนึ่งสัปดาห์ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับข่าว ข้อมูลข่าวกรอง รายงานสถานการณ์ หรือค าวิจารณ์ 
ข้อสงัเกต หรือข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเมืองและสถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศใดประเทศ
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นหนังสือพิมพ์ท่ีมียอดจ าหน่ายทุกฉบบัในสิงคโปร์ไม่เกิน 
๓๐๐ ฉบบั  ทัง้นี ้หนงัสือพิมพ์ซึ่งถูกตีพิมพ์นอกประเทศสิงคโปร์ หมายถึง หนังสือพิมพ์ท่ีเนือ้หา
และนโยบายท่ีเก่ียวกับบทบรรณาธิการ (editorial policy) ได้รับการก าหนดภายนอกประเทศ
สิงคโปร์๑๑๑ 

การจ าหน่าย แจกจ่าย น าเข้า หรือครอบครองเพ่ือจ าหน่ายหรือแจกจ่ายหนังสือพิมพ์
ต่างชาติในสิงคโปร์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ซึ่งอาจก าหนดจ านวนการวางจ าหน่ายหรือ
แจกจ่ายหนังสือพิมพ์ต่างชาติดังกล่าวในสิงคโปร์ หรือให้วางเงินประกันเพ่ือใช้ในกรณีต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทหนังสือพิมพ์ต่างชาตินัน้ โดยรัฐมนตรีจะประกาศรายช่ือ
หนังสือพิมพ์ต่างชาติ (declared newspaper) ท่ีให้อนุญาตหรือห้าม จ าหน่าย แจกจ่าย หรือ
น าเข้ามาในสิงคโปร์ ในรัฐกิจจานเุบกษา (มาตรา ๒๓)  

อนึง่ ผู้ ท่ีเดนิทางเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องส าแดงว่าน าหนงัสือพิมพ์ตา่งชาติท่ีประกาศไว้ใน
รัฐกิจจานเุบกษาเข้ามาด้วยหรือไม ่หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง (มาตรา ๒๖) 

ผู้ ท่ีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าตดัสินของรัฐมนตรีท่ีใช้อ านาจตามมาตราใด
มาตราหนึ่งภายใต้ Newspaper and Printing Presses Act สามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่ประธานาธิบดี

                                                   
๑๑๑ Section 23(7) In this section — 

(a) “offshore newspaper” means a newspaper published outside Singapore at intervals not exceeding one week 
which contains news, intelligence, reports of occurrences, or any remarks, observations or comments, pertaining to 
the politics and current affairs of any country in South-East Asia, except where the circulation of every issue of the 
newspaper in Singapore is less than 300 copies; 
(b) for the purposes of paragraph (a), a newspaper is published outside Singapore if, and only if, its contents and 
editorial policy are determined outside Singapore. 
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ได้ (มาตรา ๒๐) ส่วนการกระท าผิดใดภายใต้กฎหมายฉบบันีใ้ห้อ านาจการพิจารณาและตดัสิน
ความผิดดงักลา่วอยูภ่ายในขอบเขตของศาลแขวง และศาลมาจิสเตรท (มาตรา ๓๖) 

กล่าวโดยสรุป ภาคบริการส่ือสารมวลชนในสิงคโปร์ยงัถกูก ากบัควบคมุโดยรัฐบาลอย่าง
ใกล้ชิดเน่ืองจากเหตผุลด้านการเมืองและความมัน่คง อย่างไรก็ดี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้สองฉบบั
คือ Broadcasting Act และ Newspaper and Printing Presses Act ตา่งเปิดช่องให้รัฐมนตรีและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่ง MDA ใช้ดลุยพินิจในการอนญุาตให้ตา่งชาติเข้าไปลงทนุในภาคบริการ
ส่ือสารมวลชนในสิงคโปร์ได้ หากนกัลงทุนไทยประสงค์จะลงทุนในภาคบริการดงักล่าวโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองและความมั่นคง เช่น ออกอากาศรายการท่ีเก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมไทย เชน่ รายการสอนท าอาหารไทย ก็มีแนวโน้มท่ีอาจจะได้รับอนญุาต 

 ภาคบริการโทรคมนาคม 

สิงคโปร์ได้ลงนามในความตกลง Basic Telecommunications Agreement (BTA) ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึง่เป็นความตกลงหลายฝ่าย (plurilateral) ขององค์การการค้าโลก เพ่ือเปิดเสรีธุรกิจ
บริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน (รวมถึงบริการหลกั ได้แก่ บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
และการส่ือสารผ่านดาวเทียม) นอกจากนีแ้ล้ว สิงคโปร์ยังผูกพันในการรับกรอบการก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Reference Paper) ท่ีเอือ้ต่อการแข่งขันท่ีเสรีและ
เป็นธรรมมาปฏิบตัิใช้ด้วย  ดงันัน้ ในภาพรวมแล้วธุรกิจโทรคมนาคมของสิงคโปร์คอ่นข้างเปิดเสรี 
ไม่มีข้อจ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติไม่ว่าจะส าหรับบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
การส่ือสารผ่านดาวเทียม หรือบริการเสริมอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ดี การประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
สิงคโปร์ทกุประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก Info-communications Development Authority 
หรือ IDA ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ เพราะ
อ านาจของ IDA เป็นอ านาจท่ีมอบโดยรัฐมนตรี 

กฎหมายแม่บทของกิจการโทรคมนาคมสิงคโปร์  คือ  Telecommunications Act 
(Chapter 323) ซึ่งได้บรรจุข้อผูกพนัของสิงคโปร์ในความตกลงบริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน และ
กรอบการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  กฎหมายดงักล่าวได้ให้อ านาจ 
IDA ในการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการออกและเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาม การจดัสรรคล่ืนความถ่ี ตลอดจนการจดัสรรวงโคจรส าหรับดาวเทียมด้วย ซึ่งจะ
กลา่วถึงในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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การออกใบอนุญาต (licensing) 

มาตรา ๕ ใ ห้อ านาจ  IDA ในการใช้ดุลยพินิจว่าจะออกหรือไม่ออกใบอนุญาต 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีอ านาจในการก าหนดหรือไม่ก าหนดเง่ือนไขในใบอนญุาต 
เช่น เ ง่ือนไขเก่ียวกับภาระในการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่าย ( interconnection) หน้าท่ีใน 
การปฏิบัติตามมาตรฐานผลงาน (standard of performance) การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี
หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด (Code of practice) และการจา่ยธรรมเนียมใบอนญุาต ฯลฯ  

นอกจากนีแ้ล้ว มาตรา ๕A (๙) (d) ได้ก าหนดไว้วา่ ในกรณีท่ีผู้ ได้รับอนญุาตไม่ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  IDA สามารถลงโทษปรับได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้รายปี 
ของผู้ประกอบการในส่วนของธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกบัการใช้คล่ืนท่ีได้รับการจดัสรร (ทัง้นีต้วัเลขรายได้
นัน้จะอิงกับท่ีปรากฏในบัญชีในปีล่าสุดท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว) หรือลงโทษปรับไม่เกิน  
๑ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๒๕ ล้านบาท  หากผู้ รับใบอนญุาตไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ของ IDA 
จะมีโทษปรับไม่เ กิน ๑ แสนดอลลาร์สิงคโปร์  หรือประมาณ ๒.๕ ล้านบาท หรือจ าคุก 
ไมเ่กิน ๓ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๘ (๒) แห่ง Telecommunications Act ใ ห้อ านาจแก่  IDA ในการเพิกถอน
ใบอนญุาต ระงบัใบอนญุาตในบางสว่น หรือปรับลดอายขุองใบอนญุาต หากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่  

 ผู้ รับใบอนญุาตจะไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขซ า้อีก 

 ผู้ รับใบอนญุาตล้มละลาย ยกเว้นเพ่ือเหตผุลในการควบรวมกิจการหรือการฟืน้ฟู
กิจการ 

 ผู้ รับใบอนญุาตไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขได้อีกตอ่ไป 

 การเพิกถอนใบอนญุาตจะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 
นอกจากนีแ้ล้ว มาตรา ๑๐ ยังให้อ านาจ IDA ในการเป็นผู้ ให้บริการโทรคมนาคมแทน 

ผู้ ได้รับใบอนุญาตในกรณีท่ีเห็นว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งได้ 
อย่างเป็นท่ีพอใจ หรือเพ่ือท่ีจะด าเนินการตามค าสั่งของรัฐมนตรี เช่น ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคงทางการทหาร หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในกรณีท่ี  
ผู้ รับใบอนญุาตไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของรัฐมนตรีจะมีโทษปรับไม่เกิน ๑ แสนดอลลาร์สิงคโปร์
หรือประมาณ ๒.๕ ล้านบาท และในกรณีท่ียงัคงละเลยท่ีจะปฏิบตัิตามค าสัง่จะมีโทษปรับวนัละ 
ไมเ่กิน ๑ แสนดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่วนั 
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อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ ได้รับใบอนุญาตท่ีต้องด าเนินการตามค าสั่งของรัฐมนตรีมีค่าใช้จ่าย  
รัฐมนตรีอาจชดเชยความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีผู้ รับใบอนุญาตต้องแบกรับตามค่าใช้จ่ายจริง 
(มาตรา ๕๘) 

การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

IDA โดยความยินยอมหรือการมอบอ านาจของรัฐมนตรี มีอ านาจแห่งดุลยพินิจใน 
การจดัสรรคล่ืนความถ่ีให้โดยอาจก าหนดเง่ือนไขในการใช้คล่ืนความถ่ีก็ได้ เช่น อาจก าหนดให้ผู้ ท่ี
ได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนต้องแบง่คล่ืนให้แก่ผู้ให้บริการรายอ่ืนร่วมใช้ หรืออาจจ ากดัสิทธิในการขาย
ตอ่คล่ืนคล่ืนท่ีได้รับการจดัสรร เป็นต้น (มาตรา ๕A)  แม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุว่า IDA จะต้องใช้
วิธีการประมลูในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี แตใ่นทางปฏิบตั ิสิงคโปร์จะใช้วิธีการประมลูเน่ืองจากเห็น
วา่เป็นวิธีการท่ีโปร่งใส ชดัเจน และไมข่ึน้อยูก่บัดลุยพินิจ 

การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

กฎหมายฉบับนีไ้ม่มีรายละเอียดเก่ียวกับกรอบแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การก ากับดูแลอัตราค่าบริการ การป้องกันการผูกขาด การเช่ือมต่อโครงข่าย 
เป็นต้น ซึง่มกัจะปรากฏในกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมทัว่ไป อย่างไรก็ดี มาตรา ๒๖ ได้
ให้อ านาจหน้าท่ีแก่ IDA ในการออก “แนวปฏิบตัิ (code of practice)” และ “มาตรฐานของผลงาน 
(standard performance)” หรือรับรองแนวปฏิบัติและมาตรฐานผลงานท่ีก าหนดขึน้มาโดย
หนว่ยงานอ่ืน ๆ เชน่ สมาคมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น   

กฎหมายได้ก าหนดกรอบของประเด็นท่ี IDA อาจก าหนดแนวปฏิบตัิ หรือมาตรฐานของ
ผลงานไว้คอ่นข้างกว้าง ดงัตอ่ไปนี ้

 การบริหารระบบและอปุกรณ์โทรคมนาคม 

 การให้บริการโทรคมนาคม 

 พฤตกิรรมและกิจกรรมของผู้ รับใบอนญุาตในการให้บริการโทรคมนาคม 

 การให้บริการท่ีเก่ียวกบัการใช้หรือการเข้าถึงระบบโทรคมนาคม 

 การแขง่ขนัทางการค้า การใช้อ านาจตลาดในทางมิชอบและการมีพฤติกรรมทาง
การค้าท่ีเป็นธรรม 

 การได้มาหรือการควบรวมกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและบคุคลอ่ืน (ไมว่่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไมก็่ตาม)  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๕๙ 

แนวปฏิบตัิเหล่านีเ้ป็นเง่ือนไขท่ีผู้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม หากละเลยไม่ปฏิบตัิก็ 
อาจมีโทษปรับหรือในขัน้รุนแรงอาจน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการได้  
อย่างไรก็ดี IDA มีอ านาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
บางรายหรือทกุรายไมต้่องปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิดงักลา่วในบางชว่งระยะเวลาก็ได้  

 โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า ระบบการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสิงคโปร์นัน้  
จะมีความยืดหยุ่นสูงมาก เพราะไม่มีการบญัญัติกรอบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการก ากับดแูล
กิจการหลัก ๆ เช่น การเช่ือมต่อโครงข่าย การแข่งขันท่ีเป็นธรรม การประมูลคล่ืนความถ่ี หรือ  
การก าหนดอัตราค่าบริการไ ว้ในกฎหมายเลย  ทุกอย่างขึ น้อยู่กับดุลยพินิจของ IDA  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทัง้สิน้  ดงันัน้ หากผู้ประกอบการต้องการท่ีจะเข้าใจถึงรายละเอียด
เก่ียวกบักฎเกณฑ์ในการก ากบัดแูลในรายประเด็น จะต้องเข้าไปศกึษา “แนวปฏิบตัิ” ส าคญัตา่ง ๆ 
ท่ีอยู่บนเว็บไซต์ของ IDA เช่น แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้าท่ีเรียกว่า Code of 
Practice for Competition in the Provision of Telecommunications Services 2012 ซึ่ งออก
ตามมาตรา ๒๖ (๑)  ดัง ท่ี ไ ด้กล่าวไ ว้แล้ว เอกสารดังกล่าวมีความยาวถึง  ๑๔๔ หน้า 
และมีรายละเ อียดจ านวนมากเ ก่ียวกับการส่ง เสริมการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม  
และการปอ้งกันการผูกขาด เช่น การเช่ือมตอ่โครงข่าย การร่วมใช้โครงสร้างพ้นฐานโทรคมนาคม 
(infrastructure sharing) พฤติกรรมท่ีเป็นการผกูขาดและท่ีเป็นการค้าท่ีไม่เป็นธรรม การควบรวม
กิจการโทรคมนาคม การตกลงร่วมกันในการให้บริการของผู้ ประกอบการท่ีเป็นการจ ากัด  
หรือกีดกนัการแขง่ขนั เป็นต้น 

การทบทวนค าส่ัง และการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี  

ผู้ประกอบการท่ีไม่พอใจค าสัง่หรือผลการวินิจฉัย แนวปฏิบตัิ/มาตรฐานผลงานของ IDA 
สามารถร้องขอให้หน่วยงานดงักล่าวทบทวน หรืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 
๑๔ วัน หลังจากท่ีมีค าสั่งหรือมีการออกแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานผลงาน  ทัง้นี ้ทัง้ IDA และ
รัฐมนตรีมีอ านาจในการวินิจฉัยยืนตามค าสั่งหรือผลการพิจารณาเดิม หรือสัง่ให้มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง หรือถอนค าสัง่หรือแนวปฏิบตั/ิมาตรฐานก็ได้ (มาตรา ๖๙) 

อ านาจรัฐมนตรีในการส่ังให้แยกธุรกิจ 

กฎหมายได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีในการสั่งให้ผู้ รับใบอนุญาตแยกธุรกิจท่ีมีต้นทุนใน 
การตดิตัง้ใหมท่ี่สงูและไมคุ่้มทนุ (กลา่วคือ ธุรกิจท่ีมีลกัษณะท่ีผกูขาดโดยโครงสร้าง เช่น โครงข่าย
เคเบิล้ใยแก้วน าแสง) ออกมาจากธุรกิจท่ีแข่งขันได้  (มาตรา ๖๙C) ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนุญาต
ดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจตลาดสงู การแยกธุรกิจท่ีเป็น “คอขวด” ออกจากธุรกิจท่ีแข่งขนัจะช่วยให้
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๒-๖๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมในตลาดโทรคมนาคมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่
ตลาดได้  

 ทัง้นี ้ค าสัง่ในการแยกธุรกิจดงักลา่ว อาจระบใุห้มีการจดัตัง้นิติบคุคลใหม่ท่ีเป็นอิสระจาก
ผู้ ได้รับใบอนุญาตเดิมก็ได้ (ซึ่งหมายความว่า ผู้ รับใบอนุญาตรายเดิมต้องถอนทุนโดยขายกิจการ
ให้แก่ผู้ ลงทุนรายใหม่ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกัน) และรัฐมนตรีสามารถก าหนดเง่ือนไขท่ีให้ 
ผู้ รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ต้องปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะมิให้มีการเอือ้ประโยชน์
ระหว่างกันและกนัก็ได้หากเห็นว่านิติบคุคลทัง้สองแห่งยงัมีความเก่ียวโยงกนัอยู่ เช่น อาจสัง่ห้าม
ไม่ให้ก าหนดราคาท่ีแตกต่างกันระหว่างลูกค้าท่ีเป็นบริษัทในเครือกับลูกค้าอ่ืน ๆ เป็นต้น  ทัง้นี ้ 
ภายใน ๖ เดือน หลังจากท่ีรัฐมนตรีมีค าสั่งให้แยกธุรกิจจะต้องตีพิมพ์แนวทางในการชดเชย 
ความ เ สียหายใ ห้แก่ ผู้ รั บ ใบอนุญาต ท่ี ต้อ งป ฏิบัติ ตามค าสั่ ง แ ยกธุ ร กิ จดั ง กล่ า ว ใน  
รัฐกิจจานเุบกษา   

ผู้ รับใบอนญุาตและบคุคลธรรมดาท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัติามค าสัง่ในการแยกธุรกิจของ
รัฐมนตรี  การไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ในกรณีของบุคคลธรรมดา มีโทษปรับไม่เกิน ๑๒๕,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๓.๑๒๕ ล้านบาท) หรือจ าคกุไม่เกิน ๓ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และใน
กรณีท่ียงัคงฝ่าฝืนค าสัง่จะมีโทษปรับอย่างตอ่เน่ืองวนัละ ๑๒,๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จนกว่าจะมี
การด าเนินการตามค าสั่ง (มาตรา ๖๙C (๑๗) (a))  ในกรณีท่ีผู้ ฝ่าฝืนเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ รับ
ใบอนญุาตจะมีโทษปรับเป็นเงินท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้ตอ่ปีของผู้ประกอบการในส่วนของ
ธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญาต (ทัง้นี  ้ตัวเลขรายได้นัน้จะอิงกับท่ีปรากฏในบัญชีในปีล่าสุดท่ีได้รับ  
การตรวจสอบแล้ว) หรือโทษปรับไม่เกิน ๑ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ ๒๕ ล้านบาท   
หากผู้ รับใบอนญุาตไมป่ฏิบตัติามค าสัง่ของ IDA จะมีโทษปรับไมเ่กิน ๑ แสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
ประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ตอ่วนั จนกวา่จะมีการด าเนินการตามค าสัง่ (มาตรา ๖๙C (๑๗) (b))   

 ภาคบริการด้านการเงนิและการธนาคาร 

สถาบันการเงินในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Monetary Authority of 
Singapore (MAS) ซึง่มีหน้าท่ีหลกัในการก าหนดนโยบายการเงินของสิงคโปร์  ในปัจจบุนัสิงคโปร์
เป็นศูนย์กลางการค้าเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั รวมทัง้เป็นศูนย์บริหารกองทุนท่ีส าคญัของ
เอเชียโดยเป็นฐานของสถาบนัการเงินหลายแหง่๑๑๒ 

                                                   
๑๑๒ Hawksford, “Banking Industry and Major Banks in Singapore,” http://www.guidemesingapore.com/doing-

business/finances/singapore-banking-industry-overview (สบืค้นเม่ือ ๒๐ กนัยนยน ๒๕๕๘). 

http://www.guidemesingapore.com/doing-business/finances/singapore-banking-industry-overview
http://www.guidemesingapore.com/doing-business/finances/singapore-banking-industry-overview
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ธุรกิจการเงินการธนาคารในสิงคโปร์มีการพัฒนามากโดยรัฐบาลเปิดให้มีการแข่งขัน  
ในธุรกิจนีม้ากขึน้ ธนาคารของรัฐจึงต้องมีการปรับตวัเพ่ือเตรียมพร้อมแข่งขนัการธุรกิจตา่งชาติท่ี
เพิ่มจ านวนมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง  สิงคโปร์มีธนาคารพาณิชย์รวมกว่า ๑๒๐ แห่ง แบง่เป็นธนาคาร
ท้องถ่ินจ านวน ๖ ราย และธนาคารตา่งประเทศจ านวน ๑๑๗ ราย ธนาคารสิงคโปร์ขยายสาขาและ
มาด าเนินธุรกรรมในไทยจ านวน ๔ แห่ง ในขณะท่ีธนาคารของไทยได้ขยายสาขาและเปิดบริการ 
ท่ีสิงคโปร์จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นเพียงธนาคารเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้
ด าเนินกิจการอย่างเต็มรูปแบบ (Full Bank) ส่วนธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
สามารถประกอบกิจการให้บริการกู้ ยืมระหวา่งประเทศในลกัษณะ Off-shore Banking เทา่นัน้๑๑๓ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร  คือ Banking Act 
(Chapter 19) รวมทัง้กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ Monetary Authority of Singapore Act 
(Chapter 186) และ Anti Money Laundering Regulation เป็นต้น  

การจัดตัง้ธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์จะด าเนินการตามกฎหมาย Banking Act 
(Chapter 19) โดยภายใต้กฎหมายนี ้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินทัง้
การรับฝาก การถอน การให้บริการกู้ ยืม การให้บริการเก่ียวกบัเช็ค รวมทัง้การให้บริการด้านอ่ืน  ๆ 
อาทิ บริการให้ค าปรึกษาทางการเงิน บริการเก่ียวกับการประกันภัย เป็นต้น โดยการให้บริการ
ทัง้หมดอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)  ทัง้นี ้การจดัตัง้
ธนาคารพาณิชย์สามารถด าเนินการทัง้ในรูปแบบของ Full Bank (หมายถึง การให้บริการ
ครอบคลมุทกุกิจกรรมทางการเงินท่ีอนญุาตให้ด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายนี)้  Wholesale Bank 
(การให้บริการครอบคลมุเช่นเดียวกบั Full Bank แต่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมของลกูค้ารายย่อย
โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ได้) และ Offshore Bank (การให้บริการครอบคลุมเช่นเดียวกับ 
Full Bank และ Wholesale Bank แต่มีการด าเนินธุรกรรมผ่านทาง Asian Currency Units  
ขณะท่ีธุรกรรมของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์จะด าเนินการผ่านทาง 
Domestic Banking Unit) 

แม้วา่ภาคการเงินการธนาคารในสิงคโปร์จะมีการเปิดเสรีเพ่ือดงึดดูการลงทนุจากตา่งชาติ
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการยกเลิกเพดานการถือครองกรรมสิทธ์ิในธนาคารท้องถ่ินโดย
ต่างชาติ และการถือหุ้ นในสถาบันการเงินแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังยังคงมีอ านาจตาม Banking Act ในการอนุมัติการควบรวมกิจการธนาคาร 

                                                   
๑๑๓ อ้างแล้ว. 
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(มาตรา ๑๔) และการถือหุ้นในสถาบนัการเงิน (มาตรา ๑๕A ถึงมาตรา ๑๕C) โดยให้พิจารณาว่า
การควบรวมกิจการธนาคารหรือการถือหุ้นนัน้ตัง้อยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติ  (national interest) 
หรือไม ่ซึง่ถือวา่เป็นฐานการใช้ดลุยพินิจท่ีคอ่นข้างกว้างและถกูมองว่าอาจไม่เอือ้ตอ่การลงทนุจาก
ตา่งชาตเิทา่ใดนกั๑๑๔ 

อนึ่ง เน่ืองจาก MAS ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากการน าข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยกับ
บุคคลท่ีสามเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ จึงได้ปรับปรุงกฎหมาย Banking Act 
(Chapter 19) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในมาตรา ๔๗ โดยระบุให้ธนาคารท่ีได้รับใบอนญุาตในสิงคโปร์
จะต้องเคารพตอ่ข้อมลูส่วนตวัและข้อมลูในบญัชีธนาคารของลกูค้า และให้การเปิดเผยข้อมลูของ
ลกูค้าโดยธนาคารและพนกังานของธนาคารถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย โดยธนาคารในท่ีนี ้
หมายถึง ธนาคารท่ีจดัตัง้ในสิงคโปร์ สาขา และส านกังานท่ีอยู่ในสิงคโปร์ท่ีมีส านกังานใหญ่อยู่
นอกสิงคโปร์ ซึ่งก็หมายรวมถึงธนาคารไทยท่ีตัง้อยู่ในสิงคโปร์ด้วย นอกจากนี ้มาตรา ๒ (๑) แห่ง 
Banking Act ระบุค านิยามของค าว่า พนักงาน หมายถึง กรรมการ เลขานุการ ลูกจ้าง และ
ผู้ จัดการ  ส าหรับข้อมูลของลูกค้ามีการก าหนดนิยามไว้ในมาตรา ๔๐A แห่ง Banking Act ว่า
หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
ข้อมลูการฝากเงิน และการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ผ่านธนาคาร เป็นต้น ดงันัน้ ธนาคารไทยท่ี
ต้องการเข้าไปเปิดสาขาในสิงคโปร์จะต้องพงึระวงัการเปิดเผยข้อมลูลกูค้าด้วย 

อย่างไรก็ดี มาตรา ๔๗ แห่ง Banking Act ยังได้ก าหนดข้อยกเว้นให้แก่ธนาคารใน
สิงคโปร์หรือส านกังานของธนาคารในสิงคโปร์ ในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าบางประเภท (โดย
ระบไุว้ใน Third Schedule ซึ่งก าหนดวตัถปุระสงค์ เง่ือนไข และบทลงโทษ) ให้แก่บคุคล หรือกลุ่ม
บคุคลโดยตัง้ใจ  

 บริการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ 

บริการด้านกฎหมายในสิงคโปร์อยู่ภายใต้ Legal Profession Act (Chapter 161) ซึ่งถูก
ตราขึน้เม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๙ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัตัง้ Singapore Institute of Legal Education 
(SILE) เ พ่ือท าหน้าท่ี รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายในสิงคโปร์ และ  
ขึน้ทะเบียนผู้แทนด้านกฎหมายและทนายความ  

                                                   
๑๑๔ U.S. Department of State, “2014 Investment Climate Statement,” 

http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf
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Legal Profession Act มีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนของคนต่างด้าว คือ ส่วนท่ี ๙A ซึ่ง
ครอบคุลมมาตรา ๑๓๐ ท่ีเก่ียวข้องกับการร่วมทุนในบริการด้านกฎหมาย (Part IXA Joint Law 
Ventures, Formal Law Alliance, Foreign Law Practices, Representative Offices, Foreign 
Lawyers, and Solicitor Practising in Joint Law Ventures or Foreign Law Practices) โดยมี
สาระส าคญัระบุให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีให้บริการด้านกฎหมายท่ีไม่มีสญัชาติสิงคโปร์ สามารถ
ให้บริการกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ในบางด้านได้ ในรูปแบบร่วมทุนกับบริษัท
ท้องถ่ิน คือ แบบ Joint Law Venture (JLV) หรือ Formal Law Alliance (FLA) เท่านัน้ โดยทัง้สอง
แบบต้องขออนญุาตจากอยัการสงูสดุ (Attorney-General) 

ข้อแตกต่างระหว่าง JLV และ FLA คือ JLV เป็นการรวมตัวระหว่างบริษัทต่างชาติท่ี
ให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัทของสิงคโปร์ท่ีให้บริการด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการควบรวม
เป็นบริษัทเดียวภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ หรือเป็นการควบรวมในรูปแบบบริษัทห้างหุ้ นส่วน 
(Partnership) ซึ่งทนายความต่างชาติท่ีถูกจ้างโดย JLV และกรรมการหรือหุ้นส่วนชาวต่างชาติ
ของบริษัทท่ีเป็น JLV สามารถท างานท่ีเก่ียวกับกฎหมายสิงคโปร์ได้ ในขณะท่ี FLA เป็นการท า
สญัญาลายลักษณ์อกัษรระหว่างบริษัทต่างชาติท่ีให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัทของสิงคโปร์ 
เพ่ือร่วมกันให้บริการด้านกฎหมายในสิงคโปร์ ทนายความต่างชาติท่ีถูกจ้างโดย FLA และ
กรรมการหรือหุ้ นส่วนชาวต่างชาติของบริษัทท่ีเป็น FLA สามารถจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกับ
กฎหมายสิงคโปร์ได้ แตก่ารแสดงความคดิเห็น หรือวา่ความต้องมอบให้เป็นหน้าท่ีของนกักฎหมาย
ชาวสิงคโปร์๑๑๕ 

อย่างไรก็ดี ทนายความต่างชาติต้องผ่านการทดสอบผู้ ปฏิบัติงานต่างชาติ (Foreign 
Practitioner Examinations) ท่ีจดัโดย SILE ก่อนท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานด้านกฎหมายในสิงคโปร์
ได้ เม่ือสอบผ่านแล้ว จึงสามารถย่ืนเร่ืองต่ออยัการสงูสุดเพ่ือขอปฏิบตัิงานด้านกฎหมายสิงคโปร์ 
ซึ่งกฎหมายสิงคโปร์ท่ีต่างชาติสามารถท าได้ส่วนมากจะเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน เช่น 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับธนาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบรวมกิจการ และกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา๑๑๖ นอกจากนี ้ปริญญาด้านกฎหมายจากสถาบันนอกสิงคโปร์ไม่ก่ีแห่งในอังกฤษ 

                                                   
๑๑๕ Charles Lim Aeng Cheng, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 6 The Legal Profession,” 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๑๖ Singapore Institute of Legal Education, “Foreign Practitioner Examinations,” http://www.sile.edu.sg/foreign-

practitioner-examinations (สืบค้นเม่ือ ๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf
http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations
http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations
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ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ท่ีได้รับการยอมรับเพ่ือวัตถุประสงค์ในการขึน้
ทะเบียนเป็นทนายความในสิงคโปร์ 

โดยสรุป บริการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายของสิงคโปร์มีข้อจ ากดัไม่ให้ตา่งชาติ
ท าได้โดยอิสระ แต่ต้องท าในรูปแบบร่วมทุนกับบริษัทท้องถ่ินเท่านัน้ และยังมีข้อจ ากัดใน  
การให้บริการได้เฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอปุสงค์ต่อ
บริการด้านกฎหมายประเภทดงักลา่วมีมาก เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
แห่งหนึ่งของโลก รวมทัง้มีความต้องการดงึดดูบุคลากรด้านกฎหมายท่ีมีศกัยภาพสงูและสามารถ
ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานสากลจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างองักฤษและสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้มา  
 ตอ่ยอดการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการร่วมทนุกบับริษัทท้องถ่ิน 

๒.๒.๒. สิทธิพเิศษที่สิงคโปร์ให้แก่นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตัง้ธุรกิจ  

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดกว้างตอ่การลงทนุและประกอบธุรกิจของคนตา่งชาติ สิทธิพิเศษ
ท่ีสิงคโปร์ให้แก่นกัลงทนุอาเซียนได้ถกูรวบรวมไว้แล้วในข้อ ๒.๑.๓ (ข) ข้อตกลงด้านการค้าบริการ
อาเซียน (AFAS) ฉบบัท่ี ๘ 

๒.๓ คนเข้าเมือง (การเข้าเมืองและการพ านัก)  

การเป็นท่าเรือและศูนย์กลางด้านธุรกิจท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกท าให้สิงคโปร์มี
ปริมาณคนผ่านเข้า-ออกประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรมนุษย์และ
อตัราการเกิดท่ีต ่า ท าให้สิงคโปร์เปิดรับแรงงานต่างชาติจ านวนมากเข้ามาท างานเพ่ือขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ  กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าเมือง การพ านกั และการท างานของ
คนต่างชาติในสิงคโปร์ ได้แก่ Immigration Act (Chapter 133) และ Employment of Foreign 
Manpower Act (Chapter 91A) 

การน าเสนอในส่วนนีแ้บ่งออกเป็น ๒ หวัข้อใหญ่ ได้แก่ การเข้าเมืองและการพ านกั และ
การท างานของคนตา่งด้าว 

๒.๓.๑. การเข้าเมืองและการพ านัก  

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการเข้าและออกนอกประเทศสิงคโปร์ เช่น การข้ามแดนทางบก เรือ 
และอากาศ และข้อก าหนดให้บคุคลท่ีไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์ต้องมีวีซ่าในการผ่านเข้าออกประเทศ
ถกูก ากบัภายใต้รัฐบญัญัติ Immigration Act (Chapter 133) และมีหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวข้อง คือ 
Immigration and Checkpoints Authority (ICA) ซึ่งเทียบได้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย 
โดย ICA เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) 
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ในปัจจุบนั ผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยท่ียังไม่หมดอายุสามารถเดินทางเข้า
ประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า และสามารถพ านกัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้ไม่เกิน ๓๐ วนั 
อยา่งไรก็ดี เจ้าหน้าท่ี ICA มีอ านาจในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางของประเทศใดก็ตาม
นอกจากประเทศสิงคโปร์เข้าประเทศได้ 

หวัข้อนีแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น ๔ หัวข้อย่อย ได้แก่ การควบคุมการเข้าและออกนอก
ประเทศ  การขออนุญาตเข้าประเทศ  การเพิกถอนใบอนุญาตเข้าประเทศ  และการเข้าประเทศ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ก) การควบคุมการเข้าและออกนอกประเทศ   

การควบคมุการเข้าและออกนอกประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้มาตรา ๖ แห่ง Immigration 
Act (Chapter 133) ซึง่ห้ามมิให้บคุคลใดท่ีไม่ใช่พลเมืองของประเทศสิงคโปร์เข้า หรือพยายามเข้า
ประเทศสิงคโปร์ เว้นแตจ่ะมีใบอนญุาตเข้าประเทศ เช่น วีซ่าท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือได้รับยกเว้นโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามท่ีประกาศไว้ในรัฐกิจจานุเบกษา   บทลงโทษของผู้ ท่ีเข้า
ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีใบอนุญาต คือ โทษโบยไม่ต ่ากว่า ๓ ครัง้ หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์   

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ี ICA อาจขอให้บุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์ หรือผู้ ท่ีได้รับยกเว้น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ีต้องการเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์กรอกใบออก
นอกประเทศ (embarkation form) ก่อนออกนอกประเทศด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ข) การขออนุญาตเข้าประเทศ 

ผู้ ท่ีต้องการเข้าประเทศสิงคโปร์จะต้องมีวีซ่าส าหรับเข้าประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสามารถขอได้
จาก ICA ผ่านเว็บไซต์๑๑๗ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์  อนึ่ง  
บุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางของประเทศท่ีได้รับยกเว้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ตามมาตรา ๙B (๒) แห่ง Immigration Act (Chapter 133) ซึ่งรวมถึงผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางของ
ประเทศไทย ไมต้่องขอวีซา่เพ่ือเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ และสามารถพ านกัในประเทศสิงคโปร์
ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ต่อการเข้าประเทศหนึ่งครัง้  ทัง้นี ้วีซ่าส าหรับเดินทางเข้าประเทศ
สิงคโปร์ไม่มีผลในการให้สิทธิอ่ืนแก่ผู้ ท่ีถือวีซ่า  นอกเหนือจากสิทธิการเข้าเมืองและพ านักใน
                                                   
๑๑๗ Immigration and Checkpoints Authority (ICA), “Submission of Application for Visa Electronically (SAVE),” 

https://save.ica.gov.sg/save-public/ (สืบค้นเม่ือ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘). 

https://save.ica.gov.sg/save-public/
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๒-๖๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ เช่น สิทธิในการเรียน หรือสิทธิในการท างาน ซึ่งต้องใช้ใบอนุญาต (pass) ท่ีถูกต้องตาม
วตัถปุระสงค์ (ส าหรับใบอนญุาตท างาน กรุณาดหูวัข้อท่ี ๒.๓.๒) 

อนึ่ง บุคคลท่ีเข้าข่ายบุคคลต้องห้าม (Prohibited immigrant) ตามมาตรา ๘ (๓) แห่ง 
Immigration Act (Chapter 133) จะถูกเจ้าหน้าท่ี ICA ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศสิงคโปร์ทันที 
ได้แก่ 

(๑) ผู้ ท่ีไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถพึ่งตนเองและดูแลผู้ อยู่ในอุปการะ (ถ้ามี) 
ระหว่างท่ีอยู่ในสิงคโปร์ หรือไม่มีหน้าท่ีการงานท่ีแน่นอน หรือมีแนวโน้มท่ีจะ
กลายเป็นคนอนาถา หรือภาระของสงัคมสิงคโปร์ 

(๒) บุคคลท่ีเป็นโรคผิดปกติทางจิต หรือโรคติดต่อท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสังคมสิงคโปร์  
เชน่ AIDS/HIV 

(๓) ผู้ ท่ีปฏิเสธไมย่อมเข้ารับการตรวจร่างกายเม่ือถกูร้องขอ 
(๔) ผู้ เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจ าคุก และยังไม่ได้รับการอภัยโทษ และผู้ ซึ่ง 

ผู้บญัชาการตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาสภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพิพากษา
นัน้แล้วเห็นวา่ เป็นคนตา่งด้าวท่ีไมพ่งึประสงค์ (undesirable immigrant) 

(๕) โสเภณี หรือบคุคลผู้ด าเนินชีวิตโดยการค้าประเวณี หรือรับประโยชน์จากกระบวนการ
ท่ีเก่ียวกบัการค้าประเวณี 

(๖) ผู้ ท่ีพยายามน าผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณี หรือน าผู้หญิงและเด็กเข้าสิงคโปร์เพ่ือ
ค้าประเวณี หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีผิดจริยธรรม 

(๗) คนจรจดั หรือขอทาน 
(๘) บุคคลท่ีมีการเข้าประเทศสิงคโปร์ท่ีถือว่าผิดกฎหมายฉบบันี ้หรือฉบบัอ่ืน ๆ ท่ียังมี 

ผลบงัคบัใช้ในเวลาท่ีเข้าประเทศ 
(๙) ผู้ ท่ีมีความเช่ือหรือสนับสนุนการล้มล้างรัฐบาล หรือสถาบันของรัฐ หรือสถาบัน  

ท่ีจดัตัง้โดยกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจด้วยก าลงัหรือความรุนแรง ผู้ ท่ีไม่เช่ือ
ในรัฐบาลหรือต่อต้านรัฐบาล หรือผู้ ท่ีสนับสนุนหรือสั่งสอนให้ท าลายทรัพย์สินโดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกหรือมีความเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีสัง่สอนให้ไม่เช่ือในรัฐบาลหรือ
ตอ่ต้านรัฐบาล หรือสนบัสนนุหรือสัง่สอนหน้าท่ี ความจ าเป็น หรือความเหมาะสมใน
การท าร้ายหรือฆ่าล้างเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นการเจาะจงเจ้าหน้าท่ีเฉพาะบุคคลหรือ
เป็นเจ้าหน้าทัว่ไปของรัฐบาลบนฐานท่ีเป็นคนของทางการ หรือสนบัสนุนหรือสัง่สอน
การท าลายทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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(๑๑) บุคคลท่ีรัฐมนตรีพิจารณาจากแหล่งข้อมูลหรือรัฐบาลผ่านช่องทางทางการทูต
หรือทางการแล้ววา่เป็นคนตา่งด้าวท่ีไมพ่งึประสงค์  

(๑๒) ผู้ ท่ีเคยถกูขบัออกจากประเทศหรือรัฐหนึ่งโดยรัฐบาลของประเทศหรือรัฐนัน้ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด และผู้ ซึ่งผู้ บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาสภาวะแวดล้อม  
ท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นวา่ เป็นคนตา่งด้าวท่ีไมพ่งึประสงค์  

(๑๓) ผู้ ท่ีต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ในการเข้า
ประเทศสิงคโปร์นัน้กลบัไมมี่เอกสารประกอบการเดินทางท่ีมีผลใช้ได้ หรือครอบครอง
เอกสารประกอบการเดินทางปลอม หรือมีข้อความท่ีเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

(๑๔) ครอบครัวและผู้อยูใ่นอปุการะของบคุคลต้องห้ามเข้าประเทศสิงคโปร์ 
(๑๕) บุคคลท่ีถูกห้ามเข้าประเทศสิงคโปร์ตามมาตรา ๙ ซึ่งให้อ านาจรัฐมนตรีใน 

การออกค าสัง่ห้ามหรือจ ากดัการเข้าประเทศสิงคโปร์ 
ทัง้นี ้ผู้ ท่ีต้องการเดนิทางเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องรับผิดชอบในการหาหลกัฐานมาแสดงว่า

ตนไม่เข้าข่ายบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกจ้ าง เช่น 
เป็นเจ้าของกิจการ หรือนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ควรเตรียมหลกัฐานว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอ
ตลอดระยะเวลาท่ีพ านกัในประเทศและจะไมก่ลายเป็นภาระของประเทศสิงคโปร์ เช่น ใบจองท่ีพกั
และตัว๋เคร่ืองบนิขาออกนอกประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

อนึ่ง ผู้ ท่ีมีใบอนุญาตเข้าประเทศตาม Immigration Act (Chapter 133) แต่ถูกเจ้าหน้าท่ี 
ICA ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศบนฐานเข้าข่ายบุคคลต้องห้าม สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ โดยค าตดัสินของรัฐมนตรีถือเป็นท่ีสดุ๑๑๘  

นอกจากนี ้ในการอนุมัติใบอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ เจ้าหน้าท่ี ICA อาจอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่ง Immigration Act (Chapter 133) ในการพิจารณาเปล่ียน ยกเลิก 
หรือก าหนดเง่ือนไขในการเข้าประเทศและพ านักในประเทศสิงคโปร์ได้ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า

                                                   
๑๑๘ Section 8(6) Any person in possession of a permit issued to him under the provisions of this Act who, upon his 

arrival in Singapore, is refused permission to enter on the ground that he is a prohibited immigrant, may appeal 
against the refusal, within such time and in such manner as may be prescribed, to the Minister whose decision shall 
be final. 
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๒-๖๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

เหมาะสม๑๑๙ โดยเจ้าหน้าท่ี ICA จะแจ้งให้ผู้ ท่ีถือใบอนุญาตทราบถึงวตัถุประสงค์ในการเปล่ียน 
เพิกถอน หรือก าหนดเง่ือนไขเพ่ือให้ผู้ ท่ีถือใบอนญุาตมีโอกาสชีแ้จง   

ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ICA สามารถย่ืนอุทธรณ์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลา ๓๐ วนั นบัจากท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ี ICA 
โดยค าตดัสินของรัฐมนตรีถือเป็นท่ีสดุ 

ค) การเพกิถอนใบอนุญาตเข้าประเทศ 

เจ้าหน้าท่ี ICA อาจเพิกถอนใบอนุญาตเข้าประเทศสิงคโปร์ของบุคคลต่างด้าวได้ตาม
มาตรา ๑๔ แหง่ Immigration Act (Chapter 133) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ผู้ ท่ีถือใบอนุญาตต้องการเข้าประเทศสิงคโปร์กับเด็ก (child)๑๒๐ ซึ่งไม่ได้มีช่ืออยู่ใน
ใบอนุญาตท่ีได้รับจาก ICA (ซึ่งเจ้าหน้าท่ี ICA สามารถใส่ช่ือภรรยาและบุตรของผู้ ท่ีขอรับ
ใบอนญุาตเข้าประเทศได้ตามมาตรา ๑๒ แหง่ Immigration Act)๑๒๑ 

(๒) ผู้ ท่ีมีใบอนุญาตเข้าประเทศท่ีเดินทางมาถึงจุดข้ามแดนแล้ว มีเหตใุห้เจ้าหน้าท่ี ICA 
เช่ือวา่ใบอนญุาตท่ีบคุคลดงักลา่วถืออยูน่ัน้ได้มาโดยการปลอมแปลง หรือปกปิดความจริง  

(๓) ในระหว่างท่ีใบอนุญาตนัน้ยังไม่หมดอายุ มีเหตุให้ เจ้าหน้าท่ี ICA เช่ือว่าผู้ ท่ีถือ
ใบอนญุาตนัน้เป็นบุคคลต้องห้าม (Prohibited immigrant) ตามมาตรา ๘ (๓) แห่ง Immigration 
Act (Chapter 133) 

(๔) มีเหตใุห้เจ้าหน้าท่ี ICA เช่ือว่า ผู้ ท่ีเข้าประเทศและพ านกัในสิงคโปร์โดยมีใบอนญุาต
นัน้ใช้เอกสารหรือให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จในการสมคัรขอรับใบอนญุาต เป็นบุคคลต้องห้าม หรือฝ่าฝืน
เง่ือนไขในการเข้าประเทศและพ านกัในสิงคโปร์ตามท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตท่ีออกให้ 

                                                   
๑๑๙ Section 10 (3)  The Controller may, in his discretion — 

(a) at the time of issuing an entry permit under subsection (2), impose any condition as he thinks fit; or 
(b) at any time after the issue of an entry permit under subsection (2), vary or revoke any condition to which the entry 
permit is subject or impose any condition thereto. 
๑๒๐ หมายถึง บคุคลที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๔ ปี ตาม Children and Young Persons Act (Chapter 38) ซึง่เป็นกฎหมายที่ระบขุ้อห้าม

ในการค้าเด็ก (Trafficking in Children) ซึง่น่าจะเป็นวตัถปุระสงค์ของการบญัญัติกรณีที่สามารถเพิกถอนใบอนญุาตข้างต้นนี ้
๑๒๑ Section 12 Subject to such conditions as may be prescribed, it shall be lawful for the Controller, on application 

made in that behalf in the prescribed form by the holder of, or by an applicant for, a permit, pass or certificate, to 
endorse upon the permit, pass or certificate issued to that person the name or names of the wife or child of that 
person. 
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ในการเพิกถอนนัน้ เจ้าหน้าท่ี ICA จะแจ้งผู้ ท่ีถือใบอนญุาตตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ หรือตีพิมพ์ใน
รูปแบบท่ีเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๔ นี ้
สามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรี โดยค าตดัสินของรัฐมนตรีถือเป็นท่ีสดุ 

ง) การเข้าประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การเข้าประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมายสามารถเกิดขึน้ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่ง Immigration Act (Chapter 133) ได้แก่ ผู้ ท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนญุาตเข้าประเทศและพ านกัในประเทศสิงคโปร์ ตามมาตรา ๑๔ ข้างต้น 

(๒) ตามมาตรา ๖๒ (๑) แห่ง Immigration Act (Chapter 133) ได้แก่ ผู้ ท่ีมีสถานภาพใน
การอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ท่ีผิดกฎหมาย ตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรใดก็ตามท่ียงัมีผลบงัคบัใช้
ในสิงคโปร์ 

ผู้ ท่ีฝ่าฝืนพ านกัในประเทศสิงคโปร์ตอ่โดยไมมี่เหตอุนัสมควร เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วนั 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
หากเกินระยะเวลา ๙๐ วนั จะต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน ๖ เดือน และโทษโบยไม่ต ่ากว่า ๓ ครัง้ 
หรือปรับไมเ่กิน ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

๒.๓.๒. การท างานของคนต่างด้าว 

๒.๓.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท างานของคนต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์ คือ Employment of 
Foreign Manpower Act (Chapter 91A) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีก ากับควบคุมการท างานของบุคคลท่ี
ไมไ่ด้มีสญัชาตสิิงคโปร์  การออกใบอนญุาตท างานของคนตา่งด้าวอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower - MOM) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้ Employment of 
Foreign Manpower Act (Chapter 91A) และมีอ านาจในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ใบอนญุาตท างานของแรงงานตา่งด้าวในสิงคโปร์  โดยมาตรา ๕ ของรัฐบญัญัติดงักล่าวระบหุ้าม
ไมใ่ห้มีการจ้างแรงงานตา่งด้าวท างานในประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีใบอนญุาตท างานท่ีถกูกฎหมาย 
(valid work pass) และห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีขัดกับเง่ือนไข ท่ีก าหนดไว้ใน
ใบอนญุาตท างาน เชน่ ลกัษณะของงาน สถานท่ีท างาน และชัว่โมงท างาน เป็นต้น 

นายจ้างท่ีฝ่าฝืนโดยจ้างแรงงานตา่งด้าวท่ีไมมี่ใบอนญุาตท างานท่ีถกูกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่ต ่ากว่า ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุก 
ไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  และหากมีการกระท าผิดซ า้ ในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดาต้อง
ระวางโทษปรับไม่ต ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และ
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จ าคุกเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  และในกรณีท่ีไม่ใช่บุคคลธรรมดาต้อง
ระวางโทษปรับไมต่ ่ากวา่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ แตไ่มเ่กิน ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์   

แรงงานตา่งด้าวท่ีท างานในสิงคโปร์โดยไม่มีใบอนญุาตท างานท่ีถูกกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  และในกรณีท่ี
มีการจ้างแรงงานตา่งด้าวท่ีขดักบัเง่ือนไขในใบอนญุาตท างาน นายจ้างต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

๒.๓.๒.๒ ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

การน าเสนอใบอนญุาตท างานของคนต่างด้าวในหวัข้อนีแ้บ่งออกเป็น ๓ หวัข้อย่อยตาม
ประเภทของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ แรงงานทักษะสูงและผู้ เ ช่ียวชาญวิชาชีพ (High skilled 
workers and professionals) แรงงานทักษะและกึ่งทักษะ (Skilled and semi-skilled workers)  
และแรงงานชัว่คราว (Temporary)  

ก) แรงงานทักษะสูงและผู้เช่ียวชาญวิชาชีพ (High-skilled workers and professionals) 

ใบอนญุาตท างานส าหรับแรงงานตา่งด้าวท่ีสนใจเข้าไปท างานในประเทศสิงคโปร์ในฐานะ
ผู้ จัดการ (manager) ผู้ บริหาร (executive) ผู้ เ ช่ียวชาญ (professional) หรือผู้ ประกอบการ 
(entrepreneur) ในประเทศสิงคโปร์มีทัง้หมด ๓ ประเภท ได้แก่  

(๑) Employment Pass (EP) ส าหรับผู้ ท่ีมีต าแหน่งงานรอรับในสิงคโปร์ท่ีมีอตัราเงินเดือน
ไม่ต ่ากว่า ๓,๓๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และต้องมีหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบประกอบวิชาชีพท่ี
เหมาะสมต่อต าแหน่งท่ีจะมาท างานในสิงคโปร์ โดยนายจ้าง หรือบริษัทจัดหางานท่ีได้รับ 
การแตง่ตัง้ (appointed employment agency) จะเป็นผู้ด าเนินการขอใบอนญุาตท างานประเภท 
EP ให้ทัง้หมด และตัง้แต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ ท่ีต้องการจ้าง EP จะต้อง 
ลงโฆษณาต าแหน่งงานโดยให้คนสิงคโปร์สามารถเข้าถึงได้ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วนั ก่อนย่ืน 
ใบสมคัรเพ่ือขอจ้างชาวตา่งด้าวประเภท EP 

(๒) Personalised Employment Pass (PEP) ส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญต่างด้าวท่ีมีอัตรา
เงินเดือนล่าสุดย้อนหลังหกเดือนก่อนสมัครขอรับใบอนุญาตตัง้แต่ ๑๘,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
ขึน้ไป หรือผู้ ท่ีถือ EP ท่ีมีรายได้ตัง้แต ่๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึน้ไป  ยกเว้น 

 ผู้ ท่ีจะเข้ามาท างานเป็นผู้ให้บริการอิสระ (freelancer) 

 ผู้ ท่ีจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้ เดียว (sole proprietor) หุ้นส่วน (partner) กรรมการ
บริษัท  (director) ห รือผู้ ถือหุ้ น  (shareholder) ในบ ริษัท ท่ีจดทะเบียนกับ 
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ 
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 ผู้ ท่ีจะท างานเป็นส่ือมวลชน (journalist) บรรณาธิการ (editor) รองบรรณาธิการ 
(sub-editor) หรือผู้ผลิตรายการ (producer) 

ข้อดีของ PEP คือ สามารถท างานด้านไหนก็ได้ ต่างจาก EP ท่ีต้องท างานในอาชีพและ
สถานท่ีท างานตามท่ีสมคัรไว้เท่านัน้ (อนึ่ง การปฏิบตัิงานในบางอาชีพ PEP อาจต้องมีใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืนเพิ่มเติมด้วย) ผู้ ท่ีถือ PEP ไม่จ าเป็นต้องสมคัรขอใบอนญุาตใหม่หากเปล่ียนงาน 
เพียงแตต้่องแจ้งให้ MOM ทราบเม่ือเปล่ียนงานด้วย และสามารถพ านกัในประเทศสิงคโปร์ได้เป็น
เวลาไมเ่กิน ๖ เดือน โดยไมไ่ด้ท างานเพ่ือหางานใหม่ 

อนึ่ง ผู้ ท่ี ถือ PEP ห้ามว่างงานเกิน ๖ เดือน ติดต่อกัน และต้องมีรายได้ไม่ต ่ากว่า 
๑๔๔,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ปี มิฉะนัน้จะถกูเพิกถอน PEP 

(๓) EntrePass ส าหรับบุคคลต่างด้าวท่ีต้องการจัดตัง้ธุร กิจในสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ ท่ี 
จดทะเบียนบริษัท หรือตัง้ใจท่ีจะจดทะเบียนบริษัทกับ ACRA ในกรณีท่ีจดทะเบียนบริษัท 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ในวนัท่ีย่ืนขอ EntrePass หากยงัไม่ได้จดทะเบียน
บริษัท สามารถรอผลการสมคัร EntrePass ก่อน แล้วจงึคอ่ยย่ืนเร่ืองจดทะเบียนบริษัทกบั ACRA 

ทัง้นี ้บริษัทของผู้สมคัรจะต้องเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับการสนบัสนนุด้านการเงินหรือการลงทนุจากแหล่งเงินทนุท่ีได้รับการรับรอง
โดยหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์  เช่น  Infocomm Investment หรือ National 
Research Foundation – Early Stage Venture Funding จ านวนเ งิน ท่ีไ ด้ รับ 
การสนบัสนนุต้องไมต่ ่ากวา่ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

 มีโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ หรือ Agency for Science, 
Technology and Research (A*STAR) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เป็นผู้ ประกอบการใหม่ (incubate) ท่ีได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาล  
ยกตัวอย่ าง เช่น  National Research Foundation ห รือ  Incubation Scheme 
Media Development Authority 
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บริษัทท่ีไมเ่ข้าขา่ยได้รับการอนมุตั ิEntrePass มีดงันี ้

 ร้านกาแฟ และศนูย์อาหาร 

 บาร์ ไนท์คลบั ร้านคาราโอเกะ 

 ร้านนวดตวั นวดฝ่าเท้า 

 ธุรกิจฝังเข็ม การแพทย์แผนจีนดัง้เดมิ หรือจ าหนา่ยสมนุไพร 

 บริษัทจดัหางาน 

 ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท านายดวงชะตา 

รายละเอียดของใบอนญุาตประเภทตา่ง ๆ อยูใ่นตารางท่ี ๒.๔ ด้านลา่ง  

ตารางท่ี ๒.๔ รายละเอียดของใบอนุญาตส าหรับแรงงานทักษะสูงและผู้เช่ียวชาญวิชาชีพ 

 EP PEP EntrePass 

เอกสารที่ต้อง
ใช้ในการยื่น  

(เอกสารท่ีไมไ่ด้
อยูใ่นรูปแบบ
ภาษาองักฤษ 
จ าเป็นต้องได้รับ 
การแปลเป็น
ภาษาองักฤษ
และต้องได้รับ 
การรับรอง 
ความถกูต้องของ
การแปลด้วย) 

๑. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
๒. ข้อมลูบริษัทตามที่ได้ 
ขึน้ทะเบียนไว้กบั ACRA 

๓. ปริญญาบตัรทาง
การศกึษา  
กรณีดงัตอ่ไปนีอ้าจมี
เอกสารเพิม่เติม 

- กรณีที่เป็นบริษัทตวัแทน
ของบริษัทตา่งชาต ิ
(representative office) 
จะต้องมีหนงัสอืรับรองจาก 
International Enterprise 
Singapore และหนงัสอืจาก
บริษัทตวัแทนที่ระบถุึง
วตัถปุระสงค์ในการจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้าง และ
การรับรองการพ านกัและสง่
ตวักลบัของผู้สมคัร 

- กรณีที่เป็นผู้ เช่ียวชาญต้อง
มีเอกสารสนบัสนนุ 

๑. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
๒. ในกรณีที่ไมเ่คยได้รับ
ใบอนญุาตท างานมาก่อน 
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
ดงันี ้
- ประกาศนยีบตัรการศกึษา 

- สญัญาจ้างฉบบัใหมห่รือ
เก่า (ถ้ามี) 

- ประวตัิการท างาน 

- หลกัฐานการจา่ยเงินเดือน 
(salary slip) และข้อมลู
บญัชีธนาคาร (bank 
statement) ย้อนหลงั ๓ 
เดือน 

- ข้อมลูการจ่ายภาษี (tax 
statement) ปีลา่สดุ 

เอกสารข้างต้นต้องผา่น 
การแปลเป็นภาษาองักฤษ
และได้รับการรับรองความ

๑. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
๒. ประวตัิการท างาน  
๓. แผนธุรกิจความยาว 
ไมเ่กิน ๑๐ หน้า  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- แนวคิดในการท าธุรกิจ  

- สนิค้าหรือบริการท่ีจะ
น าเสนอ 

- การวิเคราะห์ตลาด 

- แผนการตลาด 

- แผนปฏิบตัิการ 

- การวางแผนทางการเงิน 

- คณะท างานบริหาร 

- เอกสารประกอบอื่น เช่น 
ใบรับรองสนิค้า 

๔. ส าหรับบริษัทท่ี 
จดทะเบยีนกบั ACRA แล้ว
ต้องยื่นข้อมลูบริษัทลา่สดุ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๗๓ 

 EP PEP EntrePass 

(supporting document) 
จากหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล
วิชาชีพ เช่น SMC ในกรณี
แพทย์ 

- กรณีที่เป็นลกูจ้างใน
ร้านอาหาร ต้องสง่ส าเนา
ใบอนญุาตที่ออกโดย 
National Environment 
Agency 

ถกูต้อง พร้อมหลกัฐานข้อมลูเงินใน
บญัชีธนาคารในสงิคโปร์ 
ไมต่ ่ากวา่ ๕๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

 

 

ผู้ยื่นใบสมัคร นายจ้าง หรือบริษัทจดัหา
งานที่ได้รับการแตง่ตัง้  

ยื่นสมคัรด้วยตนเอง หรือ
บริษัทจดัหางานที่ได้รับ 
การแตง่ตัง้ 

ยื่นสมคัรด้วยตนเอง 

ค่าธรรมเนียม ๗๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ เมื่อ
ยื่นใบสมคัร และอีก ๑๕๐
ดอลลาร์สงิคโปร์ หากอนมุตั ิ

๗๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ เมื่อ
ยื่นใบสมคัร และอีก ๑๕๐
ดอลลาร์สงิคโปร์ หากอนมุตั ิ

๗๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ เมื่อ
ยื่นใบสมคัร และอีก ๑๕๐
ดอลลาร์สงิคโปร์ หากอนมุตั ิ

อายุใบอนุญาต
และการต่ออายุ 

๒ ปี และตอ่อายไุด้ ๓ ปี 
ทาง EP Online 

ไมเ่กิน ๓ ปี และไมส่ามารถ
ตอ่อายไุด้ 

ไมเ่กิน ๑ ปี และตอ่อายไุด้ 
ขึน้อยูก่บัความก้าวหน้าของ
แผนธุรกิจ  

ระยะเวลาใน
การยื่น 

- ๗ วนัท าการส าหรับการยื่น
แบบออนไลน์ (EP Online) 

- ๕ สปัดาห์ ทาง SingPost 

ประมาณ ๕ สปัดาห์ ยื่นทาง
SingPost เทา่นัน้ หากได้รับ
การอนมุตัิ ผู้สมคัรจะได้รับ
หนงัสอืรับรองโดยหลกัการ 
(in-principle approval 
letter – IPA) ทางไปรษณีย์ 

ผู้สมคัรที่ได้รับ IPA มีเวลา 
๖ เดือน ในการเดินทางเข้า
ประเทศสงิคโปร์เพื่อมารับ
ใบอนญุาตด้วยตวัเอง โดย
อาจท าผา่น EP Online หรือ
ไปท่ีศนูย์ Employment 
Pass Service Centre 

ประมาณ ๖ สปัดาห์ ยื่นทาง
SingPost เทา่นัน้ หากได้รับ
การอนมุตัิ ผู้สมคัรจะได้รับ
หนงัสอืรับรองโดยหลกัการ 
(in-principle approval 
letter – IPA) ทางไปรษณีย์ 

ผู้สมคัรที่ได้รับ IPA มีเวลา 
๖ เดือน ในการเดินทางเข้า
ประเทศสงิคโปร์เพื่อมารับ
ใบอนญุาตด้วยตวัเอง โดย
ท าผา่น EP Online 

การอุทธรณ์ ในกรณีที่ถกูปฏิเสธไมใ่ห้ สามารถยื่นอทุธรณ์เป็น สามารถยื่นอทุธรณ์เป็น 
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ใบอนญุาตท างาน นายจ้าง
หรือหรือบริษัทจดัหางานที่
ได้รับการแตง่ตัง้สามารถยื่น
อทุธรณ์ผา่นทางออนไลน์ได้
ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
หลงัจากถกูปฏิเสธ โดย 
การพิจารณาข้ออทุธรณ์จะ
ใช้เวลาไมต่ ่ากวา่ ๓ สปัดาห์ 

ลายลกัษณ์อกัษรได้ที่ MOM 
ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
หลงัทราบวา่ถกูปฏิเสธ 

ลายลกัษณ์อกัษรได้ที่ MOM 
โดยไมม่ีก าหนดระยะเวลา 
แตต้่องมีเอกสารสนบัสนนุ
เพิ่มเติม เช่น แผนธุรกิจ หรือ
สญัญาการลงทนุ 

ผู้ติดตาม* 

 

 

 

 

เฉพาะผู้ที่ถือ EP ที่มีรายได้
ตัง้แต ่๕,๐๐๐ ดอลลาร์
สงิคโปร์ตอ่เดือนเทา่นัน้ 

Dependent’s Pass ส าหรับ 

-  คูส่มรสที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย 

- บตุรที่ยงัไมแ่ตง่งานและมี
อายไุมเ่กิน ๒๑ ปี (รวมถึง
บตุรบญุธรรม) 

Long Term Visit Pass
ส าหรับ 

- คูส่มรสที่ไมไ่ด้จดทะเบียน 
(Common-law Spouse) 

- บตุรที่มีอาย ุ
๒๑ ปี ขึน้ไป ที่ยงัไมไ่ด้
แตง่งาน และมีความพิการ
ทางกายหรือจิตใจ  

- บตุรเลีย้งที่มีอาย ุ
ไมเ่กิน ๒๑ ปี ที่ยงัไมไ่ด้
แตง่งาน 

- บิดามารดา (ส าหรับ EP 
Holder ที่มีรายได้ไมต่ ่ากวา่ 
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์

Dependent’s Pass ส าหรับ 

-  คูส่มรสที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย 

- บตุรที่ยงัไมแ่ตง่งานและมี
อายไุมเ่กิน ๒๑ ปี  

Long Term Visit Pass
ส าหรับ 

- คูส่มรสที่ไมไ่ด้จดทะเบียน 
(Common-law Spouse) 

- บตุรที่มีอาย ุ
๒๑ ปี ขึน้ไป ที่ยงัไมไ่ด้
แตง่งาน และมีความพิการ
ทางกายหรือจิตใจ  

- บตุรเลีย้งที่มีอาย ุ
ไมเ่กิน ๒๑ ปี ที่ยงัไมไ่ด้
แตง่งาน 

- บิดามารดา 

 

ผู้ที่เคยตอ่อาย ุEntrePass 
มาแล้วเทา่นัน้ที่สามารถน า
ผู้ติดตามเข้ามาในสงิคโปร์
ได้ โดยเกณฑ์การพิจารณา
อนมุตัิให้น าผู้ติดตามเข้ามา
จะขึน้อยูก่บัจ านวนเงินท่ีใช้
ไปในธุรกิจและจ านวนงานท่ี
สร้างในประเทศ ดงันี ้

- คูส่มรสและบตุร: ต้องใช้
เงินไปไมต่ ่ากวา่ ๑๕๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สงิคโปร์ และสร้าง
งานไมต่ า่กวา่ ๔ อตัรา 

- บิดามารดา: ต้องใช้เงินไป
ไมต่ ่ากวา่ ๓๐๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สงิคโปร์ และสร้าง
งานไมต่ า่กวา่ ๘ อตัรา 

ผู้ติดตามที่จะได้ 
Dependent’s Pass ได้แก ่

- คูส่มรสที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย 

- บตุรที่ยงัไมแ่ตง่งานและมี
อายไุมเ่กิน ๒๑ ปี  

ผู้ติดตามที่จะได้ LTVP 
ได้แก่ 
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เทา่นัน้) - คูส่มรสที่ไมไ่ด้จดทะเบียน  

- บตุรที่มีอาย ุ
มากกวา่ ๒๑ ปี แตม่ีความ
พิการทางกายหรือจิตใจ  

- บตุรเลีย้งที่ยงัไมแ่ตง่งาน
และมีอายไุมเ่กิน ๒๑ ปี 

- บิดามารดา 

เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
ส าหรับข้อมูล
เพิ่มเติม 

http://beta.mom.gov.sg/e
n/passes-and-
permits/employment-
pass (ส าหรับ EP Online ด ู
http://www.mom.gov.sg/s
ervices-forms/Pages/ep-
online.aspx)  

http://www.mom.gov.sg/p
asses-and-
permits/personalised-
employment-pass 

http://www.mom.gov.sg/p
asses-and-
permits/entrepass 

ที่มา รวบรวมโดยผู้วิจยั 
* ผู้ ติดตามที่ถือ Dependent’s Pass สามารถท างานได้ภายใต้ Dependent’s Pass หากนายจ้างของผู้ ถือ Dependent’s Pass 
ได้รับหนงัสือยินยอม (Letter of Consent) จาก MOM  สว่นผู้ติดตามของ EP ที่ถือ LTVP สามารถพ านกัในสิงคโปร์ได้ หากต้องการ
ท างานในสิงคโปร์ต้องขอใบอนญุาตท างานแยกตา่งหาก 

ส าหรับผู้ ติดตามท่ีถือ Dependent’s Pass รวมถึงคู่สมรสตามกฎหมายของพลเมือง
สิงคโปร์หรือผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ท่ีถือ LTVP ท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน ท่ีต้องการท างาน 
ในสิงคโปร์ ต้องได้รับการตอบรับเข้าท างานในสิงคโปร์แล้วให้นายจ้างหรือบริษัทจดัหางานท่ีได้รับ
การแต่งตัง้ต้องย่ืนเร่ืองขอหนงัสือยินยอม (Letter of Consent) จาก MOM โดยไม่มีคา่ธรรมเนียม 
ในการย่ืนผ่าน EP Online จะใช้เวลา ๗ วนัท าการ และการย่ืนทางไปรษณีย์จะใช้เวลา ๕ สปัดาห์  
อนึ่ง หนงัสือยินยอมต้องใช้ประกอบกับ Dependent’s Pass หรือ LTVP เท่านัน้ และจะสิน้อายุ
ทันทีท่ี Dependent’s Pass หรือ LTVP หมดอายุ หรือในกรณีท่ีนายจ้างแจ้งว่าการจ้างงาน 
สิน้สดุลง๑๒๒ 

                                                   
๑๒๒ Ministry of Manpower, “Eligibility for Letter of Consent,” http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/letter-of-

consent/eligibility (สืบค้นเม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๕๘). 

http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/employment-pass
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/employment-pass
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/employment-pass
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/employment-pass
http://www.mom.gov.sg/services-forms/Pages/ep-online.aspx
http://www.mom.gov.sg/services-forms/Pages/ep-online.aspx
http://www.mom.gov.sg/services-forms/Pages/ep-online.aspx
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/letter-of-consent/eligibility
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/letter-of-consent/eligibility
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ข) แรงงานทักษะและกึ่งทักษะ (Skilled and semi-skilled workers) 

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอใบอนุญาต ๒ ประเภท ได้แก่ S Pass ส าหรับแรงงานทักษะ เช่น  
ช่างเทคนิค ช่างซ่อมรถยนต์ และ Work Permit ส าหรับแรงงานกึ่งทักษะในภาคก่อสร้าง 
อตุสาหกรรม การเดินเรือทะเล หรือภาคบริการ โดยใบอนญุาตทัง้สองประเภทจะต้องท าการย่ืน
โดยนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานท่ีได้รับการแต่งตัง้เท่านัน้  และเช่นเดียวกับกรณี EP ผู้ ท่ีถือ 
S Pass และ WP ไม่สามารถท างานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีขออนุญาตไว้ หากมีการเปล่ียนงานหรือ
นายจ้าง จะต้องให้นายจ้างใหม่ขอใบอนญุาตใหม่ให้  ใบอนุญาตทัง้สองประเภทมีอาย ุ๒ ปี และ
สามารถตอ่อายไุด้โดยนายจ้างหรือบริษัทจดัหางานท่ีได้รับการแตง่ตัง้ต้องเป็นผู้ด าเนินเร่ือง 

(๑) S Pass จะออกให้กบัคนตา่งด้าวท่ีมีทกัษะฝีมือแรงงานระดบักลางท่ีมีระดบัเงินเดือน
ไม่ต ่ากว่า ๒,๒๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  โดยนายจ้างต้องท าประกันสุขภาพให้ลูกจ้างผู้ ถือ S Pass  
ทุกคนในวงเงินไม่ต ่ากว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อปีและต่อคน๑๒๓ อนึ่ง ผู้ ถือ S Pass ท่ีมี
รายได้ไม่ต ่ากว่า ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านัน้ จึงจะมีสิทธิขอ Dependant’s Pass ให้กับ
ผู้ติดตาม เฉพาะคูส่มรสตามกฎหมายและบตุรท่ียงัไม่ได้แตง่งานและมีอายไุม่เกิน ๒๑ ปี (รวมทัง้
บุตรบุญธรรม) แต่หากคู่สมรสและบุตรไม่มีคุณสมบตัิท่ีจะได้ Dependant’s Pass ผู้ ถือ S Pass 
อาจน าผู้ติดตามมาอยู่ท่ีสิงคโปร์โดยขอ Long Term Visit Pass ได้ อนึ่ง การจ้างแรงงานประเภท 
S Pass มีข้อจ ากัดด้านเพดานการจ้างงานและอัตราภาษีแรงงานต่างชาติ (Foreign Worker 
Levy) ตามท่ีก าหนดโดย MOM โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายภาษีดงักล่าว (ดูตารางท่ี 
๒.๕) 

ตารางท่ี ๒.๕ เพดานการจ้างงานและอัตราภาษีแรงงานต่างด้าวประเภท S Pass 

ประเภท
ของธุรกิจ 

ขัน้แรงงาน 
(Tier)๑๒๔ 

เพดานการจ้างงาน อัตราภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) 

รายเดือน รายวัน 

ภาค
บริการ 

Tier 1  ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนแรงงานทัง้หมด   ๓๑๕ ๑๐.๓๖ 

Tier 2 เกินร้อยละ ๑๐ แตไ่มเ่กินร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนแรงงานทัง้หมด 

๕๕๐ ๑๘.๐๙ 

                                                   
๑๒๓ Ministry of Manpower, “S Pass – Before you apply,” http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/s-

pass/before-you-apply/Pages/default.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๒๔ เป็นการแบง่ขัน้ตามจ านวนแรงงานตา่งด้าวที่ธุรกิจจ้าง ยิ่งล าดบัขัน้สงู แสดงวา่มีการจ้างแรงงานตา่งด้าวจ านวนมาก นายจ้าง

ก็ต้องจา่ยภาษีมาก 

http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/s-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/s-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๗๗ 

ภาคอื่น 

Tier 1  ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนแรงงานทัง้หมด ๓๑๕ ๑๐.๓๖ 

Tier 2 เกินร้อยละ ๑๐ แตไ่มเ่กินร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนแรงงานทัง้หมด 

๕๕๐ ๑๘.๐๙ 

ที่มา Ministry of Manpower (MOM), “S Pass quota and levy requirements,” http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-
permits/s-pass/quota-and-levy/levy-and-quota-requirements (สืบค้นเม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๕๘). 

(๒) Work Permit (WP) เป็นใบอนุญาตส าหรับแรงงานกึ่งทกัษะ ผู้ ท่ีถือ WP ต้องมีอาย ุ
ไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี แตต้่องไม่เกิน ๕๐ ปี โดยนายจ้างต้องวางหลกัประกนั (security bond) จ านวน 
๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมทัง้ท าประกันสุขภาพให้ลูกจ้างผู้ ถือ WP ทุกคนในวงเงินไม่ต ่ากว่า 
๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ปีและตอ่คน และจดัหาท่ีพกัท่ีอยู่ในสภาพดีให้แก่ลกูจ้างด้วย  อนึ่ง 
การจ้างแรงงานประเภท WP มีข้อจ ากัดด้านเพดานการจ้างงานและอัตราภาษีแรงงานต่างชาติ
ตามท่ีก าหนดโดย MOM โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายภาษีดงักลา่ว (ดตูารางท่ี ๒.๖) 

ตารางท่ี ๒.๖ เพดานการจ้างงานและอัตราภาษีแรงงานต่างด้าวประเภท WP 

ประเภทของธุรกิจ เพดานการจ้าง ระดับทักษะ 
อัตราภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) 
รายเดือน รายวัน* 

ภาคอุตสาหกรรม 

ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 

มีทกัษะ ๒๕๐ ๘.๒๒ 
ไม่มีทกัษะ ๓๗๐ ๑๒.๑๗ 

ร้อยละ ๒๕ ขึน้ไป แต่
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 

มีทกัษะ ๓๕๐ ๑๑.๕๑ 
ไม่มีทกัษะ ๔๗๐ ๑๕.๔๖ 

ร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป แต่ไม่
เกินร้อยละ ๖๐ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 

มีทกัษะ ๕๕๐ ๑๘.๐๙ 

ไม่มีทกัษะ ๖๕๐ ๒๑.๓๗ 

ภาคบริการ 

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 

มีทกัษะ ๓๐๐ ๙.๘๗ 

ไม่มีทกัษะ ๔๒๐ ๑๓.๘๑ 

ร้อยละ ๑๐ ขึน้ไป แตไ่ม่
เกินร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 

มีทกัษะ ๔๐๐ ๑๓.๑๖ 
ไม่มีทกัษะ ๕๕๐ ๑๘.๐๙ 

ร้อยละ ๒๕ ขึน้ไป แต่
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
จ านวนลกูจ้างทัง้หมด 

มีทกัษะ ๖๐๐ ๑๙.๗๓ 
ไม่มีทกัษะ ๗๐๐ ๒๓.๐๒ 

http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/s-pass/quota-and-levy/levy-and-quota-requirements
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/s-pass/quota-and-levy/levy-and-quota-requirements


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๗๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ประเภทของธุรกิจ เพดานการจ้าง ระดับทักษะ 
อัตราภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) 
รายเดือน รายวัน* 

ภาคก่อสร้าง 

ลกูจ้างท้องถิ่นท่ีท างาน
เตม็เวลา ๑ คนตอ่
ลกูจ้างต่างด้าว  

๗ คน 

ทกัษะสงู และ
บริษัทอยู่ใน
โปรแกรม MYE** 

๓๐๐ ๙.๘๗ 

ทกัษะต ่าและ
บริษัทอยู่ใน
โปรแกรม MYE 

๕๕๐ ๑๘.๐๙ 

ทกัษะสงู และ
บริษัทได้รับการ
ยกเว้นจาก
โปรแกรม MYE 

๖๐๐ ๑๙.๗๓ 

ทกัษะพืน้ฐาน และ
บริษัทได้รับการ
ยกเว้นจาก
โปรแกรม MYE 

๙๕๐ ๓๑.๒๔ 

ภาคการผลิต 

ลกูจ้างท้องถิ่นท่ีท างาน
เตม็เวลา ๑ คนตอ่
ลกูจ้างต่างด้าว  

๗ คน 

มีทกัษะ และบริษัท
อยู่ในโปรแกรม 
MYE 

๓๐๐ ๙.๘๗ 

ไม่มีทกัษะ และ
บริษัทอยู่ใน
โปรแกรม MYE 

๔๕๐ ๑๔.๘๐ 

มีทกัษะ และบริษัท
ได้รับการยกเว้น
จากโปรแกรม MYE 

๖๐๐ ๑๙.๗๓ 

ไม่มีทกัษะ และ
บริษัทได้รับการ
ยกเว้นจาก
โปรแกรม MYE 
 

๗๕๐ ๒๔.๖๖ 

ภาคการเดินเรือทะเล 

ลกูจ้างท้องถิ่นท่ีท างาน
เตม็เวลา ๑ คนตอ่
ลกูจ้างต่างด้าว  

๔.๕ คน 

มีทกัษะ ๓๐๐ ๙.๘๗ 
ไม่มีทกัษะ ๔๐๐ ๑๓.๑๖ 

ท่ีมา Ministry of Manpower, “Work Permit (Foreign Worker) – Levy Payments,” http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-
visas/work-permit-fw/levy-payments/Pages/levy-payments.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๗). 
* อตัราภาษีรายวนัจะใช้ได้ต่อเม่ือลกูจ้างท างานไม่ครบเดือน  
** Man-Year Entitlement เป็นโปรแกรมท่ีบริษัทต้องเข้าร่วมหากต้องการน าเข้าแรงงานตา่งด้าวท่ีไม่ได้มาจากประเทศแหลง่แรงงานหลกั (Non-
Traditional Sources - NTS) ซึง่รวมถึงประเทศไทยด้วย รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาด ูMinistry of Manpower, “Work Permit- before you apply: 

http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fw/levy-payments/Pages/levy-payments.aspx
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fw/levy-payments/Pages/levy-payments.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๗๙ 

Man – Year Entitlement,” http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fw/before-you-
apply/construction/Pages/man-year-entitlements.aspx (สืบค้นเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๘). 

ส าหรับขัน้ตอนการสมคัรเพ่ือขอใบอนญุาตท างานทัง้สองประเภทจะมีทัง้หมด ๓ ขัน้ตอน 
คือ ย่ืนใบสมคัร ตรวจสอบสถานะ และรับใบอนญุาต ดงัท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี ๒.๗ ด้านลา่ง 

ตารางท่ี ๒.๗ ขัน้ตอนการขอใบอนุญาตท างานประเภท S Pass และ WP 

 ประเภทใบอนุญาต 
S Pass Work Permit 

๑. วิธีการสมัคร สามารถยื่นหลกัฐานและกรอกใบสมคัรแบบ online ที่ www.mom.gov.sg๑๒๕  หลกัฐาน
ที่ใช้ขึน้อยูก่บัอาชีพของผู้สมคัร 

คา่ธรรมเนียม ๖๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ เมื่อยื่นใบสมคัร และ
อีก ๘๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ หากได้รับ
ใบอนญุาต 

๓๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ เมื่อยื่นใบสมคัร และ
อีก ๓๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ หากได้รับ
ใบอนญุาต 

๒.  ตรวจสอบสถานะ 
 

หลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ผู้สมคัรสามารถพิมพ์หนงัสอืรับรองโดยหลกัการ  
(in-principle approval letter – IPA) ได้จากเว็บไซต์ ภายในระยะเวลา ดงันี ้ 
๗ วนัท าการ ๑ วนัท าการ 

อายกุารใช้งานของ
หนงัสอืรับรองโดย

หลกัการ 

๖๐ วนั ตามที่ระบใุนหนงัสอืรับรองโดยหลกัการ 

๓. ติดต่อขอรับใบอนุญาต  
ท่ีมา Ministry of Manpower, “Passes and Visas,” http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas (สืบค้นวนัท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๕๘) 

ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด  ๆ ของลูกจ้างหลังจากมีการออกใบอนุญาต 
นายจ้าง หรือลูกจ้างต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อ MOM ทันที  และในการขอยกเลิก
ใบอนญุาตทกุประเภท เช่น (๑) ในกรณีท่ีมีการเลิกจ้าง นายจ้างสามารถยกเลิกใบอนญุาตได้ทาง
อินเตอร์เน็ตหลงัจากมีการเลิกจ้างภายใน ๗ วนั และ (๒) ในกรณีท่ีลกูจ้างหายตวัไป นายจ้างต้อง
แจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและน าหลักฐานการแจ้งความมาแสดงเพ่ือยกเลิกใบอนุญาต
ประเภทดงักล่าว ทัง้นี ้นายจ้างต้องแจ้งการยกเลิกใบอนุญาตทุกกรณี ยกเว้นกรณีท่ีลกูจ้างได้รับ

                                                   
๑๒๕ แบบฟอร์มส าหรับ Employment Pass และ S Pass ดาวน์โหลดได้ที ่http://www.mom.gov.sg/Documents/services-

forms/passes/EP_SPass_Form8.pdf และแบบฟอร์มส าหรับ Work Permit ดาวน์โหลดได้ที ่
http://www.mom.gov.sg/Documents/services-forms/passes/FW_WP_Appln_Form.pdf (สืบค้นวนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘) 

http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fw/before-you-apply/construction/Pages/man-year-entitlements.aspx
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fw/before-you-apply/construction/Pages/man-year-entitlements.aspx
http://www.mom.gov.sg/Documents/services-forms/passes/EP_SPass_Form8.pdf%20แบบฟอร์ม
http://www.mom.gov.sg/Documents/services-forms/passes/EP_SPass_Form8.pdf%20แบบฟอร์ม


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๘๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การเปล่ียนสถานะเป็นผู้ มี ถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ (Permanent Resident) ใบอนุญาตจะ 
ถกูยกเลิกโดยอตัโนมตั ิ

การตอ่อายใุบอนญุาตมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 ส าหรับแรงงานท่ีถือ S Pass นายจ้างหรือบริษัทจดัหางานท่ีสามารถต่ออาย ุS Pass 
ของลูกจ้างได้หากเพดานการจ้างงานยังไม่เต็ม และอายุของหนังสือเดินทางของ
ลูกจ้างมีเหลือไม่ต ่ากว่า  ๗ เดือน โดยผู้ ท่ี มีบัญชี EP Online สามารถย่ืนเ ร่ือง 
ขอต่ออายุออนไลน์ได้ตัง้แต่ ๖ เดือน ก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ (ใช้เวลา ๗ วัน 
ท าการ)  หากไม่ มี  EP Online จะได้ รับแบบฟอร์มการต่ออายุทางไปรษณีย์ 
ช่วง ๓ เดือน ก่อนท่ีใบอนญุาตจะหมดอายุ แบบท่ีกรอกแล้วต้องถึง MOM ๒ สปัดาห์
ก่อนท่ีใบอนญุาตจะหมดอาย ุ(ใช้เวลา ๕ สปัดาห์) 

 ส าหรับแรงงานท่ีถือ WP นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานท่ีได้รับการแต่งตัง้สามารถ 
ย่ืนเร่ืองขอตอ่อายไุด้ตัง้แต ่๖ - ๘ สปัดาห์ ก่อนท่ีใบอนญุาตจะหมดอาย ุผ่านทาง WP 
Online โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือแรงงานท่ีสามารถตอ่อายไุด้ทางเว็บไซต์๑๒๖ 

ค) แรงงานช่ัวคราว (Temporary worker) 

แรงงานชัว่คราวในท่ีนี ้หมายถึง แรงงานตา่งด้าวท่ีต้องการเข้าไปปฏิบตัิหน้าท่ีในสิงคโปร์
ในระยะเวลาสัน้ ๆ โดยไม่ได้มีการท างานในสิงคโปร์เป็นหลัก มีใบอนุญาต ๒ ประเภท ได้แก่ 
Miscellaneous Work Pass และ Training Employment Pass๑๒๗ 

(๑) Miscellaneous Work Pass (MWP) ส าหรับผู้ ท่ีต้องการเข้าไปท างานในสิงคโปร์เป็น
เวลาไม่เกิน ๖๐ วัน เช่น การจัดงานสัมมนา การท างานด้านศาสนา หรือการท ารายงานข่าว 
เป็นต้น โดยต้องได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรในสิงคโปร์ (Singapore-based organization or 
society)  

 

 

                                                   
๑๒๖ Ministry of Manpower, “Work Permit Online for Business and Employment Agency Users,” 

http://www.mom.gov.sg/services-forms/Pages/wp-online-beau.aspx (สืบค้นเม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๕๘). 
๑๒๗ อนึ่ง ใบอนญุาตส าหรับแรงงานชัว่คราวอีกประเภท คือ Work Holiday Program นัน้ไมค่รอบคลมุบคุคลสญัชาติไทย 

http://www.mom.gov.sg/services-forms/Pages/wp-online-beau.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๘๑ 

คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีสามารถสมคัรได้มีดงันี ้

 คนต่างด้าวท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจดังานสมัมนา การประชุม การฝึกอบรม  
ท่ีเก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับงานทางด้านศาสนา เชือ้ชาติ หรือชุมชน
โดยทั่วไป หรือเป็นงานท่ีเก่ียวกับการเมืองโดยเป็นผู้ บรรยาย พิธีกร ผู้ ด าเนิน
รายการ หรือผู้ ฝึกงาน 

 คนต่างด้าวท่ีท างานด้านศาสนาท่ีจะบรรยายหวัข้อท่ีเก่ียวกับศาสนาทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 

 ส่ือมวลชนต่างด้าว นักข่าว หรือทีมงานท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้รับการสนบัสนุนโดย
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ท าขา่วหรือเขียนรายงานเร่ืองราวในสิงคโปร์ 

ในการย่ืนขอรับใบอนุญาต องค์กรในสิงคโปร์ท่ีให้การสนบัสนุนจะต้องเป็นฝ่ายด าเนิน
เร่ืองผ่านทางไปรษณีย์ (SingPost) โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ ๗๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ ๒ เดือน  

เอกสารประกอบการย่ืน ได้แก่  

- หน้าหนงัสือเดนิทางของผู้ ท่ีต้องการ MWP   

- ข้อมลูเก่ียวกบังานท่ีจะจดัโดยสรุป และ 

- ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท เช่น เอกสารรับรองการจดทะเบียนกับ ACRA  
เป็นต้น๑๒๘ 

(๒)  Training Employment Pass (TEP) ส าห รับนักศึกษา หรือพนักงานฝึกอบรม 
(trainee) ของบริษัทตา่งชาติท่ีต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในสิงคโปร์เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
โดยต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

 ในกรณีท่ีเป็นนกัศกึษา 

- หลักสูตรฝึกอบรมในสิงคโปร์นัน้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

                                                   
๑๒๘ Ministry of Manpower, “Apply for a Miscellaneous Work Pass,” http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-

permits/miscellaneous-work-pass/apply-for-a-pass (สืบค้นเม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๕๘). 

http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/miscellaneous-work-pass/apply-for-a-pass
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/miscellaneous-work-pass/apply-for-a-pass


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๘๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

- ต้องศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง๑๒๙ หรือ มีรายได้ 
ตอ่เดือนไมต่ ่ากวา่ ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- ต้องได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ 

 ในกรณีท่ีเป็นพนกังานฝึกอบรม 

- ต้องมีรายได้ไมต่ ่ากวา่ ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- ต้องได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ 

อนึ่ง ผู้ ท่ีเคยได้รับ TEP มาก่อน จะย่ืนขอ TEP ส าหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร
เดมิไมไ่ด้ 

ในการย่ืนขอรับใบอนุญาต ผู้ ท่ีต้องการให้นักศึกษา หรือพนักงานฝึกอบรมเข้ามารับ  
การฝึกอบรมในสิงคโปร์ต้องเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีคา่ธรรมเนียมในการย่ืนขอใบอนุญาตฉบบัละ 
๗๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และหากได้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอีก 
๑๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อหนึ่งใบอนุญาต การย่ืนผ่าน EP Online จะใช้เวลา ๗ วนัท าการ และ
การย่ืนทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ ๕ สปัดาห์   

เอกสารประกอบการย่ืน ได้แก่  

- หน้าหนงัสือเดนิทางของผู้ ท่ีต้องการ TEP   

- ข้อมูลท่ีเก่ียวกับหลกัสูตรฝึกอบรมโดยละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ ประเภทของ
การฝึกอบรม สถานท่ีฝึกอบรม และระยะเวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น 

- เอกสารท่ี เ ก่ียวกับวุฒิการศึกษา (educational documents) ในกรณีท่ีเป็น
นักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาให้ย่ืนหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาจาก
สถาบนัการศกึษา และหากเป็นการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการเรียนการ
สอนจะต้องมีหนงัสือรับรองดงักลา่วด้วย 

                                                   
๑๒๙ ในประเทศไทยมีทัง้หมด 2 สถาบนั ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมด ู

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/training-employment-pass/list-of-acceptable-
institutions#/?page=1&q=&facet=region&region=South%2Band%2BSouth-East%2BAsia (สืบค้นเม่ือ ๙ มกราคม 
๒๕๕๙). 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๘๓ 

โดยสรุป กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเข้าเมืองและการจ้างแรงงานตา่งด้าวในสิงคโปร์คอ่นข้าง
ยืดหยุ่นและเปิดกว้างต่อคนต่างชาติ เช่น การยกเว้นการขอวีซ่าให้กับผู้ ถือหนังสือเดินทางของ
หลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย นอกจากนีย้ังอนุญาตให้แรงงานทุกระดับเข้าไปท างานใน
สิงคโปร์ได้ โดยในหลายกรณีจะก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้จัดการและรับผิดชอบในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในสิงคโปร์เพ่ือขอใบอนุญาตท างานซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่แรงงานตา่งชาตอีิกด้วย   

๒.๔ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกจิภายใน 

กฎและระเบียบท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้และประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่อยู่ในกฎหมาย 
Companies Act (Chapter 50) ซึ่งได้น าเสนอไว้แล้วในด้านบน ในส่วนนีจ้ึงจะน าเสนอกฎเกณฑ์
เก่ียวกับธุรกิจภายใน ๓ หวัข้อ ได้แก่ กฎหมายการค้า กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายว่าด้วย
การเงินและการธนาคาร  

๒.๔.๑ กฎหมายการค้า 

การศกึษาในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในสิงคโปร์ ซึ่งการจดัตัง้
ธุรกิจในสิงคโปร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ โดยแตล่ะรูปแบบอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีตา่งกนัออกไป 
ท าให้ขัน้ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ขัน้ตอนหลัก  
มีลกัษณะท่ีไมแ่ตกตา่งกนั รูปแบบขององค์กรธุรกิจและขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

บุคคลท่ีต้องการจะประกอบธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจได้
ดงัตอ่ไปนี ้(ดตูารางท่ี ๒.๘) 

๑. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship) เป็นธุรกิจท่ีมีบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
กลุม่คณะบคุคลเป็นเจ้าของโดยไมมี่หุ้นสว่น ซึง่เจ้าของกิจการประเภทนีมี้อ านาจเต็มในการด าเนิน
ธุรกิจ แต่ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบหนีส้ินท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจทัง้หมด การจดทะเบียนจดัตัง้
กิจการประเภทนีอ้ยูภ่ายใต้กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32)  

๒. ห้างหุ้ นส่วน (Partnership) หรือห้างหุ้ นส่วนสามัญ อยู่ภายใต้ Partnership Act 
(Chapter 391) เป็นธุรกิจท่ีจัดตัง้โดยผู้ เป็นหุ้ นส่วนตัง้แต่ ๒ ถึง ๒๐ คน การจดทะเบียนจัดตัง้ 
ห้างหุ้นสว่น อยูภ่ายใต้กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32)  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๘๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๓. ห้างหุ้ นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) อยู่ภายใต้  Limited Partnership Act 
(Chapter 163B) โดยเป็นธุรกิจท่ีประกอบด้วยหุ้นส่วนท่ีไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) 
อย่าง น้อย ๑ คนและหุ้ นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partner) อีกอย่าง น้อย ๑ คน  
การจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นสว่น อยูภ่ายใต้กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32)  

๔. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Liability Partnership) อยู่ภายใต้ Limited 
Liability Partnership Act (Chapter 163A) โดยเป็นธุรกิจท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากผู้ เป็นหุ้ นส่วน สามารถด าเนินการฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้อง หรือท านิติกรรมในนามของ  
ห้างหุ้นส่วนได้ โดยผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนีส้ินท่ีเกิดจากตวัห้างหุ้นส่วนหรือ  
เกิดจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าท่ีผิดพลาดของผู้ เป็นหุ้นส่วนรายอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม  
ผู้ เป็นหุ้นสว่นยงัต้องรับผิดชอบตอ่หนีส้ินท่ีเกิดจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าท่ีผิดพลาด
ของตวัเอง การจดทะเบียนจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน อยู่ภายใต้กฎหมาย Business Registration Act 
(Chapter 32) 

๕. บริษัท (Company) อยู่ภายใต้  Companies Act (Chapter 50) โดยเป็นธุรกิจท่ีมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกรรมการและผู้ ถือหุ้น บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นอย่าง น้อย 
๑ คน ถือหุ้นอย่างน้อย ๑ หุ้น โดยอาจมีมูลค่าของหุ้นเพียง ๑ ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ได้ นอกจากนี ้
กฎหมายก าหนดให้ต้องมีกรรมการบริษัทซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างน้อย ๑ คน 
โดยกรรมการอาจเป็นคนเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นก็ได้ นิติบคุคลในรูปแบบบริษัทสามารถจ าแนกได้เป็น 
๓ ประเภทดงันี ้

 บริษัทเอกชนจ ากัดโดยหุ้ น (Private Company Limited by Shares) เป็นบริษัทท่ี
ด าเนินธุรกิจภายในสิงคโปร์ท่ีมีจ านวนผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน ๕๐ คน 

 บริษัทมหาชนจ ากัดโดยหุ้ น (Public Company Limited by Shares) เป็นบริษัทท่ี
ด าเนินธุรกิจภายในสิงคโปร์ท่ีมีจ านวนผู้ ถือหุ้นมากกว่า ๕๐ คน และสามารถเพิ่ม
ทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stocks) หรือหุ้นกู้  (Debentures) แก่
ประชาชนหรือนิตบิคุคลทัว่ไปได้ 

 บริษัทมหาชนจ ากัดโดยการรับประกัน (Public Company Limited by Guarantee) 
เป็นบริษัทท่ีด าเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การสาธารณะประโยชน์ของประเทศ อาทิ กิจการท่ีเก่ียวกบัศิลปะการแสดง หรือเพ่ือ
การกศุลตา่ง ๆ  

กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้ นส่วนสามัญ และห้างหุ้ นส่วนจ ากัด ไม่มีสถานะเป็น 
นิตบิคุคลจงึไมส่ามารถด าเนินการฟ้องร้องได้ ไมส่ามารถครอบครองทรัพย์สินได้ และผู้ เป็นเจ้าของ
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กิจการเจ้าของคนเดียว ผู้ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั และผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากดัจะต้องรับผิดชอบตอ่หนีส้ินโดยไม่จ ากัด ชาวต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียน
ธุรกิจเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นสว่นได้  

ตารางท่ี ๒.๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบองค์กรธุรกิจ 

รายละเอียด ธุรกิจเจ้าของ
คนเดียว 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
สามัญ 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัด 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัดความรับ
ผิด 

บริษัทจ ากัด 

จ านวนหุ้นสว่น เจ้าของคนเดียว
หรือคณะบคุคล 

ตัง้แต ่๒-๒๐ 
คน 

หุ้นสว่นประเภท
จ ากดัความรับ
ผิด ตัง้แต ่๑ คน
ขึน้ไป และ
หุ้นสว่นประเภท
ไมจ่ ากดัความ
รับผิด ตัง้แต ่ 
๑ คน ขึน้ไป 

หุ้นสว่นตัง้แต ่๒ 
คนขึน้ไป 

- บริษัทจ ากดั  
ผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 
๕๐ คน  

- บริษัทมหาชน 
ผู้ ถือหุ้นจะน้อย
หรือมากกวา่ 
๕๐ คน ก็ได้ 

ผู้ที่สามารถ
จดัตัง้ธุรกิจ 

คนสญัชาติ
สงิคโปร์  
ผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่าวร
ในสงิคโปร์ ผู้ที่
ถือวีซา่ท างาน 
หรือ
ชาวตา่งชาติที่มี
ผู้จดัการท้องถ่ิน
ส าหรับการท า
ธุรกิจ  

คนสญัชาติ
สงิคโปร์  
ผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่าวร
ในสงิคโปร์ ผู้ที่
ถือวีซา่ท างาน 
หรือ
ชาวตา่งชาติที่มี
ผู้จดัการท้องถ่ิน
ส าหรับการท า
ธุรกิจ 

ชาวตา่งชาติ 
คนท้องถ่ิน หรือ
บริษัท (กรณีที่
หุ้นสว่นประเภท
ไมจ่ ากดัความ
รับผิดอาศยัอยู่
นอกสงิคโปร์จะ 
ต้องมีผู้จดัการ
ท้องถ่ิน)  

ชาวตา่งชาติ 
คนท้องถ่ิน หรือ
บริษัท แตต้่องมี
ผู้จดัการท้องถ่ิน
ส าหรับการท า
ธุรกิจ 

ชาวตา่งชาติ 
คนท้องถ่ิน หรือ
บริษัท แตต้่องมี
กรรมการ
ท้องถ่ินส าหรับ
การท าธุรกิจ 

สถานะทาง
กฎหมาย 

ไมเ่ป็นนิติบคุคล ไมเ่ป็นนิติบคุคล ไมเ่ป็นนิติบคุคล เป็นนิติบคุคล เป็นนิติบคุคล 

การเป็นเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์  

สามารถ
ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์
ได้ 

ไมส่ามารถ
ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์
ในช่ือธุรกิจได้ 

ไมส่ามารถ
ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์
ในช่ือธุรกิจได้ 

สามารถ
ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์
ในช่ือธุรกิจได้ 

สามารถ
ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์
ในช่ือธุรกิจได้ 

ประเภทภาษี เงินได้บคุคล
ธรรมดา 

เงินได้บคุคล
ธรรมดา 

เงินได้บคุคล
ธรรมดา 

เงินได้บคุคล
ธรรมดา 

เงินได้นิติบคุคล 
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๒-๘๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

รายละเอียด ธุรกิจเจ้าของ
คนเดียว 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
สามัญ 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัด 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัดความรับ
ผิด 

บริษัทจ ากัด 

(ส าหรับหุ้นสว่น
ที่เป็นบคุคล
ธรรมดา) / 
เงินได้นิติบคุคล
(ส าหรับหุ้นสว่น
ที่เป็นนิติบคุคล) 

(ส าหรับหุ้นสว่น
ทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดา) / 
เงินได้นิติบคุคล 
(ส าหรับหุ้นสว่น
ที่เป็นนิติบคุคล) 

เง่ือนไขการจด
ทะเบียน 

จดทะเบยีน 
ปีแรกและต้อง
ตอ่อายรุายปี 

จดทะเบยีน 
ปีแรกและต้อง
ตอ่อายรุายปี 

จดทะเบยีน 
ปีแรกและต้อง
ตอ่อายรุายปี 

จดทะเบยีน 
ปีแรกเพียง 
ครัง้เดยีว 

จดทะเบยีน 
ปีแรกเพียง 
ครัง้เดยีว 

การเลกิกิจการ เลกิกิจการโดย
จดุประสงค์ของ
เจ้าของ หรือ
เนื่องจากการ 
ไมต่อ่อายรุายปี 

เลกิกิจการโดย
จดุประสงค์ของ
เจ้าของ หรือ
เนื่องจากการ 
ไมต่อ่อายรุายปี 

เลกิกิจการ
เนื่องจากปัญหา
หนีส้นิของ
หุ้นสว่นประเภท
ไมจ่ ากดัความ
รับผิดหรือ
เนื่องจากการไม่
ตอ่อายรุายปี 

เลกิกิจการโดย
จดุประสงค์ของ
หุ้นสว่น หรือ
ปัญหาด้าน
หนีส้นิ 

เลกิกิจการโดย
จดุประสงค์ของ
ผู้ ถือหุ้น หรือ
ปัญหาด้าน
หนีส้นิ  

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ  

กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32) เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกระบวนการ
ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในภาพรวม  โดยธุรกิจทุกรูปแบบท่ีจัดตัง้ในสิงคโปร์จะต้อง 
จดทะเบียนจดัตัง้กบั ACRA ภายใต้ Business Registration Act (Chapter 32) อนึ่ง การประกอบ
อาชีพบางประเภทส าหรับบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนจัดตัง้กับ ACRA ได้แก่  
คนหาบเร่ ช่างฝีมือในประเทศ คนขบัรถแท๊กซ่ี คนขับรถสามล้อรับจ้าง คนขบัเรือจ้าง เกษตรกร 
เจ้าของบ่อเลีย้งกุ้ ง ปลา รวมทัง้ ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น สถาปนิก แพทย์ นกักฎหมาย นกับญัชี  
แตห่ากผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านีจ้ดัตัง้บริษัท เช่น บริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทรับท าบญัชี
จะต้องจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบั ACRA นอกจากนี ้องค์กรบางประเภท อาทิ หน่วยงานภาครัฐท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย สมาคม เป็นต้น ได้รับยกเว้นไมต้่องจดทะเบียนจดัตัง้กบั ACRA เชน่กนั  

  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๘๗ 

การจดทะเบียนของบริษัทตา่งชาตสิามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่  

๑. บริษัทเอกชน (Private Limited Company) ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ บริษัทเอกชน
จ ากัดโดยหุ้ น (Private Company Limited by Shares) บริษัทมหาชนจ ากัดโดยหุ้ น (Public 
Company Limited by Shares) เป็นต้น  

๒. ส านกังานสาขา (Foreign Branch Office) บริษัทตา่งชาติท่ีมีส านกังานอยู่ประเทศอ่ืน 
สามารถมาจัดตัง้สาขาในสิงคโปร์ได้ โดยต้องมีตัวแทนในสิงคโปร์เพ่ือด าเนินการแทนบริษัท
ตา่งชาตนิัน้ ซึง่ตวัแทนจะต้องมีถ่ินพ านกัถาวรในสิงคโปร์ 

๓. ส านักงานตัวแทน (Representative Office) บริษัทต่างชาติสามารถตัง้ส านักงาน
ตัวแทนในสิงคโปร์ได้ โดยมีหน้าท่ีในการศึกษาตลาดและการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และ
ประสานงานในนามของบริษัทแม่ แตไ่ม่มีสิทธิด าเนินธุรกิจได้โดยตรง การจดัตัง้ส านกังานตวัแทน
จะต้องขออนุญาตจาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) ยกเว้นการจัดตัง้
ส านักงานตวัแทนของธุรกิจธนาคารและประกันภัยต้องขออนุญาตจาก Monetary Authority of 
Singapore (MAS) 

มาตรา ๒๐ ก าหนดให้การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในสิงคโปร์ท าได้โดยการจดทะเบียน  
ผ่านระบบ online (BizFile)๑๓๐ เท่านัน้ ผู้ ประกอบการสามารถด าเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ  
การจดทะเบียนด้วยตนเอง และการใช้บริการจากบริษัทผู้ เ ช่ียวชาญห รือบริษัทท่ีปรึกษา 
ทางกฎหมาย เพ่ือให้ช่วยส่งค าขอจดทะเบียนออนไลน์ในนามของผู้ ประกอบการ อย่างไรก็ดี 
กฎหมายไม่อนญุาตให้ผู้ประกอบการตา่งชาติจดทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (BizFile) 
ต้องว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนแทนเท่านัน้ (มาตรา ๗) ขัน้ตอน 
การจดทะเบียนของธุรกิจตา่งชาตจิ าแนกเป็น ๔ ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้(ดรููปท่ี ๒.๒ ด้านลา่ง) 

  

                                                   
๑๓๐ เป็นระบบการสืบค้นข้อมลูและการจดทะเบียนออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ที่จดัท าขึน้โดย ACRA เพ่ือชว่ยอ านวยความสะดวกส าหรับ

การประกอบธุรกิจ โดยการให้บริการออนไลน์จะมีลกัษณะ e-services ที่เชื่อมโยงการให้บริการและข้อมลูต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ
หลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 
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รูปท่ี ๒.๒ ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาตขิองสิงคโปร์  

 
ที่มา: กรมพฒันาธุรกิจการค้า, “การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์,” http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf  
(สืบค้นเม่ือ ๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 

  

http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf
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๑. การขออนญุาตประกอบธุรกิจ  

ผู้ ประกอบการต่างชาติต้องย่ืนขออนุญาตเข้ามาประกอบธุ รกิจในสิงคโปร์จาก 
กระทรวงแรงงาน จากนัน้จงึด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจกบั ACRA  

๒. การขอจองช่ือบริษัท (นิตบิคุคล) 

หลงัจากได้รับอนมุตัจิากกระทรวงแรงงาน นกัลงทนุตา่งชาติสามารถย่ืนขอจดทะเบียนกบั 
ACRA ได้โดยเร่ิมจากการย่ืนค าขออนมุตัิและขอจองช่ือนิติบคุคลผ่านทางระบบออนไลน์ BizFile 
โดยใช้รหสั SingPass๑๓๑    

๓. การจดทะเบียนโดยบริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ 

ผู้ประกอบการตา่งชาติไม่สามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง จะต้องว่าจ้างให้บริษัท
รับจดทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ โดยบริษัทรับจดทะเบียนจะเป็นผู้กรอกข้อมลูออนไลน์ผ่าน
ระบบ BizFile และด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียน 

๔. การย่ืนค าขอจดทะเบียนกบั ACRA 

หลังจากท่ี ACRA ได้รับค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบผ่านระบบ BizFile 
เรียบร้อยแล้ว ACRA จะใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๑๕ นาที  และจะแจ้งผลการจดทะเบียนและ
หมายเลขการจดทะเบียนผา่นทาง e-mail 

 หลังการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ มาตรา ๑๗๑ แห่ง Companaies Act (Chapter 50) 
ก าหนดให้บริษัทต่างชาติต้องแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประจ าอยู่ในสิงคโปร์
ภายใน ๖ เดือนแรกของการด าเนินกิจการ โดยจะต้องจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 
๑๘ เดือน หลังจากจัดตัง้กิจการ และจัดในครัง้ต่อไปเป็นประจ าทุกปี หลังจากนัน้ต้องรายงาน
ผลตอบแทนประจ าปีต่อนายทะเบียนภายในเวลา ๑ เดือน นับจากการประชุมสามัญประจ าปี 
นอกจากนี ้บริษัท (Company Limited) จะต้องแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายใน ๓ เดือน หลงัจากก่อตัง้
บริษัท โดยผู้สอบบญัชีจะต้องสอบบญัชีรายปีและส่งผลการสอบบญัชีให้กบั ACRA ภายในเวลา 
๑ เดือน หลงัจากการประชมุสามญัประจ าปี ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทมีผู้ ถือหุ้นน้อยกว่า ๒๐ ราย และมี
รายรับน้อยกวา่ ๕ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ใน ๑ รอบปีการเงิน ไม่ต้องแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและไม่ต้อง
ท าการสอบบญัชี  

                                                   
๑๓๑ เป็นรหัสลบัที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการเข้าถึงระบบ e-services ของหน่วยงานรัฐ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด าเนินการตัง้ 

รหสัลบัด้วยตนเองตามเง่ือนไขที่ก าหนด ซึง่ผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนรหสัลบัทกุ ๒ ปีเน่ืองจากรหสัลบันีจ้ะหมดอายทุกุ ๆ ๒ ปี  
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การด าเนินการหลงัจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้ นส่วนสามญั ธุรกิจ
จะต้องด าเนินการภายใต้ช่ือธุรกิจท่ีได้จดทะเบียนไว้ และต้องพิมพ์เลขทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
(registration number) ไว้บนเอกสารทุกชนิดท่ีใช้ประกอบธุรกิจ รวมทัง้ต้องด าเนินการต่ออายุ 
การจดทะเบียนรายปีให้ตรงเวลาผา่น BizFile  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้องพิมพ์เลขทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ (Unique Entity Number) ไว้บน
เอกสารทุกชนิดท่ีใช้ประกอบธุรกิจ  อนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ (income tax) 
ของรายได้ท่ีเกิดจากห้างหุ้นส่วน โดยหุ้นส่วนแตล่ะคนจะถกูเก็บภาษีตามสดัส่วนของรายได้ท่ีเกิด
จากห้างหุ้นส่วน๑๓๒ ดงันัน้ หากธุรกิจมีผลก าไรจากการประกอบการ จะต้องน ารายได้มาค านวณ
เสียภาษีเ งินไ ด้บุคคลธรรมดา  หรือภาษีเ งินไ ด้นิติบุคคลขึน้อยู่กับสถานะของหุ้ นส่วน 
แตล่ะรายว่าเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล รวมทัง้ต้องด าเนินการตอ่อายกุารจดทะเบียนรายปี
ให้ตรงเวลาผา่น BizFile นอกจากนี ้หากห้างหุ้นสว่นต้องการจะเลิกประกอบธุรกิจ หุ้นส่วนประเภท
ไม่จ ากัดความรับผิดจะต้องย่ืนเอกสาร Notice of Cessation of Business ผ่าน BizFile และหาก
หุ้นสว่นประเภทจ ากดัความรับผิดถอนหุ้น จะมีผลท าให้การจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจ ากดัต้อง
หยดุระงบัชัว่คราวจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้หุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผิดคนใหม่ 

กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด ผู้ จัดการห้างหุ้นส่วนจะต้องจัดท ารายงานประจ าปี 
(Annual declaration) ย่ืนต่อ ACRA เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดความสามารถในการจ่ายช าระหนี  ้
ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยการย่ืนรายงานประจ าปีในปีแรกจะต้องด าเนินการภายใน  
๑๕ เดือน นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

๒.๔.๒ กฎหมายภาษีอากร 

ระบบภาษีของสิงคโปร์ประกอบด้วยภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมหลายประเภท  
โดยภาษีหลักได้แก่ ภาษีเงินได้ (Income taxes) ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services 
Tax – GST) ภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และอากรแสตมป์ (Stamp Duty) นอกจากนี ้
สิงคโปร์ยงัมีการจดัท าอนุสัญญาทางด้านภาษีกับหลายประเทศ ตลอดจนการก าหนดมาตรการ
ทางด้านภาษีเพ่ือจงูใจนกัลงทนุตา่งชาติ  

  

                                                   
๑๓๒ Inland Revenue Authority of Singapore, “Partnership / Limited Liability Partnership (LLP) / Limited Partnership 

(LP),” https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Self-Employed/Learning-the-basics/Partnership-/-Limited-Liability-
Partnership--LLP--/-Limited-Partnership--LP-/ (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Self-Employed/Learning-the-basics/Partnership-/-Limited-Liability-Partnership--LLP--/-Limited-Partnership--LP-/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Self-Employed/Learning-the-basics/Partnership-/-Limited-Liability-Partnership--LLP--/-Limited-Partnership--LP-/
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ก) ภาษีเงนิได้ (Income taxes) 

ภาษีเงินได้อยู่ภายใต้กฎหมาย Income Tax Act (Chapter 134) โดยมีหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลคือ The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) ระบบภาษีเงินได้ของสิงคโปร์
จดัเก็บบนพืน้ฐานของแหล่งท่ีเกิดรายได้ ผู้ ทีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ในสิงคโปร์จึงเป็นบุคคลท่ีมี
รายได้ท่ีเกิดขึน้ในสิงคโปร์ หรือบุคคลท่ีมีรายได้ในสิงคโปร์จากการจ่ายจากภายนอกประเทศ 
(มาตรา ๑๐) ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (Corporate Income Tax) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลบังคบัใช้กับธุรกิจท้องถ่ินในสิงคโปร์และธุรกิจต่างชาติ อาทิ บริษัท 

ในเครือของธุรกิจต่างชาติ สาขาของธุรกิจในสิงคโปร์ เป็นต้น โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลของสิงคโปร์
จัดเก็บในอัตราท่ีค่อนข้างต ่า ซึ่งมีการปรับลดลงจากร้อยละ ๒๐ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ 
เหลือร้อยละ ๑๘ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ และตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ลดลงเหลือ 
ร้อยละ ๑๗ ซึง่นบัเป็นอตัราท่ีต ่าสดุในภมูิภาคเอเซีย (ดตูารางท่ี ๒.๙) 

รายได้ท่ีต้องน ามาค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบด้วย ก าไรท่ีได้รับจากการด าเนิน
ธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในสิงคโปร์ เงินปันผล ดอกเบีย้ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) ค่าเช่า และก าไรท่ี
ได้รับจากการเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ เงินบ านาญ ค่าธรรมเนียม และเงินประจ าปี  
อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์มีการยกเว้นภาษีส าหรับก าไรท่ีได้จากการขายทรัพย์สิน (Capital gains tax) 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ผลขาดทุน
สะสม เงินบริจาค เป็นต้น  

หากบริษัทเกิดผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปีนัน้ สามารถน าผลขาดทุนไปหักออกใน 
การค านวณภาษีในปีถัดไปได้สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี ้บริษัทสามารถ
น าคา่เส่ือมราคามาค านวณเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือหกัภาษีได้ โดยคา่เส่ือมราคาของโรงงานและเคร่ืองจกัร
สามารถน ามาหกัได้ร้อยละ ๑๐๐ หากสินทรัพย์ท่ีน ามาหกัคา่เส่ือมราคานัน้มีมลูคา่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์  โดยทรัพย์สินแต่ละประเภทสามารถน ามาค านวณค่าเส่ือมราคา ได้ตามอัตราท่ี
ก าหนดของแตล่ะประเภททรัพย์สิน อาทิ อาคาร ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

รายได้ท่ีจะน ามาค านวณภาษีจะต้องเป็นรายได้ท่ี เกิดขึน้ภายในปีภาษีนัน้ ๆ โดยปีภาษี 
แต่ละปีมีระยะเวลา ๑ ปี ตัวอย่างเช่น บริษัทเร่ิมปีภาษีวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันสิน้สุดปีภาษี 
คือ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากบริษัทเร่ิมปีภาษีวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ วันสิน้สุดปีภาษี 
คือ วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น 
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๒-๙๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

บริษัทแต่ละรายจะต้องย่ืนแบบฟอร์ม ECI (Estimated Chargeable Income) ซึ่ งเป็น 
แบบประมาณการรายได้ส าหรับรอบปีถัดไปต่อ IRAS โดยในเดือนสุดท้ายของปีภาษี IRAS จะแจ้ง
เตือนมายังบริษัทส าหรับการย่ืนแบบ ECI จากนัน้บริษัทจะต้องย่ืนแบบ ECI ไปยัง IRAS ภายใน 
๓ เดือน นับจากวันสิน้สุดปีภาษี และ IRAS จะส่งใบแจ้งการประเมิน (Notice of Assessment) ซึ่ง
แสดงรายการจ านวนภาษีท่ีจะต้องจ่ายมายังบริษัท และบริษัทจะต้องช าระภาษีภายใน ๑ เดือน  
นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งการประเมิน  

นอกจากการย่ืนแบบ ECI แล้ว IRAS จะส่งแบบฟอร์ม C-S มาให้บริษัทภายในเดือนเมษายน
ของทกุปี เพ่ือให้บริษัทแสดงรายการรายได้ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับใช้ในการค านวณภาษี เพ่ือขอคืนภาษี
หรือช าระภาษีเพิ่ม โดยบริษัทสามารถย่ืนแบบฟอร์ม C-S ให้กับ IRAS ได้ ๒ ทางเลือก ได้แก่ การย่ืน
เป็นเอกสาร หรือการย่ืนออนไลน์ โดยการย่ืนเป็นเอกสารจะต้องย่ืนภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  
ของทุกปี ส่วนการย่ืนออนไลน์จะต้องย่ืนภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี หลังจากนัน้ IRAS  
จะส่งใบแจ้งการประเมินมายงับริษัทว่าจะต้องขอคืนภาษีหรือช าระภาษีเพิ่ม กรณีท่ีต้องช าระภาษี
เพิ่มจะต้องช าระภายใน ๑ เดือน นับจากวันท่ีได้รับใบแจ้งการประเมิน อย่างไรก็ตาม หากบริษัท 
ไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดท่ีแจ้งในใบแจ้งการประเมิน จะต้องแจ้งกลบัไปยงั IRAS ภายใน ๒ เดือน  
นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งการประเมินพร้อมทัง้อธิบายเหตผุลในการคดัค้านใบแจ้งการประเมินด้วย 

ตารางท่ี ๒.๙ อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลของสิงคโปร์ 

เงนิได้ส าหรับค านวณภาษี (ดอลลาร์
สิงคโปร์) 

อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ส าหรับ ๓ ปีแรกของการจ่ายภาษี  

๐-๑๐๐,๐๐๐ ๐ 

๑๐๐,๐๐๑ – ๓๐๐,๐๐๐ ๘.๕ 

ตัง้แต ่๓๐๐,๐๐๑ ขึน้ไป ๑๗ 

หลงัจาก ๓ ปีแรกของการจ่ายภาษี  

๐-๓๐๐,๐๐๐ ๘.๕ 

ตัง้แต ่๓๐๐,๐๐๑ ขึน้ไป ๑๗ 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๙๓ 

 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (Personal Income Tax)  
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรและชาวต่างชาติท่ีท างานใน

สิงคโปร์เป็นเวลา ๑๘๓ วัน หรือมากกว่า จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๓.๕ – ๒๐ ในระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒ – ๒๐ 
(ดตูารางท่ี ๒.๑๐) 

รายได้ท่ีน ามาค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ประกอบด้วย ก าไรจากการค้า ก าไรจาก
การให้บริการวิชาชีพ รายได้จากการจ้างงาน เงินบ านาญ เงินประจ าปี โดยรายได้จากการจ้างงาน 
อาทิ  คา่จ้าง เงินเดือน เงินชดเชยวนัหยดุ คา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า เงินโบนสั เบีย้เลีย้ง เป็นต้น  

ส่วนผู้ ท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในสิงคโปร์จะจดัเก็บตามแหล่งท่ีมาของรายได้ อาทิ ก าไรจากการค้า 
รายได้จากการจ้างงาน (เงินเดือน เงินโบนสั คา่เบีย้เลีย้ง และอ่ืน ๆ) รายได้จากการเป็นกรรมการ
บริษัท เป็นต้น โดยรายได้จากการจ้างงานจะจดัเก็บในอตัราคงท่ีร้อยละ ๑๕ และรายได้จากแหล่ง
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสิงคโปร์จะจดัเก็บในอตัราคงท่ีร้อยละ ๒๐ 

ลกูจ้างสามารถน าคา่ใช้จ่ายในการท างาน เช่น คา่เดินทาง มาค านวณเป็นคา่ลดหย่อนได้ 
สว่นผู้ประกอบธุรกิจสว่นตวัสามารถน าคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการมาเป็นคา่ลดหย่อนได้  

ส าหรับการย่ืนภาษี ทัง้ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติต้องย่ืนแบบช าระภาษีต่อ IRAS 
ภายในวนัท่ี ๑๕ เมษายน ของทกุปี โดยเลือกช าระครัง้เดียวภายใน ๑ เดือน นบัตัง้แตย่ื่นแบบ หรือ
สามารถแบง่จา่ยเป็นงวดได้สงูสดุ ๑๒ งวด ตอ่ปี 

การยกเว้นภาษีส าหรับบุคลลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาติขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีพ านักใน
ประเทศสิงคโปร์ และประเภทของงานท่ีท า ในกรณีท่ีชาวต่างชาติมาพกัหรือท างานอยู่ในสิงคโปร์
น้อยกวา่ ๑๘๓ วนั ในรอบปีภาษี จะถือว่าไม่มีสถานะเป็นผู้ มีถ่ินพ านกัถาวรในสิงคโปร์ และหากมี
ระยะเวลาพ านกัในประเทศสิงคโปร์ไม่เกิน ๖๐ วนั รายได้จากการจ้างงานจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
น ามาค านวณภาษี เว้นแต่ชาวต่างชาติท างานเป็นกรรมการบริษัท (director) ผู้ ให้บริการด้าน 
ความบนัเทิงสาธารณะ (public entertainer) และผู้ประกอบวิชาชีพ (professional) ในสิงคโปร์ 
จะไมเ่ข้าขา่ยได้รับการยกเว้นภาษี   

หากชาวต่างชาติมีระยะเวลาพ านักในสิงคโปร์ระหว่าง ๖๑ ถึง ๑๘๒ วัน รายได้จาก 
การท างานในสิงคโปร์จะต้องน ามาค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ๑๕ หรือในอัตราก้าวหน้าของ 
ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของสิงคโปร์ ขึน้อยู่กบัว่าอตัราไหนสงูกว่า ส่วนคา่ตอบแทนกรรมการและ
รายได้อ่ืน ๆ จะต้องค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ๒๐ และหากมีระยะเวลาพ านักในประเทศ
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๒-๙๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ ๑๘๓ วัน ขึน้ไป ในรอบปีภาษี จะถือว่ามีสถานะเป็นผู้ มีถ่ินพ านักถาวรในสิงคโปร์  
ซึง่จะต้องน ารายได้ทัง้หมดมาค านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของสิงคโปร์ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของสิงคโปร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เงนิได้ส าหรับค านวณภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

๐-๒๐,๐๐๐ ๐ 

๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ ๒ 

๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ ๓.๕ 

๔๐,๐๐๑-๘๐,๐๐๐ ๗ 

๘๐,๐๐๑-๑๒๐,๐๐๐ ๑๑.๕ 

๑๒๐,๐๐๑-๑๖๐,๐๐๐ ๑๕ 

๑๖๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ ๑๗ 

๒๐๐,๐๐๑-๓๒๐,๐๐๐ ๑๘ 

ตัง้แต ่๓๒๐,๐๐๐ ขึน้ไป ๒๐ 

 

ข) ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax – GST) 

กฎหมายภาษีอากรท่ีส าคัญอีกฉบับได้แก่ Goods and Services Tax Act ซึ่งตราในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือควบคุมและก ากับการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในประเทศสิงคโปร์  
โดยจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่  

 สินค้าและบริการทัว่ไป จดัเก็บภาษีร้อยละ ๗ 

 สินค้าสง่ออก และการให้บริการระหวา่งประเทศจดัเก็บภาษีร้อยละ ๐ 

 สินค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษี GST ได้แก่ การขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
การอยู่อาศยั (อนึ่ง บริการท่ีเก่ียวข้อง เช่น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือบริการท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายในการซือ้ขาย ยังสามารถเก็บภาษี GST ได้) และบริการ 
ด้านการเงิน (Financial services)  

มาตรา ๗ แห่ง Goods and Services Tax Act ก าหนดการจดัเก็บภาษีสินค้าและบริการ
ส าหรับสินค้าและบริการท่ีบริโภคในประเทศสิงคโปร์ และสินค้าท่ีมีการน าเข้ามายังสิงคโปร์   
การจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าท่ีมีการน าเข้ามายังสิงคโปร์จะค านวณจากราคารวมของมูลค่า 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๙๕ 

การน าเข้าสินค้า ราคา CIF ค่าธรรมเนียมทางศุลกากร และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ แล้วน าผลรวม
ทัง้หมดมาค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ๗ โดยไม่ค านึงถึงจุดประสงค์ในการน าเข้าสินค้านัน้ว่า 
เพ่ือบริโภค ขาย หรือส่งออกไปยังประเทศอ่ืน อย่างไรก็ตาม การน า เข้าสินค้าบางรายการ 
ได้รับยกเว้นภาษี อาทิ การน าเข้าโลหะท่ีมีมลูคา่สงูเพ่ือการลงทนุ ( Investment Precious Metals 
– IPM) เชน่ ทอง เงิน และทองค าขาว เป็นต้น  

ธุรกิจท่ีมีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี (taxable income) เกิน ๑ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อปี   
ต้องจดทะเบียนเพ่ือเสียภาษี GST ภายใต้กฎหมายฉบบันี ้เม่ือจดทะเบียนแล้วธุรกิจเหล่านีจ้ะต้อง
คดิภาษี GST ตามท่ีก าหนด โดยอตัราปกติ คือ ร้อยละ ๗ ของราคาสินค้าและบริการ  ภาษีท่ีธุรกิจ
เก็บจากผู้ บริโภคนีเ้รียกว่า output tax ซึ่งธุรกิจต้องส่งให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ IRAS  
ส่วนภาษีท่ีเกิดจากการซือ้เพ่ือประกอบธุรกิจ หรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของธุรกิจนัน้เรียกว่า input tax 
ซึ่งธุ ร กิจสามารถขอคืนได้หากเป็นการ ซือ้ภายในประเทศจากผู้ จัดจ าหน่าย  (supplier)  
ท่ีจดทะเบียน GST และเป็นสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐาน คือ  
ใบก ากบัภาษี และใบอนญุาตน าเข้า (import permit) อนึ่ง ภาษีส่งออก (export tax) ของสิงคโปร์
อยูท่ี่ร้อยละ ๐ (ดตูารางท่ี ๒.๑๑ ด้านลา่งประกอบ) 

ตารางท่ี ๒.๑๑ อัตราภาษี GST 

 สินค้าและบริการที่เก็บภาษีได้ สินค้าและบริการที่เก็บภาษีไม่ได้ 
อัตราภาษี      
ร้อยละ ๗ 

อัตราภาษี      
ร้อยละ ๐ 

ที่ได้รับการยกเว้น ที่ไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขต GST 

สนิค้า การซือ้ขายใน
ประเทศเกือบทกุ
ประเภท เช่น การ
ซือ้โทรทศัน์จาก
ร้านค้าในสงิคโปร์ 

การสง่ออกสนิค้า 
เช่น การขาย
โทรทศัน์ให้ลกูค้าใน
ตา่งประเทศ โดย
โทรทศัน์นัน้ต้องถกู
สง่ออกจากสงิคโปร์ 

การซือ้ขายหรือเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ 
การอยูอ่าศยัที่ไมม่ี
เฟอร์นิเจอร์ และการ
น าเข้า IPM 

การซือ้ขายทีเ่กิดใน
ตา่งประเทศ โดยที่
สนิค้าไมไ่ด้เข้าหรือ
ออกจากสงิคโปร์ 

บริการ การให้บริการใน
ประเทศเกือบทกุ
ประเทศ เช่น 
บริการน าเทีย่วใน
สงิคโปร์ 

บริการท่ีถกูจดัใน
ประเภทบริการ
ตา่งประเทศ เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบินจาก
สงิคโปร์ไปไทย 

บริการด้านการเงิน 
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๒-๙๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ตวัอย่างการเก็บ GST กระเป๋าหนงั ๑ ใบ ผู้ผลิตน าชิน้ส่วน เช่น หนงัและกระดมุเข้ามา
ประกอบในสิงคโปร์ รวมทัง้หมดราคา ๑๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต้องเสีย GST ร้อยละ ๗  
เป็นเงิน ๗ ดอลลาร์สิงคโปร์ แตส่ามารถขอคืนภาษีจาก IRAS ได้เน่ืองจากเป็น input tax โดยกรอก
แบบฟอร์มและย่ืนหลักฐานต่อ IRAS๑๓๓ เ ม่ือผู้ ผลิตขายกระเป๋าให้ ร้านค้าปลีกในราคา 
๒๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องเสีย GST ให้ผู้ผลิต ๑๔ ดอลลาร์สิงคโปร์  
ซึ่งสามารถขอคืนภาษีจาก IRAS ได้เช่นกนั  ดงันัน้ ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องจ่ายคา่กระเป๋ารวม
เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๑๔ ดอลลาร์สิงคโปร์ เม่ือผู้ประกอบการค้าปลีกขายกระเป๋าหนงัให้ผู้บริโภคใน
ราคา ๓๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้บริโภคต้องเสียภาษีให้ผู้ประกอบการค้าปลีก ๒๑ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
รวมคา่กระเป๋าเป็นเงิน ๓๒๑ ดอลลาร์สิงคโปร์  

การเก็บภาษี GST ในรูปแบบดงักล่าวมีข้อดี คือ ช่วยให้สิงคโปร์สามารถเก็บภาษีเข้าใน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มท่ี โดยเรียกเก็บจากผู้ประกอบการท่ีอยู่ในฐานระบบของ 
IRAS และยงัเป็นการเก็บภาษีทางอ้อมท่ีผู้ เสียภาษีจะไม่ค่อยรู้สึกว่าก าลงัเสียภาษีอยู่ เน่ืองจาก
รวมอยู่ในค่าสินค้าและบริการแล้ว จึงท าให้สามารถลดอัตราภาษีรูปแบบอ่ืน เช่น ภาษีเงินได้ 
(income tax) ซึ่งผู้ เสียภาษีจะรู้สึกว่าถูกเก็บได้มากกว่าการเก็บภาษีทางอ้อม และส่งผลให้เกิด  
การกระตุ้ นการท างานและดึงดูดการลงทุนในประเทศ นอกจากนี ้ยังมีผลให้เกิดการออม  
ในประเทศไปในตวั เน่ืองจากราคาสินค้าและบริการท่ีรวมภาษีแล้วจะไม่ต ่าจนประชาชนใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟือย 

การคืนภาษีสินค้าให้แก่นักท่อง เ ท่ียวถูกก าหนดไ ว้ใน Good and Services Tax 
(General) Regulations ส่ ว น ท่ี  ๗  (Part VII Tourist refund scheme) ซึ่ ง สิ น ค้ า ท่ี ต้ อ ง กา ร 
ขอภาษีคืนนัน้ ต้องซือ้มาไม่เกิน ๒ เดือน ก่อนหน้าท่ีจะน าสินค้านัน้ออกจากสิงคโปร์ การขอคืน
ภาษีนักท่องเท่ียวต้องใช้หลักฐาน คือ ใบเสร็จ (receipt) หรือใบก ากับภาษี (invoice) ซึ่งแสดง
มลูคา่สินค้าและภาษี โดยมลูคา่ของสินค้าในใบเสร็จหนึง่ต้องไมต่ ่ากวา่ ๑๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

มาตรา ๔๙ แห่ง  Good and Services Tax (General) Regulations ก าหนกนิยาม
นกัทอ่งเท่ียว ดงันี ้

(๑) ในชว่ง ๒๔ เดือน ก่อนซือ้สินค้านัน้ พ านกัอยูใ่นสิงคโปร์รวมไมเ่กิน ๓๖๕ วนั และ 
(๒) ไมเ่ป็นพลเมืองหรือผู้ มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรของสิงคโปร์ และ 

                                                   
๑๓๓ แบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติมด ูInland Revenue Authority of Singapore, “For GST-registered businesses,” 

http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=4456 (สืบค้นเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=4456
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(๓) ไมเ่ป็นลกูเรือของพาหนะท่ีจะออกจากสิงคโปร์ และ 
(๔) ในชว่ง ๖ เดือน ก่อนท่ีจะซือ้สินค้านัน้ ไมไ่ด้เป็นลกูจ้างในสิงคโปร์ และ 
(๕) มีอาย ุ๑๖ ปี ขึน้ไป ในวนัท่ีซือ้สินค้านัน้ และ 
(๖) หากเป็นผู้ ถือวีซ่านกัเรียน (Student pass) ต้องไม่มีแผนจะกลบัเข้าสิงคโปร์เป็นเวลา

อยา่งน้อย ๑๒ เดือน หลงัจากท่ีออกจากสิงคโปร์แล้ว 
ภายหลังได้รับความเห็นชอบให้ได้รับภาษีคืนแล้ว นักท่องเท่ียวต้องเดินทางออกจาก

สิงคโปร์พร้อมสินค้าท่ีขอคืนภาษีภายใน ๑๒ ชั่วโมง หลังจากได้รับความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน
นกัท่องเท่ียวสามารถท าเร่ืองขอคืนภาษีได้ท่ีร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ Electronic Tourist Refund 
Scheme (eTRS) ซึ่งสามารถออกตัว๋ eTRS ควบคู่กับใบเสร็จ/ใบก ากับภาษีให้ลูกค้าน าไปขอรับ
เงินภาษีคืนได้เลยท่ีสนามบนิหรือทา่เรือ 

ค) ภาษีสรรพสามิต (Excise duty) 

ภาษีสรรพสามิตจดัเป็นภาษีทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบบั ได้แก่ Customs 
Act (Chapter 70)  Goods and Services Tax Act (Chapter 117A) และ Casino Control Act 
(Chapter 33A) ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บโดย Singapore Customs จากสินค้าอุปโภคบริโภคท่ี 
ผลิตในประเทศหรือน าเข้ามาในประเทศ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเก็บตามปริมาณ บางประเภท 
จะเก็บตามมูลค่า และบางประเภทอาจจัดเก็บจากทัง้ปริมาณและมูลค่า เน่ืองจากสิงคโปร์เป็น
เมืองทอ่งเท่ียว การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจึงค านึงถึงการควบคมุระบบขนส่งมวลชน การควบคมุ
สินค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ เป็นต้น  

สินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต อาทิ ยาสบู ปิโตรเลียม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
รถยนต์ บ่อนคาสิโน สถานบริการ คาราโอเกะ ผบั และเลาจน์  โดยโครงสร้างการจดัเก็บภาษีจะ
แตกตา่งกนัไปส าหรับสินค้าและบริการแตล่ะประเภท (ส าหรับอตัราภาษีสรรพสามิตของสินค้าและ
บริการแต่ละประเภท ปรากฏในภาคผนวกท่ี ๑) ตวัอย่างเช่น น า้มันไร้สารตะกั่วท่ีมีค่าออกเทน
ตัง้แต่ ๙๐ ขึน้ไป แต่ไม่เกิน ๙๗ จัดเก็บในอัตรา ๔.๑๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดคาลิตร รถยนต์ 
จัดเก็บในอัตราร้อยละ ร้อยละ ๒๐  บ่อนคาสิโนจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๕ เม่ือมีเงินมัดจ าใน 
การเป็นสมาชิกไม่ต ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (premium players) และร้อยละ ๑๕ 
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว (other players) เป็นต้น 

ง) Stamp Duties Act (Chapter 312)  

การจัดเก็บอากรแสตมป์ในสิงคโปร์เป็นหน้าท่ีของ IRAS เช่นกัน โดยกฎหมายท่ีก ากับ 
การ เ ก็บอากร  คือ  Stamp Duties Act (Chapter 312) อากรแสตมป์จะ เ ก็บจากเอกสาร 
บางประเภท เชน่ สญัญาเชา่ (lease) การซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ (conveyance duty) การจ านอง 
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(mortgage) และการโอนหุ้ น (share transfer) ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงอัตราอากรแสตมป์ท่ี
ประกาศใช้ส าหรับเอกสารท่ีลงวนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ตารางท่ี ๒.๑๒ อัตราอากรแสตมป์ในสิงคโปร์ 

สัญญาเช่า (lease) 
คา่เช่าเฉลีย่รายปี (Average Annual Rent – AAR) ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์
สงิคโปร์ 

ไมเ่ก็บ 

AAR เกิน ๑,๐๐๐ 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

สญัญาเช่า ๔ ปี หรือต ่ากวา่ ร้อยละ ๐.๔ ของคา่เช่าตลอด
ระยะเวลาของสญัญา 

สญัญาเช่ามากกวา่ ๔ ปีขึน้ไป ร้อยละ ๐.๔ ของสีเ่ทา่ของ AAR 
ตลอดระยะเวลาของสญัญา 

การซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ (conveyance duty) 

อากรผู้ซือ้ (Buyer’s 
Stamp Duty – BSD) 

๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์แรก ร้อยละ ๑ 
๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ ถดัไป ร้อยละ ๒ 
สว่นที่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์  ร้อยละ ๓ 
บคุคลหรือนิติบคุคลตา่งชาติที่ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยั ใช้อตัราด้านบน 
แล้วบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๕ 

อากรผู้ขาย (Seller’s 
Stamp Duty – SSD) 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่
อาศยั ถือครองไมเ่กิน ๑ ปี 

ทกุ ๑๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ ของ
๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์แรก 

๑ ดอลลาร์
สงิคโปร์ 

ทกุ ๑๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ ของ
๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ถดัมา 

๒ ดอลลาร์
สงิคโปร์ 

กรณีถือครองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยั นานกวา่ ๑ ปีไมต้่องเสยี SSD 

อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้ใน
อตุสาหกรรม 

ถือครองเกิน ๑ ปี ร้อยละ ๑๕ ของราคาขาย 
มากกวา่ ๑ ปี แต่ไมเ่กิน 
๒ ปี 

ร้อยละ ๑๐ ของราคาขาย 

มากกวา่ ๒ ปี แต่ไมเ่กิน 
๓ ปี 

ร้อยละ ๕ ของราคาขาย 

ถือครองเกิน ๓ ปี ไมต้่องจ่าย SSD 
การจ านอง (mortgage) 

ค านวนบนฐานจ านวนของสว่นประกอบหรือสิง่อ านวย
ความสะดวก (facility) ในอสงัหาริมทรัพย์หรือหุ้นที่จ านอง 

ร้อยละ ๐.๔ (อากรสงูสดุไมเ่กิน ๕๐๐ ดอลลาร์
สงิคโปร์) 

การโอนหุ้น (share transfer) 
ค านวณบนฐานมลูคา่หุ้นหรือราคาตลาด ร้อยละ ๐.๒ 
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โดยทัว่ไปแล้วเอกสารท่ีต้องติดอากรแสตมป์จะระบุว่าฝ่ายใดต้องออกค่าอากรดงักล่าว  
หากไม่ได้ระบุไว้ ให้ผู้ ต้องจ่ายอากรเป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน Third Schedule ของ Stamp Duties 
Act กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นสัญญาเช่า ให้ผู้ เช่าหรือผู้ อาศัยเป็นผู้ เสียอากร และให้เจ้าบ้านหรือ  
ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ เสียอากรส าหรับส าเนาหรือคู่ฉบับของสัญญา ในกรณีจ านองให้ผู้ ท่ีย่ืนจ านอง  
จา่ยคา่อากร สว่นกรณีโอนหุ้นให้ผู้ ท่ีได้รับโอนหุ้นเป็นคนจา่ยคา่อากร 

จ) อนุสัญญาภาษีซ้อน (Avoidance of Double Taxation Agreement) 

อนสุญัญาภาษีซ้อนเป็นความตกลงระหวา่งรัฐท่ีพยายามขจดัความซ า้ซ้อนของการจดัเก็บ
ภาษี และเพ่ือให้เกิดหลักประกันในการเสียภาษีท่ีแน่นอนและชัดเจน ท าให้การหลีกเล่ียงภาษี
ระหว่างประเทศเป็นไปได้ยาก รวมทัง้ส่งเสริมให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทนุและเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศมากขึน้ สิงคโปร์จดัท าอนุสญัญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ กว่า ๗๐ ประเทศ โดยเป็น
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ๗ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย 
และเวียดนาม 

สิงคโปร์และประเทศไทยร่วมมือจดัท าความตกลงอนุสญัญาภาษีซ้อนโดยมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา เพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับนกัลงทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนและ
ประกอบธุรกิจระหว่างสองประเทศ โดยอนุสัญญา DTA ครอบคลุมถึงผู้ ท่ีมีถ่ินพ านักถาวรใน
สิงคโปร์หรือประเทศไทย และครอบคลุมทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมาตรา ๕๐ แห่ง 
Income Tax Act (Chapter 134) ได้กล่าวถึงการได้รับเครดิตภาษีภายใต้อนุสัญญา DTA ท่ี
สิงคโปร์ท าข้อตกลงไว้กบัหลายประเทศ  

ขอบข่ายของอนุสัญญาในข้อ ๒ ระบุถึงประเภทภาษีท่ีทัง้สองประเทศผูกพันไว้ภายใต้
อนุสัญญา DTA โดยประเทศไทยผูกพันภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ส าหรับสิงคโปร์ระบุถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบคุคล 
โดยบคุคลท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้อนสุญัญา DTA จะต้องเป็นบคุคล (บคุคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคล) ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือสิงคโปร์ โดยผู้ ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศใดอาจไม่ใช่บุคคล 
ท่ีมีสัญชาตินัน้ก็ได้ ทัง้นี  ้กรณีของไทย บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในระยะเวลาหนึ่ง   
หรือหลายระยะเวลา แต่รวมกนัแล้วถึง ๑๘๐ วนั ในรอบปีภาษี หรือบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 
ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ถือว่าเป็นผู้ ท่ี มี ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ส่วนสาขานิติบุคคล
ต่างประเทศท่ีอยู่ในไทย จะถือว่ามีถ่ินท่ีอยู่ ณ ประเทศท่ีเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ผู้ ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ 
ท่ีจะใช้สิทธิภายใต้อนุสญัญา DTA จะต้องเป็นเจ้าของเงินได้ท่ีแท้จริง ในกรณีท่ีถ่ินท่ีอยู่ไม่แน่ชดั 
ผู้ใช้สิทธิจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือรับรองการมีถ่ินท่ีอยู่ด้วย  
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๒-๑๐๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การขจดัการเก็บภาษีซ้อนส าหรับสิงคโปร์ภายใต้อนสุญัญา DTA ไทย-สิงคโปร์ ข้อ ๒๓ ได้
ก าหนดให้ ภาษีไทยท่ีต้องช าระในสว่นท่ีเก่ียวกบัเงินได้จากประเทศไทย จะยอมให้ใช้เป็นเครดิตตอ่
ภาษีสิงคโปร์อนัต้องช าระในส่วนท่ีเก่ียวกับเงินได้นัน้ ในกรณีท่ีเงินได้นัน้เป็นเงินปันผลท่ีบริษัทซึ่ง
เป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และซึ่งมีหุ้นท่ี
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทผู้ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ เครดิตนัน้จะต้อง
พิจารณาถึงภาษีไทยท่ีต้องช าระโดยบริษัทนัน้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเงินได้ของบริษัทซึ่งได้จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินได้นัน้ อยา่งไรก็ตาม เครดตินัน้จะต้องไมเ่กินจ านวนภาษีสิงคโปร์ส่วนท่ีได้ค านวณไว้
ก่อนท่ีจะให้เครดติตามจ านวนท่ีเหมาะสมกบัเงินได้รายการนัน้๑๓๔ 

ผู้ เสียภาษีท่ีสามารถอ้างสิทธิบรรเทาภาระภาษีท่ีซ า้ซ้อนภายใต้อนุสัญญา DTA เพ่ือ
พิจารณาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ต้องเป็นผู้ เสียภาษีท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีภายใต้
กฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล หรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเท่านัน้ หากผู้ เสียภาษีรายใดไม่มีภาระภาษีตาม
กฎหมายดงักลา่ว ผู้นัน้จะไมส่ามารถใช้สิทธิภายใต้อนสุญัญา DTA ได้  

มาตรการลดหย่อนภาษี 

สิงคโปร์มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศให้  
มากขึน้โดยการเอือ้ประโยชน์ทางด้านภาษีในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ มาตรการจูงใจด้านภาษีส าหรับ
ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจท่องเท่ียว มาตรการจูงใจส าหรับการจัดตัง้
ส านกังานใหญ่ในสิงคโปร์ มาตรการจูงใจส าหรับกิจกรรมด้านการวิจยัและพฒันา นวตักรรม  และ
การพัฒนาผลผลิต เป็นต้น ตวัอย่างมาตรการจูงใจทางด้านภาษีท่ีส าคญั ได้แก่ Productivity and 
Innovation Credit (PIC) ซึ่งออกโดย IRAS และ Capability Development Grant (CDG) ซึ่งออกโดย 
SPRING  

 Productivity and Innovation Credit (PIC)  
มาตรการ PIC เป็นมาตรการท่ีให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีท่ีเร่ิมต้นขึน้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๘ เพ่ือช่วยกระตุ้นกิจกรรมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลผลิตในสิงคโปร์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรการนีถู้กขยายเวลาออกไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมถึง 

                                                   
๑๓๔ ASEAN Briefing, “Double Taxation Avoidance Agreement between 

Thailand and Singapore,” http://www.aseanbriefing.com/userfiles/resources-
pdfs/Thailand/DTA/ASEAN_DTA_Singapore_Thailand.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://www.aseanbriefing.com/userfiles/resources-pdfs/Thailand/DTA/ASEAN_DTA_Singapore_Thailand.pdf
http://www.aseanbriefing.com/userfiles/resources-pdfs/Thailand/DTA/ASEAN_DTA_Singapore_Thailand.pdf
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๐๑ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึน้ โดยบริษัทจะได้รับการลดหย่อนภาษี และได้รับโบนสัพิเศษ
จากการลงทนุในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ให้เลือกจ านวน ๖ กิจกรรม ดงันี ้

 การจดัอบรมพนกังาน 
 การจดทะเบียนสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 การจดลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา 
 การท ากิจกรรมเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 
 การเช่าซือ้อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกบัการท ากิจกรรม PIC 
 การลงทนุในโครงการออกแบบท่ีได้รับอนมุตัจิาก Design Singapore Council 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับสิทธิภายใต้มาตรการ PIC ได้ หากธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การด าเนินการตามกิจกรรมของ PIC อย่างน้อย ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  ภายในรอบปีบญัชี และ
ต้องมีการจ้ างงานคนท้อง ถ่ินอย่ าง น้อย ๓ คน รวมทั ง้ ต้องประกอบธุ ร กิจในสิ งคโปร์  
โดยผู้ ประกอบธุรกิจสามารถแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิภายใต้มาตรการ PIC ในแบบฟอร์ม 
การขอคืนภาษี และย่ืนตอ่ IRAS เพ่ือให้ IRAS ด าเนินการค านวณเงินโบนสัและอนมุตัิจ่ายคืนเงินให้
ในภายหลงั 

 Capability Development Grant (CDG)  
มาตรการ CDG เป็นโปรแกรมการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินโดยมีจดุประสงค์เพ่ือช่วย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการออกค่าใช้จ่ายให้ถึงร้อยละ ๗๐ ของต้นทุนโครงการ 
ท่ีเก่ียวกับการจัดอบรม การให้ค าปรึกษา ก าลังคน การพัฒนาความสามารถของธุรกิจส าหรับ 
การปรับปรุงผลผลิตและการเข้าถึงตลาด มาตรการนีจ้ะช่วยสนับสนุนกระบวนการเพิ่ม
ความสามารถของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และสามารถแขง่ขนัได้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถรับสิทธิภายใต้มาตรการ CDG โดยตรวจสอบคุณสมบัติกับ
หน่วยงาน SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board) และรับแบบฟอร์ม CDG 
เพ่ือเตรียมเอกสารและย่ืนใบสมคัรพร้อมเอกสารไปยงั SPRING เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ
ประเมินความต้องการ ศกัยภาพ และขอบเขตของโครงการของ SME แตล่ะราย และรอการอนมุตัิ
จาก SPRING 

๒.๔.๓ กฎหมายว่าด้วยการเงนิและการธนาคาร 

ก) กฎหมายเก่ียวกับตราสารและหลักทรัพย์ 

ในปัจจุบัน นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในหุ้ นผ่าน ASEAN Trading Link ซึ่งเป็น 
การเช่ือมโยงระบบซือ้ขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหุ้นอาเซียน ๗ แห่ง รวมทัง้ไทยและสิงคโปร์ 
ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ (Singapore Exchange - SGX) ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแล
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ของ  The Monetary Authority of Singapore (MAS) และ  The Securities Industry Council 
ภายใต้กฎหมาย The Securities and Futures Act (Chapter 289)  

SGX เป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ๓ ตลาดย่อย 
ในการซือ้ขาย ได้แก่ Main board Catalist และ Global quote โดยมีหลักทรัพย์รวมกันกว่า 
๑,๐๐๐ บริษัท และมีประเภทหลกัทรัพย์ท่ีหลากหลาย  

บริษัทท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้จะต้องมีคณุสมบตัิบางประการ 
อาทิ ก าไรสทุธิก่อนภาษีต้องมีมูลค่าอย่างน้อย ๗.๕ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วง ๓ ปี ท่ีผ่านมา และ 
มีก าไรสุทธิก่อนภาษีขัน้ต ่า ๑ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับแตล่ะปีในช่วง ๓ ปี ท่ีผ่านมา รวมทัง้
ต้องมีมลูคา่ตามราคาตลาดอยา่งน้อย ๘๐ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นต้น 

การน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องด าเนินการในหลายขัน้ ตอน 
ตัง้แต่การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินเข้ามาช่วยเตรียมความพร้อมของบริษัท อาทิ การจดัระบบ  
การควบคมุภายใน การตรวจสอบข้อมูลบริษัท การจดัเตรียมข้อมูลส าหรับการย่ืนค าขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และ ย่ืนค าขอเ ข้าจ ดทะเบียนในตลาดหลักท รัพ ย์  
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น จากนัน้จะต้องด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
ก่อนการย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ และย่ืนค าขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หลงัจากนัน้จงึท าการกระจายหุ้นตอ่ประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

นิยามของหลกัทรัพย์ภายใต้ The Securities and Futures Act ประกอบด้วย 

- หุ้นกู้หรือหุ้นสามญัท่ีออกหรือเสนอให้มีการออกโดยรัฐบาล 
- หุ้นกู้หรือหุ้นสามญัท่ีออกหรือเสนอให้มีการออกโดยบริษัทหรือหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ 
- สิทธิหรืออนพุนัธ์ในสว่นของหุ้นกู้  หรือหุ้นสามญั 
- สิทธิภายใต้สญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์หรืออ้างการมีวตัถุประสงค์เพ่ือปกปอ้งก าไร หรือ

หลีกเล่ียงผลขาดทนุจากความผนัผวน 
- มลูคา่หรือราคาของหุ้นกู้หรือหุ้นสามญั 
- มลูคา่หรือราคาของกลุม่ของหุ้นกู้หรือหุ้นสามญั 
- ดชันีของหุ้นกู้หรือหุ้นสามญั 
- หลกัทรัพย์ใน Collective investment scheme 
- หลกัทรัพย์ใน Business trust 
- สินค้าอ่ืน ๆ ตามท่ี MAS ก าหนด 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๐๓ 

ทั ง้ นี  ้นิยาม ข้าง ต้นไม่ หมายรวมถึ งสัญญาซื อ้ขายล่วงหน้า ท่ี มีการ ซื อ้ขายใน 
ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคาร หรือบริษัททางการเงิน และ
สินค้าอ่ืน ๆ ตามท่ี MAS ก าหนด 

เนือ้หาของบทบัญญัติท่ีส าคัญได้แก่ มาตรา ๒๑๙ ซึ่งระบุถึงพฤติกรรมการทุจริตใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยสิงคโปร์ได้ปรับปรุงเนือ้หาสาระเก่ียวกับการก าหนดวิธีการเช่ือมโยงข้อมูล
ผ่านการใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษของความผิดเก่ียวกับ 
การใช้ข้อมลูภายในไว้ในมาตรา ๒๒๑ 

นอกจากนีย้ัง มีพฤติกรรมอีกหลายรูปแบบท่ีส่อถึ งการทุจ ริตในการซื อ้ขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น การท าบัญชีเท็จ การควบคุมตลาด การป่ันหุ้ น การปล่อยข่าวเท็จ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมาตรา ๑๙๗ ถึงมาตรา ๒๐๒ กล่าวถึง
รายละเอียดของลกัษณะต้องห้ามของพฤตกิรรมเหลา่นีไ้ว้ และมาตรา ๒๐๔ ก าหนดบทลงโทษของ
ความผิดเหลา่นีไ้ว้ 

ข) กฎหมายท่ีเก่ียวกับการฟอกเงนิ 

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นแหล่งการฟอกเงินท่ีส าคัญของโลกเ น่ืองจาก  
มีระบบการเงินท่ีก้าวหน้า และมีระบบเศรษฐกิจท่ีคอ่นข้างเปิดท่ีเอือ้ตอ่การเคล่ือนย้ายเงินและทนุ  
ดงันัน้ ผู้ ท่ีประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น 
การธนาคาร ประกนัภยั การค้าหลกัทรัพย์ ส านกักฎหมาย ฯลฯ ตลอดจนการค้าขายสงัหาริมทรัพย์
ท่ีมีมูลค่าสูง และอสังหาริมทรัพย์ จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องกบักระบวนการในการฟอกเงินโดยไม่รู้ตวั ซึ่งมีความผิดตาม
กฎหมายวา่ด้วยการฟอกเงินของสิงคโปร์ด้วย 

กฎหมายแม่บทเก่ียวกับการต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร์ คือ กฎหมายว่าด้วย  
การคอร์รัปชนั ค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ (Corruption, Drug Trafficking and 
Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (Chapter 65A) หรือ  CDSA) ส าหรับ
นิยามของอาชญกรรมร้ายแรงนัน้จะระบุไว้ใน  Second Schedule ของ CDSA ซึ่งครอบคลุม 
การกระท าท่ีหลากหลายมาก เช่น การเรียกค่าไถ่ การค้าหญิงและเด็ก การจีเ้คร่ืองบินหรือเรือ  
การปลอมธนบตัรหรือเหรียญ การค้าอาวธุท่ีผิดกฎหมาย เป็นต้น 

กฎหมาย CDSA ได้ก าหนดความผิดมูลฐาน (predicate offences) ไว้ ๔ ประการ ใน
มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๗  ได้แก่ 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=48e73be4-70b9-4591-926f-d862eee67c8e;page=0;query=DocId%3Afe3027c5-b366-400e-a6ca-13817cf77e55%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=48e73be4-70b9-4591-926f-d862eee67c8e;page=0;query=DocId%3Afe3027c5-b366-400e-a6ca-13817cf77e55%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
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๒-๑๐๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

(๑) การปกปิดทรัพย์สินท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม หรือ การแปลง
ทรัพย์สินดงักล่าว (เช่น การน าเงินสดไปซือ้หุ้น) หรือโยกย้ายทรัพย์สินดงักล่าวออกนอกสิงคโปร์ 
ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๔๖ (๑) และมาตรา ๔๗ (๑) 

(๒) การซือ้หรือครอบครองทรัพย์สินท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม
โดยตรงหรือโดยอ้อม แม้จะรู้หรือมีเหตคุวรจะรู้วา่เป็นทรัพย์สินท่ีได้มาโดยผิดกฎหมาย เช่น การซือ้
เพชรในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาดอย่างมาก เป็นต้น ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๔๖ (๓) และ 
มาตรา ๔๗ (๓) 

(๓) การช่วยเหลือผู้ ท่ีกระท าผิดตามข้อ (๑) เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการถูกด าเนินคดี 
หรือยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๔๖ (๑) และมาตรา ๔๗ (๑) เช่น  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีเก่ียวพนักับกระบวนการฟอกเงิน  
โอนเงินท่ีผิดกฎหมายออกนอกประเทศ 

(๔) การชว่ยเหลือให้ผู้ ท่ีกระท าความผิดให้สามารถ 

 คงความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม
ร้ายแรง เช่น โดยการโอนผลประโยชน์ไปนอกประเทศ หรือให้นอมินี หรือการปกปิด
ผลประโยชน์ดงักล่าวโดยการใช้ช่ือปลอมในการเปิดบญัชี เป็นต้น  

 รักษาผลประโยชน์ท่ีได้มาโดยมิชอบ เชน่  การจดัตัง้กองทนุส่วนบคุคล เป็นต้น 

 แปลงผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์อ่ืน ๆ โดยการลงทุน เช่น การอ านวย 
ความสะดวกให้น าเงินท่ีผิดกฎหมายไปลงทนุในกองทนุรวมของธนาคาร เป็นต้น 

อนึ่ง ความผิดมูลฐานท่ี ๔ นี ้ต่างกับความผิดมูลฐานท่ี ๓ ตรงท่ีการเอาผิดในความผิด 
มูลฐานท่ี ๔ นัน้จะต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ ท่ีถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการ “ฟอกเงิน” จริง โดยมี
หลักฐานท่ีแสดงถึงการตกลงล่วงหน้ากับผู้ ค้ายาเสพติดหรือผู้ ท่ีก่ออาชญากรรม เช่น การท า
สญัญาค่านายหน้า เป็นต้น  ในขัน้ตอนของการพิจารณาคดีนัน้  ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้มีการกระท า
ความผิดมลูฐานท่ี ๔ นีอ้าจแก้ตา่งได้หากสามารถพิสจูน์ได้วา่  

(ก) ไม่รู้ และไม่มีเหตุท่ีควรรู้ว่าสินทรัพย์ท่ีจะใช้ในการประกอบธุรกรรมนัน้มาจาก 
การทจุริตและการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

(ข) ไมรู้่วา่การด าเนินการเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมาย  

(ค) ตัง้ใจว่าจะรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัยต่อหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน  
การต่อต้านการฟอกเงินและมีเหตุผลท่ีดีท่ีสามารถอธิบายเหตุผลของการไม่ด าเนินการ เช่น  
การถกูคกุคาม เป็นต้น 
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(ง) ได้รายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัยดงักล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีเก่ียวข้องแล้ว เช่น 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท (compliance officer) หรือ เจ้าหน้าท่ีท่ี
ดแูลเร่ืองการฟอกเงินโดยเฉพาะในสถาบนัการเงิน เป็นต้น ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔๓ (๔) และ
มาตรา ๔๔ (๔) 

บทลงโทษของการกระท าความผิดมูลฐาน ๔ ข้อ ได้แก่ โทษปรับไม่เกิน ๕ แสน 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๑๒.๕ ล้านบาท) หรือ จ าคกุไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ทัง้จ าทัง้ปรับ ในกรณี
ของบคุคลธรรมดา และโทษปรับไมเ่กิน ๑ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๒๕ ล้านบาท) ในกรณี
ของนิตบิคุคล ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๔๔ (๕) 

การท าให้ผู้กระท าผิดไหวตัว (tipping off) 

พนักงานธนาคาร นักกฎหมาย และวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องจะต้องระมัดระวังในกรณีท่ี  
ได้รับทราบ หรือมีเหตุอันควรจะทราบว่า มีการสืบสวนกรณีการฟอกเงินโดยหน่วยงานภาครัฐ  
โดยจะต้องไมแ่จ้งข้อมลูดงักล่าวตอ่ผู้ ท่ีก าลงัถกูสอบสวนเพราะการกระท าดงักล่าวมีความผิดหาก
เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน  ตัวอย่างเช่น หากพนักงานธนาคารทราบว่าหน่วยงานต่อต้าน  
การฟอกเงินก าลังตรวจสอบบัญชีลูกค้ารายหนึ่งอยู่และลูกค้ารายดังกล่าวโทรมาเพ่ือขอให้
ด าเนินการโอนเงินในบญัชีออกนอกประเทศ  พนกังานจะไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได้  แต่ก็ 
ไม่สามารถบอกลูกค้าถึงเหตผุลท่ีแท้จริงได้  จึงต้องหาเหตผุลอ่ืน ๆ มาอธิบายแก่ลูกค้า (มาตรา 
๔๘ (๑) และมาตรา ๔๘ (๒)) 

อย่างไรก็ดี  มาตรา ๔๘ (๓) ได้ให้ข้อยกเว้นแก่ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความหรือ
พนกังานของนกักฎหมายท่ีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามหน้าท่ี
ของวิชาชีพ  ตวัอย่างเช่น ส านกักฎหมายแห่งหนึ่งได้รับว่าความให้แก่ลูกค้าเก่ียวกบัข้อหาการค้า
ยาเสพติด ทนายความท่ีรับผิดชอบสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ว่าส านักงานปราบปราม 
ยาเสพติดได้โทรมาขอรายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าดังกล่าวจากส านักทนายความ   
อย่างไรก็ดี  หากการแจ้งข่าวสารดงักล่าวเป็นการช่วยเหลือให้ลกูค้ากระท าการท่ีผิดกฎหมายก็จะ
ไมไ่ด้รับการยกเว้น 

บทลงโทษของการแจ้งเตือนผู้ ท่ีกระท าผิดให้ไหวตวั คือ จ าคกุไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

การรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัย 

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีส าคญัต้องพึ่งพาสถาบนัการเงิน
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมวงเงินสูงให้รายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัยต่อหน่วยงาน 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๐๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ท่ีรับผิดชอบ  บทบัญญัติเก่ียวกับการรายงานดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา ๓๙ (๑) ซึ่งวาง
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูทัว่ไปและมาตรา ๔๓ (๓) หรือมาตรา ๔๔ (๓) ซึ่งระบเุง่ือนไข
ในการเปิดเผยข้อมลูกรณีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มาตรา ๓๙ (๑) มีข้อบญัญัติท่ีส าคญัดงันี ้(ก) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีต้องรายงานธุรกรรม 
ท่ีนา่สงสยั (ข) การรายงานครอบคลมุผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทัง้การค้ายาเสพติดและอาชญากรรม 
(ค) การรายงานนัน้รวมถึงเงินและทรัพย์สินท่ีได้มาโดยสุจริตหากแต่มีหลักฐานว่ามีเจตนาท่ี  
“จะใช้” ในการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม (เงินสะอาดแต่ธุรกรรมสกปรก) การไม่รายงาน
ธุรกรรมตามเง่ือนไขทัง้สามข้อดังกล่าวมีโทษปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
๕ แสนบาท 

มาตรา ๔๓ (๓)  และมาตรา ๔๔ (๓) ให้การคุ้ มครองผู้ ท่ีแ จ้งเบาะแสเ ก่ียวกับ 
การด าเนินการในการใช้เงินตราหรือทรัพย์สินในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการค้ายาเสพติด
หรืออาชญากรรม แม้ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย
แต่ตัดสินใจท่ีจะแจ้งก่อนท่ีจะมีการกระท าผิด หรือหลังจากท่ีมีการกระท าผิดในโอกาสแรก  
โดยสมัครใจ  อนึ่ง ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสภายใต้มาตรานีจ้ะไม่ต้องรับโทษใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับตัวตนของผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส
ดงักลา่วด้วยเพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภยั 

นอกจากการรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสยัแล้ว  สถาบนัการเงินยงัมีภาระหน้าท่ีในการเก็บ
เอกสารท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ ปี  ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
การเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร การเปิดตู้นิรภัย การโอนเงิน การกู้ เงินและรายละเอียดเก่ียวกับตวัตน 
(identification) ของลกูค้า 

ค)  ข้อตกลงด้านการลงทุน กับประเทศอาเ ซียน ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement (ACIA) 

การเปิดเสรีด้านการลงทุนมีสองมิติ  คือ การเปิดให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้ 
(investment liberalization) และการให้การคุ้มครองการลงทนุ (investment protection) ส่วนแรก
ท่ีเรียกว่า  ASEAN Investment Area (AIA) มีข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเสรี การส่งเสริม และ 
การอ านวยความสะดวกแก่การลงทุน ความตกลงดงักล่าวครอบคลมุเฉพาะธุรกิจ ๕ สาขา ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง เหมืองแร่ และป่าไม้ และภาคบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ  
ทัง้ ๕ สาขาดงักลา่ว แตไ่ม่รวมถึงการลงทนุด้านหลกัทรัพย์และการลงทนุในด้านซึ่งครอบคลมุโดย
ความตกลงอาเซียนอ่ืน ๆ   
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๐๗ 

ความตกลงด้านการลงทุนส่วนท่ีสองเป็นการคุ้ มครองการลงทุนท่ีเรียกว่า ASEAN 
Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) ความตกลงดังกล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับ 
การชดเชยคา่เสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่สงบ การเคล่ือนย้ายเงินโดยเสรี 
การอนุญาตให้นักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากกระท าผิดพันธกรณี และก่อให้เกิด 
ความเสียหายตอ่การลงทนุนัน้ ภายใต้กระบวนการระงบัข้อพิพาทระหวา่งประเทศ 

ตอ่มาเม่ือมีแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้มีการรวม
ความตกลงทัง้สองฉบบัเป็นฉบบัเดียวเรียกว่า ASEAN Comprehensive Investment Agreement 
(ACIA) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งครอบคลุมข้อก าหนดท่ีเ ก่ียวกับการเปิดเสรี  การส่ง เสริม  
การอ านวยความสะดวก และการคุ้มครองการลงทนุ  

ขอบเขตของการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ ACIA ยังคงครอบคลุมเฉพาะการลงทุน 
ใน ๕ สาขาธุรกิจดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ไม่รวมถึงการลงทุนในภาคบริการทั่วไปซึ่งจะอยู่ภายใต้  
การเจรจาในกรอบของความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  การเปิดเสรี
ภายใต้ ACIA มีลกัษณะท่ีเป็นการเปิดเสรีแบบ negative list ซึ่งหมายถึง เป็นการเปิดให้นกัลงทนุจาก
ประเทศสมาชิกสามารถลงทนุได้ในทกุสาขาของภาคอตุสาหกรรมการผลิต ยกเว้นในสาขาท่ีระบไุว้ใน
รายช่ือสาขาท่ีสงวน (reservation list) เท่านัน้  ซึ่ ง Reservation list ของสิงคโปร์ซึ่ง ย่ืนตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียดของสาขาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีข้อจ ากัดในการลงทุน
ของตา่งชาตดิงัท่ีปรากฏในตารางท่ี ๒.๑๓ ด้านลา่ง 

ตารางท่ี ๒.๑๓ รายช่ือสาขาที่สิงคโปร์สงวนไว้ใน ACIA 

สาขา ข้อสงวน 
ทกุสาขา สถาบนัการเงินที่ให้เครดิตแก่บคุคลหรือสถาบนัการเงินที่ไม่มีถ่ินที่อยู่ในสิงคโปร์ในวงเงินที่

มากกว่า ๕ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือออกหุ้นหรือหุ้นกู้ ในสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ให้แก่ผู้ ที่  
ไม่มีถ่ินฐานในสิงคโปร์จะต้องตรวจสอบว่า  ในกรณีที่จะมีการน าเงินไปใช้นอกประเทศ
จะต้องมีการจดัท าความตกลงสวอปหรือแปลงเงินดงักล่าวเป็นเงินสกุลต่างประเทศก่อนที่
จะโอนไปนอกประเทศ  
สถาบนัการเงินจะต้องไม่ให้เงินกู้สกุลดอลลาร์สิงคโปร์แก่ผู้ที่ไม่มีถ่ินที่อยู่ในสิงคโปร์หากมี
เหตอุนัควรเช่ือได้วา่อาจมีการใช้เงินกู้ดงักลา่วในการเก็งคา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์ 

ทกุสาขา นักลงทุนเอกชนจะต้องไม่ถือหุ้ นทัง้ทางตรงและทางอ้อมเกินสัดส่วนที่ก าหนดไว้  
ในนิติบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
- Singapore Technologies Engineering ร้อยละ ๑๕ 
- Singapore power, Power Grid, Power Supply, Power Gas ร้อยละ ๑๐ 
- PSA Corporation ร้อยละ ๕ 
- Singapore Airlines ร้อยละ ๕ 
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๒-๑๐๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

สาขา ข้อสงวน 
ทกุสาขา ผู้ที่มีสญัชาติสงิคโปร์ ผู้ที่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสงิคโปร์ หรือผู้ที่ถือวีซา่การท างานสงิคโปร์เทา่นัน้

ที่สามารถจัดตัง้กิจการได้โดยไม่ต้องแต่งตัง้ผู้ จัดการที่เป็นคนท้องถ่ิน ซึ่งหมายถึงผู้ ที่มี
สญัชาติสงิคโปร์ อย่างไรก็ดี การจดัตัง้ธุรกิจหรือนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายสิงคโปร์
โดยผู้มีสญัชาติสิงคโปร์ ผู้ที่มีถ่ินที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ หรือผู้ที่ถือวีซ่าการท างานสิงคโปร์
จะต้อง 
- มีกรรมการอยา่งน้อย ๑ คน ที่มีถ่ินที่อยูใ่นสงิคโปร์ 
- ในกรณีของสาขาของบริษัทต่างชาติ  จะต้องมีตวัแทนที่เป็นมีถ่ินที่อยู่ในสิงคโปร์

อยา่งน้อย ๒ ราย 
ทกุสาขา กฎระเบียบในสงิคโปร์อาจเลอืกปฏิบตัิระหว่างบริษัทหรือนกัลงทนุในประเทศกบับริษัทหรือ

นกัลงทนุตา่งชาติในกรณีที่เก่ียวกบัการประกอบธุรกรรมที่เก่ียวกบัท่ีดินของรัฐ 
ทกุสาขา กฎระเบียบภายในประเทศอาจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/นกัลงทนุสิงคโปร์กบับริษัท

ต่างชาติ และกฎกติกาเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูที่เป็นการทั่วไปจะไม่บงัคบัใน
กรณีของ (๑) การถ่ายโอนบริการของรัฐให้เอกชนด าเนินการไม่ว่าจะบางสว่นหรือทัง้หมด 
(๒) การจ าหนา่ยหุ้นหรือทรัพย์สนิของวิสาหกิจที่รัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นไม่ว่าจะบางสว่นหรือ
ทัง้หมด  

ทกุสาขา กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น การท าโซนนิ่ง การใช้ที่ดิน และ นโยบาย
ผงัเมือง อาจเลอืกปฏิบตัิระหวา่งบริษัท/นกัลงทนุสงิคโปร์กบับริษัทตา่งชาติ 

ทกุสาขา หลกัการไมเ่ลอืกปฏิบตัิระหวา่งบริษัท/นกัลงทนุสงิคโปร์และนกัลงทนุ/บริษัทต่างชาติรวมถึง
การแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัทต่างชาติจะไม่บงัคบัใช้ในกรณีของบริษัท 
Singapore Technologies Engineering ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ยังคงมีหุ้ นส่วนที่มีอ านาจใน 
การควบคุมบริษัท รวมถึงการแต่งตัง้และการปลดกรรมการบริษัท การจ าหน่ายหุ้นของ
บริษัท และการเลกิกิจการ 

ภาคการผลติ กฎระเบียบภายในประเทศสงิคโปร์อาจมีการเลอืกปฏิบตัิระหวา่งบริษัท/นกัลงทนุสงิคโปร์กบั
บริษัทต่างชาติ และกฎกติกาเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูจะแตกต่างจากที่ใช้เป็น
การทั่วไปในกรณีของธุรกิจการผลิต ใช้ จ าหน่าย เก็บรักษา ขนส่ง น าเข้า ส่งออก และ
ครอบครองอาวธุและวตัถรุะเบิด 

ภาคการผลติ กฎระเบียบภายในประเทศส าหรับธุรกิจดงัต่อไปนีอ้าจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/ 
นกัลงทนุสงิคโปร์กบับริษัทตา่งชาติ 

i. การผลติเบียร์ (beer and stout) 
ii. ซิการ์ 
iii. สนิค้าเหลก็ (drawn steel products) 
iv. หมากฝร่ัง 
v. บหุร่ี 
vi. ไม้ขีด 
vii. ดอกไม้ไฟ 

ภาคการผลติ กฎระเบียบภายในประเทศส าหรับธุรกิจดงัต่อไปนีอ้าจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/ 
นกัลงทนุสงิคโปร์กบับริษัทตา่งชาติ 

i. คอมแพ็คดิสก์ 
ii. ดิสก์ส าหรับเคร่ืองบนัทกึภาพแบบดิจิตอล 
iii. คอมแพ็คดิสก์ส าหรับวิดีโอ 
iv. Master discs 
v. stampers 
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สาขา ข้อสงวน 
ภาคการเกษตร กฎระเบียบภายในประเทศอาจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/นกัลงทนุสิงคโปร์กบับริษัท

ตา่งชาติในกรณีของการประกอบธุรกิจการเลีย้งสกุร (ไม่มีการออกใบอนญุาตการประกอบ
กิจการนีแ้ล้ว ณ เวลานี)้ 

ภาคการท า
เหมือง 

กฎระเบียบภายในประเทศส าหรับธุรกิจดงัต่อไปนีอ้าจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/  
นกัลงทุนสิงคโปร์กับบริษัทต่างชาติในกรณีของการประกอบธุรกิจขุดเจาะหรือระเบิดหิน 
(quarrying) 

ภาคอตุสาหกรรม กฎระเบียบภายในประเทศอาจมีการเลือกปฏิบตัิระหว่างบริษัท/นกัลงทนุสิงคโปร์กบับริษัท
ตา่งชาติ และกฎกติกาเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูที่เป็นการทัว่ไปจะแตกต่างจาก  
ที่บังคับใช้เป็นการทั่วไปในกรณีของธุรกิจการพิมพ์หนังสือพิมพ์ เช่น การจ ากัดสดัส่วน 
การถือหุ้นของต่างชาติ และการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับอ านาจในการควบคุมและบริหาร
จดัการธุรกิจ 

ในด้านการการคุ้มครองการลงทุนนัน้  ความตกลง ACIA ประกอบด้วยข้อก าหนดท่ีให้มี 
การชดเชยค่าเสียหายให้แก่นักลงทุนอาเซียน ซึ่งรวมถึงนักลงทุนไทย  ในกรณีท่ีรัฐบาลสิงคโปร์
ด าเนินการยดึทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่สงบ โดยอนญุาตให้นกัลงทนุสามารถฟ้องร้องรัฐได้
หากผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนัน้ ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ แทนกระบวนการทางกฎหมายในประเทศ (international arbitration) แต่ในการใช้
สิทธิดังกล่าว การลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติและการขึน้ทะเบียนล่วงหน้าเท่านัน้  ซึ่งการลงทุน
ส่วนมากมิได้มีการด าเนินการดังกล่าวจึงไม่ได้รับการคุ้ มครอง ยกเว้นในกรณีของการลงทุน 
ในลักษณะของสัมปทาน หรือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ เชน่ การลงทนุในกิจการโทรคมนาคม พลงังาน และการขนสง่ เป็นต้น 

๒.๕ กฎหมายที่ดนิและการก าหนดพืน้ที่การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

สิงคโปร์มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก โดยมีขนาดพืน้ ท่ี ท่ี เล็ก ท่ีสุดใน  
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ประมาณ ๗๐๐ ตารางกิโลเมตร๑๓๕ หรือเพียงคร่ึงหนึ่งของขนาด
พืน้ท่ีกรุงเทพมหาคร โดยประมาณร้อยละ ๕๘ ของพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศเป็นของรัฐบาล๑๓๖ อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของ Singapore Land Authority (SLA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตาม
กฎหมาย (Statutory Board) ภายใต้กระทรวงยตุิธรรมหรือ Ministry of Law  เน่ืองจากสิงคโปร์มี
นโยบายท่ีเปิดกว้างต่อต่างชาติ มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสะดวกสบายและทันสมัย และยังเป็น

                                                   
๑๓๕ ASEAN Secretariat, “Table IX.1 Agiculture Land and Land Use 2011,” ASEAN Statistical Year Book 2013 (Jakarta: 

ASEAN Secretariat, 2013), 168. 
๑๓๖ Singapore Land Authority, “Management of State Land.” 
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๒-๑๑๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ศนูย์กลางการค้าการลงทุนท่ีส าคญัของโลก ท าให้อสงัหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เป็นท่ีน่าดึงดูดต่อ  
การลงทนุซือ้เพ่ือเก็งก าไร ซึง่อาจน าไปสู่ปัญหาความแออดัและท่ีอยู่อาศยัไม่เพียงพอตอ่ประชากร
ในประเทศ ดงันัน้ กฎหมายของสิงคโปร์จึงมีข้อจ ากัดในการถือครองท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์  
เพ่ือการอยูอ่าศยั (residential property) ของชาวตา่งชาติ 

อนึง่ การถือครองกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์สามารถ
ท าได้ เช่นเดียวกับการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท ซึ่งก็เป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขาย
หรือสัญญาเช่า  ดังนัน้  การน าเสนอในส่วนนีจ้ะเน้นการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดส าหรับชาวตา่งชาติเท่านัน้   โดยจะท า
การน าเสนอหัวข้อย่อย ๒ หัวข้อ คือ กฎหมายท่ีดิน และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ 
จากท่ีดนิ 

๒.๕.๑ กฎหมายที่ดนิ 

กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายและถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชาวต่างชาต ิ
ได้แก่ Residential Property Act (Chapter 274) นอกจากนี ้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกฉบับ คือ 
Property Tax Act (Chapter 254) ซึง่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเสียภาษีท่ีดนิในสิงคโปร์ 

(ก) Residential Property Act (Chapter 274) 

กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายและถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Residential Property Act 
(Chapter 274) ซึ่งถูกตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพ่ือก ากับการซือ้ขายหรือถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยรวมทัง้ท่ีดินเปล่าในสิงคโปร์ โดยห้ามไม่ให้บุคคลต่างชาติ  
ถือครองกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์ในทุกกรณี  ในเวลาต่อมา เม่ือ
เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการพึ่งพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในระดบัท่ีสูงขึน้ จึงได้มี
การแก้ไขรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน
ต่างชาติ โดยมีการผ่อนปรนให้สามารถซือ้และถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการอยู่อาศยับางประเภทได้ โดยจะต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
โดยการขออนุญาตต้องท าผ่าน Controller of Residential Property ซึ่งก็คือผู้ บริหารของ SLA 
นัน่เอง 

ภายใต้ Residential Property Act (Chapter 274) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย 
(residential property) หมายถึง 
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(ก) ท่ีดนิเปลา่ ซึ่งไม่มีสิ่งปลกูสร้างใดติดอยู่ หรือเป็นท่ีดินท่ีมีอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอ่ืนท่ี
ก่อสร้างหรือใช้ไมส่อดคล้องกบักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรอ่ืน 

(ข) บ้าน อาคาร หรือสถานท่ี หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกล่าวมา ท่ีได้รับ
อนญุาตให้สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย Planning Act (Chapter 232) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
การใช้บ้านเป็นอยูอ่าศยัโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(ค) ท่ีดนิซึง่ถกูจดัสรรพืน้ท่ี (zone) ส าหรับการอยูอ่าศยัตาม Master Plan 

(ง) ท่ีดินหรืออาคารอ่ืนซึ่งถูกจัดสรรพืน้ท่ีใน Master Plan ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุิธรรมประกาศไว้ในรัฐกิจจานเุบกษาให้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัภายใต้กฎหมาย
ฉบบันี ้

ดงันัน้ ท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรพืน้ท่ีส าหรับอุตสาหกรรม (industrial) 
หรือการพาณิชย์ (commercial) ตาม Planning Act (ซึ่งจะกล่าวตอ่ไปในหวัข้อ ๒.๕.๒) หรือตาม
กฎหมายอ่ืน เช่น โรงแรมท่ีจดทะเบียนภายใต้ Hotels Act (Chapter 127) รวมไปถึงท่ีดินและ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมประกาศไว้ในรัฐกิจจานเุบกษาให้เป็นท่ีดินและ
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของ Residential 
Property Act  ชาวต่างชาติสามารถท าการซือ้ขายและรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ 
เ พ่ืออุตสาหกรรมและประกอบธุรกิจได้โดยการท าสัญญาซือ้ขายหรือเช่า  ซึ่ง ท่ีดินและ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทนีส้่วนมากจะอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท JTC Corporation 
โดยอสงัหาริมทรัพย์เหล่านีจ้ะมีการจดัให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม (cluster) ตามประเภทของอตุสาหกรรม
หรือธุรกิจ เชน่ Business Park Land  Med Tech Hub และ Seletar Aerospace Park เป็นต้น๑๓๗   

Residential Property Act มีวตัถุประสงค์ท่ีคอ่นข้างชดัเจนว่า ต้องการให้บุคคลสญัชาติ
สิงคโปร์มีสิทธิในการอยู่อาศยัและเป็นเจ้าของท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของตนก่อน 
โดยค านิยามของ “บุคคลต่างชาติ (foreign person)” ตามรัฐบัญญัติฉบับนีค้รอบคลุมทัง้ 

                                                   
๑๓๗ ผู้ที่สนใจสามารถดเูพ่ิมเติมได้ที่ JTC Corporation, “Real Estate Solutions,” http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx 

(สืบค้นเม่ือ ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). JTC เป็นหนึ่งในบริษัทของรัฐบาลสิงคโปร์เชน่เดียวกบับริษัท Temasek  อนึ่ง ผู้ที่ต้องการซือ้
ที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบธุรกิจและอตุสาหกรรมจะต้องมีหลกัฐานแสดงเจตจ านงดงักลา่วจริง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะต้อง
มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย Companies Act และปฏิบตัิตามกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย 

http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx
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บคุคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด และองค์กร (society)๑๓๘ ท่ีไม่มีสญัชาติ
สิงคโปร์ ดังนัน้ ผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรของสิงคโปร์ (Permanent resident - PR) จึงถือว่าเป็นบุคคล
ตา่งชาตเิชน่กนั 

มาตรา ๓ ของรัฐบญัญัติฉบบันีไ้ด้ห้ามไม่ให้มีการโอน (trasfer) หรือขาย (sell) สิทธิใน
ท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั หรือกองทุนท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่
อาศยั รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีดนิและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัและกองทนุดงักล่าว  
นอกจากนี ้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ ท่ีเสียชีวิตตัง้แต่วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(วันท่ีตรากฎหมายฉบบันี)้ เป็นต้นไป จะไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลต่างชาติได้ โดยผู้ แทนทาง
กฎหมายจะต้องขายอสงัหาริมทรัพย์นัน้ให้แก่บคุคลสิงคโปร์หรือบคุคลท่ีได้รับอนญุาต (approved 
purchaser) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ซึ่งอาจเป็นบคุคลต่างชาติ หากได้รับอนญุาต
ตามมาตรา ๒๕) ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นบัจากวนัท่ีเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เสียชีวิต  นอกจากนี ้
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด หรือองค์กรท่ีมีสญัชาติสิงคโปร์ ท่ีมีท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์อยู่ในครอบครอง ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนกลายสภาพเป็น
บริษัท ห้างหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด หรือองค์กรตา่งชาต ิ(มาตรา ๙)   

รัฐบญัญัติฉบบัดงักล่าวยงัมีความรัดกมุในการบงัคบัใช้ในทางปฏิบตัิ โดยระบุห้ามไม่ให้
พลเมืองสิงคโปร์ซือ้หรือครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั
ในฐานะผู้ แทน (nominee) ของบุคคลต่างชาติ  หากฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ นอกจากนี ้ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงผลประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องถกูยดึด้วย (มาตรา ๒๓) 

อย่างไรก็ดี Residential Property Act เปิดช่องให้บคุคลต่างชาติสามารถซือ้และถือครอง
ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัได้ โดยการขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (restricted residential property)  ส่วนท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีไม่อยู่
ภายใต้รัฐบญัญัตินี ้บุคคลต่างชาติสามารถซือ้และถือครองได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต (non-
restricted residential property) 

                                                   
๑๓๘ มาตรา ๒ แห่ง Residential Property Act (Chapter 274) ก าหนดนิยามของ society ว่า (ก) องค์กรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (any unincorporated body or association of persons); (ข) สหภาพ สหกรณ์ องค์กรเพื่อประโยชน์
สว่นรวม หรือองค์กรอ่ืน ๆ (any trade union, co-operative society, mutual benefit organisation or other organization); หรือ 
(ค) องค์กรที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (any statutory body constituted under any written law). 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๑๓ 

ประเภทของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ต้องขออนุญาต (restricted 
residential property) 

มาตรา ๒๕ แห่ง Residential Property Act (Chapter 274) อนุญาตให้บุคคลต่างชาติ
สามารถซือ้ ได้มา หรือถือกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัดงัต่อไปนีไ้ด้ หากได้รับ
อนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรม๑๓๙ 

(๑) ท่ีดนิเปลา่เพ่ือการอยูอ่าศยั (Vacant residential land) 

(๒) ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านท่ีสร้างตดิกนัเป็นแถว (Terrace house) 

(๓) บ้านแฝด (Semi-detached house) 

(๔) บงักะโล หรือบ้านเด่ียว (Bungalow/detached house) 

(๕) บ้านจดัสรรเพ่ือการแบ่งขาย (Strata landed house) ท่ีไม่อยู่ในโครงการอาคารชดุท่ี
ได้รับการรับรองตาม Planning Act 

(๖) ร้านค้าท่ีไมไ่ด้ใช้เพ่ือการพาณิชย์ (Shophouse for non-commercial use) 

(๗) ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างของสมาคม (Association premises) 

(๘) เทวสถาน (Place of worship) 

(๙) หอพกัคนงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และบ้านพกัประจ าท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงแรม
ตามกฎหมาย  Hotels Act (Worker’s dormitory/service apartments/boarding house not 
registered under the provisions of the Hotels Act) 

ขัน้ตอนการขออนุญาต สามารถกรอกและย่ืนแบบฟอร์มผ่าน SLA๑๔๐ พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมในการขอ ๑,๒๒๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  โดยการพิจารณาให้อนุญาตจะเป็นไปตาม
แนวทางท่ีระบไุว้ในมาตรา ๒๕ ซึง่ระบวุา่ชาวตา่งชาตท่ีิควรได้รับอนญุาต ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสิงคโปร์ 

                                                   
๑๓๙ Singapore Land Authority, “Foreign Ownership of Properties,” 

http://www.sla.gov.sg/Services/RestrictiononForeignOwnershipofLandedProperty.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗). 
๑๔๐ Singapore Land Authority, “Forms,” 

http://www.sla.gov.sg/Services/RestrictiononForeignOwnershipofLandedProperty/Forms.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๗). 

http://www.sla.gov.sg/Services/RestrictiononForeignOwnershipofLandedProperty.aspx
http://www.sla.gov.sg/Services/RestrictiononForeignOwnershipofLandedProperty/Forms.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๑๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

(๒) เป็นผู้ ท่ีรัฐมนตรีเห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ หรือสามารถสร้าง
คณุประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ หรือ 

(๓) เป็นบคุคลท่ีรัฐมนตรีเห็นวา่มีคณุสมบตัหิรือประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สิงคโปร์ 

(๔) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดท่ีรัฐมนตรีเห็นว่ามีคณุประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
ของสิงคโปร์ หรือสามารถสร้างคณุประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ ท่ีประสงค์จะซือ้ท่ีพกัอาศยั
ให้แก่ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จดัการ หุ้นสว่น ลกูจ้าง หรือบคุลากรอ่ืน ๆ ในองค์กรเพ่ือให้พ านกัใน
สิงคโปร์เทา่นัน้ 

อนึ่ง SLA จะพิจารณาคุณสมบตัิของชาวต่างชาติท่ีมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาท่ีย่ืนขอ
ใบอนญุาตเพ่ือถือกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัตามข้อ (๑)-(๓) โดยผู้ ย่ืนจะต้อง
ใช้อสงัหาริมทรัพย์นัน้เพ่ือให้ตนและครอบครัวอยู่อาศยัเองเท่านัน้  และจะพิจารณาชาวตา่งชาติท่ี
มีสถานะเป็นนิตบิคุคลตามคณุสมบตัใินข้อ (๔)  

ประเภทของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องขออนุญาต (non-restricted residential 
property) 

มาตรา ๔ แห่ง Residential Property Act (Chapter 274) อนุญาตให้บุคคลต่างชาติ
สามารถซือ้และถือครองอสงัหาริมทรัพย์บางประเภทได้เลย โดยไม่ต้องขออนญุาตจากรัฐมนตรีฯ  
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติอ่ืนในรัฐบัญญัตินีแ้ล้ว ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ท่ีบุคคลต่างชาติ
สามารถซือ้และถือครองได้เชน่เดียวกบับคุคลสิงคโปร์  มีทัง้หมด ๘ ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้๑๔๑ 

(๑) ห้องชดุในอาคารชดุ (Condominium unit) 

(๒) ห้องชดุในห้องอยูอ่าศยั (Flat unit) 

(๓) บ้านจัดสรรเพ่ือการแบ่งขายท่ีอยู่ในโครงการอาคารชุดท่ีได้รับการรับรอง (Strata 
landed house in an approved condominium development) 

(๔)  สิทธิในท่ีดินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั ท่ีสัญญามี
ระยะเวลาไม่เ กิน ๗ ปี รวมกับระยะเวลาท่ีต่ออายุแล้ว (A leasehold estate in a landed 
residential property for a term not exceeding 7 years, including any further term which 
may be granted by way of an option for renewal) 

                                                   
๑๔๑ อ้างแล้ว. 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๑๕ 

(๕) ร้านค้าเพ่ือการพาณิชย์ (Shophouse for commercial use) 

(๖) อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial and commercial 
properties) 

(๗) โรงแรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย Hotels Act (Hotel registered under the 
provisions of the Hotels Act) 

(๘) ห้องชดุในอาคารชุดส าหรับผู้บริหาร (Executive condominium unit) ห้องชดุ และ
ร้านค้าในอาคารท่ีบริหารจดัการโดย Housing Development Board (HDB)  

การโอน และจ านองทีดิ่นและอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การอยู่อาศยั 

บุคคลต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ถือกรรมสิทธ์ิ 
ในท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัท่ีจดัอยู่ในประเภท restricted residential property 
ไม่สามารถโอน (trasfer) กรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวให้แก่
บคุคลต่างชาติได้ (มาตรา ๒๑) ดงันัน้ ในกรณีท่ีบุคคลสญัชาติไทยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้
ซือ้บ้านเด่ียวในสิงคโปร์แล้ว จะไมส่ามารถขาย หรือมอบบ้านเด่ียวนัน้เป็นมรดกให้แก่ทายาทท่ีเป็น 
บุคคลสัญชาติไทยได้ ดงันัน้ หากทายาทไม่ได้มีสญัชาติสิงคโปร์ หรือเป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะต้องขายท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์นัน้ภายในเวลา ๑๐ ปี 
นบัจากวนัท่ีเจ้าของเสียชีวิต   

เช่นเดียวกับการจ านอง ซึ่งต้องจ านองให้กับบุคคลสิงคโปร์ หรือบุคคลต่างชาติท่ีได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเท่านัน้ (มาตรา ๒๒)  ส่วนการจ านองหรือ 
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน (non-restricted residential property) 
สามารถท าได้ตามปกต ิ

การใหเ้ช่าทีดิ่นและอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การอยู่อาศยั 

บุคคลต่างชาติท่ีซือ้และถือครองท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องขออนุญาต (restricted 
residential property) จะต้องใช้ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์นัน้เพ่ืออยู่อาศยัเองกับครอบครัว หรือ
กรณีท่ีเป็นบริษัทต่างชาติต้องซือ้และถือครองเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ จดัการ หุ้นส่วนบริษัท พนักงาน 
หรือบคุลากรอ่ืนและครอบครัวอยูอ่าศยัเท่านัน้ (มาตรา ๒๕) ไม่สามารถซือ้หรือถือครองเพ่ือปล่อย
ให้เชา่ หรือเก็งก าไรเพื่อขายในอนาคตได้   
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๒-๑๑๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การพฒันาทีดิ่นเพือ่ใช้ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

บุคคลต่างชาติท่ีต้องการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั หรือมีท่ีดิน  
เพ่ืออุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ท่ีต้องการเปล่ียนประเภทของท่ีดินให้เป็นท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
เพ่ือพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์ เช่น อาคารชุด หรือหมู่บ้าน
จดัสรร จะต้องท าเร่ืองขออนญุาตตอ่ SLA ก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการ และหากท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพย์
ดังกล่าวถูกจัดว่าเป็นท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการอนุรักษ์ (conservation area and 
property) ซึ่งส่วนมากเป็นอาคารเก่าท่ีมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร  
ท่ีสร้างตัง้แต่สมัยอาณานิคม เป็นต้น จะต้องพัฒนาท่ีดินและพืน้ท่ีเหล่านัน้ตามแนวทางของ 
Urban Redevelopment Authority (URA) ด้วย๑๔๒ 

อนึ่ง บุคคลตา่งชาติท่ีต้องการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัจะต้องปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๑ กล่าวคือ ห้ามขาย โอนสิทธิ หรือกรรมสิทธ์ิ หรือ
ให้เช่าช่วงท่ีดินเปล่าท่ียงัไม่ได้พฒันานัน้ หากไม่ได้รับอนญุาตจาก  SLA และต้องขายห้องชดุหรือ
บ้านท่ีอยู่ในโครงการทัง้หมดให้แก่บุคคลสิงคโปร์หรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ภายในเวลา ๒ ปี นบัแต่วนัท่ีโครงการดงักล่าวได้รับใบอนุญาตให้ครอบครอง
ชั่ ว ค ร า ว  ( Temporary Occupation Permit) ห รื อหนั ง สื อ รั บ รอ ง  Certificate of Statutory 
Completion๑๔๓  

การใหบ้ริการนายหนา้ทีดิ่นและอสงัหาริมทรัพย์ 

สิงคโปร์ไม่มีกฎหมายห้ามบุคคลต่างชาติประกอบอาชีพให้บริการนายหน้าท่ีดินหรือ
อสงัหาริมทรัพย์ (estate agent) บคุคลท่ีสนใจควรศกึษากฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและสมคัร

                                                   
๑๔๒ Urban Redevelopment Authority (URA), “Conservation Guideline,” 

http://www.ura.gov.sg/uol/~/media/User%20Defined/URA%20Online/Guidelines/Conservation/Cons-Guidelines.ashx 
(สืบค้นเม่ือ ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 
๑๔๓ เอกสารดงักล่าวเป็นการรับรองว่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้เสร็จสมบูรณ์และสามารถเข้าอยู่ได้ ซึ่ งจะต้องผ่านการตรวจสอบและ

รับรองโดย Building and Construction Authority (BCA) โดยหากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวผ่านเงื่อนไขในการตรวจทกุประการจะ
ได้รับหนงัสือรับรอง Certificate of Statutory Completion (CSC) แตห่ากตรวจแล้วพบวา่ยงัไมเ่สร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ทัง้หมด แต่ 
BCA พิจารณาแล้วว่าสามารถเข้าอยู่ (occupy) ได้ ก็จะได้รับ Temporary Occupation Permit (TOP) ซึ่งจะระบุระยะเวลาที่
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วต้องก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์เพ่ือให้ได้ CSC ด้วย 

http://www.ura.gov.sg/uol/~/media/User%20Defined/URA%20Online/Guidelines/Conservation/Cons-Guidelines.ashx
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เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าในสิงคโปร์ หรือ Institute of Estate Agents Singapore (IES)๑๔๔ 
เพ่ือรับข้อมลูข่าวสารในวงการท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์  นอกจากนี ้ IES ยงัมีหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง
กบัอาชีพนายหน้า ซึ่งประกาศนียบตัรหลกัสตูรดงักล่าวน่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้งานใน
สิงคโปร์ด้วย 

โดยสรุป ข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีท าให้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัท่ีดินในสิงคโปร์มุ่งท่ีจะท าให้พลเมือง
ชาวสิงคโปร์ได้มีท่ีอยู่อาศยัในประเทศของตนก่อน จึงจ ากัดสิทธิของชาวต่างชาติในการถือครอง
อสงัหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติท่ีเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์และบริษัท
ต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
การอยู่อาศัยในสิงคโปร์ได้ โดยบางประเภทต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุธิรรม  ดงันัน้จะเห็นได้ว่ารัฐบญัญัติฉบบันีมี้บทบญัญัติท่ีคอ่นข้างผ่อนปรนตอ่การถือครองท่ีดิน
และอสงัหาริมทรัพย์ของบคุคลตา่งชาติ โดยให้อ านาจรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีอ านาจ
ในการพิจารณาให้อนญุาตเป็นรายกรณีไป  

 (ข) Property Tax Act (Chapter 254) 

ภาษีท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายถึงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน อยู่ภายใต้ 
การก ากับควบคมุของกฎหมาย Property Tax Act (Chapter 254) ซึ่งตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
หรือสองปีก่อนหน้าท่ีสิงคโปร์จะแยกตวัออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ควบคมุการจดัเก็บภาษีอสงัหาริมทรัพย์ มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ Inland Revenue Authority 
of Singapore (IRAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้กระทรวงการคลงัหรือ Ministry 
of Finance มีหน้าท่ีควบคมุก ากบัอตัราและจดัเก็บภาษีท่ีดนิ และภาษีประเภทอ่ืนในสิงคโปร์ 

การจดัเก็บภาษีอสงัหาริมทรัพย์  

ภาษีท่ีดินในสิงคโปร์มีการจัดเก็บล่วงหน้าแบบรายปีในเดือนมกราคมของทุกปี โดย
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีภาระต้องเสียภาษี  อนึ่ง อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีมลูคา่ตอ่ปีต ่ากว่า ๑๘ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ และอสงัหาริมทรัพย์ท่ีถกูใช้เพ่ือการกศุล ศาสนา โรงเรียนรัฐท่ีได้รับเงินสนบัสนนุ
จากรัฐบาล และการพฒันาสงัคม ไม่ต้องเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๖)  นอกจากนี ้หาก
อสังหาริมทรัพย์ใดไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๓๐ วัน ให้สามารถท าเร่ืองขอภาษีคืนได้ 
(มาตรา ๘) 

                                                   
๑๔๔ ข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาด ูInstitute of Estate Agents Singapore (IES), “Introduction,” http://www.iea.sg/introduction 

(สืบค้นเม่ือ ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.iea.sg/introduction
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๒-๑๑๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

อตัราภาษีอสงัหาริมทรัพย์ 

ตัง้แตว่นัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา อตัราภาษีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั
ได้ถูกปรับเป็นแบบอัตราก้าวหน้า ในขณะท่ีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน เช่น อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมยังถูกจดัเก็บท่ีร้อยละ ๑๐ ดงัท่ีผ่านมา๑๔๕  มาตรการดงักล่าว
เป็นไปเพ่ือไม่ให้ภาษีอสงัหาริมทรัพย์กลายเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจท่ีอาจถกูผลกัให้เป็นภาระของ
ผู้บริโภค โดยการเพิ่มราคาสินค้าและค่าบริการ  นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดให้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมี
รูปแบบเพ่ือการอยูอ่าศยัแตมี่วตัถปุระสงค์อ่ืนดงัตอ่ไปนี ้ให้เสียภาษีท่ีร้อยละ ๑๐ เทา่เดมิด้วย 

(๑) ท่ีพกัภายในสโมสรกีฬา 

(๒) บ้านพกัตากอากาศแบบชาเลต์ (Chalet) 

(๓) สถานดแูลเดก็และนกัเรียน 

(๔) สถานสงเคราะห์ 

(๕) โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานท่ีฟืน้ฟสูขุภาพ 

(๖) โรงแรม โฮสเทล เกสเฮาส์ 

(๗) เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

(๘) หอพกันกัศกึษา 

(๙) ท่ีพกัคนงาน 

อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าท่ีน ามาใช้ใหม่ แยกระหว่าง
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของอยู่เอง (Owner-Occupied) และท่ีให้คนอ่ืนอยู่ (Non-Owner-Occupied 
Residential Properties) ซึ่ ง เ จ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นคนรับผิดชอบจ่ายภาษีของ
อสังหาริมทรัพย์ทัง้สองแบบ โดยอัตราภาษีจะค านวนจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ต่อปี ตารางท่ี 
๒.๑๔ แสดงอตัราภาษีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัในสิงคโปร์ 

  

                                                   
๑๔๕ Inland Revenue Authority of Singapore, “Property Tax Rates,” 

http://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=12186 (สืบค้นเม่ือ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=12186
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยในสิงคโปร์ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ต่อปี*  

(ดอลลาร์สิงคโปร์) 

อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของอยู่

เอง 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ต่อปี* 

(ดอลลาร์สิงคโปร์) 

อสังหาริมทรัพย์ที่ให้คนอ่ืนอยู่ 

๑ ม.ค. ๕๗ ๑ ม.ค. ๕๘ ๑ ม.ค. ๕๗ ๑ ม.ค. ๕๘ 

๘,๐๐๐ แรก ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ แรก ๑๐ ๑๐ 

๔๗,๐๐๐ ถดัมา ๔ ๔ ๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๑ ๑๒ 

๕,๐๐๐ ถดัมา ๕ ๖ ๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๓ ๑๔ 

๑๐,๐๐๐ ถดัมา ๖ ๖ ๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๕ ๑๖ 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๗ ๘ ๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๗ ๑๘ 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๙ ๑๐ เกิน ๙๐,๐๐๐ ๑๙ ๒๐ 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๑ ๑๒ - - - 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา ๑๓ ๑๔ - - - 

เกิน ๑๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๖ - - - 
ที่มา Inland Revenue Authority of Singapore, “Property Tax Rates,” 
http://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=12186 (สืบค้นเม่ือ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 

ตารางท่ี ๒.๑๔ ด้านบนแสดงให้เห็นว่าอตัราภาษีส าหรับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั
ทัง้ประเภทเจ้าของอยู่เองและให้คนอ่ืนอยู่ปรับขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของ 
อยู่เองจะถูกเก็บภาษีในอัตราท่ีต ่ากว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีให้คนอ่ืนอยู่  เน่ืองจากสิงคโปร์มีพืน้ท่ี
จ ากัดและต้องการให้พืน้ท่ีเหล่านัน้แก่ผู้ ท่ีมีความจ าเป็นต้องพ านกัในสิงคโปร์จริง ๆ  จึงอาจกล่าว
ได้ว่าอัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์ถูกก าหนดไว้สูงเพ่ือให้คนขาดแรงจูงใจในการกว้านซือ้
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือปล่อยเช่าหรือเก็งก าไรในอนาคต และท าให้ราคาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ
ถกูบดิเบือนไปจากราคาท่ีแท้จริง 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงตัวอย่างการค านวนภาษีอสังหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของไม่ได้อยู่เอง
ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีมลูคา่ตอ่ปี ๗๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตามอตัราในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ ตัวอย่างการค านวณภาษีอสังหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของไม่ได้อยู่เอง 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ต่อปี อัตราภาษีที่จัดเก็บ จ านวนเงนิ 

๓๐,๐๐๐ แรก เก็บร้อยละ ๑๐ คิดเป็นเงิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา เก็บร้อยละ ๑๑ คิดเป็นเงิน ๑,๖๕๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ 

๑๕,๐๐๐ ถดัมา เก็บร้อยละ ๑๓ คิดเป็นเงิน ๑,๙๕๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ 

ที่เหลอื ๑๐,๐๐๐ เก็บร้อยละ ๑๕ คิดเป็นเงิน ๑,๕๐๐ ดอลลาร์สงิคโปร์ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๒๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ดังนัน้  ภาษีอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีเ จ้าของไม่ได้อยู่ เอง ท่ีต้องจ่ายในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ ๘,๑๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๑๔๖  

๒.๕.๒ กฎหมายที่เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดนิ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินในสิงคโปร์ คือ Planning Act (Chapter 232) 
ซึ่งถูกตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือก าหนดการวางผังและการพัฒนาประเทศ มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง คือ Urban Redevelopment Authority (URA) ซึ่งมีหน้าท่ีเตรียมการวางแผนพัฒนา
พืน้ท่ีซึ่งมีจ ากัดในสิงคโปร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนือ้หาหลกัของ  Planning Act จึงเป็นการวาง
หลกัการกว้าง ๆ ท่ีส าคญัเพ่ือเป็นแนวทางให้ URA น าไปปรับใช้  มาตราท่ีส าคญั คือ มาตรา ๘  
ซึ่งก าหนดให้มีการพิจารณาปรับแก้ Master Plan ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพืน้ท่ีในประเทศทุก ๆ ๕ ปี 
โดย Master Plan นี เ้ ร่ิมใช้ครั ง้แรกตัง้แต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๑ คือ ก่อนท่ีสิงคโปร์จะกลายมา 
เป็นสาธารณรัฐอิสระ สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนการใช้พืน้ท่ี  
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุของผู้ปกครองสิงคโปร์ 

การจัดสรรพ้ืนท่ี (zoning) 

URA แบ่งสิงคโปร์ออกเป็น ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๕๕ เขต แต่ละเขตจะมีแผนพัฒนา 
(Development Guide Plan) เป็นของตวัเอง ซึ่ง URA ออกแบบให้อย่างครบวงจร คือ แต่ละเขต 
จะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ย่านการค้า ย่านธุรกิจ และสถานท่ีพักผ่อน ๑๔๗ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือลดความแออดัในบริเวณศนูย์กลางของประเทศ การจดัสรรพืน้ท่ีในแต่ละเขตจะมี
แนวทางกว้าง ๆ เชน่ โซนท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถมียา่นการค้าได้บนชัน้หนึ่งเท่านัน้ (Residential with 
commercial at the 1st storey only) ห รือโซนย่านการค้าและ ท่ีพักอาศัย  (Commercial & 
Residential) ท่ีสามารถมีร้านค้าได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพืน้ท่ี เป็นต้น เน่ืองจากแต่ละเขตมี

                                                   
๑๔๖ Inland Revenue Authority of Singapore, “IRAS e-Tax Guide,” http://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedfiles/e-

Tax_Guide/etaxguides_PT_Guide%20for%20Non-OO%20Residential%20Properties_2013-11-14.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๙ 
กนัยายน ๒๕๕๗). 
๑๔๗ Urban Redevelopment Authority, “Master Plan: View Planning Boundaries,” http://www.ura.gov.sg/uol/master-

plan/Contacts/View-Planning-Boundaries.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗). 

http://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedfiles/e-Tax_Guide/etaxguides_PT_Guide%20for%20Non-OO%20Residential%20Properties_2013-11-14.pdf
http://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedfiles/e-Tax_Guide/etaxguides_PT_Guide%20for%20Non-OO%20Residential%20Properties_2013-11-14.pdf
http://www.ura.gov.sg/uol/master-plan/Contacts/View-Planning-Boundaries.aspx
http://www.ura.gov.sg/uol/master-plan/Contacts/View-Planning-Boundaries.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๒๑ 

แผนพัฒนาของตวัเอง นักลงทุนจึงควรศึกษาแผนส าหรับเขตท่ีตนเองต้องการเข้าไปลงทุนหรือ  
อยูอ่าศยั๑๔๘ 

การใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี 

การพฒันาพืน้ท่ี เช่น ปลูกสร้าง ต่อเติม ดดัแปลงอาคาร หรือแบ่งท่ีดินต้องได้รับอนญุาต
จาก URA  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และหากยงักระท าผิดตอ่ไป
ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตามมาตรา ๑๒ (๔) แห่ง Planning Act 
(Chapter 232)  โดย URA จะพิจารณาและแจ้งผลการย่ืนขออนุญาตให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 
ภายใน ๓ เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับค าขออนุญาต โดยอาจอนุญาต ไม่อนุญาต หรืออนุญาตแบบมี
เง่ือนไขก็ได้ เช่น เพิ่มข้อจ ากัดความสูงของตึก หรือก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง เป็นต้น  ผู้ ท่ี
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตต้องระวางโทษปรับเท่ากับฐานความผิดของการไม่มี
ใบอนญุาตตามมาตรา ๑๒ ข้างต้น  

เม่ือได้รับใบอนญุาตพฒันาพืน้ท่ีแล้ว เจ้าของท่ีดนิหรือผู้ ท่ีย่ืนเร่ืองขอใบอนญุาตจะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมในการพฒันาพืน้ท่ี (Development charge) ซึ่งขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น รูปแบบท่ี
ต้องการพฒันา วตัถปุระสงค์ในการใช้ และเขตพืน้ท่ีท่ีตัง้ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี มีหลายกรณีท่ีได้รับ
ยกเว้นให้ไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมดงักล่าว เช่น การตอ่เติมบ้านเด่ียว หรือการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือเป็น
ศนูย์รวมชมุชน (community center/club) ส าหรับรายช่ือและเง่ือนไขในการยกเว้นคา่ธรรมเนียม
ในการพัฒนาพืน้ท่ีในกรณีต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Planning (Development 
Charge – Exemption) Rules๑๔๙  

นอกจากนี ้URA ยังมีการแบ่งประเภทของการใช้อสังหาริมทรัพย์ (use class) ทัง้หมด 
๑๗ ประเภท เช่น Class I ร้านค้า  Class II ส านักงานและโรงเรียนพาณิชย์ และ Class III 

                                                   
๑๔๘ ดเูพ่ิมเติมได้ที่ Urban Redevelopment Authority (URA), “URA Map,” https://www.ura.gov.sg/uramaps/ (สืบค้นเม่ือ ๒๔ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 
๑๔๙ Singapore Statutes Online, “Planning (Development Charge – Exemption) Rules,” 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=54533adc-5797-4878-81fc-
7787f555da01;page=0;query=DocId%3A952f13de-0e3d-41f7-9a0e-
b64bd582a3fb%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01/09/2011%20TransactionTime%3A01/09/2011%20Status%3Ainfo
rce;rec=0#pr3-he-. (สืบค้นเม่ือ ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

https://www.ura.gov.sg/uramaps/
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=54533adc-5797-4878-81fc-7787f555da01;page=0;query=DocId%3A952f13de-0e3d-41f7-9a0e-b64bd582a3fb%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01/09/2011%20TransactionTime%3A01/09/2011%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=54533adc-5797-4878-81fc-7787f555da01;page=0;query=DocId%3A952f13de-0e3d-41f7-9a0e-b64bd582a3fb%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01/09/2011%20TransactionTime%3A01/09/2011%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=54533adc-5797-4878-81fc-7787f555da01;page=0;query=DocId%3A952f13de-0e3d-41f7-9a0e-b64bd582a3fb%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01/09/2011%20TransactionTime%3A01/09/2011%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=54533adc-5797-4878-81fc-7787f555da01;page=0;query=DocId%3A952f13de-0e3d-41f7-9a0e-b64bd582a3fb%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01/09/2011%20TransactionTime%3A01/09/2011%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
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๒-๑๒๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ร้านอาหาร เป็นต้น ในกรณีท่ีเจ้าของอาคารต้องการเปล่ียนประเภทของการใช้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น 
จากร้านค้า เป็นร้านอาหาร ต้องขออนญุาตจาก URA ก่อนด าเนินการด้วยเชน่กนั๑๕๐ 

อนึ่ง สิงคโปร์มีรัฐบญัญัติท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารอีกฉบบั คือ Building Control Act 
(Chapter 29) ซึ่งมีเนือ้หาหลกั คือ มาตรา ๕ ก าหนดให้แผนการก่อสร้างต้องได้รับการพิจารณา
อนุญาตจาก Commissioner of Building Control สังกัด Building and Construction Authority 
(BCA) ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจคณุภาพงานก่อสร้างเม่ือสร้างเสร็จแล้วด้วย (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ในเชิงอรรถท่ี ๑๐) โดย BCA เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพฒันาประเทศ (Ministry of National 
Development) เช่นเดียวกับ URA  และมาตรา ๗ ก าหนดให้การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ทกุชนิดต้องมีผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม (qualified person) และผู้ดแูลงาน (site supervisor) ซึ่ง
มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ของรัฐบญัญัติฉบบันี ้ตามล าดบั เช่น ผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม (qualified person) มีหน้าท่ีวางแผนการก่อสร้าง และท าให้แน่ใจว่า
แผนการก่อสร้างเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน Building Control Act (Chapter 29) และต้องรายงาน
ต่อ Commissioner of Building Control ทันที ในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขัดต่อรัฐบัญญัตินี ้ส่วน
ผู้ ดูแลงาน (site supervisor) มีหน้าท่ีต้องดูแลการก่อสร้างแบบเต็มเวลา (full-time) ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้างอาคาร (structural elements) เป็นต้น   

กล่าวโดยสรุป สิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ี จึงต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวกับท่ีดินสะท้อนความเข้มงวดและความจ าเป็นในการจัด
ระเบียบท่ีดินในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี เช่น การจ ากัดสิทธิของชาวต่างชาติในการ ถือครอง
อสงัหาริมทรัพย์ การปรับอตัราภาษีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัให้เป็นแบบอตัราก้าวหน้า และ
การวางแผนพัฒนาเขตท่ีมีความชัดเจนโดยให้แต่ละเขตสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพ่ือลด  
การกระจกุตวัในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง  แม้ว่านกัลงทนุไทยท่ีสนใจเข้าไปประกอบธุรกิจในสิงคโปร์อาจ
มีข้อจ ากัดในเร่ืองการถือครองท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์บางประเภท แต่ก็สามารถขออนุญาตต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบแฟลตหรือห้องชุดในอาคารชุดได้  
แตค่วรค านงึถึงคา่ใช้จา่ยในรูปแบบภาษีท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะปีด้วย 

                                                   
๑๕๐ Urban Redevelopment Authority (URA), “Guidelines and Procedures,” 

http://www.ura.gov.sg/uol/guidelines/development-control/change-use-premises/sections/change-not-required.aspx 
(สืบค้นเม่ือ ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.ura.gov.sg/uol/guidelines/development-control/change-use-premises/sections/change-not-required.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๒๓ 

๒.๖ กฎหมายแรงงาน 

นอกจากท่ีดินแล้ว ปัจจัยการผลิตส าคญัท่ีสิงคโปร์ขาดแคลนเช่นกัน คือ แรงงาน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สิงคโปร์มีอัตราว่างงานเพียงร้อยละ ๒.๙  ซึ่งถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศ 
ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์อย่างฟิลิปปินส์ (ร้อยละ ๖.๔) และอินโดนีเซีย 
(ร้อยละ ๖.๒)๑๕๑  ดังท่ีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ๒.๓ ข้อจ ากัดด้านแรงงานท าให้สิงคโปร์เปิดรับ 
คนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศเป็นจ านวนมาก เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีระดับการพึ่งพา
แรงงานต่างชาติสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้กฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ให้ความส าคญักับ
แรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต่างด้าวนัน้จะได้รับการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับ
แรงงานท้องถ่ิน๑๕๒ 

อนึ่ง กฎหมายแรงงานท่ีน าเสนอในหวัข้อนีไ้ม่ครอบคลุมผู้ ท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้จัดการหรือ
ผู้บริหาร (Manager or Executive) ท่ีมีเงินเดือนมากกว่า ๔,๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึน้ไป  และ
ผู้ เช่ียวชาญวิชาชีพด้านต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และสถาปนิก เป็นต้น ๑๕๓  เน่ืองจากผู้ ท่ีมี
ต าแหน่งและหน้าท่ีการงานดงักล่าวมีลักษณะงานท่ีแตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป และมกัมีสญัญา
จ้างท่ีให้สิทธิประโยชน์ทัง้ท่ีเป็นเงินและไมใ่ชเ่งินท่ีดีกวา่กฎหมายก าหนดเป็นเกณฑ์ขัน้ต ่าไว้อยู่แล้ว 
เน่ืองจากบริษัทเอกชนต้องแข่งขันกันเพ่ือดึงดูดผู้ มีศกัยภาพเข้ามาท างานท่ีองค์กรของตน ตาม
หลักระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (free market economy) ซึ่งสิงคโปร์ยึดมัน่มาตลอด  ดงันัน้ 
บทบญัญัติบางข้อท่ีน าเสนอในหัวข้อนีจ้ะไม่มีผลบังคบัใช้กับแรงงานต่างชาติผู้ ถือใบอนุญาต
ท างานประเภท Employment Pass (EP) ท่ีมีเงินเดือนมากกว่า ๔,๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึน้ไป 
รวมถึงผู้ เช่ียวชาญวิชาชีพ ๗ สาขาบริการ ท่ีน าเสนอไว้ในหวัข้อย่อย ๒.๑.๔ กฎหมายการท างาน
ของคนตา่งด้าว  

หัวข้อนีแ้บ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๓ หัวข้อ ได้แก่ การจ้างงานและเง่ือนไขการจ้างงาน 
คา่แรงขัน้ต ่า และการรวมกลุม่และการนดัหยดุงาน 

                                                   
๑๕๑ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015) 22. 
๑๕๒ อนึ่ง แรงงานต่างชาติที่จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายแรงงานสิงคโปร์นัน้ หมายถึง แรงงานต่างชาติใน

ระบบที่เข้าเมืองและมีการจ้างงานถกูต้องตามกฎหมายสิงคโปร์เท่านัน้  กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวกับแรงงานต่างชาติ เช่น คนเข้าเมือง 
หรือความมัน่คง อาจท าให้มีการปฏิบตัิตอ่แรงงานตา่งชาติตา่งออกไปตามแตล่ะกรณี 
๑๕๓ Ministry of Manpower, “Amendments to the Employment Act,” http://www.mom.gov.sg/employment-

practices/Pages/amendments-to-the-employment-act.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/Pages/amendments-to-the-employment-act.aspx
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/Pages/amendments-to-the-employment-act.aspx
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๒-๑๒๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๒.๖.๑ การจ้างงานและเง่ือนไขการจ้างงาน 

สิงคโปร์มีรัฐบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงานและเง่ือนไขการจ้างงาน คือ Employment 
Act (Chapter 91) นอกจากนีย้ังมีกฎหมายล าดบัรองท่ีออกภายใต้รัฐบัญญัติดงักล่าว ๓ ฉบับ 
แยกตามประเภทของแรงงาน คือ Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996
ส าหรับแรงงานแบบไม่เต็มเวลา   Employment (Female Workmen) Regulations ใช้บงัคบักับ
แรงงานสตรี  และ Employment (Children and Young Persons) Regulations ท่ีใช้บังคับกับ
แรงงานเดก็และเยาวชน ซึง่หมายถึง แรงงานท่ีมีอายมุากกวา่ ๑๓ ปี แตไ่มเ่กิน ๑๖ ปี  

เช่นเดียวกบักฎหมาย Companies Act (Chapter 50) ท่ีบงัคบัใช้กบันกัลงทนุท้องถ่ินและ
ตา่งชาติอย่างเท่าเทียมกนั แรงงานตา่งด้าวและแรงงานท้องถ่ินก็อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานฉบบั
เดียวกัน คือ Employment Act (Chapter 91) ซึ่งระบุวันหยุด ชัว่โมงการท างานและเง่ือนไขใน 
การจ้างงานท่ีบังคับใช้กับแรงงานท้องถ่ินและแรงงานต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน  อย่างไรก็ดี 
บทบญัญัติใน Employment Act (Chapter 91) ถือว่าเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ
แรงงานขัน้พืน้ฐาน ซึ่งสญัญาจ้างงานและกฎหมายฉบบัอ่ืนของสิงคโปร์อาจให้สิทธิประโยชน์บาง
ประการแก่แรงงานท้องถ่ินท่ีมากกว่า เช่น การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Central 
Provident Fund - CPF) ซึ่งให้เฉพาะแรงงานสญัชาติสิงคโปร์และผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์
เทา่นัน้ 

การน าเสนอในส่วนนีแ้บง่ตามประเภทของแรงงาน ๔ ประเภท คือ แรงงานทัว่ไป แรงงาน
แบบไมเ่ตม็เวลา แรงงานสตรี และแรงงานเดก็และเยาวชน  

(ก) แรงงานท่ัวไป 
ดัง ท่ี กล่ าว ไ ว้แ ล้ วว่ า  บทบัญญัติภายใ ต้  Employment Act (Chapter 91) นั น้  มี

สาระส าคญัเป็นการก าหนดเง่ือนไขขัน้ต ่าในการจ้างงาน โดยสญัญาจ้างงานใดท่ีมีเง่ือนไขท่ีท าให้
ลกูจ้างไม่ได้รับประโยชน์เท่ากับท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย Employment Act ให้สญัญาจ้างงานนัน้
เป็นโมฆะ (มาตรา ๘) รัฐบญัญตันีิบ้งัคบัใช้กบัลกูจ้างทัง้ท่ีมีทกัษะและไม่มีทกัษะในเกือบทกุอาชีพ 
เช่น พนกังานท าความสะอาด คนงานก่อสร้าง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนขบัรถไฟและ  
รถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น ยกเว้นแรงงานท่ีระบไุว้ในมาตรา ๒ ได้แก่ ลกูเรือ  คนรับใช้ในบ้าน 
(domestic worker) พนกังานของหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย และผู้ ท่ีมีต าแหน่งบริหารจดัการ 
(managerial or executive position) ดงัท่ีกลา่วไว้แล้ว  

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอเง่ือนไขการจ้างงานส าหรับแรงงานทั่วไปในประเด็นท่ีส าคญั ได้แก่ 
ชั่วโมงท างาน วันหยุด การลาประจ าปี การลากิจ การลาป่วย การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  
การยกเลิกสญัญา และการลงโทษเม่ือลกูจ้างกระท าผิด   
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๒๕ 

ช่ัวโมงท างาน 

Employment Act ห้ามมิให้ลกูจ้างท างานเป็นระยะเวลาเกิน ๖ ชัว่โมง ติดตอ่กนัโดยไม่ได้
พกั และห้ามไม่ให้ชัว่โมงท างานเกิน ๘ ชัว่โมง ต่อวนั หรือ ๔๔ ชัว่โมง ตอ่อาทิตย์ หากต้องท างาน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๘ ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักทานข้าวอย่างน้อย ๔๕ นาที และห้ามลูกจ้าง
ท างานลว่งเวลา (overtime) เกิน ๗๒ ชัว่โมง ตอ่เดือน 

ในกรณีท่ีนายจ้างต้องการให้ลกูจ้างท างานล่วงเวลาเกิน ๗๒ ชัว่โมง ตอ่เดือน ต้องท าเร่ือง
ขอยกเว้นตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน๑๕๔ 

อนึง่ หากลกูจ้างท างานไมเ่กิน ๓๕ ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ จะถือว่าเป็นการท างานไม่เต็มเวลา 
(part-time) ซึ่งเง่ือนไขการจ้างงานจะต่างออกไปตาม Employment (Part-Time Employees) 
Regulations 1996 ซึง่จะขยายความในสว่น (ข) ตอ่ไป 

วันหยุด 

ลกูจ้างต้องมีวนัหยดุ ๑ วนั ต่อสปัดาห์ ซึ่งอาจเป็นวนัอาทิตย์หรือวนัใดวนัหนึ่งในสปัดาห์ 
และหากลูกจ้างท างานเป็นกะ (shift work) ต้องมีวันหยุด ๓๐ ชั่วโมง ติดต่อกันต่อสัปดาห์  
นอกจากนี ้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิในการมีวันหยุดแบบได้รับค่าจ้าง (Paid holiday) อันได้แก่ 
วนัหยดุราชการประจ าปี ซึ่งมีทัง้หมด ๑๑ วนั ตอ่ปี ตามท่ีระบไุว้ใน Holidays Act 1998 (Chapter 
126) หากนายจ้างขอให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดจะต้องจ่ายค่าจ้างชดเชยในอัตราค่าจ้าง
รายวนัและคา่เดนิทางมาท างาน 

ในกรณีท่ีมีการท างานในวนัหยดุ ลกูจ้างจะได้รับเงินชดเชยตามตารางท่ี ๒.๑๖  

 

  

                                                   
๑๕๔ Ministry of Manpower, “Hours of Work, Overtime & Rest Days,” http://www.mom.gov.sg/employment-

practices/employment-rights-conditions/hours-of-work-and-overtime/Pages/default.aspx#restdays (สืบค้นเม่ือ ๒๕ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/hours-of-work-and-overtime/Pages/default.aspx#restdays
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/hours-of-work-and-overtime/Pages/default.aspx#restdays
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๒-๑๒๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ อัตราค่าจ้างส าหรับการท างานในวันหยุด 

ระยะเวลาการท างาน กรณีที่ลกูจ้างขอท างานใน
วันหยุดเอง 

กรณีที่นายจ้างให้ท างานใน
วันหยุด 

ไ ม่ เกิ นค ร่ึ งห น่ึ งของชั่ ว โมง
ท างานวันท างานปกติ 

ได้คา่จ้างคร่ึงหนึง่ของอตัราจ้าง
รายวนั 

ได้คา่จ้างเต็มจ านวนอตัราจ้าง
รายวนั 

เกินคร่ึงหน่ึงของชั่ วโมงท างาน
วันท างานปกติ แต่ไม่เกินชั่วโมง
ท างานวันท างานปกติ 

ได้คา่จ้างเต็มจ านวนอตัราจ้าง
รายวนั 

ได้คา่จ้างเต็มจ านวนอตัราจ้าง
รายวนัส าหรับ ๒ วนั 

เกินชั่วโมงท างานของวันท างาน
ปกติในวันหยุด 

ได้คา่จ้างเต็มจ านวนอตัราจ้าง
รายวนั  + เงินพิเศษทีค่ิดโดยอตัรา
จ้างรายชัว่โมงคณูด้วยร้อยละ ๑.๕ 
เป็นอยา่งน้อย ตามชัว่โมงท างานที่
เกินมา 

ได้คา่จ้างเต็มจ านวนอตัราจ้าง
รายวนัส าหรับ ๒ วนั + เงินพิเศษที่
คิดโดยอตัราจ้างรายชัว่โมงคณูด้วย
ร้อยละ ๑.๕ เป็นอยา่งน้อย ตาม
ชัว่โมงท างานท่ีเกินมา 

การลาประจ าปี (annual leave) 

มาตรา ๔๓ แห่ง Employment Act ให้สิทธิลูกจ้างท่ีมีฐานเงินเดือน (กล่าวคือ ไม่รวม 
ค่าท างานล่วงเวลาและเงินพิเศษอ่ืน) ไม่เกิน ๔,๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  ท่ีท างานมาเป็นเวลา 
ไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน สามารถลาประจ าปี หรือลาพกัร้อนโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย โดยปีแรก
สามารถลาได้ไม่เกิน ๗ วัน ต่อปี และวันลาจะเพิ่มขึน้ทุกปีจนถึงปีท างานท่ี ๘ เป็นต้นไปจะได้ 
สิทธิลา ๑๔ วนั ตอ่ปี 

การลากิจ (leave of absence) 

ลกูจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเพ่ือขออนญุาตลากิจ โดยนายจ้างสามารถหกัเงินคา่จ้าง
ในวนัท่ีลกูจ้างลากิจได้ (leave without pay) นอกจากสญัญาจ้างงานจะระบใุห้เป็นอยา่งอ่ืน   

การลาป่วย (sick leave) 

ลูกจ้างท่ีท างานมาไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน สามารถลาป่วยได้ โดยต้องแจ้งหรือพยายามแจ้ง
นายจ้างเพ่ือขอลาป่วยภายใน ๔๘ ชัว่โมง หลังจากวนัท่ีลาป่วย และต้องมีใบรับรองจากแพทย์
ประจ าบริษัท หรือจากแพทย์ประจ าสถาบันท่ีได้รับการรับรอง  การลาป่วยแบบได้รับค่าจ้าง
แบง่เป็น ๒ แบบ ตามประเภทของการรักษาพยาบาล โดยหากต้องมีการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลจะ
สามารถลาได้สูงสุด ๖๐ วัน ต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง  และ ๑๔ วัน ต่อปี หากไม่ต้องรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล (ดตูารางท่ี ๒.๑๗ ประกอบ) 
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ตารางท่ี ๒.๑๗ จ านวนวันลาป่วยต่อปีของแรงงานทั่วไป 

ระยะเวลาที่ท างาน ลาป่วยโดยไม่รักษาตวัที่โรงพยาบาล 
(Non –hospitalization leave) 

ลาป่วยแบบต้องรักษาตวัที่
โรงพยาบาล (hospitalization leave) 

๓ เดือน ขึน้ไป ๕ วนั ตอ่ปี ๑๕ วนั ตอ่ปี 

๔ เดือน ๘ วนั ตอ่ปี ๓๐ วนั ตอ่ปี 

๕ เดือน ๑๑ วนั ตอ่ปี ๔๕ วนั ตอ่ปี 

๖ เดือน เป็นต้นไป ๑๔ วนั ตอ่ปี ๖๐ วนั ตอ่ปี 

 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

ลูกจ้างต่างชาติมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนในสิงคโปร์ และท า
กิจกรรมตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ใน Trade Unions Act (Chapter 333)  

การยกเลิกสัญญาจ้าง 

การยกเลิกสญัญาจ้าง ให้ผู้ ท่ีต้องการยกเลิกสญัญาจ้างแจ้งอีกฝ่ายลว่งหน้า ดงันี ้

(๑) หากลกูจ้างท างานมาเป็นเวลาไม่ถึง ๒๖ สปัดาห์ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนยกเลิกสญัญาจ้าง 
๑ วนั 

(๒) หากลูกจ้างท างานมาเป็นเวลานานกว่า ๒๖ สปัดาห์ แต่ไม่เกิน ๒ ปี ให้แจ้งล่วงหน้า
ก่อนยกเลิกสญัญาจ้าง ๑ สปัดาห์ 

(๓) หากลูกจ้างท างานมาเป็นเวลานานกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน
ยกเลิกสญัญาจ้าง ๒ สปัดาห์ 

(๔) หากลูกจ้างท างานมาเป็นเวลานานกว่า ๕ ปี ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนยกเลิกสญัญาจ้าง 
๔ สปัดาห์ 

อย่างไรก็ดี ลูกจ้างและนายจ้างมีสิทธิท่ีจะของดเว้นจากการใช้สิทธิในมาตรานี ้หาก
คู่สัญญาต้องการยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือต้องการยกเลิกก่อนท่ีระยะเวลา  
ท่ีแจ้งไว้จะสิน้สุดลง ให้ฝ่ายท่ีต้องการยกเลิกจ่ายเงินชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นจ านวนเท่ากับ
เงินเดือนของลกูจ้างท่ีจะได้รับเท่ากบัระยะเวลาท่ีต้องแจ้งลว่งหน้า (มาตรา ๑๑) 

สญัญาจ้างงานจะถือว่าสิน้สุดลงทนัที หากนายจ้างไม่ยอมจ่ายคา่จ้างให้แก่ลกูจ้าง หรือ
หากลูกจ้างขาดงานเป็นเวลามากกว่า ๒ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลางาน หรือไม่พยายาม 
ท่ีจะแจ้งนายจ้างเพ่ือขอลางาน  อนึ่ง ลกูจ้างสามารถยกเลิกสญัญาจ้างงานได้โดยไม่ต้องแจ้ง
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ล่วงหน้า หากเห็นว่าการท างานนัน้จะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้ อยู่ในอุปการะ (dependent) 
และการท างานท่ีเป็นอนัตรายนัน้ไม่ได้ระบไุว้ในสญัญาจ้างว่าเป็นลกัษณะหนึ่งของงาน  (มาตรา 
๑๕ แหง่ Employment Act) 

การลงโทษเม่ือลูกจ้างกระท าผิด 

หากนายจ้าง เห็นว่าลูก จ้างกระท าผิด  อาจพิจารณาให้ปรับลดต าแหน่ง  ห รือ 
ให้พกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้างเป็นเวลาไม่เกิน ๑ สปัดาห์  ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลกูจ้างออกจากงาน
โดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างสามารถย่ืนค าร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  หากรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าของนายจ้างไม่เป็นธรรม สามารถสัง่ให้นายจ้างรับลกูจ้างกลบัไป
ท างานต าแหน่งเดิมพร้อมจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาท่ีให้ออกจากงาน หรือจ่ายเงินชดเชยตาม  
ท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร หากไม่ปฏิบตัิตาม รัฐมนตรีอาจมีค าสั่งปรับนายจ้างได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (มาตรา ๑๔ แห่ง Employment 
Act) 

(ข) แรงงานแบบไม่เตม็เวลา 

ในสิงคโปร์ การท างานแบบไม่เต็มเวลา (part-time) หมายถึง การท างานตามสญัญาจ้าง
ท่ีระบเุวลาท างานไม่เกิน ๓๕ ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์  โดยสญัญาจ้างงานของลกูจ้างแบบไม่เต็มเวลา
ต้องระบุเง่ือนไขการจ้างงาน เช่น อตัราค่าจ้างต่อชัว่โมง ชัว่โมงการท างานต่อวนัหรือต่อสปัดาห์ 
และจ านวนวนัท างานตอ่สปัดาห์ หรือตอ่เดือน เป็นต้น 

สิทธิของลูกจ้างแบบไม่เต็มเวลา (ต่อไปนีเ้รียกว่า ลูกจ้าง part-time) คล้ายกับแรงงาน
ทั่วไป (เฉพาะในส่วนนีจ้ะเรียกว่า ลูกจ้าง full-time) ในหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น สิทธิใน 
การได้รับเงินชดเชยจากการท างานในวนัหยุด สิทธิในการมีวันหยุด สิทธิในการลาป่วยและ 
ลาประจ าปี ทัง้นีก้ารคดิวนัลาและคา่ชดเชยให้เป็นไปตามสดัส่วนของสิทธิของลกูจ้าง full-time  

ช่ัวโมงการท างาน 

ไม่เกิน ๓๕ ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ โดยสญัญาจ้างงานต้องระบุชัว่โมงการท างานของลูกจ้าง
part-time ต่อวัน หรือต่อสัปดาห์ และจ านวนวันท างานต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน เพ่ือใช้ใน  
การค านวณเงินชดเชยและสิทธิตา่ง ๆ  

ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้าง part-time ท างานเกินกว่าชัว่โมงท างานตามสญัญา จะต้อง
จา่ยเงินชดเชยคา่ลว่งเวลาให้ลกูจ้างไมต่ ่ากวา่ ๑.๕ เท่า ของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงของลกูจ้าง เช่น 
หากอตัราค่าจ้างตอ่ชัว่โมง คือ ๔.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ อตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงส าหรับการท างาน 
ท่ีเกินมาจะเป็น ๖.๗๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ชัว่โมง 
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หากลกูจ้าง part-time รับคา่จ้างรายเดือน ให้ใช้สตูรค านวณคา่ลว่งเวลา ดงันี ้

๑๒ x อตัราคา่จ้างตอ่เดือน 

อตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมง  =  

๕๒ x ชัว่โมงท างานตอ่สปัดาห์  

  

วันหยุด 

เหมือนลกูจ้าง full-time ในกรณีท่ีมีการท างานในวนัหยดุ ให้ค านวนเงินชดเชยการท างาน
ในวนัหยดุของลกูจ้าง part-time ดงันี ้

 

๑๒ x อตัราคา่จ้างตอ่เดือน 

อตัราคา่จ้างตอ่วนั  = 

  ๕๒ x จ านวนวนัตอ่สปัดาห์ท่ีลกูจ้าง part-time ท างาน  

 

การลาประจ าปี 

ลูกจ้าง part-time ท่ีมีระยะเวลาการท างานนานกว่า ๓ เดือน มีสิทธิใช้วันลาประจ าปี 
โดยได้รับคา่จ้าง โดยมีสตูรการค านวณตามสดัสว่นของลกูจ้าง full-time ดงันี ้

 

  ชัว่โมงท างานตอ่ปีของลกูจ้าง part-time  

            x จ านวนวนัลาประจ าปีของลกูจ้าง full-time x ชัว่โมงท างานตอ่วนัของลกูจ้าง full-time 
  ชัว่โมงท างานตอ่ปีของลกูจ้าง full-time  

 

 

ยกตวัอย่างเช่น หากลกูจ้าง part-time มีสญัญาจ้าง ๔ ชัว่โมง ต่อวนั ๕ วนั ต่อสปัดาห์  
(๒๐ ชัว่โมง ต่อสปัดาห์) ในขณะท่ีลูกจ้าง full-time ท่ีอยู่องค์กรเดียวกันและท างานมาเป็นเวลา
เท่ากนั มีชัว่โมงท างาน ๘ ชัว่โมง ตอ่วนั หรือ ๔๔ ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ และมีวนัหยุดประจ าปี ๗ วนั
ตอ่ปี เน่ืองจากเพิ่งท างานปีแรก สิทธิวนัหยดุประจ าปีของลกูจ้างแบบไม่เต็มเวลา จะใช้วิธีค านวณ
ดงัตอ่ไปนี ้
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๒-๑๓๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

๒๐ ชัว่โมง x ๕๒ สปัดาห์  

                     x ๗ วนั x ๘ ชัว่โมงตอ่วนั = ๒๕.๕ ชัว่โมง 
๔๔ ชัว่โมง x ๕๒ สปัดาห์  

 

ดงันัน้ ลูกจ้าง part-time จะสามารถลาประจ าปีได้ทัง้หมด ๒๕.๕ ชั่วโมง และเน่ืองจาก
ลกูจ้างท างาน ๔ ชัว่โมง ตอ่วนั จ านวนวนัลาประจ าปีของลกูจ้าง part-time คือ ๖ วนั ตอ่ปี  

หากลูกจ้าง part-time ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ ๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ และขอลาประจ าปีเป็น
เวลา ๒.๕ ชัว่โมง จะได้รับเงินคา่จ้างในชัว่โมงท่ีลา ๒.๕ x ๕ = ๑๒.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

การลาป่วย 

ลกูจ้าง part-time ท่ีท างานมาเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน มีสิทธิลาป่วยแบบได้รับคา่จ้าง 
โดยจ านวนวนัลาป่วยจะคิดตามสดัส่วนของลกูจ้าง part-time ท่ีท างานมาเป็นระยะเวลาพอ ๆ กนั 
โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้

 

ชัว่โมงท างานตอ่ปีของลกูจ้าง part-time  

            x จ านวนวนัลาป่วยตอ่ปีของลกูจ้าง full-time x ชัว่โมงท างานตอ่วนัของลกูจ้าง full-time 

ชัว่โมงท างานตอ่ปีของลกูจ้าง full-time  

 

ตวัอย่างเช่น หากลูกจ้าง part-time ท างาน ๔ ชัว่โมง ต่อวนั ๕ วนั ต่อสปัดาห์ ในขณะท่ี
ลกูจ้าง full-time ท่ีอยูอ่งค์กรเดียวกนัท างาน ๘ ชัว่โมง ตอ่วนั หรือ ๔๔ ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ และมีวนั
ลาป่วยแบบไม่รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล (non-hospitalisation leave) ๑๔ วัน และวันลาป่วยแบบ
ต้องรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล (hospitalization leave) ๖๐ วัน ต่อปี ให้ลูกจ้าง part-time มีวันลา
ป่วยดงันี ้

๒๐ ชัว่โมง   ๕๒ สปัดาห์

๔๔ ชัว่โมง   ๕๒ สปัดาห์
   ๑๔ วนั   ๘ ชัว่โมง  ๕๐ ๙ ชัว่โมง  

 

ดงันัน้ ลกูจ้าง part-time มีสิทธิลาป่วยแบบไม่รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ๕๐.๙ ชัว่โมง ตอ่ปี 
และการค านวนวนัลาป่วยแบบต้องรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลของลูกจ้าง part-time สามารถท าได้ 
ดงันี ้
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๒๐ ชัว่โมง   ๕๒ สปัดาห์

๔๔ ชัว่โมง   ๕๒ สปัดาห์
   ๖๐ วนั   ๘ ชัว่โมง  ๒๑๘ ๒ ชัว่โมง  

 

ดงันัน้ ลกูจ้าง part-time มีสิทธิวนัลาป่วยแบบต้องรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ๒๑๘.๒ ชัว่โมง 
ตอ่ปี 

ในสว่นของสิทธิและเง่ือนไขการจ้างงานในประเด็นอ่ืน เช่น การลากิจ และสิทธิในการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน เหมือนกบัลกูจ้าง full-time 

(ค) แรงงานหญิง 

แรงงานหญิงและชายได้รับความคุ้มครองตามรัฐบญัญัติ Employment Act เท่าเทียมกัน 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีแรงงานหญิงตัง้ครรภ์จะมีเง่ือนไขในการจ้างงานเฉพาะในบางประเดน็ ดงันี ้

ช่ัวโมงการท างาน 

Employment (Female Workman) Regulations ระบุห้ามหญิงมีครรภ์ท างานในเวลา
กลางคืน คือ ตัง้แต ่๒๓ นาฬิกา จนถึง ๖ นาฬิกาวนัถดัไป เว้นแตล่กูจ้างหญิงนัน้จะสมคัรใจ และ
ได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงส าหรับการท างานในเวลากลางคืน ทัง้นี ้
ลูกจ้างหญิงจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายจ้างว่าก าลังตัง้ครรภ์ พร้อมย่ืน
ใบรับรองแพทย์ประกอบ   

การลาคลอด๑๕๕ 

สิทธิลาคลอดขัน้พืน้ฐานตาม Employment Act คือ ๑๒ สัปดาห์ โดยลูกจ้างหญิงนัน้
จะต้องท างานกับนายจ้างมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน ก่อนวันท่ีเด็กคลอด และมีบุตร 
อยู่แล้วไม่เกิน ๒ คน (ไม่รวมทารกท่ีเพิ่งคลอด)  โดยนายจ้างต้องจ่ายคา่จ้างให้ในช่วง ๘ สปัดาห์
แรกท่ีลาคลอด ส่วนอีก ๔ สัปดาห์ ท่ีเหลือให้ขึน้อยู่กับนายจ้างว่าจะให้ค่าจ้างหรือไม่ก็ได้ และ
ลกูจ้างสามารถใช้วนัลาคลอด ๔ สปัดาห์ นัน้เพ่ือลาในช่วงใดก็ได้ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นบั
จากวนัท่ีเดก็คลอด 

                                                   
๑๕๕ Ministry of Manpower, “Maternity Leave,” http://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave-and-

holidays/Pages/maternity-leave.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave-and-holidays/Pages/maternity-leave.aspx
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave-and-holidays/Pages/maternity-leave.aspx
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๒-๑๓๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

แรงงานตา่งชาติอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมาย Child Development Co-Savings 
Act (Chapter 38A) ซึ่งอนุญาตให้แรงงานหญิงสามารถลาคลอดเพิ่มได้ ๔ สปัดาห์ ก่อนก าหนด
วนัคลอด และอีก ๑๒ สปัดาห์ หลงัคลอด รวมทัง้สิน้ ๑๖ สัปดาห์  โดยแรงงานต่างชาติหญิงนัน้
ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(๑) ทารกนัน้มีสญัชาตสิิงคโปร์ 
(๒) บดิามารดาของเดก็แตง่งานกนัอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
(๓) ท างานกับนายจ้างมาเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน หรือในกรณีท่ีท างานอิสระ 

(self-employed) จะต้องท างานอาชีพดงักลา่วมาเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ ๓ เดือน 
อนึ่ง แรงงานหญิงท่ีแท้งบตุร หรือท าแท้งจะไม่สามารถใช้สิทธิลาคลอดได้ แต่สามารถใช้

สิทธิลาป่วยได้   

(ง) แรงงานเดก็และเยาวชน 

มาตรา ๖๗A ของรัฐบญัญัติ Employment Act ก าหนดนิยามค าว่าเด็ก (Child) คือ ผู้ ท่ีมี
อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  และผู้ เยาว์ (Young Person) คือ ผู้ ท่ีมีอายุ ๑๕ ปี ขึน้ไป แต่ไม่เกิน ๑๖ ปี  
อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมาตรา ๓ แหง่ Employment (Children and Young Persons) Regulations 
ห้ามมิให้มีการจ้างงานเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า ๑๓ ปี  ดงันัน้ จึงถือได้ว่าอายุขัน้ต ่าของเด็กท่ีสามารถ
ท างานได้ตามกฎหมายในสิงคโปร์ คือ ๑๓ ปี และแรงงานผู้ เยาว์จะกลายเป็นแรงงานทัว่ไปทนัทีท่ี
มีอายคุรบ ๑๗ ปี  

ช่ัวโมงการท างาน 

ชัว่โมงการท างานของแรงงานเดก็ ต้องไมเ่กิน ๖ ชัว่โมง ตอ่วนั โดยต้องมีเวลาพกั ๓๐ นาที
ทกุ ๓ ชัว่โมง ในกรณีผู้ เยาว์นัน้ ชัว่โมงการท างานต้องไม่เกิน ๗ ชัว่โมง ตอ่วนั และต้องมีเวลาพกั 
๓๐ นาที ทกุ ๆ การท างาน ๔ ชัว่โมง   

หากเป็นชว่งเวลาเปิดภาคเรียน ชัว่โมงการท างานของเดก็และผู้ เยาว์เม่ือบวกกบัเวลาเรียน
แล้วต้องไมเ่กิน ๖ และ ๗ ชัว่โมง ตามล าดบั และห้ามมิให้เดก็หรือผู้ เยาว์ท างานในเวลากลางคืน  

เง่ือนไขในการจ้างงานเด็กและผู้ เยาว์อ่ืน ๆ ได้แก่ ห้ามไม่ให้เด็กและผู้ เยาว์ท างานใน
วนัหยดุ (มาตรา ๙) ห้ามท างานในสภาพแวดล้อมท่ีอาจได้รับบาดเจ็บ (มาตรา ๑๐) ห้ามท างานท่ี
เก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัร (มาตรา ๑๒) และห้ามท างานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (มาตรา ๑๓) 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๓๓ 

๒.๖.๒ ค่าแรงขัน้ต ่า 

สิงคโปร์ไม่มีค่าแรงขัน้ต ่า อัตราค่าจ้างให้เป็นการต่อรองตกลงกันระหว่างนายจ้างและ
ลกูจ้าง๑๕๖  

๒.๖.๓ การรวมกลุ่มและการนัดหยุดงาน  

จากท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๑ การรวมกลุ่มในสิงคโปร์สามารถท าได้ เน่ืองจากเป็นสิทธิและ
เสรีภาพท่ีได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ดี กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสิงคโปร์ท าให้การนัดหยุดงาน (Strike) ไม่สามารถท าได้ง่ายนัก  
ซึ่งการนัดหยุดงานท่ีถือว่าถูกต้องตามกฎหมายครัง้สุดท้ายในสิงคโปร์ คือ การนดัหยุดงานของ
คนงานบริษัทน า้มันของอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙๑๕๗ ส่วนการนดัหยุดงานครัง้ล่าสุดในสิงคโปร์
เกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นการรวมตวัประท้วงเพ่ือขอขึน้ค่าแรงและสภาพการท างานท่ีดี
ขึน้ของคนรับรถโดยสารประจ าทางซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานต่างชาติจากประเทศจีน อย่างไรก็ดี  
การรวมกลุ่มและนดัหยดุงานดงักล่าวถือว่าเป็น “การนดัหยุดงานท่ีผิดกฎหมาย (illegal strike)” 
เน่ืองจากสง่ผลกระทบตอ่บริการสาธารณะ  

กฎหมายของสิงคโปร์เก่ียวกับการรวมกลุ่มและการนดัหยดุงานมี ๓ ฉบบั คือ Industrial 
Relations Act (Chapter 136)  Trade Disputes Act (Chapter 331) และ Trade Unions Act 
(Chapter 333)  การน าเสนอในส่วนนีจ้ะแบ่งออกเป็น ๔ หวัข้อ ได้แก่ การรวมกลุ่มเป็นสหภาพ
แรงงาน การนดัหยดุงาน การปิดงาน และการไกลเ่กล่ียข้อพิพาทด้านแรงงาน  

(ก) การรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน 

ดงัท่ีกลา่วไว้แล้ววา่แรงงานทกุประเภทท่ีเข้าข่ายความคุ้มครองของ Employment Act นัน้
มีสิทธิในการเข้าร่วมสหภาพแรงงานและท ากิจกรรมของกลุ่มตามกฎหมาย  โดยมาตรา ๘ แห่ง 
Trade Unions Act ระบุให้สหภาพแรงงานในสิงคโปร์ต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหภาพ 
(Registrar of Trade Unions) ประจ ากระทรวงแรงงานภายในเวลา ๑ เดือน หลังจากท่ีเร่ิมมี 
การรวมกลุ่ม และในการจดทะเบียนนัน้ต้องมีลายเซ็นต์จากสมาชิกสหภาพอย่างน้อย ๗ คน โดย
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานนัน้จะต้องเป็นไปเพ่ือรักษาและพัฒนา

                                                   
๑๕๖ Ministry of Manpower, “Salary,” http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-

conditions/salary/Pages/default.aspx (สืบค้นเม่ือ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๑๕๗ Chun Han Wong, “Singapore Strike: Full Story,” http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/08/31/singapore-strike-the-

full-story/ (สืบค้นเม่ือ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/salary/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/salary/Pages/default.aspx
http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/08/31/singapore-strike-the-full-story/
http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/08/31/singapore-strike-the-full-story/
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๒-๑๓๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง ยกระดบัสภาพแวดล้อมในการท างานหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือประโยชน์ต่อลูกจ้าง 
นายจ้าง และเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 

สหภาพแรงงานหลกัในสิงคโปร์ คือ National Trade Unions Congress (NTUC) ซึ่งเป็น
องค์กรกลางท่ีรวบรวมสหภาพในสิงคโปร์ทัง้หมด ทัง้ท่ีอยู่ในภาคอตุสาหกรรม บริการ และภาครัฐ 
มีสมาชิกทัง้หมดกวา่ ๘๓๐,๐๐๐ คน๑๕๘ 

(ข) การนัดหยุดงาน 

การนัดหยุดงานมีการก ากับไว้ภายใต้มาตรา ๒๗ แห่ง Trade Unions Act ซึ่งระบุว่า 
สหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนไม่สามารถริเร่ิม ส่งเสริม จดัการ หรือให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
ตอ่การนดัหยุดงาน หรือการเรียกร้องของผู้ ใช้แรงงาน (Industrial action)๑๕๙ รูปแบบใดก็ตามท่ี 
จะมีผลกระทบต่อสมาชิกสหภาพ โดยไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง  ดังนัน้ 
มาตรา ๒๗ ถือเป็นการให้ค านิยามของการนัดหยุดงานท่ีผิดกฎหมาย ( Illegal strike) ว่าคือ  
การนัดหยุดงานท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพแรงงานนัน้  สหภาพ
แรงงานหรือสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มีโทษปรับไมเ่กิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ค) การปิดงาน (lock out) 

รัฐบญัญัติ Trade Dispute Act (Chapter 331) ให้นิยามค าว่า การปิดงาน (lock out) ไว้
ในมาตรา ๒ ว่าหมายถึง การปิดสถานท่ีจ้างงาน หรือหยุดการท างาน หรือการท่ีนายจ้างปฏิเสธ  
ไมจ้่างงานลกูจ้างอนัเป็นผลมาจากข้อพิพาทด้านแรงงาน (trade dispute) ซึ่งเป็นการกระท า หรือ
การช่วยนายจ้างอีกคนให้กระท าเพ่ือให้ลกูจ้างยอมรับเง่ือนไขการจ้างงาน หรือสภาพของแรงงาน 
หรือบคุคล 

                                                   
๑๕๘ National Trade Unions Congress (NTUC), “About NTUC,” 

http://www.ntuc.org.sg/wps/portal/up2/home/aboutntuc/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNA4w9Xd08jA
z8g5wNDDx93S2Dgv0Mjf2DjYAKIoEKDHAARwNC-
sP1o8BK8JhQkBthkO6oqAgAzgVEow!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzVQM0lFRkgyME9GSjEwSTZBNUU3
UkQwR1Ez/ (สืบค้นเม่ือ ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 
๑๕๙ มาตรา ๒๗ (๑๕) ให้นิยามค าวา่ Industrial action คือ การกระท า กระบวนการ หรือวิธีการที่จะสง่ผลให้เกิดการจ ากัดผลลพัธ์

หรือผลผลิตของอาชีพ บริการ การค้า อตุสาหกรรม หรือธุรกิจ  (any practice, procedure or method in the performance of 
work which would result in a limitation on output or production in any occupation, service, trade, industry or business.) 
ค าแปลของ Industrial action มาจากพจนานกุรมศพัท์เศรษฐศาสตร์ องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

http://www.ntuc.org.sg/wps/portal/up2/home/aboutntuc/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNA4w9Xd08jAz8g5wNDDx93S2Dgv0Mjf2DjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8JhQkBthkO6oqAgAzgVEow!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzVQM0lFRkgyME9GSjEwSTZBNUU3UkQwR1Ez/
http://www.ntuc.org.sg/wps/portal/up2/home/aboutntuc/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNA4w9Xd08jAz8g5wNDDx93S2Dgv0Mjf2DjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8JhQkBthkO6oqAgAzgVEow!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzVQM0lFRkgyME9GSjEwSTZBNUU3UkQwR1Ez/
http://www.ntuc.org.sg/wps/portal/up2/home/aboutntuc/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNA4w9Xd08jAz8g5wNDDx93S2Dgv0Mjf2DjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8JhQkBthkO6oqAgAzgVEow!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzVQM0lFRkgyME9GSjEwSTZBNUU3UkQwR1Ez/
http://www.ntuc.org.sg/wps/portal/up2/home/aboutntuc/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNA4w9Xd08jAz8g5wNDDx93S2Dgv0Mjf2DjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8JhQkBthkO6oqAgAzgVEow!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzVQM0lFRkgyME9GSjEwSTZBNUU3UkQwR1Ez/
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เนือ้หาสาระส าคญัของรัฐบญัญัติฉบบันี ้คือ การท าให้การปิดงานและการเรียกร้องของ
ผู้ใช้แรงงานสว่นใหญ่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากมาตรา ๓ ได้ระบถุึงลกัษณะหนึ่งของ 
การปิดงาน และการเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน (industrial action) ท่ีผิดกฎหมายว่า เป็นการกระท า
ท่ีถูกออกแบบหรือค านวนมาเพ่ือข่มขู่รัฐบาลโดยตรง หรือโดยการก่อให้เกิดความล าบากใน
ชุมชน๑๖๐  บทบัญญัติดงักล่าวท าให้การปิดงานในสถานท่ีหนึ่งในสิงคโปร์แทบจะเป็นไปไม่ได้ 
เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็กท าให้การไม่ท างานของภาคส่วนหนึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบตอ่
ชมุชนสงู  

ผู้ ท่ีฝ่าฝืนโดยด าเนินการปิดงานท่ีมีลักษณะผิดกฎหมายตามมาตรา ๓ ต้องโทษปรับ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  ส่วนบทลงโทษของ 
การเรียกร้องของผู้ ใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย คือ โทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จ าคกุ 
ไมเ่กิน ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ   

(ง) การไกล่เกล่ียข้อพพิาทด้านแรงงาน 

Industrial Relations Act (Chapter 136) เป็นรัฐบัญญัติท่ีตราขึน้เพ่ือวางกฎระเบียบท่ี
เก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยการรวมกลุ่ม
ต่อรอง โดยให้มีการจัดตัง้ศาลอนุญาโตตลุาการ (Industrial Arbitration Court) โดยมีประธาน
ศาลอนญุาโตตลุาการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากประธานาธิบดี มีเอกสิทธ์ิเทียบเท่าประธานศาลสงูสดุ 
มีท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียหรือชีข้าดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยศาลอนุญาโตตลุาการ
สามารถเลือกท่ีจะไม่รับพิจารณาข้อพิพาทใดก็ได้ หากเห็นว่าข้อพิพาทดงักล่าวไม่อยู่ในประโยชน์
ของสาธารณะ (มาตรา ๖๑)  อย่างไรก็ดี อัยการสูงสุด (Attorney-General) อาจเข้าแทรกแซง 

                                                   
๑๖๐ Section 3.—(1)  An industrial action shall be illegal if — 

(a) it has any other object than the furtherance of a trade dispute within the trade or industry in which the persons 
taking part in the industrial action are engaged; 

(b) it is in furtherance of a trade dispute of which an Industrial Arbitration Court has cognizance; or 
(c) it is designed or calculated to coerce the Government either directly or by inflicting hardship on the 

community. [23/81] 
(2)  A lock-out shall be illegal if — 
(a) it has any other object than the furtherance of a trade dispute within the trade or industry in which the 

employers locking out are engaged; 
(b) it is in furtherance of a trade dispute of which an Industrial Arbitration Court has cognizance; or 
(c) it is designed or calculated to coerce the Government either directly or by inflicting hardship on the 

community. 
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ศาลอนุญาโตตุลาการได้หากเห็นว่าข้อพิพาทท่ีศาลอนุญาโตตุลาการรับไว้พิจารณานัน้มี
ความส าคญัตอ่สงัคม (มาตรา ๖๓) 

อนึง่ ในการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทนัน้ สหภาพแรงงานของลกูจ้างต้องได้รับการยอมรับ
จากนายจ้างก่อน จึงจะสามารถเชิญนายจ้างเข้าร่วมการเจรจาเพ่ือไกล่เกล่ียหรือหาข้อยุติกรณี
พิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้  นอกจากนี ้นายจ้างอาจปฏิเสธไม่ให้สหภาพแรงงานของ
ลกูจ้างเป็นตวัแทนของลกูจ้างท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือผู้จดัการได้ (มาตรา ๓๐A) เน่ืองจาก
ผู้ บ ริหารหรือผู้ จัดการนัน้ เ ป็นบุคคลส าคัญของบริษัทท่ีมีอ านาจและหน้าท่ี ท่ีอาจส่งผล  
ตอ่การปฏิบตังิานของลกูจ้างอ่ืนท่ีอยูใ่ต้บงัคบับญัชา 

โดยสรุป กฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ให้ความคุ้มครองลกูจ้างทัง้ท่ีเป็นพลเมืองสิงคโปร์
และชาวต่างชาติโดยการให้สิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันภายใต้รัฐบญัญัติ Employment Act 
นอกจากนี ้ยงัให้ความคุ้มครองแรงงานแบบไม่เต็มเวลา แรงงานเด็กและเยาวชน รวมทัง้แรงงาน
หญิงตัง้ครรภ์ในกฎหมายล าดับรองด้วย  แม้ว่าสิทธิของลูกจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานของ
สิงคโปร์จะคอ่นข้างครอบคลมุในระดบัหนึ่ง เช่น สิทธิการลาประจ าปี สิทธิการลาป่วย รวมถึงสิทธิ
ในการเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน แต่การนัดหยุดงาน การเรียกร้องของผู้ ใช้แรงงาน หรือแ ม้แต ่
การปิดงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อพิพาทด้านแรงงานนัน้ สามารถท าได้ยากเส่ียงต่อการฝ่าฝืน
กฎหมาย  เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก การชุมนุมประท้วงหรือการระงับบริการ
สาธารณะเพียงแคจ่ดุเดียวอาจสร้างความเสียหายแก่ทัง้ประเทศได้   

๒.๗ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และเป็นหนึ่งในรัฐภาคีของ 
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs) รวมทัง้ได้ลงนามในความตกลงระหว่าง
ประเทศหลายฉบับ อาทิ อนุสัญญากรุงปารีส (The Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property)  อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works) สน ธิสัญญาว่ า ด้ วยความ ร่ วม มือทาง ด้านสิ ท ธิบัต ร  (The Patent 
Cooperation Treaty)  พิธีสารมาดริด (The Madrid Protocol)  และสนธิสัญญาว่าด้วยการรับ
ฝากเก็บจุลชีพ (The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) เป็นต้น  นอกจากนี ้ช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา สิงคโปร์ได้จัดท าข้อผูกพันเขตการค้าเสรีหลายฉบบัซึ่งมีข้อบทด้านการคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญารวมอยูด้่วย 
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สิงคโปร์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) 
รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ประกอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งการศึกษาในครัง้นีจ้ะ
กล่าวถึงกฎหมายท่ีส าคัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ Patents Act (Chapter 221) Copyright Act (Chapter 
63) Registered Designs Act (Chapter 226) และ Trade Marks Act (Chapter 332)  โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น ๔ หวัข้อ ตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ การออกแบบผลิตภณัฑ์ และ
เคร่ืองหมายการค้า 

๒.๗.๑ สิทธิบัตร 

กฎหมายท่ีให้ความคุ้ มครองด้านสิทธิบัตรในสิงคโปร์ คือ Patents Act (Chapter 221)   
ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่การจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์ โดยการประดิษฐ์ท่ีสามารถขอรับ
สิทธิบตัรได้จะต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกรรมวิธี ทัง้นี ้การประดิษฐ์ท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครอง (Patentable inventions) จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อยา่ง ได้แก่ 

(ก) จะต้องเป็นการประดษิฐ์ขึน้ใหม่ 

(ข) จะต้องเป็นการประดษิฐ์ท่ีมีขัน้การประดษิฐ์ท่ีสงูขึน้ และ 

(ค) จะต้องเป็นการประดษิฐ์ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ในทางอตุสาหกรรม 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันท่ีประกาศรับจดทะเบียนและได้รับ  
การโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบตัร โดยมีผลใช้บงัคบัในระยะเวลา ๒๐ ปี นับจาก
วนัท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียน 

การขอรับความคุ้มครอง 

โดยทัว่ไป ผู้ขอจดทะเบียนท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์สามารถย่ืนค าขอรับสิทธิบตัร  
การประดิษฐ์ได้โดยจะต้องมีตวัแทนในประเทศสิงคโปร์เพ่ือใช้ในการติดตอ่กบัส านกังานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานด้านการจดทะเบียนสิทธิบตัรในสิงคโปร์ สว่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัรตา่งประเทศ
ท่ีย่ืนภายใต้สนธิสญัญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัรสามารถย่ืนขอรับสิทธิบตัรได้กบันายทะเบียน  
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ในฐานะส านักงานรับค าขอในกรณีท่ีผู้ ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลผู้ มีสัญชาติหรือถ่ินท่ีอยู่นอก
สิงคโปร์๑๖๑ 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสญัญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบตัร 
(Patent Cooperation Treaty หรือ PCT)๑๖๒ ท าให้ผู้ ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยมีสิทธิย่ืนค าขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้าน
สิทธิบตัรตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพียงค าขอเดียว โดยไม่ต้องย่ืนค าขอผ่านส านกังาน
ตวัแทนในประเทศอ่ืน  

ขัน้ตอนการขอรับสิทธิบตัรผ่านระบบ PCT จะเร่ิมจากเม่ือผู้ประดิษฐ์รายใดประสงค์จะ
ขอรับสิทธิบตัรในหลายประเทศ หากประเทศเหลา่นัน้เป็นภาคีของสนธิสญัญาว่าด้วยความร่วมมือ
ทางสิทธิบตัร ผู้ประดิษฐ์นัน้ก็สามารถย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรเพียงฉบบัเดียวต่อส านกังานสิทธิบตัร
แห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ส านกังานผู้ รับ” (receiving office) โดยค าขอนัน้จะต้องระบช่ืุอประเทศภาคี 
ท่ีประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง 

เม่ือได้ย่ืนค าขอแล้ว ขัน้ตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบในรูปแบบของค าขอ โดย
ตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรนัน้ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้องและมีการย่ืนเอกสารโดยครบถ้วน
หรือไม่ และตรวจสอบว่า การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรมีคณุสมบตัิถูกต้องตามกฎหมายหรือไม ่
โดยองค์กรระหว่างประเทศท่ีเรียกว่า International Searching Authority จะท าการสืบค้นงานท่ี
ปรากฏอยู่แล้วทั่วโลก ต่อจากนัน้ก็จะมีการตรวจสอบเบือ้งต้น (international preliminary 
examination) โดยจะเป็นการตรวจสอบความใหม่ของการประดิษฐ์ ท าการประเมินขัน้  
การประดิษฐ์ท่ีสงูขึน้ และพิจารณาถึงความสามารถในการประยกุต์ใช้ทางอตุสาหกรรม (แต่ผู้ ย่ืน
ค าขอและรัฐภาคีอาจจะเลือกท่ีจะไมใ่ห้มีการตรวจสอบเบือ้งต้นก็ได้) 

หลังจากการตรวจสอบดังกล่าว ผู้ ประดิษฐ์ก็จะต้องตัดสินใจว่าจะด าเนินการขอรับ
สิทธิบตัรตอ่ไปหรือไม ่ถ้าต้องการท่ีจะขอรับสิทธิบตัรตอ่ไป ขัน้ตอนการออกสิทธิบตัรในส่วนท่ีเหลือ
ก็จะตกเป็นภาระหน้าท่ีของส านักงานสิทธิบัตรของรัฐภาคีท่ีผู้ ประดิษฐ์ประสงค์จะได้รับ  

                                                   
๑๖๑ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, “กฎหมายสิทธิบตัร สาธารณรัฐสิงคโปร์,” 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160 (สืบค้นเม่ือ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๖๒ สนธิสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบตัร เป็นความตกลงระหวา่งประเทศแบบพหภุาคี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัตัง้ระบบ

การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรร่วมกนั เพื่อจะชว่ยลดปัญหาความซ า้ซ้อนในขัน้ตอนเบือ้งต้นของการออกสิทธิบตัร 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๓๙ 

ความคุ้มครอง โดยส านักงานสิทธิบัตรดังกล่าวจะต้องวินิจฉัยในขัน้สุดท้ายว่า จะท าการออก
สิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นัน้ หรือจะยกค าขอนัน้เสีย ซึ่งการวินิจฉัยของส านกังานสิทธิบตัรใน
แตล่ะประเทศจะมีความเป็นอิสระตอ่กนั (ดรููปท่ี ๒.๓ ประกอบ) 

รูปท่ี ๒.๓ ขัน้ตอนการขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT 

 
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/images/Edittt/inter/pct_process.pdf  

รายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีย่ืนขอจดสิทธิบตัรจะต้องมีการบรรยายเก่ียวกบัการประดิษฐ์ 
ข้อถือสิทธิ รูปเขียนท่ีอ้างถึงในการบรรยายการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ 
หลงัจากย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรแล้ว IPOS จะด าเนินการตรวจสอบค าขอเบือ้งต้น เม่ือครบก าหนด 
๑๘ เดือน นับแต่วันย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรหรือนับแต่วันท่ีย่ืนค าขอสิทธิบตัรเป็นครัง้แรก ค าขอ  
จดทะเบียนสิทธิบตัรการประดษิฐ์จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนงัสือประกาศโฆษณาสิทธิบตัร 
(Patent Gazette) ผู้ขอจดทะเบียนสามารถย่ืนค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ทนัทีท่ีได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบเบือ้งต้น แต่ผู้ ขอจดทะเบียนจะต้องย่ืนค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน
ระยะเวลา ๒๘ เดือน นับแต่วันท่ีขอถือสิทธิย้อนหลังหรือนับแต่วันย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร ทัง้นี ้
ระยะเวลาในการย่ืนขอตรวจสอบการประดิษฐ์สามารถขยายได้แตไ่มเ่กิน ๓ เดือน 

http://www.ipthailand.go.th/images/Edittt/inter/pct_process.pdf


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๔๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การรักษาสิทธิ 

ผู้ทรงสิทธิจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีเพ่ือรักษาสิทธิในสิทธิบตัร โดยค่าธรรมเนียม
รายปีครัง้แรกสามารถช าระได้ก่อนสิน้สุดปีท่ี ๔ ของระยะเวลาสิทธิบัตร (นับแต่วันย่ืนค าขอ)  
การช าระในปลายปีท่ี ๔ จะมีผลให้สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้จากปีท่ี ๔ ถึงปีท่ี ๕ หลังจากนัน้ 
ผู้ ทรงสิทธิจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนสิน้สุดระยะเวลาของปีนัน้  ๆ อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลา ๖ เดือน  
ซึง่ผู้ทรงสิทธิจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มตามท่ีกฎหมายก าหนด (ดตูารางท่ี ๒.๑๘ ประกอบ) 

ตารางท่ี ๒.๑๘ ค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิของสิทธิบัตร 

ปีที่ต่ออายุ ค่าธรรมเนียมรายปี (ดอลลาร์สิงคโปร์) 

ปีท่ี ๕-๗ ๑๔๐ 

ปีท่ี ๘-๑๐ ๒๗๐ 

ปีท่ี ๑๑-๑๓ ๓๕๐ 

ปีท่ี ๑๔-๑๖ ๔๙๐ 

ปีท่ี ๑๗-๑๙ ๖๐๐ 

ปีท่ี ๒๐ ๗๑๐ 

ปีท่ี ๒๐ เป็นต้นไป ๙๕๐ 

 

อนึ่ง การต่ออายุล่าช้าไม่เกิน ๑ เดือน มีค่าธรรมเนียม ๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หากล่าช้า 
เกิน ๑ เดือน (แต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือน) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายุล่าช้าเดือนละ ๑๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์๑๖๓ 

การเพิกถอนสิทธิ 

มาตรา ๘o ภายใต้ Patents Act (Chapter 221) ก าหนดว่าสิทธิบตัรอาจถูกเพิกถอนโดย
การพิจารณาของนายทะเบียน หากมีค าร้องขอในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

                                                   
๑๖๓ Intellectual Property Office of Singapore, “Patents: forms and fees,” 

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/FormsandFees/Patents.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/FormsandFees/Patents.aspx


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๔๑ 

(ก) การประดษิฐ์นัน้ไมเ่ป็นการประดษิฐ์ท่ีสามารถขอรับสิทธิบตัรได้ 
(ข) การอนญุาตให้สิทธิบตัรกบับคุคลท่ีไมมี่สิทธิท่ีจะได้รับสิทธิบตัร 
(ค) รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ได้เปิดเผยการประดิษฐ์ให้ชดัเจนและสมบูรณ์เพียงพอ

เพ่ือให้บคุคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญัในศลิปวิทยาการนัน้เข้าใจได้ 
(ง) สิ่งท่ีเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ของสิทธิบตัร อยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีเปิดเผย

ในค าขอรับสิทธิบตัร 
(จ) การให้ความคุ้มครองในสิทธิบตัรท่ีได้รับ ได้รับการขยายเพิ่มเติมโดยการแก้ไขท่ีไม่ควร

จะได้รับอนญุาต 
(ฉ) ผู้ ย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์มิได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบเก่ียวกับค าขอรับ

สิทธิบตัรเดียวกนัในต่างประเทศ หรือค าขอจดทะเบียนเดียวกันท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้ย่ืนไว้
หรือแจ้งข้อมลูท่ีเป็นเท็จ 

(ช) สิทธิบตัรท่ีได้รับเป็นการเข้าใจผิด 

การโอนสิทธิ  

สิทธิบัตรการประดิษฐ์สามารถโอนสิทธิได้โดยไม่จ าเป็นต้องบนัทึกและจดทะเบียนต่อ 
IPOS แต่ในทางปฏิบตัิควรจะต้องบนัทึกและจดทะเบียนการโอนสิทธิเพ่ือประโยชน์ของผู้ รับโอน
สิทธิ เพราะหากไม่จดทะเบียน สญัญาโอนสิทธิจะไม่มีผลผูกพนัต่อบุคคลภายนอก (มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๘)  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ผู้ทรงสิทธิสามารถอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในสิทธิบตัรได้ (มาตรา ๕๓) ซึ่งกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องจดทะเบียนจึงจะมีผลสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม  
ผู้ ขออนุญาตใช้สิทธิควรจะต้องท าบนัทึกและจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพราะหาก  
ไม่จดทะเบียนแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่มีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบตัรท่ีได้มาโดยสุจริตในภายหลัง หรือไม่รู้ว่ามีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
มาก่อน 

นอกจากนี ้กฎหมายยงัก าหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบตัรโดยมาตรการบงัคบัใช้
สิทธิ ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีการประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบตัรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด 
หรือไม่สามารถจดัหาได้ภายในประเทศในระยะเวลาอนัสมควร กฎหมายสิทธิบตัรยงัก าหนดให้
รัฐบาลมีสิทธิใช้สิทธิการผลิตได้เพ่ือประโยชน์ของหนว่ยงานรัฐบาล หรือเพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความมัน่คงของประเทศ หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยไม่มีวตัถุประสงค์ในทางการค้า เป็นต้น 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๔๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

โดยการใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือส่งผลกระทบให้ผู้ ทรงสิทธิเสียหาย 
(มาตรา ๕๖ (๑) (a) และ มาตรา ๕๖ (๑) (b)) 

การบังคับใช้สิทธิ 

กฎหมายสิทธิบตัรก าหนดว่า บุคคลท่ีกระท าการดงัต่อไปนีใ้ห้ถือว่าเป็นบุคคลท่ีละเมิ ด
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ในขณะท่ีสิทธิบัตรยังมีผลใช้บังคับโดยไม่ ได้ รับความยินยอมจาก 
ผู้ทรงสิทธิบตัร (มาตรา ๕๕) 

(ก) ท า จ าหน่าย เสนอขาย ใช้ หรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ หรือเก็บผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าเพ่ือ
จ าหนา่ยหรือโดยประการอ่ืนใด (ส าหรับการประดษิฐ์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์) 

(ข) ใช้กรรมวิธี หรือเสนอกรรมวิธีเพ่ือใช้ในประเทศสิงคโปร์ โดยรู้หรือกรณีเป็นท่ีประจกัษ์
ว่า บุคคลในสถานการณ์นัน้รู้ว่า การใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบตัร
นัน้จะเป็นการละเมิดสิทธิบตัร (ส าหรับการประดษิฐ์ท่ีเป็นกรรมวิธี) 

(ค) จ าหน่าย เสนอขาย ใช้ หรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กรรมวิธีโดยตรง หรือเก็บผลิตภณัฑ์
นัน้ ไมว่า่เพ่ือจ าหนา่ยหรือประการอ่ืนใด (ส าหรับการประดษิฐ์ท่ีเป็นกรรมวิธี) 

๒.๗.๒ ลิขสิทธ์ิ 

สิงคโปร์มีกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือ Copyright Act (Chapter 63) ซึ่งบังคับใช้มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสิงคโปร์ไม่มีระบบจดทะเบียนหรือบนัทึกข้อมูลลิขสิทธ์ิ การให้ความคุ้มครอง
เป็นไปตามอตัโนมตัภิายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองหรือบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่
ในสิงคโปร์ หรือพลเมือง หรือบุคคลท่ีมีสัญชาติของประเทศในกลุ่ม  WTO หรือประเทศสมาชิก
อนสุญัญากรุงเบร์ิน 

การได้รับความคุ้มครอง 

งานอันมีลิ ขสิท ธ์ิตามกฎหมายลิขสิท ธ์ิ  ไ ด้แก่  งานวรรณกรรม (Literary works)  
งานนาฎกรรม (Dramatic works) งานดนตรีกรรม (Musical works) งานศิลปกรรม (Artistic 
works) การพิมพ์ผลงานของงานท่ีกล่าวมาข้างต้น (Published editions) สิ่งบนัทึกเสียง (Sound 
recording) งานภาพยนตร์ (Films) งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทศัน์และวิทย ุ(Television and 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๔๓ 

radio broadcasts) เคเบิล้โปรแกรม (Cable programmes) การแสดงละคร (Performances) 
โดยงานท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจะมีอายคุวามคุ้มครองแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทของงาน ดงันี ้๑๖๔ 

 งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม และงานศิลปกรรม มีอาย ุ
ความคุ้มครอง ๗๐ ปี นบัจากปลายปีท่ีเจ้าของผลงานเสียชีวิต 

 การพิมพ์ผลงานของงานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม และงาน
ศลิปกรรม มีอายคุวามคุ้มครอง ๒๕ ปี นบัจากปลายปีท่ีเร่ิมมีการจดัพิมพ์ครัง้แรก 

 สิ่งบนัทึกเสียง และงานภาพยนตร์ มีอายุความคุ้มครอง ๗๐ ปี นับจากปลายปี 
ท่ีเร่ิมมีการเผยแพร่ครัง้แรก 

 งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์และวิทยุ และเคเบิล้โปรแกรม มีอาย ุ
ความคุ้มครอง ๕๐ ปี นบัจากปลายปีท่ีจดัท าผลงาน 

 การแสดงละคร มีอายคุวามคุ้มครอง ๗๐ ปี นบัจากปลายปีท่ีจดัการแสดง 

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ 

เจ้าของลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม มีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวใน
การท าซ า้ในรูปแบบต่าง ๆ โฆษณางานท่ียังไม่ได้โฆษณา เผยแพร่ต่อสาธารณชน แพร่ภาพ 
แพร่เสียง บรรจุเคเบิล้โปรแกรม ดัดแปลงงาน  และกระท าการใด ๆ ในรูปแบบข้างต้นในส่วน 
ท่ีเก่ียวกบังานท่ีดดัแปลง 

เจ้าของลิขสิทธ์ิในงานศิลปกรรมมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการท าซ า้ในรูปแบบต่าง ๆ  
โฆษณางานท่ียงัไมไ่ด้โฆษณา บรรจงุานในการแพร่ภาพแพร่เสียงทางโทรทศัน์ แพร่ภาพ แพร่เสียง 
ส่วนเจ้าของลิขสิทธ์ิในสิ่งบนัทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการท าซ า้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เช่า 
โฆษณางานท่ียงัไม่ได้โฆษณา เจ้าของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์มีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการท าซ า้
ในรูปแบบตา่ง ๆ และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน  

ส าหรับเจ้าของลิขสิทธ์ิงานแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทศัน์และวิทยุ และเคเบิล้โปรแกรม  
มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการท าการบันทึกการเผยแพร่ การเผยแพร่งานซ า้ และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน๑๖๕  

                                                   
๑๖๔ Intellectual Property Office of Singapore, “What is copyright?,” 

http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatiscopyright.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๓ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๘). 
๑๖๕ อ้างแล้ว 

http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatiscopyright.aspx
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๒-๑๔๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

การบังคับใช้สิทธิ 

กฎหมายลิขสิทธ์ิก าหนดไว้ว่าการกระท าดังต่อไปนีถื้อว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิทัง้ 
การละเมิดโดยตรงและโดยอ้อม 

(ก) การละเมิดโดยตรง ; การท าซ า้ในรูปแบบใด ๆ การแสดง การจดัแสดงหรือแจกจ่าย
ให้แก่สาธารณชน การเผยแพร่ทางเคเบิล้หรือแพร่ภาพแพร่เสียงของงานทัง้หมดหรือ
สาระส าคญัของงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของต้นฉบบัเดิมหรือในรูปแบบของงาน
ดดัแปลงขึน้มา การน าเข้าวตัถใุด ๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาก าไร 
โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

(ข) การละเมิดโดยอ้อม ;  การท า การให้เช่า มีไว้เพ่ือจ าหน่าย เสนอขาย ขาย ท าส าเนา
งานละเมิดลิขสิทธ์ิ การแจกจา่ยส าเนางานละเมิดลิขสิทธ์ิ 

หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถใช้มาตรการเยียวยาทางแพ่งและ 
ทางอาญาได้ โดยขอความคุ้มครองชัว่คราวเม่ือย่ืนค าฟ้องตอ่ศาล หรือภายหลงัจากการย่ืนค าฟ้อง
ต่อศาล โดยการเรียกค่าเสียหายสามารถกระท าได้โดยการพิสูจน์ความเสียหายจากการสูญเสีย
ยอดขาย การสูญเสียค่าสิทธิ การสูญเสียยอดขายท่ีประมาณการณ์ไว้ เป็นต้น รวมทัง้สามารถ
ด าเนินคดีอาญากบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิซึง่มีทัง้โทษปรับและจ าคกุ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ขึน้อยู่กบัประเภท
ของความผิด  อย่างไรก็ตาม เ น่ืองจากสิงคโปร์ไม่มีส านักงานลิขสิทธ์ิ ท่ีดูแลเร่ืองการให้ 
ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิโดยตรง การด าเนินการทางอาญาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ เสียหาย
สามารถร้องทกุข์กบัเจ้าพนกังานต ารวจ หรือย่ืนค าร้องตอ่ศาลสงูได้โดยตรง๑๖๖ 

๒.๗.๓ การออกแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน 
กฎหมายวา่ด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ์จดทะเบียนในสิงคโปร์ คือ  Registered Designs 

Act (Chapter 266) มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลสามารถ
ย่ืนขอจดทะเบียนต่อ IPOS แผนกจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์  ซึ่งแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้ รับ 
การจดทะเบียนจะมีอายคุวามคุ้มครองสงูสดุ ๑๕ ปี โดยได้รับความคุ้มครองนบัจากวนัจดทะเบียน
เป็นเวลา ๕ ปี และสามารถขยายอายกุารคุ้มครองได้อีก ๒ ครัง้ ครัง้ละ ๕ ปี (มาตรา ๒๑ (๑) และ
มาตรา ๒๑ (๒)) 

                                                   
๑๖๖ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, “กฎหมายลิขสิทธ์ิ สาธารณรัฐสิงคโปร์,” 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160 (สืบค้นเม่ือ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๔๕ 

การได้รับความคุ้มครอง 

แบบผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี ้หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ ของ
รูปร่างและรูปทรง หรือรูปแบบหรือสิ่งประดบัท่ีใช้กบัสิ่งของโดยกระบวนการทางอตุสาหกรรมใด ๆ 
แตไ่มร่วมถึง 

(ก) วิธีการหรือหลกัการก่อสร้าง หรือ 
(ข) ลกัษณะตา่ง ๆ ของรูปร่าง และรูปทรงของสิ่งของซึง่ 

 ถกูก าหนดเช่นนัน้ด้วยหน้าท่ีการท างานของตวัสิ่งของนัน้แตเ่พียงอย่างเดียว
เทา่นัน้  

 ต้องอาศัยรูปร่างภายนอกของสิ่งของอ่ืนท่ีผู้ ออกแบบตัง้ใจท่ีจะให้แบบ
ผลิตภณัฑ์นัน้ใช้เป็นสว่นประกอบ  

 ท าให้สิ่งของถูกเช่ือมต่อหรือวางอยู่ในรอบ  ๆ หรือพิงกับสิ่งของอ่ืน ๆ 
จนกระทัง่สิ่งของนัน้สามารถแสดงหน้าท่ีการท างานของตนเองได้ 

คณุสมบตัิของแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจดทะเบียนได้นัน้จะต้องมีความใหม่ อย่างไรก็ดี
แบบผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่มีความใหม่ (มาตรา ๕) 

(ก) ได้รับการจดทะเบียนกบัสิ่งเดียวกนัหรือสิ่งอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนัในค าขอจดทะเบียนก่อน
หน้านี ้

(ข) มีการโฆษณาสิ่งเดียวกันหรือสิ่งอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันในสิงคโปร์ก่อนวันย่ืนค าขอ 
จดทะเบียน 

(ค) แตกตา่งจากแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กนัตามปกตใินทางการค้าในรายละเอียดท่ีไมส่ าคญั 

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ 

ผู้ ทรงสิท ธิในแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีไ ด้ รับการจดทะเบียนแล้วมีสิท ธิแต่ เ พียงผู้ เ ดียว  
ในการท าหรือน าเข้าแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์เพ่ือขาย ให้เช่า หรือใช้เพ่ือวตัถุประสงค์
ในทางการค้า หรือในทางธุรกิจ  นอกจากนี ้ผู้ทรงสิทธิยงัมีสิทธิขาย ให้เช่า เสนอ หรือน าออกขาย 
หรือให้เชา่สิ่งท่ีได้รับการจดทะเบียนแบบผลิตภณัฑ์แล้ว  

นอกจากนี ้ผู้ ทรงสิทธิสามารถโอนสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ได้ รวมทัง้สามารถอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิในแบบผลิตภณัฑ์ได้ (มาตรา ๓๐) 

การบังคับใช้สิทธิ 

การละเมิดสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์หมายรวมถึง การกระท าใด ๆ ต่อสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว
ของผู้ทรงสิทธิโดยไมไ่ด้รับอนญุาต รวมถึง 
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๒-๑๔๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

(ก) การท าสิ่งซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อการท าสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับแบบผลิตภัณฑ์หรือแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อยในประเทศสิงคโปร์หรือท่ีอ่ืน 

(ข) การท าการใด ๆ เก่ียวกบัชุดเคร่ืองมือ เช่น ชดุของส่วนประกอบตา่ง ๆ ท่ีสมบรูณ์หรือ
เกือบจะสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการน ามาประกอบกนัเป็นสิ่งนัน้ 

(ค) การท าการใด ๆ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อการท าหรือประกอบชุดเคร่ืองมือในสิงคโปร์หรือ 
ท่ีอ่ืน ถ้าสิ่งท่ีน ามาประกอบกันนัน้จะเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับแบบผลิตภัณฑ์หรือแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย 

หากมีผู้ละเมิดสิทธิหรือก าลงัจะกระท าการละเมิดสิทธิ ผู้ทรงสิทธิอาจย่ืนค าขอตอ่ศาลให้
สั่งห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวกระท าการนัน้ต่อไปได้ โดยผู้ ย่ืนค าขอดงักล่าวมีสิทธิย่ืนค าขอห้าม 
การกระท าละเมิดดงักล่าวพร้อมกบัหรือหลงัจากการย่ืนค าฟ้องตอ่ศาลได้ แตไ่ม่สามารถย่ืนค าขอ
ก่อนการย่ืนค าฟ้องได้ 

นอกจากนี ้ผู้ทรงสิทธิสามารถฟ้องร้องผู้ ละเมิดเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายโดยการพิสูจน์
ความเสียหายของตนจากการสูญเสียยอดการขาย การสูญเสียค่าใช้สิทธิ และการสูญเสีย 
ยอดการขายในอนาคตได้๑๖๗ 

๒.๗.๔ เคร่ืองหมายการค้า 

กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของสิงคโปร์ คือ Trade Marks Act (Chapter 332) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีจะได้รับความคุ้มครองจะต้องได้ รับ 
การจดทะเบียนกับ IPOS หลังจากได้รับสิทธิ เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครอง ๑๐ ปี  
นบัแต่วนัท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เม่ือครบก าหนดอายุความคุ้มครอง เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ ๑๐ ปี โดยจะต้องย่ืนค าขอต่ออายุภายใน
ก าหนดเวลา ๖ เดือนก่อนวนัสิน้อายคุวามคุ้มครอง (มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙) 

การได้รับความคุ้มครอง 

เคร่ืองหมายท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าประกอบด้วย  

                                                   
๑๖๗ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, “กฎหมายการออกแบบผลิตภณัฑ์ สาธารณรัฐสิงคโปร์,” 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160 (สืบค้นเม่ือ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗); Intellectual Property Office of Singapore, “What is a registered design?,” 
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistereddesign.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๓ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘).  

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistereddesign.aspx
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(ก) เคร่ืองหมายการค้า หมายถึง เคร่ืองหมายใดท่ีสามารถมองเห็นได้ และสามารถแสดง
ให้เห็นด้วยภาพ และสามารถใช้แยกสินค้าและบริการท่ีมีหรือท่ีให้ในทางการค้าโดย
บคุคลหนึง่ออกจากสินค้าและบริการของอีกบคุคลหนึง่ 

(ข) เคร่ืองหมาย หมายถึง ตวัอกัษร ค า ช่ือ ลายมือช่ือ ตวัเลข ภาพประดิษฐ์ ตราข้อความ 
ฉลาก ตัว๋ รูปร่าง สี หรือสิ่งใดเหลา่นีร้วมกนั 

(ค) เคร่ืองหมายบริการ (ไมมี่ค านิยามก าหนดไว้ในกฎหมาย) 
(ง) เคร่ืองหมายร่วม หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้กบัสินค้าหรือบริการท่ีมีอยู่  หรือ

ให้ในทางการค้าโดยสมาชิกของสมาคม เพื่อแยกสินค้าหรือการบริการจากสินค้า หรือ
การบริการท่ีมีอยู ่หรือให้โดยบคุคลท่ีไมใ่ชส่มาชิกของสมาคมนัน้ 

(จ) เคร่ืองหมายรับรอง หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้เพ่ือแยกสินค้าหรือบริการ 
ท่ีมีอยู่หรือให้ในทางการค้า และรับรองโดยเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองนัน้ เก่ียวกับ
แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตสินค้า หรือการให้การบริการ คุณภาพ  
ความถูกต้อง และคุณลักษณะอ่ืน จากสินค้าหรือบริการอ่ืนท่ีมี อยู่หรือให้ใน 
ทางการค้า แตไ่มไ่ด้มีการรับรอง 

สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิท่ีจะใช้เคร่ืองหมายการค้าในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ท่ีจดทะเบียนไว้แต่เ พียงผู้ เ ดียว และห้ามไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้ เคร่ืองหมายการค้าท่ีไ ด้ รับ  
การจดทะเบียนได้ รวมทัง้การโอนสิทธิ และการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าแบบ  
โดยเฉพาะเจาะจง หรือแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง (มาตรา ๒๖) 

ผู้ มีส่วนได้เสียมีสิทธิท่ีจะร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อศาลได้  
โดยต้องด าเนินการภายในก าหนดเวลา ๕ ปี นับจากวันท่ี เคร่ืองหมายการค้านัน้ ไ ด้รับ 
การจดทะเบียน (มาตรา ๒๒) 

การบังคับใช้สิทธิ 

การใช้เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกับเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการจดทะเบียน หรือคล้ายกับ
เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งก าเนิด  หรือ 
ความเป็นเจ้าของของสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ 
เคร่ืองหมายการค้าก่อน ถือวา่เป็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
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๒-๑๔๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิท่ีจะด าเนินคดีทัง้ทางแพ่งและทางอาญากับผู้ ท่ีละเมิด
สิทธิได้ โดยจะต้องย่ืนค าฟ้องต่อศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี ้เจ้าของเคร่ืองหมาย
การค้ามีสิทธิท่ีจะร้องขอคุ้มครองชัว่คราวตอ่ศาลสงูแหง่ประเทศสิงคโปร์ได้เชน่กนั๑๖๘ 

๒.๘ กลไกการระงับข้อพพิาท 

กระบวนการระงับข้อพิพาทสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท  ประเภทแรก คือ  
การระงับข้อพิพาทปกติ หมายถึง การระงบัข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการของศาล ซึ่งได้อธิบายไว้
แล้วในบทท่ี ๑  อีกประเภทคือ การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative dispute resolution - 
ADR) หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล ซึ่งโดยหลกั ๆ จะแบง่ได้เป็น ๒ วิธี ได้แก่  
การ เจรจา  และการ ไกล่ เ ก ล่ีย  (negotiation and mediation) และการ ใ ช้ กระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ (arbitration) 

๒.๘.๑ การเจรจา และการไกล่เกล่ีย 

การเจรจา หมายถึง การท่ีคูก่รณียินยอมท่ีจะหนัหน้ามาเจรจากนัเองโดยไม่มีบคุคลท่ีสาม 
มาเก่ียวข้อง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา แต่หากการเจรจาไม่ลงตัวหาข้อสรุปไม่ได้ทัง้ 
สองฝ่ายอาจเลือกวิธีการในการไกล่เกล่ียโดยใช้บุคคลท่ีสามเข้ามาช่วยด าเนินการเจรจาหรือ
ประนีประนอม โดยบุคคลดังกล่าวมิได้มีอ านาจในการตัดสินใจหรือบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  
สุดท้ายหากยังไม่สามารถตกลงกันได้อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็น
กระบวนการทางการ มีผลบงัคบัทางกฎหมายโดยบุคคลท่ีสามหรือ “คนกลาง” ท่ีทัง้สองฝ่าย
เห็นชอบมีอ านาจในการชีข้าด  ทัง้นี ้คูก่รณีอาจเลือกหรือไม่เลือกวิธีการใด ๆ ก็ได้ตามความตกลง
กนัทัง้สองฝ่าย 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระบบการไกล่เกล่ียท่ีค่อนข้างก้าวหน้า โดยการพัฒนาระบบ
ดงักลา่วมีเปา้ประสงค์ท่ีจะช่วยลดต้นทนุและอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์  
ในปัจจุบันสิงคโปร์มีศูนย์ไกล่เกล่ีย ๒ ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์ไกล่เกล่ียแห่งสิงคโปร์  (Singapore 
Mediation Centre - SIM) และศูน ย์ไกล่ เก ล่ียระหว่างประเทศแห่งสิ งคโป ร์  (Singapore 
International Mediation Centre - SIMC) ซึ่งศูนย์ไกล่เกล่ียทัง้สองแห่งเป็นองค์กรเอกชนท่ี 

                                                   
๑๖๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, “กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า สาธารณรัฐสิงคโปร์,” 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160 (สืบค้นเม่ือ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=710&Itemid=160
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ไม่แสวงหาก าไร  ทัง้นี ้SIMC เพิ่งจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้บริการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ อนัเป็นการหลีกเล่ียงการระงบัข้อพิพาทด้วยกระบวนการทางศาล 
ซึง่มกัมีต้นทนุสงูเน่ืองจากปัญหาการขดักนัแห่งกฎหมาย (conflict of law) การระงบัข้อพิพาทด้วย
การไกล่เกล่ียจึงเป็นทางเลือกท่ีสามารถช่วยประหยดัต้นทนุให้แก่คูก่รณีได้ โดยศนูย์ไกล่เกล่ียทัง้
สองศนูย์ในปัจจบุนัมีผู้ เช่ียวชาญในการไกลเ่กล่ียท่ีมีประสบการณ์ประจ าอยู่เป็นจ านวนมาก   

อนึ่ง แม้สิงคโปร์จะไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการไกล่เกล่ียโดยตรง แต่มาตรา ๑๖ แห่ง 
รัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ( International Arbitration Act) ท่ีจะกล่าวถึงใน
รายละเอียดตอ่ไปนัน้ ระบวุา่ ในกรณีท่ีสญัญาทางธุรกิจมีข้อก าหนดให้มีการแตง่ตัง้ผู้ ไกล่เกล่ียเพ่ือ
ระงับข้อพิพาท  แต่เม่ือมีข้อพิพาทเกิดขึน้จริงแล้ว บคุคลท่ีมีหน้าท่ีแต่งตัง้ผู้ ไกล่เกล่ียตามสญัญา
กลับไม่ได้แต่งตัง้ผู้ ไกล่เกล่ียภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือใช้เวลานาน  
เกินสมควรในกรณีท่ีไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในสัญญาท่ีชัดเจน ให้ประธานของศูนย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ ไกล่เกล่ียตามสญัญาได้ หากมี 
การร้องขอจากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้ 

๒.๘.๒ อนุญาโตตุลาการ 

อนญุาโตตลุาการเป็นวิธีการระงบัข้อพิพาทของสญัญาทางธุรกิจ ซึง่รวมถึงสญัญาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจกับบริษัทเอกชนด้วย  อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้ในหลาย
ประเทศเพ่ือท่ีจะให้กระบวนการยุติข้อพิพาทมีความกระชบั และมีกระบวนการและหลักเกณฑ์  
ท่ียืดหยุ่น  เน่ืองจากระบบอนุญาโตตลุาการไม่ได้ขึน้อยู่กบักระบวนการยุติธรรมในแตล่ะประเทศ 
จึงอาจมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาท่ีแตกตา่งกันไป โดยเปิดโอกาสให้คู่สญัญา
สามารถเลือกหลักกฎหมายและสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมใน  
การพิจารณาข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึน้จากสญัญาทางธุรกิจเองได้  จึงเป็นทางเลือกท่ีคู่สญัญาทาง
ธุรกิจได้ประโยชน์ร่วมกนั 

ในส่วนของระบบอนุญาโตตุลาการนัน้ สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้ามากท่ีสุด 
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นหนึง่ในศนูย์กลางอนญุาโตตลุาการท่ีก้าวหน้ามากท่ีสดุ
ในทวีปเอเชียรองจากฮ่องกง๑๖๙ โดยมีศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ 
(Singapore International Arbitration Centre - SIAC) ท าหน้าท่ีในการให้บริการระงบัข้อพิพาทท่ี

                                                   
๑๖๙ Damian Sturzaker, “Arbitration in Asia,” http://www.mediate.com/articles/sturzakerd.cfm (สืบค้นเม่ือ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘). 

http://www.mediate.com/articles/sturzakerd.cfm
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๒-๑๕๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

นา่เช่ือถือส าหรับธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศท่ีระบใุห้ใช้ศนูย์อนญุาโตตลุาการ
ท่ีสิงคโปร์ในการระงบัข้อพิพาท 

การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ  
การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ และการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สิงคโปร์จึงมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ๒ ฉบบั คือ  
รัฐบญัญัติอนุญาโตตลุาการ (Arbitration Act) และรัฐบญัญัติอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ 
(International Arbitration Act) 

กฎหมายอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ทัง้สองฉบับนัน้ มีบทบัญญัติท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการอนญุาโตตลุาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration) โดยมาตรา ๓ แห่ง International Arbitration Act ระบวุ่า 
บทบญัญตัทิัง้หมดของ Model Law มีผลใช้บงัคบัเป็นกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นหมวด ๘ 
ว่าด้วย “การบงัคบัตามกฎหมายของกฎหมายแม่แบบ ( law enforcement)”  ซึ่งสิงคโปร์ได้เลือกท่ี
จะน าบทบัญญัติท่ีอ้างอิงจากอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับค าชีข้าด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์ค (Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards หรือ New York Convention 1958) ซึ่งก าหนดให้รัฐท่ี
เป็นภาคีของอนุสญัญาต้องยอมรับค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญาวา่ด้วยการรระงบัข้อพิพาทของบริษัทเอกชนมาบงัคบัในรัฐภาคีนัน้ 

กฎหมายอนญุาโตตลุาการในประเทศกบัอนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสิงคโปร์ทัง้
สองฉบบัอิงกบักฎหมายแม่บทตามท่ีได้กล่าวมาแล้วจึงมีสารัตถะท่ีคล้ายคลึงกนั  โดยแตกตา่งใน
รายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อย เช่น ในส่วนของสิท ธิในการอุทธรณ์ค าชี ข้าดของ
อนญุาโตตลุาการ ซึ่งในกรณีของอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศจะไม่ได้รับสิทธิในการอทุธรณ์  
เน่ืองจาก International Arbitration Act ไม่ได้ระบุไว้ ในขณะท่ีอนุญาโตตุลาการในประเทศนัน้ 
มาตรา ๔๙ แห่ง Arbitration Act อนุญาตให้มีการอุทธรณ์ในกรณีท่ีเช่ือว่าเกิดความผิดพลาดใน
การพิจารณาด้านกฎหมายตอ่ศาลสงูและศาลอทุธรณ์๑๗๐ 

                                                   
๑๗๐ Singapore Chamber of Maritime Arbitration, “The International Arbitration Act of Singapore,” 

http://www.scma.org.sg/pdf/rules_iaa.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘). 

http://www.scma.org.sg/pdf/rules_iaa.pdf
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๕๑ 

เน่ืองจากการศึกษากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในท่ีนี ้มุ่งเน้นเฉพาะบทบญัญัติท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่ธุรกิจไทย  คณะผู้วิจยัจงึเลือกท่ีจะศกึษาในรายละเอียดเฉพาะกฎหมายว่าด้วย
อนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศเทา่นัน้ แตจ่ะอ้างถึงกฎหมายอนญุาโตตลุาการในประเทศในเชิง
เปรียบเทียบในกรณีท่ีสารัตถะของทัง้สองฉบบัแตกตา่งกนั 

หลักการท่ัวไป 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทเก่ียวกับสญัญาทางธุรกิจ โดยทัว่ไปแล้วกฎหมายอนุญาโตตลุาการ
ระหว่างประเทศจะถูกน ามาใช้บังคับโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีคู่สัญญาระบุให้ใช้ นอกเสียจาก
คู่สัญญาทางธุรกิจจะก าหนดร่วมกันท่ีจะปฏิเสธการใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
ระหวา่งประเทศก็ได้หากเห็นวา่ไมเ่หมาะสม   

สิ ง ค โป ร์ ใ ช้ หลัก  doctrine of separability ซึ่ ง หมายความว่ า  ข้ อตกลงว่ า ด้ วย
อนญุาโตตลุาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาทางธุรกิจนัน้ จะยงัคงมีผลใช้บงัคบัแม้ข้อตกลงส่วน
อ่ืน ๆ ของสญัญาเป็นโมฆะ  นอกจากนีแ้ล้ว สิงคโปร์ยงัใช้หลกัเกณฑ์ท่ีค่อนข้างเข้มงวดในการท่ี
ศาลจะใช้อ านาจแห่งดุลยพินิจในการสัง่หยุดการพิจารณาชัว่คราว (stay the proceedings) ใน
กรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอ คือ ศาลจะมีอ านาจสัง่หยดุการพิจารณาได้เฉพาะในกรณีท่ี
ข้อสญัญาวา่ด้วยอนญุาโตตลุาการดงักล่าวเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถน ามาใช้ได้ (มาตรา ๖) ทัง้นี ้ 
ในการสัง่การระงบัการพิจารณานัน้  ศาลอาจมีค าสัง่เก่ียวกบัการจดัการทรัพย์สินท่ี เป็นข้อพิพาท
เพ่ือรักษาสิทธิของคูก่รณีด้วยก็ได้ 

องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ 

หากสญัญาไมไ่ด้ระบจุ านวนองค์คณะ ให้มีอนญุาโตตลุาการคนเดียว (มาตรา ๙)  และใน
กรณีท่ีมีการก าหนดองค์คณะ ๓ คน หากไม่ได้มีการระบุท่ีมาของอนุญาโตตุลาการ ให้คู่สญัญา
แต่งตัง้ฝ่ายละ ๑ คน และตกลงร่วมกันในการแต่งตัง้อนุญาโตตลุาการคนท่ีสาม  หากคู่สญัญา 
ไม่สามารถตกลงในการเลือกอนุญาโตตลุาการคนท่ีสาม ได้ ประธานของศูนย์อนุญาโตตลุาการ
ระหวา่งประเทศของสิงคโปร์จะเป็นผู้ เลือกอนญุาโตตลุาการคนท่ีสามแทน (มาตรา ๙A) 

อ านาจของอนุญาโตตุลาการ 

อนุญาโตตุลาการมีกรอบอ านาจค่อนข้างกว้างในการตัดสินใจเก่ียวกับการพิจารณา 
ข้อพิพาท ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีผู้ เรียกร้อง (claimant) ไม่ย่ืนค าร้องเรียกค่าเสียหาย (statement 
of claim) อนญุาโตตลุาการจะยตุกิารด าเนินการได้  อย่างไรก็ดี คูส่ญัญายงัมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้
มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหม่ได้  ในทางตรงกันข้าม หากผู้ถูกร้อง ( respondent) ไม่ย่ืน 
ค าแก้ต่าง อนุญาโตตุลาการยังมีหน้าท่ีต้องด าเนินการพิจารณาต่อไป และในกรณีท่ีฝ่ายใด 
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๒-๑๕๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

ฝ่ายหนึ่ ง ไม่มาใ ห้การห รือไม่ส่ ง เอกสาร เ พ่ือ เ ป็นหลักฐานในการพิจารณาข้อพิพาท  
อนุญาโตตลุาการสามารถมีค าสั่งชีข้าดจากเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่ได้  นอกจากนี ้ในกรณีท่ี 
ผู้ เรียกร้อง “เตะถ่วง” คดีซึง่อาจมีผลเสียหายตอ่ผู้ถกูร้อง หรือตอ่การพิจารณาข้อพิพาทท่ีเป็นธรรม  
อนุญาโตตลุาการไม่สามารถมีค าสัง่ชีข้าดไม่รับค าฟ้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าวได้ซึ่งต่างจากใน
กรณีของอนุญาโตตุลาการในประเทศ ซึ่งมีอ านาจในการไม่รับค าฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณี
ดงักลา่วตามมาตรา ๒๙ (๓) แหง่ Arbitration Act   

ในการพิจารณากรณีข้อพิพาทอนัสืบเน่ืองมาจากสญัญาทางธุรกิจนัน้ อนญุาโตตลุาการ
สามารถมีค าชีข้าดได้ในประเด็นปัญหาหลายประเภท ขึน้อยู่กับประเด็นท่ีมีการเ รียกร้องว่า 
มีหลากหลายมิตหิรือไม ่โดยไมจ่ าเป็นต้องมีค าชีช้าดทัง้หมดพร้อมกนัในเวลาเดียว (มาตรา ๑๙A)  
แตเ่ม่ือมีค าชีข้าดแล้ว อนญุาโตตลุาการไม่สามารถแก้ไขหรือเพิกถอนค าตดัสินดงักล่าวได้ ยกเว้น
ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง  อนญุาโตตลุาการสามารถด าเนินการ ๓ ประการดงันี ้
ได้แก่  (๑) แก้ไขข้อความท่ีผิดพลาด เช่น การสะกดค าผิด หรือ การค านวณผิด เป็นต้น  
(๒) ตีความค าชีข้าดเพิ่มเติมในกรณีท่ีค าชีข้าดไม่สมบูรณ์เพราะไม่ครอบคลุมประเด็นท่ีเป็น  
ข้อเรียกร้องของผู้ เรียกร้องเท่านัน้ และ (๓) ตีความค าชีข้าดเพ่ือให้มีความชดัเจนมากขึน้ ตามท่ี
ปรากฎในข้อ ๓๓ แห่ง UNCITRAL Model Law ซึ่งมีผลบงัคบัตามมาตรา ๓ แห่ง Internaitonal 
Arbitration Act ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

การอุทธรณ์ค าช้ีขาดเก่ียวกับขอบเขตอ านาจ  

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยว่าตนไม่มีเขตอ านาจในการพิจารณาค าร้องในชัน้
กระบวนพิจารณาชัน้ใดก็ได้ ในกรณีดงักล่าว คูก่รณี อาจร้องขอให้ศาลสงู (High Court) ทบทวน
ค าตัดสินดังกล่าวได้ ภายในเวลา ๓๐ วันหลังจากได้รับค าตัดสินดังกล่าว  และหากไม่พอใจ 
ค าตดัสินของศาลก็สามารถอทุธรณ์ได้หากแตต้่องได้รับการอนญุาตจากศาลสงูก่อน  การท่ีศาลสงู
จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ไม่สามารถอุทธรณ์ได้  (มาตรา ๑๐ แห่ง International 
Arbitration Act) 

การทบทวนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

มาตรา ๑๙B แห่ง International Arbitration Act ระบุให้ค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ
เป็นท่ีสิน้สดุและผกูพนัตอ่คูส่ญัญา ยกเว้นในกรณีท่ีศาลมีค าสัง่ให้เพิกถอนด้วยเหตผุลท่ีก าหนดไว้
ในข้อ ๓๔ แหง่ UNCITRAL Model Law เชน่ สญัญาอนญุาโตตลุาการไม่มีผลบงัคบัทางกฎหมาย
ในประเทศท่ีสัญญาดังกล่าวอยู่ ใ ต้บังคับ  ค า ชี ข้าดเ ก่ียวพันกับ เ ร่ือง ท่ี ไม่ ไ ด้ตกลงใ ห้
อนุญาโตตุลาการชีข้าดตามสัญญา  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับแจ้ง เก่ียวกับการแต่งตัง้
อนุญาโตตลุาการหรือกระบวนการขัน้ตอนบางประการ ท าให้ไม่สามารถน าเสนอข้อมลูหลกัฐาน
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๕๓ 

อย่างครบถ้วน โครงสร้างของคณะอนุญาโตตลุาการไม่เป็นไปตามสญัญา ค าชีข้าดเกินขอบเขต  
ท่ีคู่กรณีย่ืนให้วินิจฉัย  หรือเป็นประเด็นท่ีไม่สามารถตัดสินด้วยระบบอนุญาโตตุลาการ หรือ 
ค าตดัสินชีข้าดขัดกับผลประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น  อนึ่ง ในกรณีท่ีต้องการย่ืนค าร้องขอให้มี 
การเพิกถอนค าตดัสินชีข้าดจะต้องด าเนินการภายใน ๓ เดือน หลงัจากท่ีมีค าชีข้าดนัน้ 

ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 

เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับ 
ค าชีข้าดอนญุาโตตลุาการต่างประเทศฉบบันครนิวยอร์ค (Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards New York 1958) ค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการใน
รัฐภาคีอ่ืน ๆ (รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีของอนสุญัญาดงักล่าวด้วย) มีผลใช้บงัคบัในสิงคโปร์
เช่นเดียวกบัค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการสิงคโปร์ หากแตต้่องมีการแปลค าตดัสินชีข้าดดงักล่าว
เป็นภาษาอังกฤษ ในทางกลับกันค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ก็มีผลใช้บังคับใน
ประเทศไทยเชน่กนั   

กระบวนการในการบงัคบัค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (foreign arbitral 
awards) จะคล้ายคลึงกับในกรณีของอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ (มาตรา ๓๐) รวมถึง
กระบวนการร้องขอต่อศาลให้มีการเพิกถอนค าชีข้าด โดยเหตตุ่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓๓ 
และข้อ ๓๔ แห่ง UNCITRAL Model Law  ซึ่งมาตรา  ๓๑ แห่ง International Arbitration Act ได้
ระบลุกัษณะของเหตท่ีุศาลอาจมีค าสัง่ไม่ให้บงัคบัค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศ เช่น  
ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศได้ถกูเพิกถอนหรือระงบัยบัยัง้โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ในตา่งประเทศ ประเด็นท่ีเป็นข้อพิพาทไม่สามารถระงบัได้โดยกระบวนการทางอนุญาโตตลุาการ
ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ค าชีข้าดยงัไม่มีผลผกูพนัตอ่คูก่รณี หรือการบงัคบัค าชีข้าดจะขดัตอ่
นโยบายสาธารณะของสิงคโปร์ เป็นต้น 

International Arbitration Act อนุญาตให้คู่สัญญาสามารถใช้ช่องทางอ่ืนในการบังคับ 
ค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้นอกจากช่องทางของอนุสัญญานิวยอร์ค เช่น 
คู่สัญญาอาจใช้กฎหมายว่าด้วยการบังคับตามค าพิพากษาต่างตอบแทนระหว่างประเทศใน
เครือจักรภพ (Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act) ซึ่งก าหนดให้ 
ค าตัดสินชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ เช่น สหราชอาณาจักร 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย บรูไน และฮ่องกงมีผลบงัคบัในสิงคโปร์โดยไม่ต้องย่ืน
ฟ้องใหม ่ 
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๒-๑๕๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุของประเทศสิงคโปร์ 

สรุป 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดกว้างต่อการลงทุนและการท างานของคนต่างชาติ  โดย 
การประกอบธุรกิจของคนท้องถ่ินและคนตา่งชาติตา่งอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าและ
การลงทนุฉบบัเดียวกัน โดยมีสาขาท่ีมีข้อจ ากัดด้านการลงทุนของคนต่างชาติแค ่๕ สาขาบริการ 
นอกจากนี  ้สิงคโปร์ยังมีมาตรการจูงใจนักลงทุนหลายประการ เช่น ภาษีส่งออกอัตรา 
ร้อยละ ๐ และอตัราภาษีเงินได้ท่ีต ่าท่ีสดุในเอเชีย เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ท าให้สิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงแรงงานและท่ีดินอนัเป็นปัจจยัการผลิตหลกัด้วย ข้อจ ากดัดงักล่าว
ส่งผลให้สิงคโปร์มีนโยบายท่ีเปิดกว้างต่อแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงและ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ความสามารถท่ีก าหนดสามารถเข้าไปท างานในสิงคโปร์
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสัญชาติ และยังสามารถถือครองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยับาง
ประเภทได้ นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงัมีกระบวนการระงับข้อพิพาธท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล สิงคโปร์จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีนกัลงทุนและนกัธุรกิจไทยควรพิจารณา
เข้าไปประกอบธุรกิจ 

ในบทตอ่ไป คณะผู้วิจยัจะน าเสนอหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุใน
สิงคโปร์ ซึง่นกัลงทนุและนกัธุรกิจไทยจ าเป็นต้องตดิตอ่เพ่ือเข้าไปประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ได้อย่าง
เหมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย 



 

บทที่ ๓ 
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน 

ดงัท่ีกลา่วไปแล้วในบทท่ี ๑ วา่ สิงคโปร์มีระบบกฎหมายและการบงัคบัใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากสิงคโปร์จะมีกฎหมายด้านการค้าและการลงทนุท่ีมีลกัษณะครอบคลมุ ดงัท่ีน าเสนอไว้ใน
บทท่ี ๒ แล้ว  สิงคโปร์ยงัมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการค้าการลงทนุและบงัคบัใช้กฎหมาย
ดงักล่าวท่ีมีประสิทธิภาพด้วย  นักลงทุนชาวไทยท่ีสนใจและมองเห็นช่องทางในการลงทุนใน
สิงคโปร์ควรศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว ซึ่งนกัลงทุนจะต้องติดต่อในแต่ละขัน้ตอนของ  
การเข้าไปลงทนุประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ โดยมีแนวทางคร่าว ๆ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี ๑ ตรวจสอบนโยบายด้านการค้าและการลงทุนของสิงคโปร์กับ Ministry of 
Trade and Industry (MTI) รวมทัง้ศึกษาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
Economic Development Board (EDB) เพ่ือดูว่าสิงคโปร์ก าลังสนใจและส่งเสริมธุรกิจด้านใด 
เป็นพิเศษ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการประสบความส าเร็จของธุรกิจในสิงคโปร์ 

ขัน้ตอนท่ี ๒ เม่ือตดัสินใจท่ีจะเข้าไปประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และมีแผนในการท าธุรกิจท่ี
แน่นอนแล้ว นักลงทุนควรติดต่อ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) 
เพ่ือจดทะเบียนบริษัท และอาจติดตอ่ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีขึน้ทะเบียนกบั ACRA ไว้เพ่ือให้ช่วยดแูล
เร่ืองบัญชีของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจ และหลีกเล่ียงการฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ได้ตัง้ใจ เน่ืองจากสิงคโปร์
มีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวด 

ขัน้ตอนท่ี ๓ ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ 
ดงันี ้

 ท่ีดิน : ตรวจสอบว่าพืน้ท่ีท่ีต้องการตัง้ส านกังานอยู่บริเวณใด และมีข้อจ ากดัใน
การซือ้และถือครองอย่างไรกับ Urban Redevelopment Authority (URA) และ
หากนักลงทุนไทยต้องการซือ้ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัท่ีต้อง  
ขออนญุาต ให้ตดิตอ่ Singapore Land Authority (SLA)  

 แรงงาน : ตดิตอ่ Ministry of Manpower (MOM) เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขตา่ง ๆ ใน
การจ้างงาน และหากต้องการน าแรงงานตา่งชาตเิข้าไปท างานในประเทศสิงคโปร์
ให้ตดิตอ่ Immigration and Checkpoints Authority (ICA) เพิ่มเตมิด้วย 
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๓-๒ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

 ทนุ : ตรวจสอบมาตรการท่ีเก่ียวกบัการน าเงินเข้าและออกนอกประเทศสิงคโปร์
กับ Monetary Authority of Singapore (MAS) และการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ 
กับ Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)  และหากธุรกิจท่ีสนใจ
ลงทนุอยูใ่นภาคบริการท่ีมีข้อจ ากดัด้านการลงทนุให้ติดตอ่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่น  Media Development Authority (MDA) และ  Infocomm Development 
Authority of Singapore (IDA) เป็นต้น 

 เทคโนโลยี : ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ท่ีจะเอามาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านัน้ หรือเพ่ือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทกับ Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS) 

 วัตถุดิบและสินค้า : ติดตามมาตรการน าเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ กับ 
Singapore Customs (SC) และ ICA เ พ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าหรือสิ่งของและ
อปุกรณ์ส าหรับด าเนินธุรกิจท่ีจะน าเข้าประเทศสิงคโปร์นัน้ไมผ่ิดกฎหมายสิงคโปร์ 
รวมทัง้ภาษีท่ีเก่ียวข้องกบั IRAS ด้วย 

ทัง้นี ้หากเกิดกรณีพิพาทจากการด าเนินธุรกิจ สามารถติดต่อ Singapore International 
Arbitration Center (SIAC) เพ่ือด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทนัน้โดยเร็วท่ีสุด โดยควรพิจารณา
ติดตอ่สถานทตูไทยประจ าประเทศสิงคโปร์เพ่ือขอค าปรึกษาและความช่วยเหลือในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ด้วย 

บทท่ี ๓ นีน้ าเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนในสิงคโปร์ท่ีมี
อ านาจบงัคบัใช้กฎหมายท่ีน าเสนอในบทท่ี ๒ จ านวนทัง้สิน้ ๑๔ หน่วยงานซึ่งมีความเก่ียวข้องกบั
ขัน้ตอนในการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ดังท่ีเสนอไว้ข้างต้น โดยเรียง
ตามล าดบัตวัอกัษรภาษาองักฤษเพ่ือความสะดวกในการค้นหา กรณีท่ีบางขัน้ตอน เช่น การซือ้
ท่ีดนิเพ่ือจดัตัง้ส านกังาน หรือน าเข้าสินค้าไมมี่ความเก่ียวข้องกบันกัลงทนุบางราย   

การน าเสนอหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมประเด็นด้านโครงสร้าง และอ านาจหน้าท่ีของ  
แต่ละหน่วยงาน รวมทัง้เวปไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน เพ่ือช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ ประกอบการไทยและบุคคลทั่วไป และอ านวยความสะดวกในกรณีท่ีมีมีความจ าเป็นต้อง
ตดิตอ่หนว่ยงานของสิงคโปร์ดงักลา่ว  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๓ 

๓.๑ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)๑๗๑ 

ACRA เป็นหน่วยงานระดับประเทศท่ีก ากับดูแลกิจการธุรกิจและผู้ สอบบัญชี (public 
accountant) ในสิงคโปร์ และยังมีบทบาทส าคญัในการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจ
และวิชาชีพผู้ สอบบัญชี  ACRA ได้รับการจัดตัง้เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้
กระทรวงการคลงั (Ministry of Finance) เม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยเป็นการรวมตวั
ของสองหน่วยงานเดิม คือ Registry of Companies and Businesses (RCB) ซึ่ งท าหน้าท่ี 
จดทะเบียนกิจการธุรกิจ และ Public Accountants’ Board (PAB) ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลวิชาชีพ 
ผู้สอบบญัชีเดมิ 

๓.๑.๑ โครงสร้างของ ACRA 

ACRA ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ นกัวิชาการ และ
ตวัแทนจากทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมาตรา ๕ แห่ง Accounting and Corporate Regulatory 
Authority Act (Chapter 2A) ซึ่ ง เ ป็นกฎหมายจัดตัง้  ACRA ระบุให้คณะกรรมการ ACRA 
ประกอบด้วยสมาชิก (members) ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๑๐ คน แตไ่มเ่กิน ๑๕ คน ในจ านวนนีต้้องประกอบด้วย 

(ก) ผู้สอบบญัชี ๑ คน ท่ีรัฐมนตรีจะเลือกจากรายช่ือผู้ตรวจสอบบญัชีไม่ต ่ากว่า ๒ คน 
ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากสภาหรือสมาคมวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด 

(ข) นกับญัชีท่ีไม่ได้ประกอบวิชาชีพบญัชี (non-practising accountant) ท่ีรัฐมนตรีจะ
เลือกจากรายช่ือนกับญัชีท่ีไม่ได้ประกอบวิชาชีพบญัชีไม่ต ่ากว่า ๒ คน ท่ีได้รับการเสนอช่ือจาก
สภาหรือสมาคมวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นรองประธาน 
(Deputy Chairman) เพ่ือท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ใน
กรณีท่ีรัฐมนตรี ฯ ไม่ได้แตง่ตัง้รองประธาน อาจพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใด (any person) เพ่ือด ารง

                                                   
๑๗๑ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ https://www.acra.gov.sg/  
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โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๔ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

ต าแหน่งประธานชั่วคราว (Temporary Chairman) แทนประธานกรรมการได้  ในปัจจุบัน 
คณะกรรมการ ACRA มีทัง้หมด ๑๖ คน 

๓.๑.๒ อ านาจหน้าที่ของ ACRA  

ACRA มีอ านาจหน้าท่ีทัง้หมด ๖ ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ด าเนินการตามกฎหมายท่ีอยูใ่นอ านาจและหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) Accounting and Corporate Regulatory Authority Act (Chapter 2A) 

(ข) Accountants Act (Chapter 2) 

(ค) Business Registration Act (Chapter 32) 

(ง) Companies Act (Chapter 50) 

(จ) Limited Liability Partnerships Act (Chapter 163A) 

(ฉ) Limited Partnerships Act 2008 (Act 37 of 2008) 

๒) รายงาน ให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าต่อรัฐบาล ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียน
และการก ากบัดแูลกิจการธุรกิจและผู้สอบบญัชี 

๓) จัดตัง้และบริหารคลังจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการธุรกิจและ 
ผู้สอบบญัชี ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

๔) เป็นตวัแทนรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนจดัตัง้
ธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการธุรกิจและผู้สอบบญัชี 

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัรู้เก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจแบบใหม่ เง่ือนไขในการปฏิบตัิ
ตาม (compliance requirements) บรรษัทภิบาล (corporate governance practices) และเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ ACRA 

๖) ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาภาคธุรกิจบญัชี 
(accountancy sector) รวมทัง้ศึกษา รายงาน และจัดท าข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในทุกเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาและสง่เสริมภาคธุรกิจบญัชี  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๕ 

๓.๒ Economic Development Board (EDB)๑๗๒ 

EDB เป็นหน่วยงานหลกัของรัฐท่ีท าหน้าทางวางแผนและด าเนินยทุธศาสตร์  เพ่ือพฒันา
สิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก โดยการออกแบบและน าเสนอทางเลือกท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและธุรกิจในสิงคโปร์ เปา้หมายหลกัของ EDB คือ ท าให้สิงคโปร์มีเศรษฐกิจ
ท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืน หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล EDB คือ กระทรวงพาณิชย์และอตุสาหกรรม (Ministry 
of Trade and Industry) 

EDB ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยกฎหมาย Economic Development Board Act 
(Chapter 85) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในขณะนัน้เศรษฐกิจของสิงคโปร์ก าลังเร่ิมพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาคการส่งออกของประเทศ 
EDB ได้เข้าไปตัง้ศนูย์ส่งเสริมในตา่งประเทศ เช่น ฮ่องกง และนิวยอร์ก  ในเวลาตอ่มา เม่ือเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร์พึ่งพาภาคบริการเป็นหลัก EDB จึงมุ่งเน้นการท าวิจัยและทดลองเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ท่ีทนัสมยั เพ่ือช่วยเหลือนกัลงทนุและนกัธุรกิจในสิงคโปร์ให้สามารถประกอบกิจการ
ท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีสามารถเพิ่มมลูคา่ให้แก่สินค้าและบริการในประเทศได้ 

๓.๒.๑ โครงสร้างของ EDB 

ม า ต ร า  ๕  แ ห่ ง  Economic Development Board Act (Chapter 85) ร ะ บุ ใ ห้  EDB 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดหนึ่ง ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
อตุสาหกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๕ คน  

ในจ านวนคณะกรรมการดงักล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะ
แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นกรรมการผู้ จัดการ (Managing Director) และรองกรรมการ
ผู้ จัดการ เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารงานองค์กรทั่วไปร่วมกับทีมบริหารท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้  
คณะกรรมการ EDB ชดุลา่สดุประกอบด้วยผู้บริหารบริษัทใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จระดบัโลก เช่น 
เชฟรอน (Chevron) ยนูิลีเวอร์ (Unilever) และซมัซุง (Samsung) เป็นต้น   

                                                   
๑๗๒ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.edb.gov.sg/  

http://www.edb.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๖ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๓.๒.๒ อ านาจหน้าที่ของ EDB 

มาตรา ๖ แหง่ Economic Development Board Act (Chapter 85) ระบใุห้ EDB มีอ านาจ
หน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) กระตุ้นการเจริญเตบิโต การขยาย และการพฒันาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 
๒) จัดท านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริม  

การลงทนุ 
๓) ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือการพฒันาอตุสาหกรรมและ

บริการท่ีเป็นผู้ผลิตสว่นประกอบและบริการส าคญัแก่ธุรกิจอ่ืนในภาคการผลิตและภาคบริการ 
๔) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศยกระดบัทกัษะและเทคโนโลยี 

ผา่นการลงทนุในเทคโนโลยี ระบบอตัโนมตั ิการฝึกอบรม การท าวิจยั และการพฒันาสินค้า 
๕) สนบัสนนุการพฒันาผู้ประกอบการท้องถ่ินและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และชว่ยเหลือธุรกิจในประเทศในการขยายและยกระดบักิจการ 
๖) จดัหรือให้การฝึกอบรมฝีมือท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ 
๗) ระบุธุรกิจท่ีส าคญั และกระตุ้นธุรกิจเหล่านัน้ให้จัดตัง้ส านักงานใหญ่ในสิงคโปร์ 

และให้บริการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
๘) ใช้อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๓.๓ Immigration and Checkpoints Authority (ICA)๑๗๓ 

ICA เ ป็ นหน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ดก ร ะท ร ว ง มหาด ไทย  (Ministry of Home Affairs)  
เร่ิมด าเนินงานครัง้แรกในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็นการยุบหน่วยงานเดิม คือ 
Singapore Immigration & Registration (SIR) เข้ากับส่วนงานด้านการผ่านแดนท่ีเคยอยู่ภายใต้
กรมศลุกากร (Customs & Excise Department)  ในปัจจบุนั จดุผ่านแดนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ICA มีทัง้หมด ๑๖ จดุ แบง่เป็นทางบกและทางราง ๓ จดุ ทางอากาศ ๓ จดุ และทางฝ่ังทะเล
และทา่เรือ ๑๐ จดุ 

๓.๓.๑ โครงสร้างของ ICA 

โครงสร้างของ ICA มีลักษณะคล้ายกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย กล่าวคือ 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีมียศและต าแหน่งเหมือนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ คือ Singapore Police Force  

                                                   
๑๗๓ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.ica.gov.sg/  
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โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๗ 

มีผู้ บญัชาการตรวจคนเข้าเมือง (Commissioner ICA) เป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
และมีรองผู้บญัชาการตรวจคนเข้าเมืองจ านวน ๒ คน ซึง่แบง่กนัท าหน้าท่ีปฏิบตัิการ (Operations) 
และหน้าท่ีวางนโยบายและบริหารงานองค์กร (Policy and Administration) นอกจากนี ้ยังมี
ผู้อ านวยการฝ่ายบงัคบัใช้กฎหมาย (Director of Enforcement) ซึ่งควบคมุดแูลจดุผ่านแดนตา่ง ๆ 
ทัง้หมดในประเทศ และขึน้ตรงตอ่ผู้บญัชาการตรวจคนเข้าเมือง 

๓.๓.๒ อ านาจหน้าที่ของ ICA 

เป็นหน่วยงานท่ีดแูลรักษาความปลอดภัยตามแนวเขตแดนของสิงคโปร์ท่ีรวมทัง้ทางบก 
ทางอากาศ และทางน า้ และก ากบัดแูลการเข้าเมืองของคนและสิ่งของ มีอ านาจในการตรวจจบัคน
และสิ่งของท่ีเข้าประเทศสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย  นอกจากนี ้ ICA ยงัเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การออกหนงัสือเดินทางให้แก่พลเมืองสิงคโปร์ และใบอนุญาตผ่านแดนแก่ชาวตา่งชาติท่ีต้องการ
เข้าประเทศสิงคโปร์  

๓.๔ Infocomm Development Authority of Singapore (IDA)๑๗๔ 

IDA เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศ 
(Ministry of Communications and Information - MCI)  ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย 
การรวมตวัของ ๒ หน่วยงาน คือ National Computer Board (NCB) และ Telecommunication 
Authority of Singapore (TAS) เน่ืองจากความส าคญัและความเก่ียวข้องระหว่างเทคโนโลยีและ
การส่ือสารท่ีเพิ่มสูงขึน้ และวตัถุประสงค์ของรัฐบาลท่ีต้องการให้สิงคโปร์กลายเป็นศนูย์กลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศชัน้น าของโลก ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

๓.๔.๑ โครงสร้างของ IDA 

IDA จั ด ตั ้ง ขึ ้น โ ด ย ก ฎ ห ม า ย  Info-communications Development Authority of 
Singapore Act (Chapter 137A) ซึ่งมาตรา ๕ ระบุให้ IDA ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับ 
การแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการไมต่ ่ากวา่ ๒ คน แตไ่มเ่กิน ๑๖ คน  

                                                   
๑๗๔ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.ida.gov.sg/  

http://www.ida.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๘ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

คณะกรรมการแตล่ะชดุมีวาระการด ารงต าแหนง่ไม่เกิน ๓ ปี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การส่ือสารและสารสนเทศสามารถถอดถอน หรือแตง่ตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 

๓.๔.๒ อ านาจหน้าที่ของ IDA 

มาต รา  ๖  แห่ ง  Info-communications Development Authority of Singapore Act 
(Chapter 137A) ระบใุห้ IDA มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก ากับดแูลกิจการโทรคมนาคมและ  
ผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงจัดเก็บและก าหนดอัตราอากรและ
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามกฎหมาย Telecommunications Act (Chapter 323) 

๒) จดัตัง้ ธ ารงรักษา และส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั รวมถึงให้ความร่วมมือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย Personal Data Protection Act 2012 

๓) บริหารจัดการกิจการไปรษณีย์ในสิงคโปร์ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย Postal 
Services Act (Chapter 237A) 

๔) ก ากับดูแลและตรวจสอบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย 
Electronic Transactions Act (Chapter 88) 

๕) สอดส่องดูแลและปราบปรามขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย Spam 
Control Act (Chapter 311A) 

๖) ป้องกันและยกเลิกการให้อนุญาตเม่ือมีการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยวัตถุประสงค์ท่ี 
ไมช่อบด้วยกฎหมาย ตาม Computer Misuse and Cybersecurity Act (Chapter 50A) 

๓.๕ Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)๑๗๕ 

ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้
กระทรวงการคลัง โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย Inland Revenue Authority of Singapore 
Act (Chapter 138A) ก่อนหน้าท่ีจะมี IRAS การจัดเก็บภาษีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเม่ือสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าท่ีมีอัตราภาษีต ่าแล้วจึงเกิด 
IRAS ขึน้เพ่ือให้มีความคลอ่งตวัในการบริหารงานมากขึน้ 

                                                   
๑๗๕ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.iras.gov.sg/  

http://www.iras.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๙ 

๓.๕.๑ โครงสร้างของ IRAS 

มาตรา ๕ แห่ง Inland Revenue Authority of Singapore Act (Chapter 138A) ระบุให้ 
IRAS ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ดงัตอ่ไปนี ้  

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๐ คน  

คณะกรรมการมีวาระตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนด และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัสามารถถอดถอน หรือแตง่ตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 

๓.๕.๒ อ านาจหน้าที่ของ IRAS 

มาตรา ๖ แห่ง Inland Revenue Authority of Singapore Act (Chapter 138A) ระบุให้
อ านาจและหน้าท่ีของ IRAS มีดงัตอ่ไปนี ้

๑) ปฏิบตัิงานในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการบริหาร ประเมิน และจดัเก็บภาษีเงินได้ 
(income tax) ภาษีท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย์ (property tax) อากรแสตมป์ (stamp duties) อากร
พนันและการเส่ียงโชค (betting and sweepstake duties) อากรสลากกินแบ่งเอกชน (private 
lotteries duty) และภาษีอากรอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐบาลจะตกลงกบั IRAS 

๒) ให้ค าแนะน ารัฐบาลในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร และประสานงานกบั
หนว่ยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง 

๓) เป็นตวัแทนของประเทศในเวทีระหวา่งประเทศ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีอากร 

๔) ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลและหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ 

๓.๖ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)๑๗๖ 

ก่อตัง้ขึน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกฎหมาย Intellectual Property Office of 
Singapore Act (Chapter 140) ในฐานะหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงยุติธรรม 
(Ministry of Law) เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ 

                                                   
๑๗๖ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดต่อ ดเูว็ปไซต์ www.ipos.gov.sg/  

http://www.ipos.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๐ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

ซึง่มีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ท่ีจ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทันสมยัใน
การผลิตสินค้าและบริการเพ่ือแขง่ขนัในตลาดโลก 

๓.๖.๑ โครงสร้างของ IPOS 

มาตรา ๕ แห่ง Intellectual Property Office of Singapore Act (Chapter 140) ระบใุห้ 
IPOS ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) รองประธานกรรมการ 

๓) กรรมการไมต่ ่ากวา่ ๘ คน แตไ่มเ่กิน ๒๐ คน  

คณะกรรมการมีวาระต าแหน่งตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมก าหนด ซึ่งรัฐมนตรีฯ 
อาจถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 

๓.๖.๒ อ านาจหน้าที่ของ IPOS 

มาตรา ๖ แห่ง Intellectual Property Office of Singapore Act (Chapter 140) ระบใุห้ 
IPOS มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) บริหารจดัการระบบท่ีให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ 

๒) ให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจดัการแก่ศาลลิขสิทธ์ิ (Copyright Tribunals) ท่ี
ท าหน้าท่ีตาม Copyright Act (Chapter 63) 

๓) เก็บรักษาและเผยแพร่เอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
สาธารณชน 

๔) สง่เสริมความตระหนกัรู้ในสงัคมเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

๕) เป็นตัวแทนรัฐบาลสิงคโปร์ในเวทีโลก ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๖) ให้ค าแนะน าตอ่รัฐบาลในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

๗) ให้ค าแนะน าและจัดท าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ในการให้การยอมรับ การรับรอง
และแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีหรือท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และท าหน้าท่ีก ากับดูแล
บคุคลดงักลา่ว 

๘) สง่เสริมหรือชว่ยเหลือการพฒันาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๑ 

๙) ส่งเสริมและจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลท่ี
ต้องการเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

๑๐) บริหารจดัการความร่วมมือด้านเทคนิค และการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัหรือองค์กร
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นของรัฐบาลและไม่ใช่ของ
รัฐบาล 

๑๑) ให้ค าแนะน า การฝึกอบรม และความช่วยเหลือท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา แก่หนว่ยงานของรัฐบาลและหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจใน
ประเทศอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

 ๓.๗ Media Development Authority (MDA)๑๗๗ 

ก่อตัง้ขึน้ในวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกฎหมาย Media Development Authority 
of Singapore Act (Chapter 172) เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงการส่ือสาร
และสารสนเทศ โดยเป็นการรวมตวัของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ Singapore Broadcasting Authority 
(SBA) Films and Publications Department (FPD) และ Singapore Film Commission (SFC) 
เพ่ือตอบรับเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีต้องการให้สิงคโปร์กลายเป็นศนูย์การอตุสาหกรรมส่ือของโลก 

๓.๗.๑ โครงสร้างของ MDA 

มาตรา ๕ แห่ง Media Development Authority of Singapore Act (Chapter 172) ระบุ
ให้ MDA ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการส่ือสาร
และสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๖ คน 

คณะกรรมการมีวาระต าแหนง่ไมเ่กิน ๓ ปี และรัฐมนตรีฯ สามารถถอดถอนกรรมการ หรือ
แตง่ตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 

                                                   
๑๗๗ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.mda.gov.sg/  

http://www.mda.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๒ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๓.๗.๒ อ านาจหน้าที่ของ MDA 

มาตรา ๑๑ แห่ง  Media Development Authority of Singapore Act (Chapter 172) 
ระบใุห้ MDA มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) สามารถใช้อ านาจในการออกใบอนุญาต และก ากับดูแลบริการส่ือมวลชนใน
สิงคโปร์ รวมทัง้ให้แนวทางและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาและอุปกรณ์ท่ีใช้ในบริการ
ส่ือมวลชน 

๒) กระตุ้น ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกแก่การพฒันาอตุสาหกรรมส่ือมวลชนใน
สิงคโปร์ 

๓) ให้ค าแนะน าและจัดท าข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล ในประเด็น มาตรการ และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบับริการส่ือมวลชน 

๔) อ านวยความสะดวกในการจดัสรรช่องทางการให้บริการส่ือมวลชนในสิงคโปร์ โดย
ค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม 

๕) รักษาสภาพตลาดท่ีเป็นธรรมและมีการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
ส่ือมวลชนในสิงคโปร์ หรือหากไมมี่การแขง่ขนัในตลาด ให้ปอ้งกนัการผกูขาดในตลาด 

๖) ท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่า บริการส่ือมวลชนในสิงคโปร์มีมาตรฐานสูงในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านคณุภาพ สดัสว่นและความหลากหลายของเนือ้หา 

๗) สนับสนุนและก ากับดูแลบริการออกอากาศสาธารณะ ภายใต้กฎหมาย 
Broadcasting Act (Chapter 28) 

๘) ตรวจสอบไม่ให้เนือ้หาของบริการส่ือมวลชนท่ีน าเสนอสู่สาธารณะไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์สว่นรวม ความสงบในสงัคม ความปรองดองในชาต ิหรือความดีงาม 

๙) ใ ช้อ านาจ อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 28) Films Act 
(Chapter 107) Newspaper and Printing Presses Act (Chapter 206) แ ล ะ  Undesirable 
Publications Act (Chapter 338)  



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๓ 

๓.๘ Ministry of Manpower (MOM)๑๗๘ 

กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์ รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กบัแรงงานและการจ้างงานในสิงคโปร์ทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวในสิ งคโปร์ด้วย  
มีเปา้หมายส าคญั คือ พฒันาแรงงานสิงคโปร์ให้เป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีก้าวหน้า เพ่ือให้ประชากรสิงคโปร์มีการท างานท่ีดีขึน้ และมีชีวิตหลงัเกษียณท่ีมัน่คง 

๓.๘.๑ โครงสร้างของ MOM 

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่ วยว่าการ ปลัดกระทรวง และ 
รองปลดักระทรวง ๒ คน นอกจากนี ้MOM ยงัแบง่ออกเป็น ๑๓ หนว่ยงาน ดงันี ้

๑) กรมส่ือสารองค์กร (Corporate Communications Department) 

๒)  กรมวางแผนและบริหารอง ค์กร  (Corporate Planning and Management 
Department) 

๓) กรมตอบรับลกูค้า (Customer Responsiveness Department) 

๔) กองบริหารแรงงานตา่งชาต ิ(Foreign Manpower Management Division) 

๕) กรมทรัพยากรบคุคล (Human Resource Department) 

๖) กองนโยบายความมัน่คงด้านรายได้ (Income Security Policy Division) 

๗) กองแรงงานสมัพนัธ์และสถานประกอบการ (Labour Relations and Workplaces 
Division) 

๘) กรมบริการกฎหมาย (Legal Services Department) 

๙) กองวางแผนและนโยบายแรงงาน (Manpower Planning and Policy Division) 

๑๐) กรมวิจยัและสถิตแิรงงาน (Manpower Research and Statistics Department) 

๑๑) กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ (Occupational 
Safety and Health Division) 

๑๒) กองใบอนญุาตท างาน (Work Pass Division) 

                                                   
๑๗๘ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.mom.gov.sg/  

http://www.mom.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๔ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๑๓) กองนโยบายและยุทธศาสตร์สถานประกอบการ (Workplace Policy and 
Strategy Division) 

นอกจากนี ้MOM ยงัมีหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย ๓ หนว่ยงาน ได้แก่  
๑) คณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Central Provident Fund Board - CPF) 

๒) มลูนิธิแรงงานสิงคโปร์ (Signapore Labour Foundation – SLF) 

๓) องค์กรพฒันาแรงงานสิงคโปร์ (Singapore Workforce Development Agency – WDA) 

๓.๘.๒ อ านาจหน้าที่ของ MOM 

๑) พิจารณาและออกใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย Employment of Foreign 
Manpower Act (Chapter 91A) และ Immigration Act (Cap 133) 

๒) บริหารจดัการและก ากับดแูลการจ้างงานและความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูก จ้าง  ตามกฎหมาย Employment Act (Cap 91)   Retirement and Reemployment Act 
(Chapter 274A)  Industrial Relations Act (Cap 136)   Trade Dispute Act (Chapter 331) 
Trade Unions Act (Cap 333) และ Employment Agencies Act (Chapter 92)  

๓) บริหารจัดการและก ากับดูแลแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ ตามกฎหมาย 
Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A) และ Immigration Act (Cap 133) 

๔) ก ากบัดแูลความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ตามกฎหมาย Workplace Safety and 
Health Act (Chapter 354A)  Work Injury Compensation Act (Chapter 354)   

๓.๙ Ministry of Trade and Industry Singapore (MTI)๑๗๙ 

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นกระทรวงท่ีรับผิดชอบการก าหนดนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันาการค้าและอุตสาหกรรม ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เน่ืองจากสิงคโปร์
ต้องการปรับตวัให้ทนักระแสโลกาภิวตัน์ เพ่ือให้สามารถขยายตลาดและดงึการลงทนุจากประเทศ
พฒันาแล้วได้ นกัลงทนุและผู้ประกอบการจงึต้องได้รับการสนบัสนนุในด้านการเพิ่มศกัยภาพ และ
สภาพตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  MTI จึงมีวิสยัทศัน์เพ่ือให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่ีมีพลวตัด้านเศรษฐกิจ 
มีธุรกิจระดบัโลก และมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises – 
SME) ท่ีมีนวตักรรมและผลิตภาพสงู 

                                                   
๑๗๙ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.mti.gov.sg/  

http://www.mti.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๕ 

๓.๙.๑ โครงสร้างของ MTI 

ประกอบด้วย รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการอาวุโส รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
ปลดักระทรวง และรองปลดักระทรวง  ภายในกระทรวงแบง่ออกเป็น ๖ หนว่ยงาน ดงันี ้

๑) กองเศรษฐกิจ (Economic Division - ECD) 

๒) กองอนาคตและยทุธศาสตร์ (Futures and Strategy Division - FSD) 

๓) กองอตุสาหกรรม (Industry Division - ID) 

๔) กองวิจยัและวิสาหกิจ (Research and Enterprise Division – RED) 

๕) กองทรัพยากร (Resource Division - RD) 

๖) กองพลงังาน (Energy Division - ED) 

นอกจากนี ้MTI ยังมีหน่วยงานภายใต้สังกัดท่ีรับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอีก ๗ กอง ได้แก่ 

๑) กลุม่การค้าระหวา่งประเทศ (International Trade Cluster - ITC) 

๒) กองอาเซียน (ASEAN Division) 

๓) กองตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets Division) 

๔) กองอเมริกาเหนือและยโุรป (North America and Europe Division - NAE) 

๕) กองเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia Division - NEA) 

๖) กองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia and Oceania Division - SEAO) 

๗) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Foreign Economic Policy Division - 
FEPD) 

๓.๙.๒ อ านาจหน้าที่ของ MTI 

หน้าท่ีหลักของ MTI คือ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานท่ีดี บนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และเน้นการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนีย้ังมีอ านาจตาม
กฎหมายดงัตอ่ไปนี ้

๑) Commodity Trading Act (Chapter 48A) 
๒) Competition Act 2004 
๓) Consumer Protection (Fair Trading) Act 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๖ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๔) Consumer Protection (Trade Descriptions And Safety Requirements)  Act 
๕) Hire-Purchase Act (Chapter 125) and Hire-Purchase (Amendment) Act 2004 
๖) Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act (Chapter 190) 
๗) Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and 

Arrangements) Order 2000 
๘) Singapore Business Federation Act 2001 
๙) Singapore Business Federation (Exemption) Order  
๑๐) General Advisory on Amendments to the Consumer Protection (Fair 

Trading) Act and Hire Purchase Act (หรือท่ีรู้จกัในช่ือ Lemon Law) 

๓.๑๐ Monetary Authority of Singapore (MAS)๑๘๐ 

เป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลภาคการเงิน การธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย์ของ
สิงคโปร์ เทียบได้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยกฎหมาย 
Monetary Authority of Singapore Act (Chapter 186) ซึ่งตราขึน้เพ่ือตอบสนองภาคการเงินและ
การธนาคารของสิงคโปร์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ เม่ือเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการพัฒนาท่ีเน้น
ความส าคญัของภาคการเงินและต้องการการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตวัมากขึน้ 
หนว่ยงานต้นสงักดัของ MAS คือ ส านกันายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) 

๓.๑๐.๑ โครงสร้างของ MAS  

มาตรา ๗ ถึง มาตรา ๙ แห่ง Monetary Authority of Singapore Act (Chapter 186) 
ระบุให้ MAS มีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและบริหารงานทั่วไป โดยได้รับ  
การแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 

๒) กรรมการไม่ต ่ากว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๑๓ คน โดยหนึ่งในนีจ้ะได้รับการแต่งตัง้โดย
รัฐมนตรีฯ ให้ด ารงต าแหน่งรองประธาน และอีกหนึ่งคนจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ 
ซึง่อยูใ่นฐานะลกูจ้างของ MAS และขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ 

                                                   
๑๘๐ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.mas.gov.sg/  

http://www.mas.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๗ 

คณะกรรมการมีวาระต าแหน่งไม่เกิน ๓ ปี และรัฐมนตรีฯ สามารถแต่งตัง้กรรมการให้
ด ารงต าแหนง่อีกวาระ 

๓.๑๐.๒ อ านาจหน้าที่ของ MAS 

มาตรา ๔ แห่ง Monetary Authority of Singapore Act (Chapter 186) ระบใุห้ MAS มี
อ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) รักษาเสถียรภาพของราคา อนัจะน าไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยัง่ยืนของเศรษฐกิจ 

๒) ผลกัดนัให้มีศนูย์กลางการเงินท่ีดีและน่าเช่ือถือ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทาง
การเงิน 

๓) บริหารจดัการกองทนุส ารองระหว่างประเทศของสิงคโปร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ระมดัระวงั 

๔) ท าให้สิงคโปร์เป็นศนูย์กลางการเงินท่ีมีขีดความสามารถทางการแขง่ขนัท่ีสงู 

๕) เป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์ ท าหน้าท่ีจัดการนโยบายการเงิน ตีพิมพ์เงินตรา 
ดแูลระบบการช าระเงิน และเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 

๖) ก ากบัดแูลภาคบริการทางการเงิน และตรวจสอบเสถียรภาพทางการเงิน 

๓.๑๑ Singapore Customs (SC)๑๘๑ 

กรมศุลกากรของสิงคโปร์ อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยเร่ิมปฏิบตัิงานครัง้แรกในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๓ เม่ือสมัยสิงคโปร์ยังอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ เน่ืองจากภาษีศุลกากรเป็น
หนึง่ในภาษีเก่าแก่ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ และสิงคโปร์เองในฐานะศนูย์กลางการค้า
ของภูมิภาคก็ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีอากรของสินค้าส่งออกและน าเข้าท่าเรือใน
ประเทศ ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภาษีอากรได้รับการปรับเปล่ียนและปรับปรุงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมภายในและนอกประเทศท่ีเปล่ียนไปอยู่เสมอ  SC ได้รับการปรับโครงสร้างล่าสุด
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็นการแยกหนว่ยงานจดัเก็บภาษีออกมาจากกระทรวงการคลงั 

                                                   
๑๘๑ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.customs.gov.sg/  

http://www.customs.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๘ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๓.๑๑.๑ โครงสร้างของ SC 

ประกอบด้วย อธิบดีกรมศุลกากร รองอธิบดี และผู้ อ านวยการท่ีรับผิดชอบหน่วยงาน
ภายใต้กรมศลุกากรอีก ๘ หนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

๑) กองการค้า (Trade Division) 

๒) กองตดิตามความร่วมมือ (Compliance Division) 

๓) กองอ านวยการบคุลากร (Human Resources Directorate) 

๔) กองนโยบายและแผนงาน (Policy and Planning Division) 

๕) กองจดุตรวจ (Checkpoints Division) 

๖) กองขา่วกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation Division) 

๗) กองบริการองค์กร (Corporate Services Division) 

๘) กองอ านวยการสารสนเทศ (Information Technology Directorate) 

๓.๑๑.๒ อ านาจหน้าที่ของ SC 

อ านาจหน้าท่ีของ SC สามารถแบง่ได้เป็น ๓ สว่น ดงันี ้

๑) อ านวยความสะดวกในทางการค้า เช่น จัดการเอกสารการน าเข้าส่งออกสินค้า
ทัง้หมดโดยไร้รอยต่อ ดแูลสิทธิประโยชน์ด้านการค้าจากสนธิสญัญาการค้าเสรีท่ีสิงคโปร์ท ากับ
ประเทศอ่ืน ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีต้นทนุน้อยลง 

๒) สง่เสริมความมัน่คงทางการค้า และหว่งโซอ่ปุทานการค้า (trade supply chains)  

๓) ก ากบัดแูลการค้า โดยมีระบบการก ากบัดแูลท่ีดีและหยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ รวมทัง้จัดเก็บภาษีอากรและป้องกันการหลีกเล่ียงภาษี
อากรด้วย 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๙ 

๓.๑๒ Singapore International Arbitration Center (SIAC)๑๘๒ 

ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งสิงคโปร์ เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร ก่อตัง้ขึน้ในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ ท่ีจะมีสถาบันท่ี 
ท าหน้าท่ีไกลเ่กล่ียข้อพิพาทท่ีเป็นกลาง ในทวีปเอเชียท่ีมีการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็ว 

๓.๑๒.๑ โครงสร้างของ SIAC 

SIAC มีคณะกรรมการท่ีมาจากภาคธุรกิจและผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายทัว่โลก ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานขององค์กร วางแผนงานและยุทธศาสตร์ และแต่งตัง้ผู้ ชีข้าด
อนญุาโตตลุาการ และก ากบัดแูลการบริหารข้อพิพาทตา่ง ๆ ของ SIAC 

SIAC ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ ๑๖ คนจากออสเตรเลีย เบลเย่ียม จีน ฝร่ังเศส 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ 

๓.๑๒.๒ อ านาจหน้าที่ของ SIAC 

หน้าท่ีหลกั คือ ให้บริการระงบัข้อพิพาทแก่ธุรกิจโดยการชีข้าดโดยอนญุาโตตลุาการ ตาม
กฎหมาย International Arbitration Act และ Arbitration Act  นอกจากนี ้SIAC ยังมีกฎระเบียบ
ในกา รพิ จ า รณาตัดสิ น ชี ข้ าด ข้อพิพ าท ท่ี เ รี ยกว่ า  Arbitration Rules of the Singapore 
International Arbitration Centre ซึ่งมาตรา ๒๕ (๒) ระบใุห้คณะอนุญาโตตลุาการมีอ านาจท่ีจะ
ตดัสินชีข้าดได้ตามสญัญาท่ีให้มีการอนญุาโตตลุาการนัน้ 

๓.๑๓ Singapore Land Authority (SLA)๑๘๓ 

ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกฎหมาย Singapore Land Authority Act (Chapter 
301) ในฐานะหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้กระทรวงยุติธรรม โดยเป็นการรวมหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดิน ได้แก่ ส านกังานท่ีดิน (Land Office) ส านกัทะเบียนท่ีดิน (Singapore 
Land Registry) กรมรังวัดท่ีดิน (Survey Department) และหน่วยระบบสนับสนุนท่ีดิน (Land 
Systems Support Unit) เพ่ือการบริหารจดัการท่ีคล่องตวัขึน้  เน่ืองจากท่ีดินในสิงคโปร์ทัง้หมดได้
ถกูส ารวจและแบง่สรรเพ่ือใช้ประโยชน์แล้ว เปา้หมายหลกัของ SLA ในปัจจบุนัจึงเป็นการจดัสรร
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีดนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

                                                   
๑๘๒ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.siac.org.sg  
๑๘๓ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.sla.gov.sg  

http://www.siac.org.sg/
http://www.sla.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๒๐ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

๓.๑๓.๑ โครงสร้างของ SLA 

ม า ต ร า  ๕  แ ห่ ง  Singapore Land Authority Act (Chapter 301) ร ะ บุ ใ ห้  SLA
ประกอบด้วย 

๑) ประธานกรรมการ 

๒) รองประธานกรรมการ 

๓) กรรมการจ านวนไม่ต ่ากว่า ๘ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน ท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรม 

ภายใต้ SLA ยังมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการท่ีดิน (Land 
Operations Group) และกลุม่ข้อมลูท่ีดนิ (Land Information and Corporate Group)  

๓.๑๓.๒ อ านาจหน้าที่ของ SLA 

มาตรา ๖ แห่ง Singapore Land Authority Act (Chapter 301) ระบุให้ SLA มีอ านาจ
หน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) ใช้ท่ีดนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

๒) จดัท าระบบขึน้ทะเบียนและประวตัิการถือครองท่ีดินในสิงคโปร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
เช่ือถือได้ และปลอดภยัตามกฎหมาย 

๓) จัดการและรักษาระบบการส ารวจท่ีดินในสิงคโปร์ อันเป็นพืน้ฐานการออก  
โฉนดท่ีดิน และเป็นฐานข้อมูลส าหรับกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงการก ากับดูแลการส ารวจท่ีดินใน
สิงคโปร์ 

๔) สง่เสริม พฒันา หรือมีสว่นร่วมในการพฒันาระบบฐานข้อมลูอ้างอิง หรือฐานข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกับการถือครองท่ีดิน เช่าท่ีดิน ซือ้/ขาย/โอนท่ีดิน ขอบเขตท่ีดิน และข้อมูลด้าน
ภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูลนัน้แก่รัฐบาล 
หนว่ยงานของรัฐ สถาบนัการศกึษา หรือบคุคลทัว่ไปในภาคเอกชน 

๕) เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการท าการดงัตอ่ไปนี ้

 ก. การครอบครองท่ีดนิของรัฐ 

 ข. การบริหารจดัการท่ีดนิและอาคารของรัฐ 

 ค. จดัสรร ยกเลิก หรือให้ท่ีดนิของรัฐแก่บคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๒๑ 

 ง. ประเมิน จัดเก็บ และเรียกคืนส่วนเกินมูลค่า (premium) ค่าเช่า ( rent) 
ค่าภาคหลวงหรือค่าสิทธิ (royalty) ค่าธรรมเนียม (fee) และค่าปรับ (charge) ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การท างานเหมืองแร่หรืองานอ่ืนท่ีกระท าในท่ีดนิเพ่ือให้ได้มาซึง่แร่ในดนิ  

๖) บริหารจดัการภายใต้กฎหมาย Residential Property Act (Chapter 274) 

๗) รายงานและแนะน ารัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส ารวจท่ีดิน การเช่าท่ีดิน การซือ้/
ขาย/โอนท่ีดิน การถือครองท่ีดิน ขอบเขตท่ีดิน และการบริหารจัดการ จัดสรร ครอบครอง และ  
ละทิง้ท่ีดนิของรัฐ 

๘) รักษาและจัดท าช่องทางส าหรับประชาชนในการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการส ารวจท่ีดิน การเช่าท่ีดิน การซือ้/ขาย/โอนท่ีดิน การถือครองท่ีดิน ขอบเขตท่ีดิน
ของรัฐ 

๙) เป็นตวัแทนของรัฐบาลในการจดัการความร่วมมือและการแลกเปล่ียนด้านเทคนิค 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส ารวจท่ีดินและการบริหารทรัพยากรท่ีดิน กบัหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน ทัง้ท่ี
เป็นหนว่ยงานตา่งประเทศและหนว่ยงานรัฐบาลระหวา่งประเทศ  

๑๐) เป็นตวัแทนของรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการส ารวจท่ีดิน
และการบริหารทรัพยากรท่ีดนิ 

๑๑) จดัให้มีการฝึกอบรม การแนะน า และการช่วยเหลือท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจท่ีดิน
และการบริหารทรัพยากรท่ีดินแก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศท่ีท าหน้าท่ี
บริหารจดัการท่ีดนิสว่นรวม 

๑๒) ให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ Land Surveyors Board ตามกฎหมาย 
Land Surveyors Act (Chapter 156) 

๓.๑๔ Urban Redevelopment Authority (URA)๑๘๔ 

เ ป็ นหน่ ว ย ง าน อิส ร ะภ าย ใ ต้ ก ร ะท ร ว งพัฒนาปร ะ เ ทศ  (Ministry of National 
Development) ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๑  เ มษายน  พ . ศ .  ๒๕๑๗  โ ดยกฎหมาย  Urban 
Redevelopment Authority Act (Chapter 340) มีภารกิจในการปรับปรุงพืน้ท่ีภายในประเทศให้
เป็นเมืองท่ีทันสมัยและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศและมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น   

                                                   
๑๘๔ ข้อมลูเพ่ิมเติมและชอ่งทางติดตอ่ ดเูว็ปไซต์ www.ura.gov.sg/  

http://www.ura.gov.sg/


โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๒๒ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

ความแตกต่างระหว่าง SLA และ URA คือ SLA เป็นหน่วยงานท่ีบริหารจดัการและถือครองท่ีดิน
ของรัฐ อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ในขณะท่ี URA เป็นหน่วยงานท่ีวางแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงท่ีดนิท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัของสิงคโปร์ อยูภ่ายใต้กระทรวงพฒันาประเทศ 

๓.๑๔.๑ โครงสร้างของ URA 

มาตรา ๔ แห่ง  Urban Redevelopment Authority Act (Chapter 340) ระบุให้ URA 
ประกอบด้วยคณะกรรมการหนึ่งชุด ซึ่งมีสมาชิกท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พฒันาประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานกรรมการ 
๒) กรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า ๔ คน แตไ่มเ่กิน ๑๒ คน 

คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละไม่เกิน ๓ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้
ไมเ่กินสองวาระ และคณะกรรมการอาจถกูถอดถอนโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาประเทศได้ 

๓.๑๔.๒ อ านาจหน้าที่ของ URA 

มาตรา ๖ แห่ง Urban Redevelopment Authority Act (Chapter 340) ระบุให้ URA มี
อ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

๑) จดัเตรียม ปฏิบตัิการ หรือจดัเตรียมและปฏิบตัิการตามข้อเสนอ แผน และโครงการ
ส าหรับ 

ก. การเวนคืน การพัฒนา และการปรับปรุงท่ีดินตามท่ีเห็นสมควร เ พ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการจดัหาท่ีอยู่อาศยัใหมแ่ก่ประชาชนท่ีถกูเวนคืนท่ีดนิ 

ข. การก่อสร้าง ดัดแปลง ปรับปรุง และต่อเติมอาคารเพ่ือการขาย เช่า และ
วตัถปุระสงค์อ่ืน 

ค. จดัหาและปรับปรุงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
 การสง่เสริมความปลอดภยัและการพกัผ่อนของประชาชน 

 ท่ีจอดรถ 
๒) ควบคมุดแูลสถานท่ีจอดรถ 

๓) ขาย ให้เช่า หรือออกใบอนุญาตเพ่ือการใช้ประโยชน์หรือครอบครองท่ีดินท่ีเป็นของ 
URA เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพฒันาและปรับปรุงท่ีดินตามท่ี URA เห็นสมควร 

๔) ขาย ให้เช่า หรือออกใบอนุญาตเพ่ือการใช้ประโยชน์หรือครอบครองท่ีดินหรืออาคาร 
ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลหรือหนว่ยงานอิสระตามกฎหมายอ่ืน ๆ หากได้รับมอบหมาย 
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๕) จดัการท่ีดนิ อาคาร และอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

๖) จดัท าข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอโครงการให้แก่รัฐบาล บคุคล หรือหน่วยงานอิสระตาม
กฎหมาย เพ่ือการอนุรักษ์และปกป้องอนุสรณ์สถาน พืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
สถาปัตยกรรม หรือศลิปะ 

๗) ให้ข้อมูลและค าแนะน าในฐานะท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ี แก่หน่วยงานรัฐบาล บุคคล 
และบริษัทท่ีต้องการด าเนินการโครงการก่อสร้าง หรือแผนปรับปรุงพืน้ท่ีเขตเมืองในสิงคโปร์ หรือท่ีอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร 

๘) วางแผนการใช้ท่ีดนิ และจดัการควบคมุการพฒันาท่ีดินในสิงคโปร์ 

๙) เสนอและให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการใช้ท่ีดินและ
การพฒันาท่ีดนิในสิงคโปร์ 

๑๐) สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์หน้าท่ีและกิจกรรมของ URA ในรูปแบบตา่ง ๆ  

๑๑) จดัเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นสถิติ ท่ีเก่ียวข้องกับอาคาร การก่อสร้าง 
การใช้ท่ีดิน หรือประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานของหน่วยงาน รวมทัง้เผยแพร่ผลการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมลูเหล่านัน้ 

๑๒) ให้บริการด้านข้อมลูและค าแนะน า 

๑๓) จัดท า ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและ
วตัถปุระสงค์ของ URA 

สรุป 

จากการศกึษาหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องข้างต้น คณะผู้วิจยัได้ข้อสรุป 
๒ ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

หนึ่ง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการค้าและการลงทุน  
ในสิงคโปร์สว่นมากเพิ่งได้รับการจดัตัง้ หรือปรับโครงสร้างองค์กรเม่ือต้นศตวรรษท่ี ๒๑  โดยหลาย
หน่วยงานท่ีจัดตัง้ใหม่เป็นการยุบรวมหน่วยงานเก่าเพ่ือให้การบริหารจัดการงานท่ีรับผิดชอบ  
มีความเบ็ดเสร็จสมบรูณ์ในหน่วยงานเดียว หรือเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี
ของหน่วยงานตามวตัถปุระสงค์ท่ีเปล่ียนไป สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตวัอย่างมีพลวตัของรัฐบาล
สิงคโปร์ในการท่ีจะตอบสนองต่อปัจจยัสภาพแวดล้อมในประเทศท่ีไม่เหมือนเดิม เช่น กรณีของ 
SLA ท่ีได้รับการจดัตัง้โดยการยบุรวมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดินอย่าง กรมรังวดัท่ีดิน  (Survey 
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๓-๒๔ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 

Department) ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการส ารวจและท าการรังวดัท่ีดิน เน่ืองจากท่ีดินในสิงคโปร์ท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดถูกส ารวจหมดแล้ว จึงได้ถูกรวมเข้ากับ SLA ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ
การบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ  

สอง หลายหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคบัใช้กฎหมายการค้าและการลงทุน  
มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
เร่ืองท่ีรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี หน่วยงานอิสระตามกฎหมายเหล่านีก้ลับมีคณะกรรมการท่ีมีท่ีมา
จากการแต่งตัง้ของรัฐมนตรีประจ ากระทรวงท่ีก ากับดูแลหน่วยงานนัน้ ซึ่งในแง่หนึ่งอาจเป็น  
การให้ความชอบธรรมในการท างานและในการประสานงานกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานตา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงานเหล่านัน้  แต่อีกแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกบัการค้าและการลงทนุในสิงคโปร์ล้วนอยู่ภายใต้การควบคมุของรัฐบาลหรือพรรค PAP 
ทัง้หมด 

อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างและการจดัตัง้หน่วยงานใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อ 
การเปล่ียนแปลงของบริบทภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีด้าน
การค้าและการลงทนุให้อยูใ่นความรับผิดชอบของหนว่ยงานอิสระตามกฎหมายเพ่ือความคล่องตวั
ในการบริหารจดัการ น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายในสิงคโปร์เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสง่ผลให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีความก้าวหน้าเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก 
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ภาคผนวกที่ ๑ อัตราภาษีศุลการกรและภาษีสรรพสามิตรในสิงคโปร์ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

21069061 Alcoholic preparations in liquid form as raw 
material for making composite concentrates 
of a kind used for the manufacture of 
alcoholic beverages 

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ตอ่ลิตร 

21069062 Alcoholic preparations in other forms being 
raw material for making composite 
concentrates of a kind used for the 
manufacture of alcoholic beverages  

Nil ๑๑๓ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

21069064 Alcoholic composite concentrates in liquid 
form for simple dilution with water of a kind 
used for the manufacture of alcoholic 
beverages 

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

21069065 Alcoholic composite concentrates in other 
forms for simple dilution with water of a kind 
used for the manufacture of alcoholic 
beverages  

Nil ๑๑๓ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

21069066 Other alcoholic preparations in liquid form of 
a kind used for the manufacture of alcoholic 
beverages  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

21069067 Other alcoholic preparations in other forms 
of a kind used for the manufacture of 
alcoholic beverages  

Nil ๑๑๓ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

22030010 Stout or porter  ๑๖ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
ลิตร 

๖๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22030090 Other beer including ale  ๑๖ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
ลิตร 

๖๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22041000 Sparkling wine  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22042111 Wine of fresh grapes not over 15% alcoholic  

in containers of 2l or less  
Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042113 Wine of fresh grapes over 15% but not over 
23% alcoholic  in containers of 2l or less  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042114 Wine of fresh grapes over 23% alcoholic  in 
containers of 2l or less  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042121 Grape must with fermentation prevented or 
arrested by addition of alcohol not over 15% 
alcoholic  in containers of 2l or less  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042122 Grape must with fermentation prevented or 
arrested by addition of alcohol over 15% 

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
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รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

alcoholic  in containers of 2l or less  

22042911 Wine of fresh grapes not over 15% alcoholic  
in containers of more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042913 Wine of fresh grapes over 15% but not over 
23% alcoholic  in containers of more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042914 Wine of fresh grapes over 23% alcoholic  in 
containers of more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042921 Grape must with fermentation prevented or 
arrested by addition of alcohol not over 15% 
alcoholic  in containers of more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22042922 Grape must with fermentation prevented or 
arrested by addition of alcohol over 15% 
alcoholic  in containers of more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22043010 Other grape must not over 15% alcoholic   Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22043020 Other grape must over 15% alcoholic   Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22051010 Vermouth & other wine of fresh grape 

flavoured with plants or aromatic substances 
not over 15% alcoholic  in containers of 2l or 
less  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22051020 Vermouth & other wine of fresh grape 
flavoured with plants or aromatic substances 
over 15% alcoholic  in containers of 2l or 
less  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22059010 Vermouth & other wine of fresh grape 
flavoured with plants or aromatic substances 
not over 15% alcoholic  in containers of 
more than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22059020 Vermouth & other wine of fresh grape 
flavoured with plants or aromatic substances 
over 15% alcoholic  in containers of more 
than 2l  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22060010 Cider & perry  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22060020 Sake  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22060030 Toddy  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22060040 Shandy  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22060091 Other rice wine  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
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22060099 Other fermented beverages mixtures of 
fermented beverages & mixtures of 
fermented beverages & non-alcoholic 
beverages 

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22071000 Undenatured ethyl alcohol of alcoholic 
strength by vol of 80% or more  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22082050 Brandy obtained by distilling grape wine or 
grape marc  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22082090 Other spirits obtained by distilling grape 
wine or grape marc  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22083000 Whiskies  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22084000 Rum & other spirits distilled from fermented 

sugar-cane products  
Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22085000 Gin & geneva  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22086000 Vodka  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22087000 Liqueurs & cordials  Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 
22089010 Medicated samsu not over 40% alcoholic   ๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่

ลิตร 
๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089020 Medicated samsu over 40% alcoholic   ๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
ลิตร 

๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089030 Other samsu not over 40% alcoholic   ๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
ลิตร 

๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089040 Other samsu over 40% alcoholic   ๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
ลิตร 

๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089050 Arrack or pineapple spirit not over 40% 
alcoholic   

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089060 Arrack or pineapple spirit over 40% 
alcoholic   

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089070 Bitters & similar beverages not over 57% 
alcoholic   

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089080 Bitters & similar beverages over 57% 
alcoholic   

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

22089090 Undenatured ethyl alcohol of less than 80% 
alcoholic  & other spirituous beverages  

Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

24011010 Tobacco unmanufactured not stemmed or 
stripped Virginia type flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24011020 Tobacco unmanufactured not stemmed or 
stripped Virginia type not flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 
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24011040 Tobacco unmanufactured not stemmed or 
stripped Burley type  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24011050 Other tobacco unmanufactured not 
stemmed or stripped flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24011090 Other tobacco unmanufactured not 
stemmed or stripped not flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012010 Tobacco unmanufactured partly or wholly 
stemmed or stripped Virginia type flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012020 Tobacco unmanufactured partly or wholly 
stemmed or stripped Virginia type not flue 
cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012030 Tobacco unmanufactured partly or wholly 
stemmed or stripped Oriental type  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012040 Tobacco unmanufactured partly or wholly 
stemmed or stripped Burley type  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012050 Other tobacco unmanufactured partly or 
wholly stemmed or stripped flue cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24012090 Other tobacco unmanufactured partly or 
wholly stemmed or stripped not flue-cured  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24013010 Tobacco stems  Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24013090 Other tobacco refuse  Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24021000 Cigars cheroots & cigarillos containing 
tobacco  

Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24022010 Beedies cigarettes  Nil ๒๙๙ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24022020 Clove cigarettes  Nil ๓๘.๘ เซนต์ ตอ่กรัม  
24022090 Other cigarettes containing tobacco  Nil ๓๘.๘ เซนต์ ตอ่กรัม  
24029010 Cigars cheroots & cigarillos of tobacco 

substitutes  
Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่

กิโลกรัม 
24029020 Cigarettes of tobacco substitutes  Nil ๓๘.๘ เซนต์ ตอ่กรัม  
24031100 Water pipe tobacco specified in Subheading 

Note 1 to Chapter 24  
Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่

กิโลกรัม 
24031911 Ang hoon packed for retail sale  Nil ๒๙๙ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่

กิโลกรัม 
24031919 Other smoking tobacco packed for retail 

sale  
Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่

กิโลกรัม 
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24031920 Other manufactured tobacco for the 
manufacture of cigarettes  

Nil ๓๕๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24031990 Other smoking tobacco not packed for retail 
sale  

Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039110 Homogenised or reconstituted tobacco 
packed for retail sale  

Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039190 Homogenised or reconstituted tobacco not 
packed for retail sale  

Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039930 Manufactured tobacco substitutes  Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039940 Snuff whether or not dry  Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039950 Chewing & sucking tobacco excl snuff  Nil ๒๙๙ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

24039990 Other manufactured tobacco not for 
smoking  

Nil ๓๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

27101211 Motor spirit of RON 97 & above leaded  Nil ๗.๑๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27101212 Motor spirit of RON 97 & above unleaded  Nil ๔.๔๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27101213 Motor spirit of RON 90 & above but under 
RON 97 leaded  

Nil ๖.๘๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27101214 Motor spirit of RON 90 & above but under 
RON 97 unleaded  

Nil ๔.๑๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27101215 Motor spirit of RON under 90 leaded  Nil ๖.๓๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27101216 Motor spirit of RON under 90 unleaded  Nil ๓.๗๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
เดคาลิตร 

27112110 Natural gas used as motor fuel  Nil ๒๐ เซนต์ ตอ่กิโลกรัม 
33021010 Odoriferous alcoholic preparations in liquid 

form for manufacture of alcoholic beverages  
Nil ๘๘ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ลิตร 

33021020 Odoriferous alcoholic preparations in other 
forms for manufacture of alcoholic 
beverages  

Nil ๑๑๓ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่
กิโลกรัม 

87021010 CKD motor cars compression-ignition diesel 
or semi-diesel engine for transport of 10 or 
more persons including stretch limousines 
but excluding coaches buses minibuses or 
vans  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

ผ-๖ ภาคผนวก 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87021060 Non CKD motor cars compression-ignition 
diesel or semi-diesel engine for transport of 
10 or more persons including stretch 
limousines but excluding coaches buses 
minibuses or vans  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87029012 CKD motor cars other than compression-
ignition diesel or semi-diesel engine for 
transport of 10 or more persons including 
stretch limousines but excluding coaches 
buses minibuses or vans  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87029092 Non CKD motor cars other than 
compression-ignition diesel or semi-diesel 
engine for transport of 10 or more persons 
including stretch limousines but excluding 
coaches buses minibuses or vans 

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87031090 Other golf similar vehicles or vehicles 
designed for travel on snow to transport 
persons excluding heading 87.02  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032122 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine not over 1000cc four 
wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032123 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine not over 1000cc 
excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032124 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032129 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032131 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032139 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032191 Non CKD ambulances spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ผ-๗ 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87032192 Non CKD motor homes spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032199 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine not over 
1000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032211 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1000cc but not 
over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032219 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1000cc but not over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032221 Other CKD vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1000cc but not over 1500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032229 Other CKD vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1000cc but not over 1500cc excluding four 
wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032291 Non CKD ambulances spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1000cc but not over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032292 Non CKD motor homes spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1000cc but not over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032299 Other vehicles with spark ignition internal 
combustion reciprocating piston engine with 
cylinder capacity over 1000 but not over 
1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032310 Ambulances spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1500cc but not 
over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032321 CKD hearses spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1500cc but not 
over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032329 Non CKD hearses spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1500cc but not 
over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032331 CKD prison vans spark-ignition combustion Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

ผ-๘ ภาคผนวก 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

reciprocating engine over 1500cc but not 
over 3000cc  

87032339 Non CKD prison vans spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1500cc but not over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032340 Motor homes spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1500cc but not 
over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032351 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1500cc but not 
over 1800cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032352 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 1800cc but not 
over 2000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032353 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 2000cc but not 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032354 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 2500cc but not 
over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032361 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1500cc but not over 1800cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032362 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1800cc but not over 2000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032363 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
2000cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032364 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
2500cc but not over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032371 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1500cc but not over 1800cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032372 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1800cc but not over 2000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032373 Other CKD motor vehicles spark-ignition Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ผ-๙ 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

combustion reciprocating engine over 
2000cc but not over 2500cc  

87032374 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
2500cc but not over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032391 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1500cc but not over 1800cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032392 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
1800cc but not over 2000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032393 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
2000cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032394 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
2500cc but not over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032410 Ambulances spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032421 CKD hearses spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032429 Non CKD hearses spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032431 CKD prison vans spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032439 Non CKD prison vans spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032441 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032449 CKD motor cars spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032451 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032459 Non CKD motor cars spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

ผ-๑๐ ภาคผนวก 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

3000cc excluding four wheel drive  

87032470 Motor homes spark-ignition combustion 
reciprocating engine over 3000cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032481 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032489 Other CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032491 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87032499 Other non CKD motor vehicles spark-ignition 
combustion reciprocating engine over 
3000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033111 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine not 
over 1500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033119 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine not 
over 1500cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033120 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine not 
over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033140 Ambulances compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine not 
over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033150 Motor homes compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine not 
over 1500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033181 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine not over 1500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033189 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine not over 1500cc excluding four 
wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ผ-๑๑ 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87033191 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine not over 1500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033199 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine not over 1500cc excluding four 
wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033210 Ambulances compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033221 CKD hearses compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033229 Non CKD hearses compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033231 CKD prison vans compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033239 Non CKD prison vans compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033242 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2000cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033243 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2000cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033244 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2000cc but not over 2500cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033249 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2000cc but not over 2500cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

ผ-๑๒ ภาคผนวก 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87033252 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2000cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033253 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2000cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033254 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2000cc but not over 2500cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033259 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2000cc but not over 2500cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033260 Motor homes compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 1500cc but not over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033271 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 1500cc but not over 2000cc 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033272 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 1500cc but not over 2000cc 
excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033273 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2000cc but not over 2500cc 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033279 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2000cc but not over 2500cc 
excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033292 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 1500cc but not over 2000cc 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ผ-๑๓ 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87033293 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 1500cc but not over 2000cc 
excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033294 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2000cc but not over 2500cc 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033299 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2000cc but not over 2500cc 
excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033310 Ambulances compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033321 CKD hearses compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033329 Non CKD hearses compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033331 CKD prison vans compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033339 Non CKD prison vans compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033343 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc but not over 3000cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033344 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc but not over 3000cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033345 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 3000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

ผ-๑๔ ภาคผนวก 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87033349 CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 3000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033353 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc but not over 3000cc four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033354 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc but not over 3000cc excluding 
four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033355 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 3000cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033359 Non CKD motor cars compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 3000cc excluding four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033370 Motor homes compression-ignition 
combustion diesel or semi-diesel engine 
over 2500cc  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033381 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033389 Other CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2500cc excluding four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033391 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2500cc four wheel drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87033399 Other non CKD motor vehicles compression-
ignition combustion diesel or semi-diesel 
engine over 2500cc excluding four wheel 
drive  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87039011 Ambulances electrically powered  Nil ร้อยละ ๒๐ 
87039013 Other CKD motor vehicles electrically 

powered  
Nil ร้อยละ ๒๐ 

87039019 Other non CKD motor vehicles electrically 
powered  

Nil ร้อยละ ๒๐ 



โครงการวจัิย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ผ-๑๕ 

รหสั 
HS Code 

รายการสินค้า อัตราภาษี 
ภาษีศุลการกร ภาษีสรรพสามิต 

87039050 CKD motor cars excluding spark & 
compression ignition diesel or semi-diesel 
combustion engine & electrically powered  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87039070 Non CKD motor cars excluding spark & 
compression ignition diesel or semi-diesel 
combustion engine & electrically powered  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87039080 Other CKD motor vehicles excluding spark & 
compression ignition diesel or semi-diesel 
combustion engine & electrically powered  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87039090 Other non CKD motor vehicles excluding 
spark & compression ignition diesel or semi-
diesel combustion engine & electrically 
powered  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87060021 Chassis fitted with engines for motor cars for 
transport of 10 or more persons including 
stretch limousines but excluding coaches 
buses minibuses or vans  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87060032 Chassis fitted with engines for ambulances  Nil ร้อยละ ๒๐ 
87060033 Chassis fitted with engines for motor cars  Nil ร้อยละ ๒๐ 
87060039 Chassis fitted with engines for other vehicles 

of heading 8703  
Nil ร้อยละ ๒๐ 

87071020 Bodies including cabs for ambulances  Nil ร้อยละ ๒๐ 
87071090 Bodies including cabs for other vehicles of 

heading 8703  
Nil ร้อยละ ๒๐ 

87079021 Bodies including cabs for motor cars for 
transport of 10 or more persons including 
stretch limousines but excluding coaches 
buses minibuses or vans  

Nil ร้อยละ ๒๐ 

87111012 CKD mopeds & motorised bicycles 
reciprocating internal combustion engine not 
over 50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87111013 Other CKD motorcycles or motor scooters 
reciprocating internal combustion engine not 
over 50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87111019 Other CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine not over 50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87111092 Non CKD mopeds & motorised bicycles 
reciprocating internal combustion not over 
50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 
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87111093 Other non CKD motorcycles or motor 
scooters reciprocating internal combustion 
engine not over 50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87111099 Other non CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine not over 50cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112010 Motocross motorcycles reciprocating 
internal combustion engine over 50 cc but 
not over 250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112020 Mopeds & motorised bicycles reciprocating 
internal combustion engine over 50 cc but 
not over 250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112031 CKD motorcycles including motor scooters 
reciprocating internal combustion engine 
over 150 cc but not over 200 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112032 CKD motorcycles including motor scooters 
reciprocating internal combustion engine 
over 200 cc but not over 250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112039 CKD motorcycles including motor scooters 
reciprocating internal combustion engine 
over 50 cc but not over 150 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112045 Other CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 50 cc but not over 
200 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112049 Other CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 200 cc but not over 
250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112051 Non CKD motorcycles including motor 
scooters reciprocating internal combustion 
engine over 150 cc but not over 200 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112052 Non CKD motorcycles including motor 
scooters reciprocating internal combustion 
engine over 200 cc but not over 250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112059 Non CKD motorcycles including motor 
scooters reciprocating internal combustion 
engine over 50 cc but not over 150 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87112090 Other non CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 50 cc but not over 
250 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87113010 Motocross motorcycles reciprocating Nil ร้อยละ ๑๒ 
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internal combustion engine over 250 cc but 
not over 500 cc  

87113030 Other CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 250 cc but not over 
500 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87113090 Other non CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 250 cc but not over 
500 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87114010 Motocross motorcycles reciprocating 
internal combustion engine over 500 cc but 
not over 800 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87114020 Other CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 500 cc but not over 
800 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87114090 Other non CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 500 cc but not over 
800 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87115020 CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 800cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87115090 Non CKD cycles reciprocating internal 
combustion engine over 800cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87119051 CKD motorcycles electrically powered  Nil ร้อยละ ๑๒ 
87119052 Other CKD cycles excluding reciprocating 

internal combustion engine & electrically 
powered not over 200 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87119053 Other CKD cycles excluding reciprocating 
internal combustion engine & electrically 
powered over 200 cc but not over 500 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87119054 Other CKD cycles excluding reciprocating 
internal combustion engine & electrically 
powered over 500 cc  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

87119091 Non CKD motorcycles electrically powered  Nil ร้อยละ ๑๒ 
87119099 Other non CKD cycles excluding 

reciprocating internal combustion engine & 
electrically powered  

Nil ร้อยละ ๑๒ 

 
 


