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๑. บทนำ
“Smart Nation” คื อ วิ ส ั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาประเทศของสิ ง คโปร ใ นการริ เ ริ ่ ม และขั บ เคลื ่ อ น
เมื องนวั ต กรรมและการออกแบบเชิ งสร า งสรรค หนึ่งในประเด็ น ที่ส ิ ง คโปร ใหความสำคัญ คื อ เรื ่อ งของ
Smart Urban Mobility การใช เ ทคโนโลยี มาเป นสว นชว ยเพิ่มความสะดวกสบายแก ป ระชาชนในการใช
ขนส ง สาธารณะ ๑ จั ด ทำระบบคมนาคมอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Transport Systems: ITS) แจ ง ข อ มู ล
การจราจรแบบเปนป จจุบ ัน (real-time) ดำเนิน โครงการนำร องในการใชรถยนต ไฟฟ ารวมกั น (Electric
Vehicle Car-sharing Scheme) เพื ่ อให ป ระชาชนสามารถใชร ถยนต ไ ฟฟ า ไดโ ดยไมต อ งซื้ อเป น เจ า ของ
สอดคล อ งกั บ นโยบายลดการใช ร ถยนต  (A “Car-Lite” Singapore) สร า งสภาพแวดล อ มที ่ ด ี ส ำหรั บ
การเดินทางดวยตนเองโดยสงเสริมใหประชาชนขี่จักรยานทั้งภายในเมืองและระหวางเมือง ซึ่งมีแผนขยาย
เสนทางจักรยาน (cycling paths) ใหครอบคลุมระยะทาง ๗๐๐ กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ จากเดิม
มีระยะทาง ๓๕๕ กิโลเมตรในป ค.ศ. ๒๐๑๕ ๒ อยางไรก็ดี คนสิงคโปรโดยมากนิยมเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ หรือโดยพาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคล (Personal mobility device: PMDs) ที่กำลังเปนพาหนะ
ทางเลือกและเปนที่นิยมสำหรับคนรุนใหม โดยเฉพาะ Electric scooters (e-scooters) เนื่องจากมีความ
คลองตัว สะดวก รวดเร็ว ความนิยมดังกลาวทำใหมีปริมาณผูใชเพิ่มมากขึ้น ทั้งผูที่ซื้อไวใชเอง และผูที่
ใชบริการผานผูใหเชา ผลที่ตามมาทำใหเกิดอุบัติเหตุจากการใช e-scooters ในสิงคโปรเพิ่มมากขึ้น ตัวอยาง
รายลาสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบผูขับขี่ e-scooter ดวยความเร็วชนเขากับผูหญิงสูงอายุ วัย ๖๕ ป
ขณะกำลังขี่จักรยาน สงผลใหผูหญิงดังกลาวเสียชีวิตในเวลาตอมา นอกจากนี้ ยังพบปญหาเพลิงไหมโดยมี
สาเหตุมาจากการชารจ e-scooter ทิ้งไวในบานอีกดวย ๓ ขอกังวลเหลานี้ทำใหสิงคโปรเพิ่มมาตรการบังคับใช
กฎหมายที่เ กี ่ ย วข องกั บ การใช e-scooter หรื อพาหนะเคลื่ อนที่ส ว นบุ คคล (Personal mobility device)
ประเภทตาง ๆ อยางเขมงวด ดังมีรายละเอียดที่ผูเขียนจะกลาวถึงในบทความนี้
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บทความนี้เผยแพรเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บุคคลากรจัดทำขอมูลกฎหมาย ฝายอาเซียนและกิจการตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
Smart Urban Mobility. Smart Nation and Digital Government Office. สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.

∗∗

๒๕๖๓

https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Strategic-National-Projects/smarturban-mobility
๒
Sustainable Singapore Blueprint. สืบคนเมื่อ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.mewr.gov.sg/docs/default-source/module/ssb-publications/41f1d882-73f6-4a4a964b-6c67091a0fe2.pdf
๓
Singapore Bans E-Scooters From Sidewalks After Injury Spike สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.bloomberg.com/news/articles/2 0 1 9 - 1 1 - 0 4 / singapore-to-ban-e-scooter-use-onsidewalks-amid-injury-spike
๑

๒. มาตรการควบคุมการใช Electric scooters ของสิงคโปร
Electric scooters เปนพาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคลประเภทหนึ่งที่กำลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
ทั่วโลก ทั้งทางฝงอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งมีทั้งผูที่ซื้อไวใชเอง และผูใชบริการจากการใหเชาโดยเฉพาะใน
บริเวณสถานที่ทองเที่ยวสำคัญตาง ๆ รวมถึงการเชาผานผูใหบริการ Application บนโทรศัพทมือถือ อาทิ
Lime, Bird และ Uber ขณะเดียวกัน ผลจากปริมาณการใช e-scooters ที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหอุบัติเหตุบน
ทองถนนมีเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศจึงออกมาตรการกำกับดูแลการใช e-scooters ที่แตกตางกัน ในประเทศ
ฝรั่งเศส ยังคงอนุญาตใหใช e-scooters บนพื้นที่สาธารณะแตหามใชบนทางเทา ขณะที่ ประเทศอังกฤษ และ
ไอรแลนด จำกัดใหใชงาน e-scooters ไดเฉพาะบริเวณที่เปนพื้นที่สวนตัวของเอกชนหรือสถานที่ที่ไดรับ
อนุ ญาตจากเจ า ของที ่ ดิ น หากใช งานในที ่ ส าธารณะจะตองถูกปรับและหักคะแนนใบอนุญ าตขับ รถและ
ประเทศเบลเยี่ยมกำหนดใหผูขับขี่ตองมีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป เปนตน ๔
สำหรั บ ประเทศสิ งคโปร การใช พาหนะเคลื ่ อ นที ่ ส  ว นบุ คคลถู ก ควบคุ มภายใต กฎหมาย Active
Mobility Act 2017 (AMA) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๑๘ และขณะนี้ไดทยอยออกมาตรการมาเปน
ระยะ โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญเปนการสงเสริมการเดินเทา การใชจักรยาน และบริการขนสงสาธารณะ
ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางผู ใชพาหนะเคลื่อนที่ที่มีเ ครื่องยนตและไมมีเครื่องยนตบนเสน ทาง
สาธารณะ สรางความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยสำหรับการเดินทางในพื้นที่สาธารณะของประชาชน เชื่อมโยง
เสนทางสาธารณะกับพื้นที่โดยรอบ ๕ รวมถึงเปนการเพิ่มกรอบกฎเกณฑสำหรับผูใชและผูขายพาหนะเคลื่อนที่
สวนบุคคล ดังมีรายละเอียดสำคัญที่นาสนใจ ดังนี้
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ประการแรก ขอกลาวถึงประเภทของพาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคลภายใตกฎหมาย Active Mobility
Act ซึ่งไดจำแนกไว ดังนี้
๑. Bicycle หรือ จักรยาน หมายถึง พาหนะที่มี ๒ ลอ และขับเคลื่อนโดยพลังงานของมนุษยเทานั้น
๖ กลาวคือ จักรยานที่มีเครื่องยนต ประเภท Electric Bicycle หรือ E-Bike ไมรวมอยูในความหมายนี้
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๔

๒๕๖๓

Electric scooters: Europe battles with regulations as vehicles take off สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.

https://www.bbc.com/news/world-europe-49248614
๕
Active Mobility Act 2017 - Purposes of Act
3. The purposes of this Act are —
(a) to enhance connectivity by supporting development that promotes walking and cycling and
patronage of public transport;
(b) to maintain and promote the safety of public path users through appropriate enforcement and
education strategies;
(c) to reduce potential conflicts between the motorised and non‑motorised uses of public paths
while ensuring that public paths accommodate the largest range of possible users safely; and
(d) to ensure that uses of public paths are compatible with the areas surrounding it.
๖
“bicycle” means a vehicle that —
(a) has 2 wheels held one behind the other in a frame;
(b) is steered by handlebars attached to the front wheel;
(c) has pedals; and
๒

๒. Personal Mobility Device (PMD) อุปกรณเคลื่ อนยายสวนบุคคล หมายถึง พาหนะที่มีล อ
ใชเฉพาะสำหรั บขนส งคน (โดยมีหรือไม มี กระเปาก็ ได) ที่ซึ่งขับเคลื ่อนดว ยเครื่องยนตไฟฟาที่ติดอยู  กับ
ยานพาหนะ หรือดวยพลังงานคน หรือทั้งสองอยาง รวมถึง Skateboard แตไมรวมถึงจักรยาน (bicycle)
จักรยานที่สามารถใชพลังงานไฟฟาได (power-assisted bicycle (PAB)) รถยนต (motor car) รถเข็นสำหรับ
ผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (wheelchair) รถเข็นพลังงานไฟฟาที่มีที่นั่งขนาดเล็ก (Mobility Scooter)
รถเข็ น ของ และรถเข็ น เด็ ก (trolley, pram, stroller) รองเท า สเก็ ต แบบล อ แถวเดี ย ว (Inline
Skate/Rollerblade) รองเทา สเก็ ตแบบล อคู (roller-skates) หรือของเลน ที่มีล  อ และยานพาหนะอื ่ น ๆ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ๗
กลาวคือ อุปกรณเคลื่อนยายสวนบุคคลทั้งที่มีเครื่องยนตและไมมีเครื่องยนต ประเภทสกูตเตอรที่ใช
พลังงานคน (Kick-scooters) สกูตเตอรที่ใชกำลังไฟฟา (electric scooters) บอรดยืนที่ใชกำลังไฟฟ า
(hoverboards) ๘ จักรยานถีบลอเดียว (unicycles) คือพาหนะประเภท PMD ในความหมายนี้ ๙
๓. Personal Mobility Aids (PMAs) ๑๐ หมายถึง รถเข็นสำหรับผูหยอนสมรรถภาพในการเดิน
หรื อ เดิ น ลำบาก ทั ้ ง แบบที ่ มี แ ละไม มี เ ครื ่ อ งจั ก รกล (Wheelchairs ๑๑ and motorised wheelchairs ๑๒)
รวมถึงสกูตเตอรพลังงานไฟฟาที่มีสามลอขึ้นไปและมีที่นั่ง (mobility scooters) ๑๓
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(d) is built to be propelled solely by human power;
๗
“personal mobility device” or “PMD” means a wheeled vehicle that —
(a) is built to transport people only (with or without carry‑on baggage); and
(b) is propelled by an electric motor attached to the vehicle or by human power or both,
and includes a skateboard, but does not include a bicycle, power‑assisted bicycle, motor car,
wheelchair (motorised or otherwise), mobility scooter, pram, stroller or trolley, inline skates, roller‑skates
or a wheeled toy, and such other vehicle as the Minister may, by order in the Gazette, exclude from this
definition;
๘
สเก็ตบอรดพลังงานแมเหล็กไฟฟา
๙
Motorised and Non-motorised Personal Mobility Devices (PMDs): Kick-scooters, electric scooters,
hoverboards, unicycles, etc. สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/active_mobility/rules_and_public_education/rul
es_and_code_of_conduct.html
๑๐
Personal Mobility Aids (PMAs): Wheelchairs, motorised wheelchairs or mobility scooters which
are designed to carry an individual who is unable to walk or has walking difficulties. สืบคนเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/active_mobility/rules_and_public_education/rul
es_and_code_of_conduct.html
๑๑
“wheelchair” means a chair mounted on 2 or more wheels that is built to transport a person
who is unable to walk or has difficulty in walking, but does not include a pram, stroller or trolley;
๑๒
“motorised wheelchair” means a wheelchair that —
(a) is designed to carry an individual who is unable to walk or has difficulty in walking; and
(b) is propelled by a motor that forms part of the wheelchair;
๑๓
“mobility scooter” means a vehicle that —
๓

๔. Power-assisted bicycle (PAB) หมายถึง จักรยานที่มีมอเตอรไฟฟา ซึ่งอาจถูกขับเคลื่อนดวย
พลังงานของมนุษย หรือโดยมอเตอรไฟฟา หรือทั้งสองอยาง ๑๔
15F

ประการที่สอง สิงคโปรไดเพิ่มมาตรการควบคุมการใชพาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคลโดยวิธีกำหนด
เขตพื้นที่ที่สามารถใชพาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคลแตละประเภทได ดังนี้
เส น ทางเดิ น เท า (Footpaths) ไมอนุญ าตให ใช พาหนะที่ มีเ ครื่ องยนต ทั้งประเภท Powerassisted bicycle (PAB) หรือจักรยานที่มีมอเตอรไฟฟา และพาหนะประเภท Personal mobility device
(PMD) ที ่ ม ี เ ครื ่ อ งยนต อาทิ สกู ต เตอร ที่ ใ ช ก ำลั ง ไฟฟ า (electric scooters) บอร ด ยื น ที่ ใ ช ก ำลั ง ไฟฟ า
(hoverboards) หรือ สเก็ตบอรดที่ใชกำลังไฟฟา (electric skateboards) โดยพาหนะที่ยังสามารถใชบริเวณ
เสนทางเทาได คือ จักรยาน และ Personal Mobility Aids (PMAs) หรือรถเข็นสำหรับผูหยอนสมรรถภาพ
ในการเดิน หรือเดินลำบาก
ทางถนน (Roads) ไม อนุ ญ าตใหใชพาหนะประเภท personal mobility device (PMD) ที่มี
เครื่องยนต จำพวก E-scooters รถเข็นสำหรับผูไมมีความสามารถในการเดิน หรือ Personal Mobility Aids
(PMAs) โดยพาหนะที่สามารถใชไดทางถนนคือ จักรยานและจักรยานที่มีมอเตอรไฟฟา (PAB)
เส น ทางร ว ม (Shared Paths) ประกอบด ว ย ๑. เส น ทางจั ก รยาน (Cycling Paths) และ
๒. เสนทางเชื่อมสวนสาธารณะ (Park Connector Network (PCN)) กลาวคือ เสนทางเดินเทาและเสนทาง
จั กรยานที ่ เ ชื ่ อมเส น ทางระหว า งสวนสาธารณะ ซึ่งเสน ทางรว มนี้ส ิงคโปรอนุญ าตใหพาหนะสวนบุคคล
ทุกประเภทสามารถใชเปนเสนทางสัญจรได
ประการที่สาม ขอกำหนดเกี่ยวกับการใช Electric scooters ตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
การขนสงทางบกสิงคโปร (Land Transport Authority (LTA)) ไดเพิ่มมาตรการหามการใชสกูตเตอรไฟฟา
(e-scooters) บนทางเทา และกำหนดใหผูใชตองนำ e-scooters มาจดทะเบียนกับการขนสงทางบก (LTA)
โดยกำหนดขนาดของ e-scooter หรือพาหนะประเภท PMD อื่น ตองมีความกวางไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร
น้ำหนักไมเกิน ๒๐ กิโลกรัม และหามขับขี่ดวยความเร็วเกินกวา ๒๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง และไมอนุญาตให
ผูมีอายุต่ำกวา ๑๖ ปใช e-scooter บนเสนทางสาธารณะ (public paths) เวนแตใชงานภายใตความดู แล
ของผูใหญ กรณีที่ฝาฝนใช e-scooter ที่ไมไดขึ้นทะเบียนกั บ LTA หรือบิดเบือนข อมูล ของพาหนะที ่ ใช
จดทะเบียน มีโทษปรับสูงถึง ๕,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร หรือราว ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่ฝาฝนใช e-scooter หรือ พาหนะประเภท PMD อื่น ๆ เชน บอรดยืนแบบใชกำลังไฟฟา
(hoverboards) สเก็ตบอรดไฟฟา (electric skateboards) บนเสนทางเดินเทา จะตองไดรับโทษปรับสำหรับ

both;

(a) has 3 or more wheels and a footboard supported by the wheels;
(b) is steered by handlebars;
(c) has a seat;
(d) is designed to carry an individual who is unable to walk or has difficulty in walking; and
(e) is propelled by a motor that forms part of the vehicle;
๑๔
“power‑assisted bicycle” or “PAB” means a bicycle that —
(a) is equipped with an electric motor; and
(b) may be propelled by human power or by the electric motor with which it is equipped, or by
๔

ความผิดครั้งแรก ๒,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร จำคุก ๓ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำผิดซ้ำมีโทษปรับ
๕,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร จำคุก ๖ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีขอยกเวนสำหรับกรณีที่ใชเปนทางผานหรือ
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและเสนทางนั้นเปนเสนทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยที่ตองไมใชเวลาหรือระยะทาง
บนทางเดินเทาหรือทางถนนยาวนานเกินสมควร
นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงเสนทางเดินเทาหรื อเสนทางถนนไปใช e-scooter บริเวณพื้นหญ า
เปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสวนสาธารณะและตนไม (Parks and Trees Regulations) ที่อาจไดรับโทษ
ปรับถึง ๕,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร มากกวานั้นการใช e-scooter บนฝาครอบทอระบายน้ำหากทำใหเกิด
ความเสียหายแกทอระบายน้ำและระบบระบายน้ำยังเปนความผิดภายใตกฎหมาย Sewerage and Drainage
Act ทีผ่ ูกระทำผิดอาจถูกปรับสูงถึง ๔๐,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร หรือจำนวนกวา ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๑๕
สำหรับการใช e-scooter บริเวณพื้นที่อื่น อาทิ ระบบขนสงสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
และรถไฟฟา สามารถใชไดโดยการถือแทนการขี่ และเมื่อพับพาหนะจะตองมีขนาดตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรั บ การใช e-scooter บริ เ วณศู น ย ก ารค า ให ข ึ ้ น อยู  ก ั บ ดุ ล พิ น ิ จ ของเอกชนที่ อ าจแตกต า งได ต าม
แตละสถานที่
นอกจากนี ้ ด า นความปลอดภัย ของพาหนะและอุป กรณเสริมนั ้น ตั้งแตว ัน ที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เปนตนไป สิงคโปรกำหนดใหพาหนะประเภท PMD หรือ e-scooter จะตองไดรับการรับรอง
มาตรฐาน UL2272 จากการขนสงทางบก (LTA) ซึ่งเปนการรับรองเครื่องยนตจากความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม
นอกจากนั้น สิงคโปรไดหามมิใหผูขายทำการจำหนายพาหนะที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน UL2272 ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับมาตรการเรื่องการสวมหมวกนิรภัยบังคับเฉพาะผูขี่จักรยานและ
จั กรยานไฟฟ า ที่ ขั บ ขี ่ บ นท องถนน โดยไม บ ั งคั บ กั บ ผู  ใช งาน e-scooters และ PMD ประเภทอื่น และมี
ขอกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับขี่พาหนะเคลื่อนที่สวนบุคคลบนทางสาธารณะ
ตองไดรับโทษปรับ ๑,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร จำคุก ๓ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ การกระทำผิดซ้ำจะถูกปรับ
๒,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร จำคุก ๖ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
16F

๓. การควบคุม Electric scooters ในประเทศไทย และบทสรุป
ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดใหรถจักรยานยนต หมายถึง
รถที่เดินดวยกำลังเครื่องยนต หรือกำลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขาง มีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
และให ห มายความรวมถึงรถจักรยานที่ ติดเครื่องยนตดวย เชน นี้แลว Electric scooters จึงเปน พาหนะ
ประเภทเดียวกับรถจักรยานยนตตามความที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ การนำ Electric scooters
มาใช บ นทางสาธารณะในประเทศไทยจึ งต อ งจดทะเบี ย นกับ กรมการขนส งทางบก และต องใชงานโดย
สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบกเชนเดียวกับการขี่รถจักรยานยนต การนำ
Electric scooters มาใชบนทองถนนโดยไมจดทะเบียนหรือนำมาใชบนทางเทาสาธารณะยอมเปนความผิด
ตามกฎหมายเชนเดียวกับการขี่จักรยานยนตบนทางเทา การใชงาน Electric scooters ที่ไมไดจดทะเบียน

๑๕
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ในประเทศไทยจึงถูกจำกัดไวเฉพาะการใชงานในพื้นที่ของเอกชน พื้นที่สวนบุคคล บานพักอาศัย หรือหมูบาน
เปนตน
อยางไรก็ดี เกี่ยวกับการใช Electric scooters มีขอถกเถียงแบงออกเปน ๒ ฝาย ฝายหนึ่งสนับสนุนให
สามารถใช e-scooter ไดตามทองถนน ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ลดความแออัดและมลพิษทางอากาศซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางความยั่งยืน และอำนวยความสะดวก
การเดิ น ทางระยะสั ้ น ขณะที ่ อ ี ก ฝ า ยหนึ ่ ง มองว า Electric scooters เป น ยานพาหนะที ่ อ ั น ตรายเกิ น ไป
บนทองถนน เนื่องจากตองใชงานรวมกับยานพาหนะประเภทอื่นและเปนการขับขี่ดวยความเร็วที่แตกตางกัน
ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได
กอนหนานี้ สิงคโปรอนุญาตใหใช Electric scooters บนพื้นที่สาธารณะโดยไมจำกัด การเติบโตของ
ปริมาณการใช Electric scooters ทำใหภายหลังเกิดอุบัติเหตุและมีอัตราการเสียชีวิตเกิดขึ้น สิงคโปรอาจ
ทบทวนและออกมาตราการดังกลาวเพื่อจัดการกับปญหาที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไปและเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสังคม การแกไขกฎหมาย Active Mobility Act ๒๐๑๗ (AMA) และออกมาตรการที่
เกี่ยวของมาเปนระยะของสิงคโปรเปนผลผลิตของการออกแบบกฎหมายเพื่อรับมือกับแนวโนมของปญหา
ที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีความจำเปนตองออกแบบใหทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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