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บทที่ ๑  
ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐท่ีมีภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก
ตัง้อยู่ปลายคาบสมุทรมาเลย์  มีขนาดของพืน้ท่ีทัง้หมด ๗๑๐ ตารางกิโลเมตร๑ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า
จงัหวัดกรุงเทพมหานครสองเท่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สิงคโปร์มีจ านวนประชากร ๕.๔๗ ล้านคน๒  
หรือเท่ากับประเทศฟินแลนด์ทัง้ประเทศ ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีอัตราความหนาแน่นของ
ประชากรตอ่พืน้ท่ีสงูท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และถือเป็นประเทศท่ีมีความเป็นสงัคม
เมืองสงู โครงสร้างประชากรของสิงคโปร์ประกอบด้วยประชากรสามเชือ้ชาติหลกั ได้แก่ จีน มาเลย์ 
และอินเดีย อนัเป็นผลมาจากประวตัศิาสตร์การเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ นอกจากนี ้ยงัมี
ชาวต่างชาติจากอีกหลายประเทศท่ีเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจในสิงคโปร์  ซึ่งเป็นผลจาก
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ท่ีเปิดกว้างตอ่การค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ 

เ น่ืองจากสิ งคโป ร์ เ ป็นหนึ่ ง ในสิบประ เทศสมาชิ กของ สมาคมประชาชาติแห่ ง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ซึ่ง
ก าลงัจะรวมตวัเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
– ASCC) และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community - APSC) จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และ
ความมัน่คงของสิงคโปร์ในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร   

รายงานฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพ่ือน าเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วยเนือ้หาทัง้หมด ๓ บท บทท่ี ๑ น าเสนอภาพรวม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ บทท่ี ๒ น าเสนอภาพรวมด้านการเมืองและ 
ความมัน่คงในประเทศสิงคโปร์ และบทท่ี ๓ น าเสนอกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
สงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

หลงัจากการน าเสนอข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัประเทศสิงคโปร์แล้ว การน าเสนอในบทท่ี ๑ นี ้
จะแบง่ออกเป็น ๒ หวัข้อ ได้แก่ นโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรม และความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีสิงคโปร์ท าไว้กบัประเทศอ่ืน หรือองค์การระหวา่งประเทศ 

                                                   
๑ ASEAN Secretariat,  ASEAN Statistical Yearbook 2013 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2014), 168.  
๒ Department of Statistics Singapore, “Latest Key Indicators,” http://www.singstat.gov.sg/ (สืบค้นเม่ือ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

 

http://www.singstat.gov.sg/
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๑-๒ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับประเทศสิงคโปร์ 

นบัเป็นเวลากว่า ๑๕๐ ปี ท่ีสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สงัคมจากประเทศเจ้าอาณานิคมองักฤษ  โดย Sir Thomas Stamford Raffles ซึ่งเป็นตวัแทนของ
บริษัท British East India เข้าไปตัง้สิงคโปร์เป็นทา่เรือการค้าเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ขององักฤษใน
เส้นทางการค้าไปสู่จีนและหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในปี พ.ศ. ๒๓๖๒  ในขณะนัน้ สิงคโปร์อยู่
ภายใต้การปกครองของสลุตา่นรัฐยะโฮร์และเตเมงกอง และมีประชากรเชือ้สายมาเลย์และจีนอาศยั
อยูป่ระมาณร้อยกว่าคนเท่านัน้  แตก็่ถือเป็นจดุจอดเทียบเรือส าคญัของคาบสมทุรมาเลย์ โดยมีเรือ
สินค้าทัง้จากจีน อาหรับ และประเทศตะวนัตก เชน่ โปรตเุกส เข้ามาท าการค้าท่ีเกาะสิงคโปร์๓ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ สุลต่านได้ยกอ านาจการปกครองเหนือเกาะสิงคโปร์ให้แก่ 
บริษัท British East India ซึ่งตัง้ให้สิงคโปร์เป็นเมืองหลวงของเขตปกครอง Straits Settlement 
(Straits Settlement Territory)  จากนัน้มา ขนาดประชากรในเกาะสิงคโปร์เร่ิมขยายตวัเน่ืองจาก 
มีแรงงานตา่งชาตอิพยพเข้ามาจ านวนมาก  โดยสว่นใหญ่เป็นประชากรเชือ้สายจีนจากเกาะอ่ืน เช่น 
มะละกา และปีนงั ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง Straits Settlement เช่นกัน นอกจากนีย้งัมีชาวมาเลย์กับ
อินเดียซึ่งองักฤษน าเข้ามาเป็นแรงงาน๔  ในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ เขตปกครอง Straits Settlement ถกูส่ง
ตอ่ไปอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดีย๕   

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสองระหว่างปี  พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๘  สิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้ 
การยึดครองของญ่ีปุ่ น เพียงหนึ่งปีหลงัจากองักฤษกลบัเข้าปกครองสิงคโปร์ เขตปกครอง Straits 
Settlement ได้ถกูยกเลิกในปี พ.ศ. ๒๔๘๙  ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สิงคโปร์จึงเข้าร่วมกบัซาราวกั 
บอร์เนียวเหนือ และรัฐอ่ืน ๆ ภายใต้สหพนัธรัฐมาลายาเพ่ือจดัตัง้สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Federation 
of Malaysia) ซึ่งถือเป็นจดุสิน้สดุการปกครองขององักฤษเหนือสิงคโปร์อย่างสมบรูณ์๖ อย่างไรก็ดี 
ในอีกสองปีต่อมา สิงคโปร์จ าเป็นต้องแยกตวัออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย และกลายมาเป็น
สาธารณรัฐอิสระในวนัท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ถือเป็นวนัชาตขิองสิงคโปร์ 

                                                   
๓ Singapore Tourism Board, “History of Singapore,” http://www.yoursingapore.com/about-singapore/singapore-
history.html (สืบค้นเม่ือ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๔ The Nations Online Project, “History of Singapore,” http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Singapore-
history.htm (สืบค้นเม่ือ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๕ 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. 
๖ Michael Barr et. al., World and Its People: Malaysia, Philippines, Singapore, and Brunei (New York: Marshall 
Cavendish, 2008), 1287. 

http://www.yoursingapore.com/about-singapore/singapore-history.html
http://www.yoursingapore.com/about-singapore/singapore-history.html
http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Singapore-history.htm
http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Singapore-history.htm
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๓ 

 ประวตัิศาสตร์การเป็นอาณานิคมและศนูย์กลางการค้าท่ีส าคญัในภูมิภาค ท าให้สิงคโปร์
ประกอบด้วยประชากรจากหลากหลายเชือ้ชาติ ในปัจจุบนั ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัคง 
เป็นประชากรเชือ้สายจีน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๔.๒ ของจ านวนประชากรทัง้หมด 
ประชากรเชือ้สายมาเลย์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ ๑๓.๓ เชือ้สายอินเดียร้อยละ ๙.๒ และท่ีเหลืออีก
ประมาณร้อยละ ๓.๓ เป็นชาวต่างชาติเชือ้สายอ่ืนท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจและท างานในสิงคโปร์๗  
ความเป็นพหุสงัคมของประเทศสิงคโปร์ท าให้รัฐบาลพรรคกิจประชาหรือ People’s Party Action 
(PAP) ซึ่งปกครองสิงคโปร์มาตลอดนบัตัง้แต่ก่อตัง้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระ พยายามด าเนิน
นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนต่างเชือ้ชาติ  ซึ่งจะ
น าเสนอตอ่ไปในบทนี ้

เพ่ือเป็นการปพืูน้ฐานความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัประเทศสิงคโปร์ในแง่มุมท่ีเก่ียวข้องกับ
สงัคมและวฒันธรรม จะท าการสรุปภาพรวมของประเทศในมิตติา่ง ๆ พอสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เน้นการให้ทางเลือกแก่เด็ก ฝึกเด็กให้ตรงกับความสามารถ 

และเน้นการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิด (mother tongue language)  
ได้แก่ จีนกลาง มาเลย์ และทมิฬ  มีโรงเรียนระดบัประถมถึงเตรียมอดุมศกึษาทัง้หมด ๓๖๙ แห่ง๘ 
ซึ่งเม่ือเทียบกับขนาดพืน้ท่ีของประเทศและจ านวนประชากรแล้ว นบัว่าประเทศสิงคโปร์มีโรงเรียน
จ านวนมาก นอกจากนี ้รัฐบาลยงัให้เงินอดุหนนุคา่เลา่เรียนส าหรับเด็กท่ีมีสญัชาติสิงคโปร์ท่ีเรียนใน
โรงเรียนรัฐ และก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนให้เด็กท่ีมีสัญชาติอาเซียนท่ีถูกกว่าเด็กต่างชาติทั่วไป 
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคญัตอ่การศกึษาของรัฐบาล   

เดก็ท่ีมีอาย ุ๓–๖ ปี สามารถเข้ารับการศกึษาก่อนวยัเรียน (Pre-school) ท่ีโรงเรียนอนบุาล 
ซึ่งหลกัสูตร ๓ ปีนีจ้ะเน้นให้เด็กพฒันาทกัษะการเข้าสงัคม และการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ รวมถึงทกัษะ
ด้านภาษา ทัง้ภาษาองักฤษ และภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิด โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่บริหารจดัการ
โดยภาคเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education - MOE) โดย
มลูนิธิเพ่ือชุมชนของพรรครัฐบาลท่ีใช้ช่ือว่า PAP Community Foundation เป็นเจ้าของโรงเรียน

                                                   
๗ Your Singapore, “Culture, Language and People,” 
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/aboutsingapore/people-lang-culture.html (สบืค้นเม่ือ ๑๓ 
ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๘ Ministry of Education Singapore, “The Singapore Education Journey,” http://www.moe.gov.sg/education/landscape/ 
(สืบค้นเม่ือ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/aboutsingapore/people-lang-culture.html
http://www.moe.gov.sg/education/landscape/
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๑-๔ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

อนุบาลในสิงคโปร์ ๒๓๕ แห่ง๙  อย่างไรก็ดี การส่งเด็กเข้ารับการศึกษาก่อนวยัเรียนเป็นไปตาม
ความสมคัรใจของผู้ปกครอง 

เดก็ท่ีมีอาย ุ๗-๑๒ ปี จะได้รับการศกึษาภาคบงัคบัท่ีระดบัชัน้ประถม (Primary school) ซึ่ง
เป็นหลกัสูตร ๖ ปี แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ปีท่ี ๑-๔ เป็นช่วงปพืูน้ฐาน (Foundation stage) เน้น
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
จากนัน้จะเป็นชว่งปรับตวั (Orientation stage) ซึง่เดก็นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี ๕ จะได้เข้าชัน้เรียนใน
แตล่ะวิชาตามความสามารถของนกัเรียนในวิชานัน้ ๆ หรือท่ีเรียกว่า Subject-based learning เม่ือ
จบการศึกษาในปีท่ี ๖ แล้ว นกัเรียนจะต้องผ่านการสอบเล่ือนขัน้ระดบัประเทศ (Primary School 
Leaving Examination – PSLE) เพ่ือเข้าเรียนในระดบัชัน้มธัยมตอ่ไป  อนึ่ง การศกึษาระดบัประถม
ในโรง เ รียนของ รัฐ ไม่ มีการ เ ก็บค่า เล่ า เ รี ยนส าห รับ เด็ก ท่ี มีสัญชาติสิ งคโป ร์  แต่จะ มี 
การเก็บค่าธรรมเนียม ๖.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน ส าหรับเด็กท่ีมีสัญชาติอาเซียนจะมี 
การเก็บค่าเล่าเรียน ๓๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน และเด็กท่ีมีสญัชาติอ่ืนต้องช าระค่าเล่าเรียน 
๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน๑๐ 

 เด็กท่ีมีอายุ ๑๓-๑๖ ปี ต้องเข้ารับการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา (Secondary school) 
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ หลักสูตร คือ แบบเร่งรัด (Express) ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปี ส่วนแบบธรรมดาสาย
วิชาการ (Normal-Academic) และแบบธรรมดาสายเทคนิค (Normal-Technical) ใช้เวลา ๕ ปีการ
จดัเด็กให้เข้ากบัหลกัสูตรขึน้อยู่กับคะแนน PSLE ของเด็กแต่ละคน  เม่ือจบหลกัสูตรแล้ว เด็กต้อง
เ ข้ า รับการสอบ  General Certificate of Education (GCE) เ พ่ื อ เ ข้ าศึกษาต่อ ในวิทยาลัย 
และสถาบันเฉพาะทาง (Junior college/ centralized institute) โพลีเทคนิค (Polytechnics) หรือ
สถาบนัการศกึษาด้านเทคนิค (Institute of Technical Education)  นอกจากนี ้ยงัมีโรงเรียนท่ีสอน
หลักสูตรสายช่างเฉพาะทาง (Specialised school) ท่ีให้เด็กฝึกสายวิชาชีพช่างกล ช่างไฟฟ้า  
ชา่งตดัผม อาหารและเคร่ืองดื่ม และสายค้าปลีก ซึ่งเด็กท่ีเลือกเรียนหลกัสตูรสายช่างเฉพาะทางจะ
สามารถเข้าเ รียนต่อท่ี  Institute of Technical Education ไ ด้เท่านัน้   ค่าเล่าเ รียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาส าหรับเด็กสญัชาติสิงคโปร์ท่ีเรียนในโรงเรียนของรัฐอยู่ท่ี ๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน 
และคา่ธรรมเนียมอีก ๑๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน  เด็กท่ีมีสญัชาติอาเซียนจะมีคา่เล่าเรียน ๔๕๐ 

                                                   
๙ PAP Community Foundation, “Kindergarten Information,” 
http://www.pcf.org.sg/viewarticle.aspx?wfc=KINDERGARTENINFO (สบืค้นเม่ือ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๐ Ministry of Education, “Adjustments in School Fees for Non-Citizens and Miscellaneous Fees for All Students from 
2013,” http://www.moe.gov.sg/media/press/2012/06/adjustments-in-school-fees-2013.php (สืบค้นเม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗). 

http://www.pcf.org.sg/viewarticle.aspx?wfc=KINDERGARTENINFO
http://www.moe.gov.sg/media/press/2012/06/adjustments-in-school-fees-2013.php
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๕ 

ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน ส่วนเด็กสัญชาติอ่ืนต้องช าระค่าเล่าเรียน ๖๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ
เดือน 

เด็กอายุ ๑๗-๑๙ ปี สามารถเข้ารับการศึกษาระดบัเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary) 
โดยมี ๓ ทางเลือก ได้แก่ (ก) เข้าศึกษาท่ี Junior college/ centralized institute ซึ่งทางเลือกนีจ้ะ
เน้นการศึกษาด้านวิชาการ โดยสามารถเลือกว่าจะเข้าเรียนสายศิลป์ (Arts stream) สายวิทย์ 
(Science stream) หรือสายธุรกิจ (Business studies stream) เม่ือจบหลกัสูตรแล้ว นักเรียนต้อง
ผ่านการสอบระดบัประเทศท่ีเรียกว่า GCE ‘A’ Level เพ่ือเข้าสู่มหาวิทยาลัย  (ข) เข้าเรียนต่อใน 
Polytechnics ซึ่งมีการเรียนการสอนทัง้วิชาการและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ได้อนุปริญญาก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย หรือ (ค) เข้าศึกษาท่ี Institute of Technical Education เพ่ือท างานทันทีหลังจบ
การศกึษา  สถาบนัการศกึษาของรัฐเก็บคา่เล่าเรียน ๖ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน ส าหรับเด็กท่ีเป็น
พลเมืองสิงคโปร์  และค่าธรรมเนียมรายเดือน ๑๓.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะท่ีเด็กสัญชาติ
อาเซียนและสัญชาติอ่ืนต้องช าระค่าเล่าเรียน ๗๐๐ และ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน 
ตามล าดบั 

สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติทัง้หมด ๖ แห่ง แต่ละแห่งล้วนมีอ านาจในการบริหาร
จัดการ เ ป็นของตนเอง  (Autonomous) โดย  National University of Singapore (NUS) และ 
Nanyang Technological University (NTU) ได้รับการจัดอนัดบัโดย Times Higher Educationให้
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุของโลกอนัดบัท่ี ๒๕ และ ๖๑ ตามล าดบั๑๑ ซึ่งคณุภาพของมหาวิทยาลยั
ในสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชีว้ัดคุณภาพระบบการศึกษาของสิงคโปร์ทัง้หมด กล่าวคือ เด็กและ
เยาวชนในสิงคโปร์ได้รับการปพืูน้ฐานด้านการศกึษาท่ีดีมาตัง้แตร่ะดบัประถม เพ่ือให้สามารถเข้ารับ
การศกึษาท่ีมีคณุภาพในมหาวิทยาลยัได้ 

(๒) วัฒนธรรม 

ประวตัิศาสตร์การเป็นอาณานิคมและการเป็นศนูย์กลางการค้าในภูมิภาค ท าให้สิงคโปร์
เต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านวฒันธรรมทัง้จีน มาเลย์ อินเดีย และตะวนัตก ประกอบกับ
การเป็นประเทศใหมท่ี่เพิ่งก่อตัง้ได้เพียง ๕๐ ปี ท่ีผ่านมารัฐบาลจึงเน้นการสร้างและพฒันาประเทศ
มากกวา่การสร้างวฒันธรรมใหมท่ี่เป็นเอกลกัษณ์  

                                                   
๑๑ Times Higher Education, “World University Rankings 2014-2015,” http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/2014-15/world-ranking (สืบค้นเม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking
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๑-๖ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

นโยบายของรัฐบาลด้านวฒันธรรมจึงเป็นการรักษาความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
ประชากรไว้ เช่น ด้านการศึกษาท่ีเน้นให้เด็กพูดภาษาจีนกลาง มาเลย์ หรือทมิฬ ควบคู่ไปกับ 
การใช้ภาษาองักฤษ โดยทัง้ส่ีภาษานีถื้อเป็นภาษาทางราชการ (official language) ของสิงคโปร์  
นอกจากนี ้ยังมีการเฉลิมฉลองวันหยุดประจ าปีท่ีเก่ียวข้องกับเชือ้ชาติและวัฒนธรรมอย่าง 
วันตรุษจีน และวันส าคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ (ดูหัวข้อ “ศาสนา” ด้านล่างประกอบ) รวมไปถึง 
การอนุรักษ์รักษาช่ือดัง้เดิมในแต่ละพืน้ท่ีท่ีสะท้อนถึงการตัง้ถ่ินฐานของคนแต่ละเชือ้ชาติในอดีต 
เชน่ ยา่น China Town ยา่น Little India และ Arab Street เป็นต้น 

(๓) ศาสนา 

ในหลายกรณี ความหลากหลายด้านเชือ้ชาติ หมายถึง ความหลากหลายทางศาสนาด้วย 
ซึ่งความหลากหลายทางด้านศาสนานีเ้ป็นลักษณะหนึ่งของสิงคโปร์มาตัง้แต่สมัยท่ียังคงเป็น
ประเทศอาณานิคม  เม่ือกลายเป็นสาธารณรัฐอิสระแล้ว มาตรา ๑๕ แห่งรัฐธรรมนญูสิงคโปร์จึงได้
บญัญัติให้มีการรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา (Freedom of religion) แก่ประชาชนทุกคน  
นอกจากนี ้การออกกฎหมายในสิงคโปร์แต่ละครัง้ยงัต้องผ่านการพิจารณาของสภาประธานาธิบดี
เพ่ือสิทธิของเสียงส่วนน้อย (Presidential Council for Minority Rights) ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาว่า 
ร่างกฎหมายดงักลา่วจะกระทบตอ่กลุม่หรือบคุคลใดเน่ืองจากเชือ้ชาติหรือศาสนาหรือไม่๑๒   

การส ารวจส ามะโนประชากรล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า สิงคโปร์มีประชากรท่ีนบัถือ
ศาสนาพุทธมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๒.๕ ตามด้วยศาสนาอิสลามร้อยละ ๑๔.๙  
คริสเตียนร้อยละ ๙.๘  ลทัธิเต๋าร้อยละ ๘.๕  คาทอลิกร้อยละ ๔.๘  ฮินดรู้อยละ ๔  ศาสนาอ่ืน ๆ 
ร้อยละ ๐.๗  และอีกร้อยละ ๑๔.๘ ไมน่บัถือศาสนาใดเลย๑๓  

วันหยุดประจ าปีของสิงคโปร์สะท้อนการให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียมต่อศาสนาท่ี
หลากหลายของประเทศ กล่าวคือ ในจ านวนวนัหยุดประจ าปีทัง้หมด ๑๑ วนั มีวนัหยุดท่ีเก่ียวกับ
ศาสนาถึง ๖ วนั ได้แก่ วนัท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาอิสลาม คือ Hari Raya Puasa กบั Hari Raya Haji 
วนัท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ คือ วันวิสาขบูชา วนัท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาฮินดู คือ วนั Deepavali 

                                                   
๑๒ Leonard Goh Choon Hian, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 2 – Sources of Law,” 
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๓ Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry Singapore, “Census of Population 2010 Statistical Release 1: 
Demographic Characteristics, Education, Language and Religion,” 
http://www.singstat.gov.sg/Publications/publications_and_papers/cop2010/census10_stat_release1.html (สืบค้นเม่ือ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf
http://www.singstat.gov.sg/Publications/publications_and_papers/cop2010/census10_stat_release1.html
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และวนัท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาคริสต์ คือ วนั Good Friday และวนัคริสต์มาส  นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงั
เตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทัง้ วดัวาอาราม ศาลเจ้าแบบจีนและฮินดู โบสถ์คริสต์ และมสัยิด
ทัว่ประเทศ 

(๔) แรงงานและสวัสดกิารสังคม 

แรงงานถือเป็นหนึ่งในปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั สืบเน่ืองจากข้อจ ากัดด้านจ านวนประชากร
ท าให้สิงคโปร์ต้องพึ่งพาแรงงานจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ดี กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัสิทธิและสวสัดิการของแรงงานในสิงคโปร์ก็มีข้อก าหนดต่อแรงงานท้องถ่ินและแรงงานตา่งชาติ
อย่างเท่าเทียมในทุกเร่ือง เช่น ชั่วโมงการท างาน การจ่ายเงินชดเชยค่าล่วงเวลา การลาหยุด
ประจ าปี (annual leave) การลาป่วย (sick leave) การลาคลอด (maternity leave) เป็นต้น 

ชัว่โมงการท างานขึน้กบัสญัญาจ้าง แตต่ามกฎหมาย Employment Act มาตรา ๓๘ ระบุ
ห้ามลูก จ้างท างานเกิน  ๘ ชั่ว โมง  ต่อวัน  ห รือ ๔๔ ชั่ว โมง  ต่อสัปดาห์  หากลูกจ้าง ต้อง 
ท างานล่วงเวลา ให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยค่าล่วงเวลาเป็นจ านวน ๑.๕ เท่า ของอัตราค่าจ้าง 
รายชัว่โมงของลกูจ้าง ตามชัว่โมงการท างานท่ีเกินมา  

การลาประจ าปี สามารถท าได้หากลกูจ้างท างานมาไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน โดยปีแรกสามารถ
ลาได้ไม่เกิน ๗ วัน ต่อปี และวันลาจะเพิ่มขึน้ทุกปี จนถึงปีท างานท่ี ๘ เป็นต้นไป จะได้สิทธิ 
ลา ๑๔ วนั ตอ่ปี  

การลาป่วย ลกูจ้างต้องท างานมาไมต่ ่ากวา่ ๓ เดือน โดยต้องแจ้งหรือพยายามแจ้งนายจ้าง
เพ่ือขอลาป่วยภายใน ๔๘ ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ประจ าบริษัท หรือจากแพทย์
ประจ าสถาบัน ท่ี ไ ด้ รับการ รับรอง  ส าห รับการลา ป่วยโดยไม่ รั กษาตัว ท่ี โ ร งพยาบาล  
(Out-patient hospitalization) สามารถลาได้ ๕ วนั ตอ่ปี และเม่ือท างานครบ ๖ เดือน ลกูจ้างจะมี
วนัลาป่วย ๑๔ วนั ตอ่ปี หากต้องรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลสามารถลาได้ ๑๕ วนั ตอ่ปี และเม่ือท างาน
จนถึงเดือนท่ี ๖ สามารถลาป่วยแบบท่ีต้องรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ๖๐ วนั ตอ่ปี 

การลาคลอด ตามกฎหมาย Employment Act ให้สิทธิแก่ลูกจ้างหญิงท่ีท างานมา 
ไม่ต ่ากว่า ๓ เดือน สามารถลาได้ ๑๒ สัปดาห์ โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้เป็นเวลา 
๘ สัปดาห์แรกของการลา ส่วน ๔ สัปดาห์สุดท้ายสามารถใช้เป็นวันลาเม่ือไหร่ก็ได้ภายในเวลา 
๑๒ เดือน นบัจากวนัคลอด  ในกรณีของบิดา สามารถขอลาเพ่ือเลีย้งดบูุตรแรกเกิดได้ ๑ สปัดาห์ 
โดยจะได้รับเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล (Government-Paid Paternity Leave) หากบุตรมีสญัชาติ
สิงคโปร์ บิดามีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับมารดาของเด็ก และท างานมาเป็นเวลา 
ไมต่ ่ากวา่ ๓ เดือน 
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๑-๘ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

การนดัหยุดงาน ไม่สามารถท าได้ง่ายนกั แม้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มจะ
ได้ รับการยืนยันไ ว้ในมาตรา  ๑๔ ของรัฐธรรมนูญ (Freedom of speech, assembly and 
association) แต่มาตราดังกล่าวระบุต่อท้ายว่า เสรีภาพดังกล่าวสามารถถูกจ ากัดได้ ในกรณีท่ี 
การกระท าดังกล่าวเก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ส่วนรวม  ซึ่งส าหรับประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กท่ีมีพืน้ท่ีจ ากดัอย่างสิงคโปร์แล้ว การประท้วงหรือ
การนัดหยุดงานในบริเวณหนึ่งสามารถกระทบความสงบเรียบร้อยของทัง้ประเทศได้ ท าให้ 
การประท้วงและนัดหยุดงานหลายครัง้ในสิงคโปร์  รวมถึงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 
การรวมตัวของคนขับรถโดยสารประจ าทาง ถูกเรียกว่า “การนัดหยุดงานท่ีผิดกฎหมาย (illegal 
strike)” เน่ืองจากสง่ผลกระทบตอ่บริการสาธารณะ 

ระบบสวัสดิการสังคมในสิ งคโป ร์ถูกขับ เค ล่ือนด้วย แนวคิดการพึ่ งพาตนเอง  
(self-reliance) กล่าวคือ พลเมืองและผู้ มีถ่ินถาวรในสิงคโปร์ต้องท างานและออมเงินทุกเดือนใน
กองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีเรียกว่า Central Provident Fund (CPF) โดยสดัส่วนของเงินท่ีต้องน าเข้า
กองทุนนัน้มีการปรับอยู่เสมอ โดยนบัตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อตัราการจดัเก็บ 
CPF จะเพิ่มขึน้ร้อยละหนึ่ง คือ ส าหรับผู้ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี การจ่ายเงินเข้ากองทุนอยู่ท่ีอัตรา 
ร้อยละ ๓๗ ของเงินเดือน (นายจ้างสมทบร้อยละ ๑๗ และหกัจากลกูจ้างร้อยละ ๒๐) จากนัน้ อตัรา
การจดัเก็บจะลดลงเร่ือย ๆ จนเม่ือผู้ประกันตนมีอายุ ๖๕ ปี ขึน้ไป ผู้ประกันตนจะถูกเก็บเงินเข้า 
CPF ท่ีร้อยละ ๑๒.๕ ของเงินเดือน (เก็บจากนายจ้างร้อยละ ๗.๕ และลกูจ้างร้อยละ ๕)๑๔  

กองทนุ CPF แบง่ออกเป็น ๓ บญัชี คือ (ก) Ordinary account หรือ OA เป็นบญัชีส าหรับ 
ประกนัชีวิต การลงทุน และการศกึษา (ข) Special account หรือ SA ส าหรับการลงทุนในวยัชรา 
และ (ค) Medisave account หรือ MA ส าหรับคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพและรักษาพยาบาล  ส าหรับ 
ผู้ มีอาย ุ๕๕ ปี ขึน้ไป จะมี Retirement account (RA) เพิ่มขึน้มา โดยเป็นการแบง่เงินจากบญัชี OA 
และ SA เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยทัว่ไปในวยัชรา  โดยในช่วงแรก สดัส่วนของเงินในกองทนุจะถกูจดัสรรไว้
ท่ี OA มากท่ีสดุ จนเม่ือผู้ประกนัตนอาย ุ๖๐ ปี ขึน้ไป เงินกองทนุจงึจะถกูเปล่ียนน าไปไว้ท่ี MA มาก
ท่ีสดุ  

อนึ่ง แม้หลกัการของ CPF จะอยู่บนพืน้ฐานการพึ่งพาตนเอง แต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็มีส่วน
ชว่ยโดยการรับประกนัดอกเบีย้ขัน้ต ่าของกองทนุ CPF ท่ีร้อยละ ๒.๕  

                                                   
๑๔ Central Provident Fund Board, “CPF Contribution and Allocation Rates from 1 January 2015,” 
http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/9F38419D-1342-4426-820E-
32BA8FDE5C6D/0/CPFContributionandAllocationRatesfrom1January2015.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/9F38419D-1342-4426-820E-32BA8FDE5C6D/0/CPFContributionandAllocationRatesfrom1January2015.pdf
http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/9F38419D-1342-4426-820E-32BA8FDE5C6D/0/CPFContributionandAllocationRatesfrom1January2015.pdf
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(๕) เศรษฐกิจการค้า 

สิงคโปร์มีเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และมีระดับการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศท่ีสูง 
เน่ืองจากสภาพภมูิประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กและข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้สิงคโปร์
ต้องน าเข้าสินค้าเพ่ืออปุโภคบริโภคในประเทศ ส่งผลให้สิงคโปร์ไม่มีการเก็บภาษีน าเข้า (Import 
duties) ยกเว้นสินค้า ๔ ประเภท ได้แก่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บหุร่ีและยาสบู น า้มนัปิโตรเลียม และ
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์  อย่างไรก็ดี สินค้าทกุประเภทจะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (Goods & 
Services Tax: GST) ในอตัราร้อยละ ๗ ของมลูคา่สินค้า   

 ข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ีท าให้สิงคโปร์ไม่มีภาคเกษตรกรรม ภาคบริการเป็นตัวขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ท่ีส าคัญท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(Gross Domestic Product – GDP)๑๕ และแหล่งจ้างงานท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศ โดยคิดเป็น 
ร้อยละ ๖๒.๘ ของการจ้างงานในภาคเอกชนทัง้หมด๑๖   

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าและการลงทุนของสิงคโปร์มีลักษณะเปิดกว้างต่อต่าง ชาต ิ
กลา่วคือ นกัลงทนุตา่งชาติและนกัลงทนุท้องถ่ินตา่งต้องปฏิบตัิตามกฎหมายพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทุนทั่วไปในสิงคโปร์ฉบับเดียวกัน  ยกเว้นในภาคธุรกิจบริการท่ียังมีการก ากับควบคุม 
การลงทนุจากตา่งชาติ ๕ สาขาได้แก่ โทรคมนาคม การกระจายเสียงและออกอากาศ หนงัสือพิมพ์
และสิ่งพิมพ์ การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นภาคบริการท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ   นอกจากกฎหมายท่ีเอือ้ต่อ 
การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติแล้ว สิงคโปร์ยังมีมาตรการทางภาษีท่ีดึงดูดการลงทุน คือ  
มีการเก็บอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีร้อยละ ๑๗ ซึง่ถือวา่ต ่าท่ีสดุในภมูิภาคอาเซียน 

อย่างไรก็ดี การพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงท าให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์มี  
ความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศคู่ค้าเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น  
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ลดจากร้อยละ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เหลือแคร้่อยละ 
๑.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑๑๗ อนัเป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐและประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็น
ประเทศคูค้่าส าคญัของสิงคโปร์ 

 

                                                   
๑๕ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook, 43. 
๑๖ อ้างแล้ว, 33. 
๑๗ อ้างแล้ว, 37. 
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๑-๑๐ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

(๖) ระบบสาธารณสุข 

ระบบสาธารณสุขของสิงคโปร์จัดว่ามีคุณภาพดีและมีความครอบคลุมสาขาเฉพาะทาง
หลายสาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สดัส่วนจ านวนเตียงตอ่ประชากรหนึ่งพนัคนอยู่ท่ีร้อยละ ๒๑๘ และมี
สัดส่วนแพทย์ต่อจ านวนประชากรพันคนท่ีใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ ๑.๙ หรือเกือบหนึ่งคนต่อ
ประชากร ๕๐๐ คน๑๙ ซึง่ถือวา่สงูท่ีสดุในภมูิภาค  

สิงคโปร์มีจ านวนโรงพยาบาลและสถาบันเฉพาะทางทัง้หมด  ๒๕ แห่งทั่วประเทศ 
นอกจากนีย้งัมีคลินิกรักษาหลายโรค (Polyclinics) ๑๘ แห่ง และคลินิกเอกชนอีก ๒,๔๐๐ แห่ง๒๐  
หากน ามาค านวณกับขนาดพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศแล้ว  สิงคโปร์จะมีสถานท่ีให้บริการ 
ด้านสาธารณสุขตัง้อยู่หนึ่งแห่งในทุก ๆ ๓ ตารางกิโลเมตร รัฐบาลน าโดยกระทรวงสาธารณสุข 
(Ministry of Health - MOH) เป็นผู้ให้บริการสขุภาพรายใหญ่ มีโรงพยาบาลและสถาบนัเฉพาะทาง
ในสังกัด ๑๕ แห่ง ในจ านวนนีป้ระกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป ๖ แห่ง โรงพยาบาลท่ีเช่ียวชาญ 
ด้านเด็กและสตรี โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจ ศูนย์ตา ศูนย์ผิวหนัง ศูนย์ประสาท  
ศนูย์ทนัตกรรม และศนูย์แพทย์ทัว่ไป  แม้ว่าสถานพยาบาลเหล่านีจ้ะมีรัฐบาลเป็นเจ้าของทัง้หมด 
แต่มีรูปแบบการบริการจดัการเหมือนบริษัทเอกชน เช่น มีระบบบญัชีท่ีสะท้อนต้นทนุและสามารถ
ตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการให้บริการแก่ประชาชน  ในขณะเดียวกัน เน่ืองจาก
สถานพยาบาลเหล่านีรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงมีค่ารักษาพยาบาลท่ีต ่ากว่าสถานพยาบาล
เอกชนและไมมี่ลกัษณะแสวงหาก าไร 

อย่างไรก็ดี ระบบบริการสาธารณสุขของสิงคโปร์มีการแบ่งความรับผิดชอบท่ีค่อนข้าง
ชดัเจน โดยร้อยละ ๘๐ ของบริการปฐมภูมิ เช่น เป็นหวดั หรือบาดเจ็บเล็กน้อย จะด าเนินการโดย
สถานพยาบาลและคลินิกเอกชน  ส่วนภาครัฐจะให้บริการร้อยละ ๘๐ ของบริการสขุภาพท่ีรุนแรง
และฉกุเฉิน (acute care) เช่น อบุตัิเหตรุ้ายแรง หรือการรักษาด้วยวิธีผ่าตดั  และภาคประชาสงัคม 
เช่น อาสาสมัครและมูลนิธิจะให้บริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ เช่น บ้านพักคนชรา และการส่งเสริม
สขุภาพชมุชน เป็นต้น 

                                                   
๑๘ Ministry of Health Singapore, “Hospital Services,” 
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/our_healthcare_system/Healthcare_Services/Hospitals.html (สืบค้นเม่ือ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๙ World Health Organization, “Global Health Observatory Data Repository,” 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444 (สืบค้นเม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๒๐ Ministry of Health Singapore, “Hospital Services.” 

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/our_healthcare_system/Healthcare_Services/Hospitals.html
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๑๑ 

แม้ภาครัฐจะ เ ป็นผู้ ใ ห้บ ริการสุขภาพของประ เทศรายใหญ่ ท่ีสุด  แต่ค่า ใ ช้จ่าย 
ด้านสาธารณสขุของรัฐบาลสิงคโปร์กลบัคิดเป็นสดัส่วนแคร้่อยละ ๔ ของ GDP ซึ่งถือว่าน้อยมาก
ส าหรับประเทศท่ีพฒันาแล้ว๒๑  สว่นหนึง่ของงบประมาณท่ีรัฐบาลให้แก่สถานพยาบาลของรัฐจะใช้
เพ่ืออดุหนุนร้อยละ ๘๐ ของค่ารักษาพยาบาลในระดบั acute care  ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเหลือและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อย่างบริการปฐมภูมิ   ประชาชนต้องรับผิดชอบเอง โดยสามารถหักเอาจาก 
บญัชี MA ในกองทนุ CPF ได้  นอกจากนี ้ยงัมีประกนัสุขภาพและประกันชีวิตของเอกชนท่ีรัฐบาล
ให้การรับรองท่ีประชาชนสามารถเลือกซือ้ได้ เช่น Medishield และ Eldershield ของบริษัทประกัน
ชัน้น าของโลกอยา่ง AIA และ Prudential เป็นต้น   

แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้เข้าควบคุมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยปล่อยให้
เป็นไปตามกลไกตลาด แต ่MOH ได้ส่งเสริมการแข่งขนัและความโปร่งใสในตลาดโดยการเผยแพร่
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลเป็นรายกรณี เช่น การผ่าตดัมะเร็งเต้านม  
การรักษาอาการปวดหลัง และการรักษาโรคเบาหวาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบ
คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และให้ผู้ประกอบการรับทราบว่าคู่แข่งในตลาดสามารถให้บริการ
แบบเดียวกนัในราคาท่ีดีกวา่หรือไม่ ข้อมลูทัง้หมดสามารถเข้าถึงได้จากเว็ปไซต์ของ MOH๒๒ 

(๗) พลังงานและสาธารณูปโภค 

ถึงแม้จะมีข้อจ ากดัด้านทรัพยากร แตส่ิงคโปร์สามารถใช้ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ท่ีตัง้
ของประเทศและความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่และโลจิสตกิส์ ท าให้ประเทศกลายเป็น
ศนูย์กลางการค้าและโรงกลัน่น า้มันและก๊าซธรรมชาติท่ีส าคญัของโลก นอกจากนี ้สิงคโปร์ยังมี
ศนูย์วิจยัและพฒันาดีเซลชีวภาพ (Biodiesel) และพลงังานทางเลือกอีกด้วย 

ข้อมูลล่าสุดของ International Energy Agency รายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สิงคโปร์
สามารถผลิตพลงังานจากเชือ้เพลิงชีวภาพ (Biofuels and waste) เพียงแค ่๖๐๓ พนัตนัน า้มนัดิบ
เทียบเท่า (thousand tonnes of oil equivalent – ktoe) แตต้่องน าเข้าพลงังานทัง้ท่ีเป็นถ่านหิน 

                                                   
๒๑ Ministry of Health Singapore, “Costs and Financing,” 
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing.html (สืบค้นเม่ือ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๒๒ Ministry of Health Singapore, “Hospital Bill Sizes,” 
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/HospitalBillSize.html (สืบค้นเม่ือ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗). 

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing.html
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/HospitalBillSize.html
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น า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์จากน า้มัน และก๊าซธรรมชาติ ถึง ๑๕๔,๓๖๔ พันตนัน า้มันดิบเทียบเท่า๒๓   
โดยก๊าซธรรมชาติท่ีน าเข้ามาจะถูกน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าถึงร้อยละ  ๙๐ ของไฟฟ้าท่ีบริโภค 
ในประเทศทัง้หมด ซึ่งรัฐบาลได้เปิดเสรีบริการไฟฟ้าตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในประเทศ๒๔ 

ข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ียังส่งผลต่อสาธารณูปโภคด้านอ่ืนของสิงคโปร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บริการน า้ประปา  แม้ว่าสิงคโปร์จะมีฝนตกชุกตลอดปีจากการท่ีอยู่ใกล้กับเส้นศนูย์สูตร แต่กลับ 
ไมมี่พืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บกกัน า้ฝนเหล่านัน้ ท าให้สิงคโปร์ต้องน าเข้าน า้จากประเทศมาเลเซีย และ
ใช้เทคโนโลยีในการกรองน า้เสียกลบัมาใช้ใหม่ (reclaimed water) กบัการกรองน า้ทะเลเป็นน า้จืด 
(desalinated water)๒๕ เพ่ือให้เพียงพอตอ่การบริโภคภายในประเทศ 

(๘) การใช้พืน้ท่ีและการวางผังเมือง 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเล็กท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  ร้อยละ ๕๘ ของพืน้ท่ี
ทัง้หมดของประเทศเป็นของรัฐบาล อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Singapore Land Authority 
(SLA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (Statutory Board) ภายใต้กระทรวงยตุิธรรมสิงคโปร์ 
(Ministry of Law) ข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ีท าให้สิงคโปร์มุ่ง ท่ีจะท าให้พลเมืองชาวสิงคโปร์ได้มี 
ท่ีอยู่อาศยัในประเทศของตนก่อน ชาวต่างชาติจึงถูกจ ากัดสิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 
ในสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติท่ีเป็นผู้ มีถ่ินฐานถาวรในสิงคโปร์และบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามา
ลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย  
ในสิงคโปร์ได้ แตต้่องขออนญุาตจากรัฐมนตรีกระทรวงยตุธิรรม 

นอกจากนี ้อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์ยังถูกก าหนดไว้สูงเพ่ือให้คนขาดแรงจูงใจใน 
การกว้านซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือปล่อยเช่าหรือเก็งก าไรในอนาคต และท าให้ราคาอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศถกูบิดเบือนไปจากราคาท่ีแท้จริง โดยอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของอยู่เองจะถกูเก็บภาษีใน
อัตราท่ีต ่ากว่าอสังหาริมทรัพย์ ท่ีให้คนอ่ืนอยู่   การจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์เป็นแบบ 

                                                   
๒๓ International Energy Agency, “Singapore: Balances for 2010,” 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2010&country=SINGAPORE&product=Balances (สืบค้นเม่ือ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๒๔ Energy Market Authority, “Electricity: Overview of Market,” http://www.ema.gov.sg/Electricity.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๒๕ Public Utilities Board, “The Singapore Water Story,” http://www.pub.gov.sg/water/Pages/singaporewaterstory.aspx 
(สืบค้นเม่ือ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2010&country=SINGAPORE&product=Balances
http://www.ema.gov.sg/Electricity.aspx
http://www.pub.gov.sg/water/Pages/singaporewaterstory.aspx
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อตัราก้าวหน้าตามมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน เช่น อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการพาณิชย์หรืออตุสาหกรรมถกูจดัเก็บภาษีท่ีร้อยละ ๑๐ ทัง้หมด 

สิงคโปร์แบ่งออกเป็น  ๕ ภูมิภาค ไ ด้แก่  กลาง ตะวันออก ตะวันตก เหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และประกอบด้วย ๕๕ เขตทั่วประเทศ แต่ละเขตจะมีแผนพัฒนา 
(Development Guide Plan) เป็นของตวัเอง ซึ่งมีลกัษณะครบวงจร คือ แตล่ะเขตจะประกอบด้วย
ส่วนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ย่านการค้า ย่านธุรกิจ และสถานท่ีพักผ่อน เพ่ือลดความแออัดในบริเวณ
ศนูย์กลางของประเทศ การจดัสรรพืน้ท่ีในแต่ละเขตจะมีแนวทางกว้าง ๆ เช่น มีโซนท่ีพกัอาศยัท่ี
สามารถมีย่านการค้าได้บนชัน้หนึ่งเท่านัน้ (Residential with commercial at the 1st storey only) 
หรือโซนย่านการค้าและท่ีพักอาศัย  (Commercial & Residential) ท่ีสามารถมี ร้านค้าไ ด้ 
ไมเ่กินร้อยละ ๔๐ ของพืน้ท่ีโซน เป็นต้น  

(๙) การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

สิงคโปร์มีอตัราการเกิดและอตัราการเจริญพนัธุ์ท่ีต ่าท่ีสดุในภูมิภาค คือ ร้อยละ ๑๐.๑ และ
ร้อยละ ๑.๓ ตามล าดบั ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕๒๖  ในขณะเดียวกนั ประชากรสิงคโปร์กลบัมีอายขุยั (life 
expectancy) เฉล่ียท่ีนานท่ีสุดในอาเซียน คือ ร้อยละ ๘๒.๓๒๗ จึงมีการคาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๓ สิงคโปร์จะมีสัดส่วนประชากรวัยท างานต่อผู้ สูงอายุแค่ร้อยละ  ๒.๑ ซึ่งลดลง 
อยา่งมากจากร้อยละ ๖.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔๒๘ 

สถิตข้ิางต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีประชากรในอนาคตต้องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจ
มากขึน้ กล่าวคือ ต้องท างานหนักมากขึน้และจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีการท างานก็จะ 
ยากขึน้ด้วยเพราะเศรษฐกิจจะชะลอตวัจากการท่ีฐานผู้บริโภคในประเทศลดลง และผู้ประกอบการ
อาจไม่สามารถหาทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากประชากรท่ีมีคณุภาพ
ของประเทศจะมีทางเลือกในการท างานท่ีดีกวา่ในตา่งประเทศอีกด้วย 

รัฐบาลสิงคโปร์รับมือกบัการเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดยการใช้นโยบายท่ีเปิดกว้างตอ่แรงงาน
และผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ การเป็นศนูย์กลางการค้าและอาณานิคมของมหาอ านาจท าให้
สิงคโปร์มีแรงงานอพยพเข้ามาท างานในประเทศมาแต่อดีต  จึงอาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีแรงงาน

                                                   
๒๖ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook, 13. 
๒๗ อ้างแล้ว, 16. 
๒๘ National Population and Talent Division, Prime Minister’s Office, “Our demographic challenges and what these mean 
to us,” http://population.sg/key-challenges/#.VGKwcfmUeal (สืบค้นเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://population.sg/key-challenges/#.VGKwcfmUeal
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๑-๑๔ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

ตา่งชาติสิงคโปร์จะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายไุปนานแล้ว๒๙  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สิงคโปร์มีคนตา่งชาติเข้า
มาท างานในประเทศ มากกว่า ๑.๓ ล้านคน หรือคิดเป็นสดัส่วน ๑ ใน ๔ ของประชากรทัง้หมดใน
สิงคโปร์๓๐  นอกจากนี ้รัฐบาลยงัได้ให้สญัชาติสิงคโปร์และสิทธิพลเมืองผู้ มีถ่ินถาวรในสิงคโปร์แก่
ชาวต่างชาติเพิ่มขึน้ โดยมีชาวต่างชาติท่ีได้รับสญัชาติสิงคโปร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สงูถึง ๒๐,๖๙๓ 
คน เพิ่มขึน้จาก ๑๕,๗๗๗ ในปีก่อนหน้า๓๑   

อีกนโยบายหนึ่ง คือ การสนบัสนุนสถาบนัครอบครัวให้คนแต่งงานและมีบตุรมากขึน้ โดย
ครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลางท่ีแตง่งานตามกฎหมายและมีอายรุะหวา่ง ๒๕ ถึง ๔๐ ปี หากมีบตุร ๒ 
คน จะได้รับเงินพิเศษจากรัฐบาลท่ีเรียกว่า Baby Bonus เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
เงินอุดหนนุในการเลีย้งดเูด็ก (infant and child care subsidies) อีก ๕๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และได้รับการงดเว้นภาษีอีก ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จนกว่าบุตรคนเล็กจะมีอายุ ๗ ปี๓๒  
อย่างไรก็ดี นโยบายนีย้งัไม่ประสบความส าเร็จเท่าการเปิดรับแรงงานต่างชาติ  เน่ืองจากจ านวน 
คูแ่ต่งงานกลบัลดลง คือ จาก ๒๗,๙๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เหลือแค่ ๒๖,๒๕๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ในขณะท่ีจ านวนคู่ท่ีหย่าร้างกลับเพิ่มขึน้ คือ จาก ๗,๒๓๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ๗,๕๒๕ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖  นอกจากนี ้ระยะเวลาแตง่งานโดยเฉล่ียของคนในสิงคโปร์ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ยงัอยูท่ี่ประมาณ ๑๐ ปี เทา่นัน้๓๓ 

นอกจากกองทุน CPF ท่ีจะใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลในวัยชรา และ 
การจัดตัง้กองทุนดูแลผู้ สูงอายุ ท่ี ช่ือว่า Elder Care Fund ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินในการอุดหนุน 
การด าเนินการของบ้านคนชราแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดหูวัข้อ ๓.๖.๑)  รัฐบาลสิงคโปร์ยงั
ได้ใช้แนวทางการเป็นชุมชนเกษียณอายุตามธรรมชาติ  (Naturally Occurring Retirement 
Community) โดยพยายามปรับปรุงบริการท่ีจ าเป็นต่อผู้ สูงอายุ  เช่น จัดตัง้โรงพยาบาลใหม่  
จดักิจกรรมออกก าลงั และเพิ่มสถานท่ีพกัผอ่นอยา่งสวนสาธารณะ เป็นต้น๓๔ 

                                                   
๒๙ อ้างแล้ว. 
๓๐ Ministry of Manpower, “Foreign Workforce Numbers,” http://www.mom.gov.sg/statistics-
publications/others/statistics/Pages/ForeignWorkforceNumbers.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๓๑ Tessa Wong, “Fast-aging Singapore, fewer to support aged; Trend worries experts,” The Straits Times, Nov 11 
(2014), News. 
๓๒ National Population and Talent Division, Prime Minister’s Office, “Our demographic challenges.” 
๓๓ Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry Singapore, “Statistics on Marriages and Divorces Reference 
Year 2013,” http://www.singstat.gov.sg/publications/publications_and_papers/marriages_and_divorces/smd2013.pdf 
(สืบค้นเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๓๔ National Population and Talent Division, Prime Minister’s Office, “Our demographic challenges.” 

http://www.singstat.gov.sg/publications/publications_and_papers/marriages_and_divorces/smd2013.pdf
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จากภาพรวมของนโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรมของสิงคโปร์เบือ้งต้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาล
สิงคโปร์พยายามจัดการกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรมาโดยตลอด โดยทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ประเทศก็คือ คน ซึ่งประเทศสิงคโปร์นัน้มีความหลากหลายทัง้ด้านเชือ้ชาติ ศาสนา และภาษา ทัง้จาก
พลเมืองและชาวต่างชาติจ านวนมากท่ีเข้าไปท างานและประกอบธุรกิจในประเทศ นโยบายหลัก 
ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม คือ การท าให้คนต่างเชือ้ชาติอยู่ ร่วมกันในสังคมได้  
ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายดังกล่าวอาจกลายเป็นกรณีศึกษาให้แก่ประเทศไทย ซึ่งก าลังมี
ชาวต่างชาติจ านวนมากเข้ามาท างาน และอาจก่อให้เกิดความท้าทายด้านสังคมและวัฒนธรรมใน
อนาคตได้ ในสว่นถดัไปจะน าเสนอนโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรม ๔ นโยบาย ดงันี ้

๑.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ความหลากหลายด้านเชือ้ชาติของประชากรในประเทศสิงคโปร์ก็เป็นผลมาจากประวตัิศาสตร์
การเป็นอาณานิคมเช่นกนั ในช่วงท่ีสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ ประเทศเจ้าอาณานิคม
ได้ใช้นโยบาย “แบ่งแยกและปกครอง” (divide-and-rule policy) โดยการแบง่ชมุชนตามความสามารถ
ทางเศรษฐกิจท่ีเจ้าอาณานิคมเห็นว่าเหมาะสมส าหรับแต่ละเชือ้ชาติ๓๕ เช่น ชาวจีนจะเป็นกลุ่มท่ีท า
การค้ากับอังกฤษเน่ืองจากความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีความเช่ียวชาญด้านการค้าขาย 
ในขณะท่ีชาวมาเลย์ส่วนใหญ่จะรับราชการช่วยอังกฤษบริหารปกครอง และชาวอินเดียมักจะเป็น
แรงงานหรือทหารท่ีองักฤษน าเข้ามาจากอาณานิคมอินเดีย แม้ว่านโยบายดงักล่าวจะถกูน ามาใช้เพ่ือ
ความสะดวกในการปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมเป็นหลัก แต่การแบ่งแยกเชือ้ชาติก็ไม่ได้
ก่อให้เกิดเหตกุารณ์ความขดัแย้งรุนแรงระหว่างชุมชนตา่งเชือ้ชาติในสิงคโปร์ภายใต้ยคุอาณานิคมแต่
อยา่งใด 

อย่างไรก็ดี ภายหลังประกาศตนเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ประชากรใน
ประเทศสิงคโปร์เร่ิมมีพฒันาการทางการเมืองและสงัคม และเร่ิมเห็นความแตกต่างระหว่างชุมชน
แต่ละเชือ้ชาติมากขึน้ ก่อนหน้านัน้ไม่นาน ได้เกิดเหตจุลาจลรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งมีสาเหต ุ
มาจากความขัดแย้งด้านเชือ้ชาติครัง้แรกในสิงคโปร์ โดยมีการปะทะกันระหว่างชาวมาเลย์และ
ชาวตะวนัตก ท าให้มีผู้ เสียชีวิต ๑๘ คน และบาดเจ็บอีก ๑๗๓ คน๓๖ ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือ

                                                   
๓๕ Nurhidayah Hassan, “Developing an Analytical Framework on Social Cohesion in Singapore: Reflections from the 
framing of social cohesion debates in the OECD and Europe,” EU Centre in Singapore Working Paper 17 (2013), 5. 
๓๖ อ้างแล้ว เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้จากกรณีแย่งสิทธิในการเลีย้งดเูด็กหญิงเชือ้ชาติดตัช์ชื่อ Maria Hertogh ซึ่งได้รับการเลีย้งดู
จากพอ่แมบ่ญุธรรมชาวมาเลย์อิสลามจนเปลี่ยนศาสนามานบัถืออิสลาม แตพ่อ่แมท่ี่แท้จริงซึง่เป็นดตัช์คาทอลิกได้ยื่นเร่ืองขอสิทธิใน
การเลีย้งดูเด็กหญิงคืน ประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ชุมชนชาวมาเลย์ในสิงคโปร์เป็นอย่างมากจนเกิดการท าร้าย
ชาวตะวนัตกจ านวนมาก 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๑-๑๖ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

หนึ่งปีก่อนท่ีสิงคโปร์จะแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่าง 
ชาวจีนและชาวมาเลย์ในสิงคโปร์ท่ีรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการปฏิบตัิเทียบเท่ากบัชาวมาเลย์ในมาเลเซีย 
สง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิต ๓๓ คน บาดเจ็บ ๕๕๖ คน และมีผู้ถกูจบักมุประมาณ ๓,๐๐๐ คน เหตกุารณ์นี ้
ยงัถกูบนัทึกอยู่ในหนงัสือเรียนเพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากความแตกแยกในสงัคม 
และมีการจดัวนัร าลึกเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเรียกว่า Racial Harmony Day ในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม
ของทกุปี 

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว  ท าให้รัฐบาลของสิงคโปร์ประกาศใช้นโยบาย 
หลายอย่างท่ีตัง้อยู่บนหลกัการความหลากหลายด้านเชือ้ชาติ (multiracial principle) ในหวัข้อนีจ้ึง
จะศึกษานโยบายของสิงคโปร์ท่ีมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนต่างเชือ้ชาติและ
วฒันธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัในการสร้างประเทศท่ีมีประชากรหลากหลายเชือ้ชาติ และมี
ความเก่ียวข้องกับชาวต่างชาติโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัธุรกิจและแรงงานไทยท่ีต้องการ
เข้าไปประกอบกิจการหรือท างานในสิงคโปร์ ดงัตอ่ไปนี ้

๑.๑.๑ Ethnic Integration Policy (EIP) 

นโยบาย Ethnic Integration Policy (EIP) ถูกประกาศใช้ในสิงคโปร์เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม 
พ.ศ.  ๒๕๓๒ เ พ่ือกระตุ้ นใ ห้ เ กิดความเป็นอันหนึ่ งอัน เดียวกันระหว่างคนต่างเ ชื อ้ชาติ 
ในชุมชนอาคารท่ีพักอาศัยของรัฐท่ีบริหารจัดการโดย Housing Development Board (HDB)๓๗  
ซึ่งอาจเทียบได้กับการเคหะแห่งชาติในประเทศไทย  เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ี ท าให้รัฐบาล
สิงคโปร์มีความจ าเป็นต้องสร้างอาคารสูงให้ประชาชนได้มีท่ีพักอาศยั  โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็น 
ผู้ มีรายได้น้อย ชมุชนอาคารดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในสิงคโปร์ว่า ชมุชน HDB มีลกัษณะครบวงจร 
คือ ประกอบด้วยอาคารท่ีพักอาศัยหลายตึก ร้านสะดวกซือ้  ย่านการค้า โรงเ รียน คลินิก  
สถานท่ีออกก าลังกายและพักผ่อน  ในปัจจุบันมีชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในชุมชนอาคาร  HDB  
กวา่ร้อยละ ๘๐๓๘ 

ผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของอังกฤษท าให้เกิดชุมชนท่ีแยกตามเชือ้ชาติ  
รัฐบาลในสมยันัน้ น าโดย S. Dhanabalan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาประเทศ (Minister for 
National Development) ซึ่งเร่ิมสงัเกตเห็นการแบ่งแยกเชือ้ชาติดงักล่าวตามชุมชน HDB ท่ีอาจ

                                                   
๓๗ HistorySG, “Ethnic Integration Policy is Implemented,” http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/d8fea656-d86e-
4658-9509-974225951607 (สืบค้นเม่ือ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๓๘ Housing and Development Board, “Key Statistics,” http://www10.hdb.gov.sg/eBook/AR2013/keystatistics.html (สืบค้น
เม่ือ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/d8fea656-d86e-4658-9509-974225951607
http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/d8fea656-d86e-4658-9509-974225951607
http://www10.hdb.gov.sg/eBook/AR2013/keystatistics.html
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๑๗ 

น าไปสูค่วามขดัแย้งทางเชือ้ชาติได้ จึงได้เสนอนโยบาย EIP ตอ่รัฐสภา ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิด
การรวมตัวของประชาชนต่างเชือ้ชาติ โดยก าหนดให้ชุมชน HDB มีสัดส่วนผู้ อยู่อาศัยแต่ละ 
เชือ้ชาติท่ีเหมาะสม คือ ให้อาคารหนึ่งมีชาวจีนไม่เกินร้อยละ ๘๗ ในหนึ่งอาคารท่ีพกัอาศยั และ 
ไม่เกินร้อยละ ๘๔ ในหนึ่งชุมชน มีชาวมาเลย์ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ในหนึ่งอาคาร และไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๒ ในหนึง่ชมุชน และมีชาวอินเดียและชนกลุ่มอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๓ ในหนึ่งอาคาร และไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ในหนึง่ชมุชน 

อย่างไรก็ดี นโยบาย EIP ซึ่งก าหนดเพดานเชือ้ชาติของผู้อยู่อาศยัก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ไม่ได้ก่อให้เกิดความสามคัคีระหว่างคนตา่งเชือ้ชาติเท่าไรนกั ผลการส ารวจทศันคติของผู้ อยู่อาศยั
ใน HDB ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนบ้านในอาคารหรือชมุชน
เดียวกันส่วนมากเป็นแค่การทักทายตามธรรมเนียมเท่านัน้ มีผู้ ตอบแบบสอบถามน้อยคนท่ี 
เคยให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนบ้าน เช่น ช่วยดูแลเด็ก หรือให้ยืมของใช้๓๙  นอกจากนี ้นโยบาย
ดังกล่าวยังถูกตัง้ข้อสังเกตว่าท าให้การขายหรือปล่อยเช่าอาคาร HDB เป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 
เน่ืองจากเจ้าของห้องชดุต้องค านึงถึงสดัส่วนเชือ้ชาติผู้ ท่ีจะเข้ามาอาศยั จึงเป็นการบงัคบัทางอ้อม
ให้เจ้าของห้องชุดต้องขายหรือปล่อยเช่าห้องให้แก่คนท่ีมีเชือ้ชาติเดียวกัน  เพ่ือรักษาสัดส่วน 
เชือ้ชาติตามนโยบาย EIP ไว้  อย่างไรก็ดี หน่วยงาน HDB เองก็ได้พยายามอ านวยความสะดวก 
ในการซือ้ขายห้องชดุในชมุชน HDB โดยจดัท าฐานข้อมลูเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถตรวจสอบอาคาร
ท่ีมีห้องวา่งส าหรับคนเชือ้ชาตตินได้บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

๑.๑.๒ National Education (NE) 

เป็นท่ีทราบดีว่า คุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในแถวหน้าของระดับโลก 
เน่ืองจากรัฐบาลของสิงคโปร์ได้ให้ความส าคญัแก่การศกึษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ
ด้วยทรัพยากรมนษุย์ตัง้แตก่ารก่อตัง้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระ นอกจากนี ้การศกึษายงัเป็นหนึ่ง
ในเคร่ืองมือท่ีรัฐบาลใช้เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดความเป็นชาติเดียวกันในสงัคมพหุภาคีอย่างสิงคโปร์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นโยบาย National Education (NE) จึงได้ถูกน ามาใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                   
๓๙ Soon Ling Wei Nathaniel, “An Analysis of Policies Implemented in Singapore to Promote Social Cohesion amongst 
Races,” 
http://www.academia.edu/3835235/An_Analysis_of_Policies_Implemented_in_Singapore_to_Promote_Social_Cohesion_
amongst_Races (สืบค้นเม่ือ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://www.academia.edu/3835235/An_Analysis_of_Policies_Implemented_in_Singapore_to_Promote_Social_Cohesion_amongst_Races
http://www.academia.edu/3835235/An_Analysis_of_Policies_Implemented_in_Singapore_to_Promote_Social_Cohesion_amongst_Races
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(Ministry of Education)  ซึง่นโยบายดงักล่าวมีประเด็นส าคญัท่ีเรียกว่า NE Messages ๖ ประการ 
ดงันี ้๔๐ 

(๑) สิงคโปร์เป็นประเทศบ้านเกิดของเรา และน่ีคือท่ีท่ีเราสมควรอยู่ (Singapore is our 
homeland; this is where we belong.) 

(๒) เราต้องรักษาความปรองดองทางเชือ้ชาติและศาสนา (We must preserve racial and 
religious harmony.) 

(๓) เราต้องคงไว้ซึง่ระบบท่ีสนบัสนนุให้ความส าเร็จขึน้อยู่กบัความสามารถของบคุคล และ
การไมท่จุริต (We must uphold meritocracy and incorruptibility.) 

(๔) เราต้องพึง่พาตนเองได้ (No one owes Singapore a living.) 

(๕) เราต้องปกป้องสิงคโปร์ด้วยตวัเราเอง (We must ourselves defend Singapore.) 

(๖) เราเช่ือมัน่ในอนาคตของเรา (We have confidence in our future.) 

NE Messages นีจ้ะถูกปลูกฝังให้แก่ครูและผู้ อ านวยการโรงเรียนก่อนเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายทอดแก่เด็กนักเ รียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะเห็นได้ว่าข้อ ๒ และ ๓  
เป็นการเน้นความสามคัคีในชาตแิละความเทา่เทียมของประชาชนท่ีจะได้รับโอกาสและความส าเร็จ
ในสงัคมโดยไมมี่ข้อจ ากดัด้านเชือ้ชาตแิละศาสนา  

อย่างไรก็ดี มีผู้ตัง้ข้อสงัเกตว่านโยบาย NE อาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีคาดหวงั และ
การศึกษาของสิ งคโป ร์ ยังอาจส่งผลตรง ข้ามกับ  NE Messages คือ  ตอกย า้ ใ ห้ เห็นถึ ง 
ความแตกตา่งระหวา่งคนตา่งเชือ้ชาติในประเทศ จากการศกึษาของ Barr (๒๕๔๙) พบว่า นกัเรียน
ชัน้ประถมร้อยละ ๘๐ ในโรงเรียนสิงคโปร์จะคบหากบัเพ่ือนนกัเรียนท่ีมาจากเชือ้ชาติเดียวกนั และ
หนงัสือเรียนหลายเล่มน าเสนอภาพคนแตล่ะชาติท่ีอาจน าไปสู่ภาพพจน์และทศันคติแบบเหมารวม 
(stereotype) เช่น คนเชือ้ชาติมาเลย์มักถูกวาดให้เป็นชนชัน้แรงงาน เด็กท่ีมีลักษณะเหมือนคน
อินเดียจะเป็นตวัละครท่ีเกเร ในขณะท่ีเด็กท่ีตัง้ใจเรียนมักถูกวาดออกมาเหมือนเด็กเชือ้สายจีน  
เป็นต้น๔๑ 

                                                   
๔๐ Ministry of Education, “National Education Messages,” http://ne.moe.edu.sg/ne/slot/u223/ne/index.html (สืบค้นเม่ือ 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๔๑ M.D. Barr, “Racialised Education in Singapore,” Educational Research for Policy and Practice 5 (2006), 16. 

http://ne.moe.edu.sg/ne/slot/u223/ne/index.html
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๑.๑.๓ Bilingual Education Policy (BEP) 

เม่ือสิงคโปร์ได้รับอิสรภาพจากองักฤษในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประเทศ
เป็นรัฐหลายภาษา (multilingual state) โดยมีภาษาหลกั ๔ ภาษา คือ ภาษาองักฤษ ภาษามาเลย์ 
ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ๔๒ เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความส าคญัของการมีภาษาองักฤษ
เป็นภาษากลาง (common language) เพ่ือให้คนหลากหลายเชือ้ชาติในประเทศสามารถส่ือสารกนั
ได้ และภาษาองักฤษยงัมีประโยชน์ในการท าการค้ากบัตา่งประเทศด้วย   

นโยบาย Bilingual Education Policy (BEP) จึงได้ถูกน ามาใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าหรับ 
การท างาน (working language) ควบคู่กับภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิด (mother tongue language) 
โดยในโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และมีวิชาภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิดให้เด็ก
เรียนตามเชือ้ชาติของตน  นโยบาย BEP มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือเพิ่มความสามารถ 
ทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิงคโปร์มีทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถพูดได้ 
หลายภาษา นอกจากนี  ้นโยบาย BEP ยัง มีวัตถุประสงค์ระยะยาว  คือ เ พ่ือเส ริมสร้าง 
ความปรองดองในสงัคมและอนรัุกษ์วฒันธรรมของแตล่ะเชือ้ชาตผิ่านการใช้ภาษา  

อย่างไรก็ดี ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบาย BEP ยังเป็นท่ีถกเถียงในสังคมว่า  
มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีเชือ้ชาติมาเลย์และอินเดีย
เลือกเรียนภาษาจีนกลาง ทัง้ท่ีผู้ ปกครองชาวมาเลย์และอินเดียบางคนเห็นว่าภาษาจีนกลาง 
จะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานในการท่ีจะติดต่อส่ือสารกับคนจีน๔๓ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ 
ของประเทศและยงัเป็นภาษาท่ีส าคญัส าหรับการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั  

๑.๑.๔ Ethnic Self-Help Groups (SHGs) 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา รัฐบาลของสิงคโปร์ได้พยายามสนบัสนนุการรวมกลุ่มตาม
เชือ้ชาติ หรือ Ethnic Self-Help Groups (SHGs) เพ่ือให้ชนกลุ่มน้อยในประเทศได้ช่วยกันพัฒนา
ตวัเอง๔๔  นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ นาย Lee Kuan Yew ให้เหตผุลในการสนบัสนนุให้เกิด 

                                                   
๔๒ L.Q. Dixon, “The Bilingual Education Policy in Singapore: Implications for Second Language Acquisition,” 
http://www.lingref.com/isb/4/047ISB4.PDF (สืบค้นเม่ือ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๔๓ Raymond Nichol and Jasmin Boon-Yee Sim, “Singaporean Citizenship, National Education and Social Studies: 
Control, Constraints, Contradictions and Possibilities,” Citizenship Teaching and Learning 3, no. 1 (2007), 25. 
๔๔ Maria N. Ng and Philip Holden, Reading Chinese Transnationalism: Society, Literature, Film (Hong Kong: Hong Kong 
University Press, 2006), 72. 
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๑-๒๐ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

SHGs ว่า เพ่ือให้สิงคโปร์เป็นชาติท่ีพลเมืองทุกคนสามารถมีพืน้ท่ีเป็นของตวัเอง และสามารถอยู่
ร่วมกนักบัคนอ่ืนได้อยา่งปรองดอง๔๕   

กลุ่มแรกท่ีมีการรวมตัว คือ ชาวมุสลิมมาเลย์ซึ่งรัฐบาลต้องการช่วยเหลือให้พ้นจาก 
ความยากจน โดยจัดตัง้กลุ่ม MENDAKI ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
เยาวชน ครอบครัว และการมีงานท า๔๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวสิงคโปร์เชือ้สายมาเลย์ท่ี
ยากจนท่ีสดุในประเทศ ซึ่งมีประมาณร้อยละ ๓๐ ของจ านวนคนสิงคโปร์มาเลย์ทัง้หมดในประเทศ  
จากนัน้เป็นต้นมา ประชากรเชือ้ชาติอ่ืนจึงมีการรวมตวัขึน้เองเพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม
หรือเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะของกลุ่มเชือ้ชาติ  เช่น Singapore Indian Development Association 
(SINDA) เกิดจากการรวมตัวของชาวอินเดียในสิงคโปร์เพ่ือช่วยเหลือชาวอินเดียท่ียากจน  
หรือตามไม่ทันระดับการพัฒนาของประเทศ  Chinese Development Assistance Council 
(CDAC) ก่อตัง้ขึน้ด้วยความช่วยเหลือของสมาคมนักธุรกิจชาวจีนท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือ  
ชาวจีนท่ียากจนในสิงคโปร์ และเดก็ท่ีมีปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น 

การรวมกลุ่ม SHGs ได้รับการตอบรับท่ีดีในช่วงแรก เน่ืองจากการรวมกลุ่มดงักล่าวสร้าง
ความคาดหวงัว่าน่าจะช่วยให้เกิดภาคประชาสงัคม (civil society) และโครงข่ายรองรับทางสงัคม 
(social safety net) อย่างไรก็ดี เม่ือมีการด าเนินนโยบายไประยะหนึ่งกลบัพบว่า นโยบาย SHGs 
ส่งผลให้เ กิดการรวมตัวเฉพาะคนเชื อ้สายเดียวกัน  และตอกย า้ความแตกต่างระหว่าง 
คนตา่งชาตพินัธุ์ในสงัคม๔๗  นอกจากนี ้นโยบาย SHGs ยงัมีเป้าประสงค์ท่ีดจูะขดัแย้งกบันโยบายท่ี
สนบัสนนุความปรองดองในสงัคมท่ีน าเสนอข้างต้นอย่าง EIP NE และ BEP ด้วย 

โดยสรุป สิงคโปร์เป็นประเทศเกิดใหม่ท่ีไม่มีวัฒนธรรมประจ าชาติหนึ่งเดียว เน่ืองจาก
ประวตัิศาสตร์การเป็นอาณานิคมอันมีผลให้สิงคโปร์ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชือ้ชาติ  
นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมของสิงคโปร์จึงออกมาในลักษณะท่ีต้องการให้ เ กิด  
ความปรองดองระหวา่งคนตา่งเชือ้ชาติ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องการรักษาวฒันธรรมของแตล่ะเชือ้
ชาตไิว้ด้วย ผลการด าเนินนโยบายบางอย่างจึงมีลกัษณะขดัแย้งกนั หรือไม่ประสบความส าเร็จมาก
เท่าท่ีควร  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากสิงคโปร์ยังไม่มีความขัดแย้งด้านเชือ้ชาติท่ีรุนแรงนับตัง้แต่ 
การก่อตัง้ประเทศ จึงถือว่ารัฐบาลประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายด้านสังคมและ
วฒันธรรม 

                                                   
๔๕ Soon Ling Wei Nathaniel, “An Analysis of Policies.” 
๔๖ Yayasan MENDAKI, “About Us,” http://www.mendaki.org.sg/ (สืบค้นเม่ือ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๗). 
๔๗ Soon Ling Wei Nathaniel, “An Analysis of Policies.” 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๑ 

ในหัวข้อต่อไปจะท าการน าเสนอความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและ
วฒันธรรมซึง่สิงคโปร์ท าไว้กบัประเทศอ่ืน หรือองค์กรระหวา่งประเทศ  ซึง่ไม่บอ่ยนกัท่ีสิงคโปร์จะเข้า
เป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า   
เน่ืองจากความตกลงในด้านสงัคมและวฒันธรรมมกัเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์มกัได้รับเสียงวิจารณ์จากประชาคมโลก 

๑.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สิงคโปร์ท าไว้กับ
ประเทศอ่ืน หรือองค์การระหว่างประเทศ  

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเพิ่งก่อตัง้เป็นสาธารณรัฐอิสระเม่ือไม่นานมานี ้โดยเพิ่งครบรอบ 
การก่อตัง้ ๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสญัญาระหวา่งประเทศเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะ
สร้างการยอมรับจากนานาชาติว่า  สิงคโปร์เป็นรัฐอิสระ (sovereign state) ท่ีมีศักดิ์และสิทธิ
เทียบเท่ากบัประเทศอ่ืน  ในขณะเดียวกนั การท่ีประเทศถกูก่อตัง้ขึน้มาในช่วงสงครามเย็นท่ีเต็มไป
ด้วยความท้าทายทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอุดมการณ์ ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์มี 
การบังคับใช้นโยบายต่อประชากรในประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีสิงคโปร์ท าไว้กบันานาประเทศท่ีเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมมีน้อยมากเน่ืองจากมกัจะมี
ความเก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มีความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ท่ีส าคัญหลายฉบับ ท่ีสิ งคโปร์ ไม่ ร่วมลงนาม  เช่น  International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights ท่ีมุ่งให้รัฐบาลสนบัสนุนและคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมของคนในประเทศ และ International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรมตอ่ประชาชน
บนฐานความแตกตา่งด้านเชือ้ชาต ิเป็นต้น 

แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ความตกลงระหว่างประเทศภายใน
อาเซียนท่ีมีผลกระทบต่อประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสนธิสัญญาด้านเศรษฐกิจและการค้า๔๘  
ความตกลงอาเซียนท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิก  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชนนัน้มีน้อยมาก  ซึ่งสิงคโปร์เองไม่เคยเข้า
ร่วมความตกลงระหวา่งประเทศท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิมนษุยชนเลยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๙๔๙ ส่วน

                                                   
๔๘ Simon S C Tay, “The Singapore Legal System and International Law: Influence or Interference,” In The Singapore 
Legal System, ed. Kevin YL Tan (Singapore: Singapore University Press, 1999), 484. 
๔๙ อ้างแล้ว, 485. ความตกลงระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชนที่ส าคญั เชน่ International Covenant of Civil and Political 
Rights (1966), International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights (1966), International Covenant to 
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๑-๒๒ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

ความตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่มักเป็นในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding) หรือค าประกาศ (Declaration) ว่าประเทศท่ีร่วมลงนามจะให้
ความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ โดยไม่ได้ระบุว่าประเทศภาคีต้องท าสิ่งใดหรืออย่างไรบ้างเพ่ือให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงตอ่สงัคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิก 

การท่ีความตกลงอาเซียนมักไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศสมาชิกก็เป็นผลมาจาก
ค่านิยมวิถีอาเซียน (ASEAN Way) ซึ่งเน้นความร่วมมือแบบหลวม ไม่เป็นทางการ และไม่ผูกมัด
ประเทศสมาชิก๕๐ เน่ืองจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่รวมทัง้สิงคโปร์เพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศ
เจ้าอาณานิคมและอยู่ในช่วงก่อตัง้ประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงไม่ได้รับความส าคญั
เทา่กบัการจดัการการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมภายในประเทศ  นอกจากนี ้อาเซียนยงัใช้หลกัการ 
ASEAN Minus X ซึง่อนญุาตให้ความตกลงอาเซียนไมจ่ าเป็นต้องได้รับการให้สตัยาบนัจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เม่ือประกอบกับการบังคับใช้ความตกลงท่ีไม่เข้มงวดและไม่มีการ
ลงโทษประเทศสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามเพราะขัดกับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน  
(non-interference) ซึ่ง เป็นหลักการพืน้ฐานของอาเซียนซึ่งระบุไ ว้ในสนธิสัญญาไมตรีและ 
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation - TAC) แล้ว 
ท าให้ความตกลงอาเซียนถูกเรียกว่าเป็นความตกลงท่ีมีแต่ควัน  (nothing but smoke)๕๑ แต่มัก 
ไมมี่ผลในทางปฏิบตัเิทา่ใดนกั  

รัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับ  ซึ่งล้วนมี 
ความสอดคล้องกับเจตจ านงและนโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมของรัฐบาลท่ีด าเนินอยู่แล้ว   
ท่ีส าคญัมีดงันี ้

                                                                                                                                                   
Eliminate Racial Discrimination (1966), และ Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (1984). 
๕๐ Sanchita Basu Das, “State of Readiness of ASEAN Economies and Businesses,” in Achieving the 
ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries & Businesses, ed. Sanchita 
Basu Das (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), 8. 
๕๑ Bernar K.M. Tai, “Can We Do Anything about the Unimplemented ASEAN Agreements?” in ASEAN Matters! 
Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations, ed. Lee Yoong Yoong (Singapore: World Scientific 
Publishing, 2011), 23; David Martin Jones and Michael L.R. Smith, ASEAN and East Asian International Relations: 
Regional Delusion (Cheltenham: Edward Elgar, 2006). 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๓ 

๑.๒.๑ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) 

CEDAW มี ช่ือเ รียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี  เป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ี มีเนือ้หาสนับสนุน 
ความเท่าเทียมทางเพศและให้การรับรองสิทธิสตรี  CEDAW ได้รับสตัยาบนัจากสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีผลบงัคบัใช้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ปัจจบุนัมีประเทศภาคีท่ีให้สตัยาบนัแล้วทัง้สิน้ ๑๘๘ ประเทศ โดยสิงคโปร์ภาคยานวุตัิ 
(accession) ในวนัท่ี ๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  

CEDAW แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ๓๐ มาตรา ท่ีส าคัญได้แก่  มาตรา ๑ ให้นิยามค าว่า  
การเลือกปฏิบตัติอ่สตรี (discrimination against women) วา่คือ การแบง่แยก กีดกนั จ ากดั หรือให้
สิทธิพิเศษ อนัเน่ืองมาจากเพศของบคุคล โดยมีผลหรือวตัถปุระสงค์ให้เกิดการสญูเสียหรือเสียหาย
ต่อการยอมรับ ความพอใจ หรือการปฏิบัติของผู้ หญิง  โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพสมรส  
บนฐานของความเท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี บนฐานสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพพืน้ฐานทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม หรือด้านอ่ืน ๆ 

ประเทศภาคีต้องขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกวิธีทาง เช่น ยกเลิกกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
เลือกปฏิบตัติอ่สตรี และการห้ามไมใ่ห้หนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐเข้าร่วมกิจกรรมหรือการกระท าท่ี
จะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  (มาตรา ๒) หยุดยัง้การค้ามนุษย์เพ่ือการค้าประเวณี 
ทกุรูปแบบ (มาตรา ๖) และให้การรับรองสิทธิสตรีเทียบเท่ากบัสิทธิบรุุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิใน
การเลือกตัง้ ลงสมัครรับเลือกตัง้  และลงประชามติ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการก าหนดและ 
ด าเนินนโยบาย และสิทธิในการเข้าร่วมองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ  (มาตรา ๗) รวมถึงสิทธิอ่ืน ๆ เช่น 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การท างาน สุขภาพ เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม การสมรส 
และครอบครัว (มาตรา ๑๐ ถึง มาตรา ๑๖) 

การท่ีสิงคโปร์ภาคยานุวตัิใน CEDAW ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าแปลกใจนกั แม้ว่าวฒันธรรมดัง้เดิม
ของประชากรในประเทศสิงคโปร์อย่างจีน อินเดีย และมาเลย์จะไม่ค่อยสนบัสนุนบทบาทของสตรี
เทียบเท่ากับบุรุษนัก แต่ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรในประเทศท าให้สิงคโปร์ต้องพัฒนาบุคลากรใน
ประเทศทุกคนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  การให้สิทธิและความเท่าเทียมแก่สตรีจึงเป็นเร่ืองท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมต่อสิงคโปร์ ซึ่งต้องให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่าน 
การมีบทบาททางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  และนโยบายของรัฐบาลเองก็ให้ความเท่าเทียมกบั
สตรีในประเทศอยูแ่ล้ว 
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๑-๒๔ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์มีการท าข้อสงวนสิทธิ (Reservation) ในบางส่วนของ CEDAW ได้แก่ 
(ก) มาตรา ๑๑ สิทธิสตรีในการท างาน บนฐานความปลอดภัยและสุขภาพ  (ข) มาตรา ๒ และ
มาตรา ๑๖ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับกฎหมายทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงานและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เน่ืองจากสิงคโปร์มีประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามและบังคับใช้
กฎหมาย Syariah ในเร่ืองการสมรสและสิทธิท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  (ค) สิทธิท่ีเก่ียวกบัสญัชาติ อนัรวมถึง
การเข้าประเทศ การพ านัก การท างาน การออกนอกประเทศ การได้มา และการสูญเสียสญัชาติ
สิงคโปร์ของสตรีผ่านการแต่งงาน และ (ง) การสงวนสิทธิต่อเขตอ านาจของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Court of Justice) 

๑.๒.๒ Convention on the Rights of the Child (CRC) 

CRC หรือท่ีเรียกในภาษาไทยว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมีเนือ้หาให้ความคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  อนุสัญญาดังกล่าว 
ได้รับสัตยาบันจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี  พ.ศ. ๒๕๓๒ และมีผลบังคับใช้ในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๔  ปัจจบุนั CRC ได้รับการลงนามจาก ๑๔๐ ประเทศ โดยสิงคโปร์ภาคยานวุตัิ ในวนัท่ี 
๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึง่เป็นวนัเดียวกบัท่ีสิงคโปร์ภาคยานวุตัิ CEDAW 

CRC แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๕๔ มาตรา มีเนือ้หาท่ีส าคัญ คือ รัฐภาคีต้องเคารพและให้ 
การรับประกันสิทธิของเด็กตามอนุสญัญาฉบบันีโ้ดยไม่เลือกปฏิบตัิบนฐานของเชือ้ชาติ  สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืน สัญชาติ เชือ้ชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน  
ความทพุลภาพ การถือก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก  โดยมาตรา ๑ ระบุ
ให้ค านิยาม เด็ก (Child) ว่าหมายถึง มนุษย์ทุกคนท่ีมีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมาย
ภายในประเทศภาคีจะก าหนดให้เกณฑ์การบรรลนุิตภิาวะ (majority) ก่อน ๑๘ ปี    

นอกจากนี ้รัฐภาคีต้องเคารพสิทธิของเด็กในการมีเอกลกัษณ์ของตน ซึ่งรวมถึงสญัชาติ ช่ือ 
และความสัมพันธ์ในครอบครัวตามกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย
(มาตรา ๘) สิทธิของเด็กในการรวมกลุ่มและชุมนุมอย่างสงบ (มาตรา ๑๕) และให้ความคุ้มครอง
เดก็จากการถกูเอารัดเอาเปรียบทกุวิธีทางท่ีสง่ผลตอ่สวสัดกิารของเดก็ (มาตรา ๓๖) 

เช่นเดียวกบั CEDAW อนุสญัญา CRC มีความเก่ียวเน่ืองกับลกัษณะโครงสร้างประชากร
ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่มีอตัราการเกิดท่ีต ่าท่ีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  สิงคโปร์จึงต้องให้ความส าคญัต่อเด็กซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคญัในการพัฒนาประเทศในอนาคต การให้สิทธิและความคุ้มครองแก่เด็กจึงเป็นสิ่งท่ีรัฐบาล
สิงคโปร์ต้องท าอยูแ่ล้ว ดงันัน้ อนสุญัญา CRC จงึไมไ่ด้อยูน่อกเหนือขอบเขตเป้าหมายของรัฐบาล 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๕ 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลสิงคโปร์ได้ท าข้อสงวนสิทธิใน CRC เช่นกนั โดยเป็นการยกเว้นสิทธิของ
เด็กท่ีระบุไว้ใน CRC ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณี ค่านิยม และศาสนา โดยระบุว่าสิทธิเด็กในประเด็น
ดงักลา่วจะต้องไมเ่กินจากท่ีรัฐธรรมนญูของสิงคโปร์ก าหนดไว้ นอกจากนีย้งัมีการสงวนสิทธิในเร่ือง
การท างานและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เน่ืองจากกฎหมายภายในของสิงคโปร์ (Employment Act) 
ห้ามไม่ให้มีการจ้างงานเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า  ๑๓ ปี และเด็กทุกคนในสิงคโปร์ได้รับการศึกษา 
ภาคบงัคบัในระดบัประถมอยูแ่ล้ว  ดงันัน้ ข้อสงวนสิทธิจึงเป็นไปตามความเหมาะสมของประเทศท่ี
มีขนาดเล็กและประชากรน้อยอยา่งสิงคโปร์ 

๑.๒.๓ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(CPPCG) 

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์  หรือ 
Genocide Convention มีเนือ้หาสาระส าคญั คือ กระตุ้นให้รัฐป้องกันและลงโทษการกระท าท่ี 
เข้าข่ายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  (genocide) ทัง้ในยามสงครามและยามสงบ  สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติให้สัตยาบัน CPPCG เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันมีประเทศท่ีให้สัตยาบันแล้ว  
๑๔๖ ประเทศ สว่นสิงคโปร์ภาคยานวุตัิ ในวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

CPPCG มีทั ง้หมด  ๑๙ มาตรา  ท่ีส าคัญ  ไ ด้แก่  มาตรา  ๒  ท่ีก าหนดนิยามของ 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  มาตรา ๓ ท่ีระบุการกระท าท่ีสามารถถูกลงโทษได้ตามอนุสัญญาฯ และ 
มาตรา ๙ ท่ีระบุให้ข้อพิพาทระหว่างประเทศภาคีท่ีเก่ียวข้องกับอนุสัญญาฯ  ต้องถูกย่ืนให้ 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศพิจารณา 

เป็นท่ีแน่ชัดว่าอนุสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีจะ
ป้องกันความขดัแย้งระหว่างเชือ้ชาติและคงความหลากหลายของประชากรไว้   อย่างไรก็ดี แม้ว่า
สิงคโปร์จะยอมรับเนือ้หาสาระส าคญัของอนุสญัญาฯ ว่าการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ เป็นความผิดอาญา 
ท่ีรัฐบาลต้องป้องกันและจดัการลงโทษ แต่จนปัจจุบนัก็ยงัไม่มีการตรากฎหมายภายในเพ่ือท าให้
อนุสัญญาระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ในประเทศอย่างสมบูรณ์  จึงยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่า 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ถือเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายสิงคโปร์หรือไม่๕๒  นอกจากนี ้รัฐบาล
สิงคโปร์ยงัได้ท าข้อสงวนสิทธิในมาตรา ๙ โดยระบใุห้ประเทศคูพ่ิพาทต้องยินยอม (consent) มอบ
ขอบเขตอ านาจในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แก่ศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเป็นกรณีไป 

                                                   
๕๒ Simon S C Tay, “The Singapore Legal System,” 479. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๑-๒๖ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

๑.๒.๔ ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers  

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานตา่งด้าว หรือเรียกอีกช่ือ
หนึ่งว่า Cebu Declaration เป็นปฏิญญาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ อนัเป็นท่ีมาของช่ืออย่างไม่เป็นทางการของปฏิญญา
ดงักล่าว ซึ่งมีเนือ้หาสาระส าคญั คือ ให้ความคุ้มครองสิทธิและสวสัดิการของแรงงานต่างชาติใน
ภมูิภาค 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคท่ีมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน
จ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คาดว่ามีจ านวนแรงงานต่างชาติจากประเทศอาเซียนท่ี
เคล่ือนย้ายเข้าไปท างานในอีกประเทศอาเซียนหนึ่งประมาณ ๖ ล้านคน๕๓ หรือมากกว่าจ านวน
ประชากรสิงคโปร์ทัง้ประเทศ การเคล่ือนย้ายแรงงานส่วนมากในภูมิภาคนีเ้ป็นการเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย ซึง่มกัเป็นสาเหตทุ าให้แรงงานถกูกดข่ีจากนายจ้าง ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค  จึงได้ออกปฏิญญา
ดงักลา่ว ซึง่วางหลกัการ (principle) กว้าง ๆ ไว้ทัง้หมด ๒๒ ข้อ โดยข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๐ วางหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของประเทศปลายทาง (receiving countries) ในการบงัคบัใช้กฎหมายและออก
กฎระเบียบท่ีให้ความคุ้มครองและสนบัสนนุความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างชาติ   ข้อ ๑๑ ถึงข้อ 
๑๔ วางหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประเทศต้นทาง  (sending countries) ในการให้ความ
คุ้มครองและสนบัสนนุสิทธิมนษุยชนของแรงงานตา่งชาติ 

อย่างไรก็ดี ปฏิญญาดงักล่าวยังมีสถานะเป็นแค่การประกาศเจตนารมณ์ (Declaration) 
ของประเทศท่ีลงนาม แม้จะถูกคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาไปเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ท่ีสามารถมีผลบงัคบัให้รัฐภาคีปฏิบตัิตามอย่างเป็นจริงจัง แต่การเจรจาความตกลงดงักล่าวยัง 
ไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากประเด็นแรงงานข้ามชาติมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ปลายทาง จากกระแสการก่อการร้ายท่ีเร่ิมรุนแรงขึน้หลังเหตกุารณ์โจมตีสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือน
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศปลายทางอย่างสิงคโปร์จึงมีท่าทีระมดัระวงัในการให้ข้อผูกพนัใน
เร่ืองดงักลา่ว 

โดยสรุป ความตกลงระหว่างประเทศทัง้ ๔ ฉบบัข้างต้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ตอ่สงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์เท่าใดนกั เน่ืองจากสิงคโปร์มีการท าข้อสงวนสิทธิใน

                                                   
๕๓ United Nations Population Division, “International migrant stock by destination and origin,” 
http://esa.un.org/unmigration/TIMSO2013/migrantstocks2013.htm?msdo (สืบค้นเม่ือ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://esa.un.org/unmigration/TIMSO2013/migrantstocks2013.htm?msdo


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๑-๒๗ 

หลายกรณีเน่ืองจากไมเ่หมาะสมตอ่สภาพสงัคมของประเทศท่ีมีความหลากหลายด้านเชือ้ชาติและ
ศาสนาสูง เช่น การสงวนความเท่าเทียมของสิทธิสตรีในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการแต่งงานและ
ครอบครัว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายศาสนาอิสลาม (Syariah law)  นอกจากนีรั้ฐธรรมนญูของสิงคโปร์
ก าหนดให้อ านาจในการออกกฎหมายภายในประเทศเป็นของฝ่ายนิติบญัญัติซึ่งก็คือ รัฐสภา  ดงันัน้ 
แม้วา่ฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลจะสามารถเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา (เน่ืองจากรัฐธรรมนญูไมไ่ด้ก าหนดไว้) แตค่วามตกลงระหว่างประเทศนัน้
จะไม่มีผลบงัคบัใช้ในสิงคโปร์หากไม่ได้รับการตราเป็นรัฐบญัญัติ  (Act of Parliament – Act) โดย
รัฐสภา๕๔ เชน่กรณีของ Genocide Convention  

อยา่งไรก็ดี กฎหมายหลายฉบบัของสิงคโปร์มีลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานสากลซึ่งเป็นอิทธิพล
จากการเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจอย่างอังกฤษ และมีความทันสมัยเน่ืองจากเพิ่ง
ก่อตัง้ประเทศมาเพียง ๕๐ ปี ท าให้ความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบัท่ีสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีนัน้
มีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในของสิงคโปร์อยู่แล้ว เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็ก 
จงึเป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้ความตกลงระหว่างประเทศท่ีสิงคโปร์เป็นภาคีไม่มีความจ าเป็นต้องถกู
ท าให้กลายเป็นกฎหมายภายใน 

สรุป 

ประวตัศิาสตร์การเป็นประเทศอาณานิคมขององักฤษท าให้สิงคโปร์มีความเป็นพหสุงัคมสงู 
เน่ืองจากมีประชากร ๓ เชือ้ชาติหลัก คือ จีน มาเลย์ และอินเดีย ซึ่งล้วนมีวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์  ตัง้แต่ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐอิสระ รัฐบาลสิงคโปร์ได้พยายามสนับสนุนให้เกิด
ความปรองดองระหว่างประชากรต่างเชือ้ชาติโดยการออกนโยบายหลายอย่าง  ทัง้ EIP ซึ่งมุ่งให้
ประชากรตา่งเชือ้ชาติเข้ามาอยู่ในชมุชนเดียวกนั และการสร้างความเป็นชาติผ่านนโยบาย NE  ใน
ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็พยายามรักษาวัฒนธรรมของแต่ละเชือ้ชาติไว้ผ่านนโยบาย BEP และ  
กลุม่องค์กร SHGs ซึง่แม้วา่ผลของการด าเนินนโยบายจะไม่ได้ประสบความส าเร็จในทกุด้าน แตใ่น
ภาพรวม ก็นับว่ าน โยบายดังกล่ าวตอบวัตถุประสง ค์หลักของ รัฐบาล  คือ  การ รักษา 
ความสงบเรียบร้อยในสงัคม และป้องกนัการแตกแยกระหวา่งประชากรตา่งเชือ้ชาติ 

นโยบายหนึ่งท่ีน่าสนใจส าหรับประเทศไทย คือ BEP ประเทศไทยมีประชากรเชือ้สายจีน
และมา เล ย์อยู่ เ ป็นจ านวนมาก  ใน ปัจจุบันภาษา จีน ไ ด้กลาย เ ป็นหนึ่ ง ในภาษาหลัก 

                                                   
๕๔ Lim Chin Leng, “Singapore and International Law,” http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-
singapore/overview/chapter-5 (สืบค้นเม่ือ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗). 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๑-๒๘ บทที่ ๑ ภาพรวมด้านสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสิงคโปร์ 

ในการประกอบธุรกิจและค้าขายระหว่างประเทศ  ท านองเดียวกนั ภาษามาเลย์ท่ีเป็นภาษาท้องถ่ิน
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ก็เป็นภาษาท่ีถกูใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียนถึง ๔ ประเทศ คือ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ซึ่งรวมกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีจะมีความส าคญัมากยิ่งขึน้เม่ือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เสร็จสมบรูณ์ การเพิ่มหลกัสตูรการเรียนการสอนสองภาษานี ้
ในโรงเรียนนา่จะมีประโยชน์ทัง้ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมไทยในอนาคต 

 



 

บทที่ ๒  
ภาพรวมด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า  ๑๕๐ ปี  ด้วยสภาพท่ีตัง้ 
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
กล่าวคือ เป็นจุดเช่ือมระหว่างอินเดีย และจีน ซึ่งเป็นทัง้ตลาดและแหล่งทรัพยากรส าคญัส าหรับ 
เจ้าอาณานิคมอังกฤษในสมัยก่อน ท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองของ
จกัรวรรดอิงักฤษมาตลอด 

นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ สิงคโปร์ถกูปกครองด้วย
พรรคการเมืองเดียวท่ีชนะการเลือกตัง้มาโดยตลอด คือ People’s Action Party (PAP) หรือท่ีรู้จกัใน
ช่ือภาษาไทยว่า พรรคกิจประชา  โดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัของสิงคโปร์ คือ นาย Lee Hsien 
Loong เป็นบุตรชายคนโตของผู้ ก่อตัง้พรรค  PAP และนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์  
นาย Lee Kuan Yew  การท่ีสิงคโปร์ถูกปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวมาโดยตลอด ท าให้เกิด
เสถียรภาพทางการเมืองและความตอ่เน่ืองทางนโยบาย  อย่างไรก็ดี ชยัชนะอย่างตอ่เน่ืองของพรรค 
PAP ก็น ามาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ประชาธิปไตยในสิงคโปร์ขาดการถ่วงดุลอ านาจ และการ
เลือกตัง้อาจเป็นปัจจยัเดียวท่ีส่ือวา่สิงคโปร์เป็นประชาธิปไตย 

ในด้านความมัน่คง สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและความมัน่คงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท าให้สิงคโปร์มีนโยบายสร้างขีดความสามารถทางการทหารเพ่ือ
ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก มีรายงานว่าสิงคโปร์เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศท่ีมีการซือ้
อาวธุยทุโธปกรณ์มากท่ีสดุในโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖๕๕  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
สิงคโปร์ให้ความส าคญักบันโยบายด้านความมัน่คงของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภายหลังเหตุการณ์วางแผนลอบโจมตีสถานทูตสหรัฐในสิงคโปร์โดยกลุ่มก่อการร้าย Jemaah 
Islamiyah (JI) เม่ือเดือนธนัวาคมปี พ.ศ. ๒๕๔๔  

บทท่ี ๒ น าเสนอภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของสิงคโปร์ โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง และความตกลงระหว่าง

                                                   
๕๕ Stockholm International Peace Research Institute, “Trends in International Arms Transfers 2013,” 
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf (สืบค้นเม่ือ ๗ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf
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๒-๒ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศด้านการเมืองและความมัน่คงท่ีสิงคโปร์ท าไว้กับประเทศอ่ืน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
โดยจะศกึษาเฉพาะความตกลงกบัประเทศในภมูิภาคอาเซียนท่ีส าคญั  

๒.๑ นโยบายด้านการเมืองและความม่ันคง   

ในหัวข้อนีจ้ะน าเสนอนโยบายด้านการเมืองและความมั่นคงของสิงคโปร์  โดยแบ่งเป็น 
๒ หวัข้อย่อย หนึ่ง คือ ภาพรวมนโยบายด้านการเมือง และสอง ภาพรวมนโยบายด้านความมัน่คง
ของสิงคโปร์  

๒.๑.๑ นโยบายด้านการเมืองของสิงคโปร์ 

หลังจากท่ีประกาศอิสรภาพและแยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เม่ือวันท่ี  
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อิทธิพลของเจ้าอาณานิคมองักฤษยงัคงมีให้เห็นในสิงคโปร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แม้แต่รูปแบบของรัฐสภาสิงคโปร์ก็
ยงัคงเหมือนรัฐสภาแบบองักฤษ กล่าวคือ เป็นสภาผู้แทนราษฎรท่ีประกอบด้วยพรรคการเมืองสอง
พรรคขึน้ไป และการถ่วงดุลอ านาจรัฐบาลขึน้อยู่กับความสามารถของฝ่ายค้านในการเอาชนะ 
พรรครัฐบาลในการเลือกตัง้ทัว่ไป  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากพรรครัฐบาลเสียงข้างมากในสิงคโปร์ คือ 
People’s Action Party (PAP) ชนะการ เ ลือกตัง้มาโดยตลอดนับตั ง้แต่ก่อตัง้สาธารณรัฐ  
ในทางปฏิบตัแิล้ว ระบบการเมืองสิงคโปร์จงึไมมี่การถ่วงดลุอ านาจรัฐบาล๕๖ 

เน่ืองจากสิงคโปร์ถูกปกครองด้วยพรรคการเมืองเดียวมาตลอด  นโยบายหลักของ 
พรรค PAP ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทางการเมืองการปกครองก็ล้วนกลายมาเป็นนโยบายของ
ประเทศ ในแง่หนึ่ง เสถียรภาพทางการเมืองก่อให้เกิดความตอ่เน่ืองในทิศทางของนโยบายรัฐบาล 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบนัได้  แต่ในขณะเดียวกัน  
การท่ีประเทศถูกปกครองด้วยพรรคการเมืองเสียงข้างมากพรรคเดียวมาตลอด ๕๐ ปี ก็ก่อให้เกิด
กรณีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือริดรอนสิทธิของผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบาลอยู่บอ่ยครัง้ คณะผู้วิจยั
จงึจะน าเสนอภาพรวมของนโยบายทางการเมืองตามประเดน็ ๓ ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ระบบการเมืองการปกครองของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญของ
สิงคโปร์ก าหนดให้ผู้น าสงูสดุของประเทศสิงคโปร์ คือ ประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตัง้ ซึ่งจะใช้
อ านาจ ๓ ฝ่าย คือ นิตบิญัญตั ิบริหาร และตลุาการ ผา่นรัฐสภา รัฐบาล และศาลสงูสดุ ตามล าดบั   

                                                   
๕๖ Thio Li-ann, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 3 – Government and the State,” 
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp3.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๓ 

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ประธานาธิบดีของสิงคโปร์เป็นต าแหน่งท่ีมีท่ีมาจากการแต่งตัง้ของ
รัฐสภา และมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นพิธีการเหมือนต าแหน่งของสมเด็จพระราชินีนาถ Elizabeth II ใน
ประเทศสหราชอาณาจกัรเทา่นัน้  ภายหลงัการแก้รัฐธรรมนญูในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ประธานาธิบดีจึงมี
ท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และมีวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ ๖ ปี  อ านาจหน้าท่ีของ
ประธานาธิบดีรวมถึงการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีระดบัสูงของรัฐ เช่น ผู้พิพากษาศาลต่าง ๆ ตรวจสอบ 
การท างานของรัฐบาล และการสืบสวนคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ประธานาธิบดีสิงคโปร์
คนปัจจบุนั ได้แก่ นาย Tony Tan Keng Yam ซึง่เข้ารับต าแหนง่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อ านาจนิติบญัญัติเป็นของประธานาธิบดี ซึ่งจะใช้ผ่านรัฐสภา  ในปัจจบุนั รัฐสภาสิงคโปร์
ประกอบด้วยสมาชิกทัง้หมด ๙๙ คน มีวาระครัง้ละไม่เกิน ๕ ปี  สมาชิกรัฐสภามีสองประเภท คือ 
สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตัง้ ซึง่ต้องสงักดัพรรคการเมืองเทา่นัน้ ในปัจจบุนัมี ๘๗ คน๕๗ และสมาชิก
ท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ (Non-elected parliamentarian) อันประกอบด้วย Non-Constituency 
MP (NCMP) และ Nominated MP (NMP) 

NCMP คือ สมาชิกรัฐสภาท่ีเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองท่ีไม่ได้รับเลือกตัง้จ านวน 
ไม่เกิน ๖ คน (ตวัแทนหนึ่งคน ต่อหนึ่งพรรค) ท่ีได้รับคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๕ ในเขตท่ี 
ลงสมัครรับเลือกตัง้ทัว่ไป  NCMP มีสิทธิเหมือนสมาชิกรัฐสภาทั่วไป แต่ไม่สามารถลงคะแนนใน
การพิจารณาร่างกฎหมายท่ีส าคญัได้  แม้ว่าการให้มีตวัแทนจากพรรคการเมืองท่ีไม่ได้รับเลือกตัง้
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาได้  แต่อ านาจของสมาชิกรัฐสภาประเภทนีก็้ถูกจ ากัดและ 
ไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจพรรคการเมืองใหญ่อย่าง PAP ได้ ในปัจจุบนั รัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก 
NCMP ๓ คน 

NMP คือ สมาชิกรัฐสภาท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากประธานาธิบดีจากผู้ทรงคณุวฒุิด้านตา่ง ๆ 
ท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการรัฐสภาสรรหากรณีพิเศษ (Parliament’s Special Select 
Committee) ซึ่งน าโดยประธานรัฐสภา จ านวนไม่เกิน ๙ คน  โดย NMP มีข้อแตกตา่งท่ีส าคญัจาก 
NCMP คือ ไม่สังกัดพรรคการเมือง เน่ืองจากต้องการให้มีสมาชิกรัฐสภาท่ีมีความเป็นกลางทาง 
การเมือง NMP มีวาระต าแหนง่สองปีคร่ึง และมีสิทธิและอ านาจเหมือนกบัของ NCMP กล่าวคือ ไม่
เทียบเทา่กบัสมาชิกรัฐสภาท่ีได้รับการเลือกตัง้ ในปัจจบุนั รัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก NMP ๙ คน 

                                                   
๕๗ Parliament of Singapore, “Members of Parliament,” http://www.parliament.gov.sg/members-parliament (สืบค้นเม่ือ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.parliament.gov.sg/members-parliament
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๒-๔ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ดงัท่ีกล่าวไว้เบือ้งต้น พรรค PAP ชนะการเลือกตัง้ทัว่ไปมาโดยตลอดและกมุเสียงข้างมาก
ในรัฐสภา ในการเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้ล่าสดุเม่ือเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พรรค PAP ได้รับท่ีนัง่
ในสภาทัง้หมด ๘๓ ท่ีนัง่ นอกจากพรรค PAP แล้ว รัฐสภาสิงคโปร์ยงัประกอบด้วยพรรคฝ่ายค้านท่ี
ส าคัญ คือ พรรคแรงงาน หรือ Workers’ Party (WP) ซึ่งอดีตผู้ น าพรรค นาย J. B. Jeyaretnam 
เป็นคนแรกท่ีสามารถเอาชนะผู้สมคัรจากพรรค PAP ในการเลือกตัง้ทัว่ไปในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และ
หวัหน้าพรรค WP คนปัจจุบนั คือ Low Thia Khiang ก็ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วย
เชน่กนั 

อ านาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจะใช้ผ่านคณะรัฐมนตรี หวัหน้าคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดี เช่นเดียวกับสมาชิกคณะรัฐมนตรีคนอ่ืน  
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีในการวางแผนและด าเนินนโยบายของประเทศ และสามารถเสนอร่าง
กฎหมายต่อรัฐสภาได้  หวัหน้าคณะรัฐมนตรีคนปัจจุบนั คือ นายกรัฐมนตรีคนท่ีสามของประเทศ 
นาย Lee Hsien Loong หัวหน้าพรรค PAP คนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นบุตรชายคนโตของ 
ผู้ ก่อตัง้พรรค PAP และนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์  Lee Kuan Yew แล้ว ยังเคยด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในรัฐบาลสมยันาย Goh Chok 
Tong ด้วย๕๘   

อ านาจฝ่ายตุลาการของประธานาธิบดีจะใช้ผ่าน  ศาลสูงสุด (Supreme Court) ซึ่ง
ประกอบด้วยศาลอทุธรณ์ (Court of Appeal) และศาสสงู (High Court) ประธานศาลสงูสดุ (Chief 
Justice) ด ารงต าแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ และมีท่ีมาจากการแต่งตัง้ของประธานาธิบดี ตาม
ค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกบัผู้พิพากษาศาลสูงสดุ อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายตลุาการ คือ 
การพิจารณายกเลิกกฎหมายท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ อ านาจในการรักษาดุลแห่งอ านาจทัง้สามฝ่าย
ตามรัฐธรรมนญู และอ านาจในการก ากบัควบคมุศาลชัน้ต้น เป็นต้น  ผู้พิพากษาศาลสงูสดุจะได้รับ
ความคุ้มครองจากอ านาจทางการเมืองโดยได้รับการรับประกันต าแหน่งจนเกษียณอายุ  ประธาน
ศาลสงูสดุคนปัจจบุนั ได้แก่ Sundaresh Menon 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์จะแบ่งอ านาจไว้เป็นสามฝ่ายอย่างชดัเจน 
แต่ในทางปฏิบตัิแล้วการแบ่งแยกอ านาจดงักล่าวกลบัไม่ก่อให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจฝ่ายบริหาร 
เน่ืองจากสมาชิกรัฐสภาส่วนมากสังกัดพรรครัฐบาล การออกเสียงเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายใน
รัฐสภาจึงสามารถถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารท่ีเป็นฝ่ายเสนอร่างกฎหมายได้  นอกจากนี ้หวัหน้า

                                                   
๕๘ BBC News, “Singapore profile,” http://www.bbc.com/news/world-asia-15961759 (สืบค้นเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.bbc.com/news/world-asia-15961759
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รัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรีสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อประธานาธิบดีในการพิจารณาแต่งตัง้ 
ประธานศาลสงูสดุได้อีกด้วย  การขาดการถ่วงดลุอ านาจจงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้พรรครัฐบาลอย่าง 
PAP สามารถด าเนินนโยบายพฒันาประเทศได้อยา่งเตม็ท่ีและตอ่เน่ืองมาเป็นเวลาคร่ึงศตวรรษ 

ข) พรรค PAP 

พรรค PAP ถกูก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยนาย Lee Kuan Yew และคณะ ในยคุแรก
พรรค PAP มีอุดมการณ์ท่ีค่อนไปทางซ้ายเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลัทธิเลนิน  (Leninism) ท่ี
ต่อต้านจักรวรรดินิยมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของเลขาธิการพรรคขณะนัน้  หรือนาย Lee 
นัน่เอง๕๙  ในขณะนัน้ องักฤษเพิ่งกลบัเข้าปกครองสิงคโปร์ได้เพียงไม่ก่ีปีหลงัญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ซึง่ภาพพจน์ขององักฤษในสายตาของประเทศอาณานิคมไม่สู้ ดีนกั เน่ืองจาก
ไม่สามารถปกป้องสิงคโปร์จากการรุกรานของญ่ีปุ่ นได้   ต่อมาอังกฤษได้เ ร่ิมให้อ านาจใน 
การปกครองตนเองตอ่สิงคโปร์ โดยเร่ิมจากการจดัตัง้สภานิติบญัญัติ (Legislative Council) และให้
มีการเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๑   

ในการเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้ท่ีสาม (พ.ศ. ๒๔๙๘) ตวัแทนจากพรรค PAP จึงได้รับการเลือกตัง้
ครัง้แรก และในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พรรค PAP จึงได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้และกลายเป็น 
พรรครัฐบาลของสิงคโปร์จวบจนปัจจุบนั๖๐  ในขณะนัน้ สิงคโปร์ยงัคงอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ แม้ว่าจะได้รับอ านาจในการปกครองตนเองภายใน (internal self-government) ก็ตาม  
หลงัได้รับอิสรภาพจากองักฤษจากการเข้าร่วมกบัสหพนัธรัฐมาเลเซีย พรรค PAP ยงัคงเป็นรัฐบาล
ของรัฐสิงคโปร์ และตอ่เน่ืองมาเม่ือสิงคโปร์แยกตวัออกมาเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี พ.ศ. ๒๕๐๘  

ตัง้แตข่ึน้เป็นรัฐบาล หลกัการส าคญัของพรรค PAP คือ การปฏิบตัิตอ่ประชากรในประเทศ
อย่างเท่าเทียมโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติและศาสนา๖๑ เช่น การให้การศกึษาแก่ประชากรทกุคน และ
การให้สิทธิในการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศยั  ซึ่งหลักการและแนวคิดเหล่านีล้้วนสะท้อนออกมาใน
นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ เช่น นโยบาย EIP และ NE ดงัท่ีน าเสนอในบทท่ี ๑  นอกจากนี ้พรรค 
PAP ยังได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเด็กและสตรี โดยจัดตัง้ PAP สาขาเยาวชน 
(Youth Wing) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และสาขาสตรี (Women’s Wing) ในปี ๒๕๓๒ ซึ่งสอดคล้องกับ

                                                   
๕๙ Diane K. Mauzy, Singapore’s Politics under the People’s Action Party (London: Routledge, 2002), 41. 
๖๐ People’s Action Party, “Party Milestones,” https://www.pap.org.sg/about-pap/party-milestones (สืบค้นเม่ือ ๑๖ ตลุาคม 
๒๕๕๗). 
๖๑ อ้างแล้ว 

https://www.pap.org.sg/about-pap/party-milestones
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๒-๖ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีอย่าง CRC และ CEDAW ตามท่ีน าเสนอไว้ใน
บทท่ี ๑ เชน่กนั 

แนวคิดท่ีส าคญัของ PAP ท่ีกลายมาเป็นลกัษณะเฉพาะของสิงคโปร์ คือ การเน้นระบบท่ี
สนับสนุนให้ความส าเร็จขึน้อยู่กับความสามารถของบุคคล (meritocracy) อันก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในสิงคโปร์  Lee Kuan Yew เคยตอบประเด็นท่ีมีคนวิจารณ์ว่าการท่ีคนในครอบครัว
ของเขาได้รับต าแหนง่ส าคญัในประเทศนัน้ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะคนในครอบครัวเหล่านัน้ล้วนเป็น
คนท่ีมีความสามารถ และเขาจะไม่มีทางน าคนท่ีไร้ประสิทธิภาพมาท างานให้สิงคโปร์แม้ว่าจะเป็น
คนในสายเลือดก็ตาม เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กท่ีไม่มีอะไรดึงดูดเลยเม่ือเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี ้ยังมีความหลากหลายด้านเชือ้ชาติและศาสนา 
สิงคโปร์จึงต้องสามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา และต้องรักษาความหลากหลายนัน้ไว้โดยใช้ระบบ 
meritocracy๖๒  

แนวคดิท่ีตอ่เน่ืองมาจาก meritocracy คือ การเน้นความโปร่งใสและการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สิงคโปร์ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งในห้าประเทศท่ีมีความโปร่งใสมากท่ีสดุใน
โลก๖๓  แรงจูงใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของรัฐบาลสิงคโปร์ก็มาจากความต้องการท่ีจะดงึดดูการ
ลงทุนจากต่างชาติ  โดยการท าให้สิงคโปร์แตกต่างจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีความพร้อม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ ในภมูิภาคท่ีการทจุริตคอร์รัปชัน่มีให้เห็นอย่างแพร่หลาย สิ่งท่ีประเทศเล็ก
อย่างสิงคโปร์น ามาเป็นจุดขาย คือ ความโปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชัน่๖๔  Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB) จึงถูกก่อตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานอิสระตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๔๙๕ หรือก่อนท่ี
สิงคโปร์จะกลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีสืบสวนคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่
โดยเฉพาะ ซึ่งนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong เคยกล่าวไว้ว่า CPIB สามารถท าหน้าท่ี
ปราบปรามคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ  
ระบบการเมืองท่ีเน้นการไมท่จุริต (incorruptibility)๖๕ 

                                                   
๖๒ SG Press Centre, “Speech by Mr. Lee Kuan Yew, Minister Mentor, at the S. Rajaratnam Lecture, 09 April 2009, 5.30 
PM at Shangri-La Hotel,” http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/pmo/speech/S-20090409-
1.html (สืบค้นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๖๓ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013 (Berlin: Transparency International, 2013), 3. 
๖๔ BBC News, “Why does Singapore top so many tables?,” http://www.bbc.com/news/world-asia-24428567 (สืบค้นเม่ือ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๖๕ Corrupt Practices Investigation Bureau, “Speech by Prime Minister Lee Hsien Loong at CPIB’s 60th Anniversary 
Celebration,” 

 

http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/pmo/speech/S-20090409-1.html
http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/pmo/speech/S-20090409-1.html
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อย่างไรก็ดี การครองอ านาจอย่างยาวนานตลอด ๕๐ ปีของพรรค PAP ก็ไม่ได้เป็นไป 
อย่างไร้ข้อโต้แย้ง  มีหลายกรณีท่ีการด าเนินนโยบายบางอย่างไม่ได้ก่อให้เกิดผลดงัท่ีคาดไว้  หรือมี
การบังคับใช้นโยบายหรือกฎหมายท่ีเข้มงวดมากเกินไป จึงก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 
การท างานของ รัฐบาล  และในบางครั ง้  รัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายตอบโต้ 
การวิพากษ์วิจารณ์ดงักลา่ว ดงัตวัอยา่งท่ีจะน าเสนอในสว่นถดัไป   

ค) ตัวอย่างปัญหาจากการใช้อ านาจทางการเมือง 

สิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีระบบและการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  World Economic Forum ได้จัดให้สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งจากทัง้หมด ๑๔๘ 
ประเทศในแง่ประสิทธิภาพของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (Efficiency of legal framework in settling 
disputes) กับความโปร่งใสในการก าหนดนโยบายของรัฐบาล (Transparency of government 
policymaking)๖๖ ภาพลักษณ์ท่ีโปร่งใสและมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนับเป็น 
จดุแข็งประการหนึ่งของประเทศสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี การบงัคบัใช้กฎหมายในทางปฏิบตัิก็ยงัคงมี
ปัญหาในบางกรณี ซึ่งในส่วนนีจ้ะยกตัวอย่างปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้จากการบังคับใช้กฎหมาย  
๒ กรณี คือ การฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจากผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาลด้วยข้อหาหมิ่นประมาท และ
การปิดกัน้ส่ือ 

กรณีการฟ้องร้องผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยข้อหาหมิ่นประมาท มีรายงานว่าสมาชิกของ
พรรครัฐบาลหรือ People’s Action Party (PAP) ไม่เคยแพ้ในคดีหมิ่นประมาท หรือเคยตกลง 
ไกล่เกล่ียโดยไม่ได้รับค่าเสียหาย๖๗ ยกตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หนงัสือพิมพ์ International 
Herald Tribune ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์ดงักล่าวตีพิมพ์บทความท่ี
ชีน้ าว่านาย Lee Hsien Loong ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเล่นพรรคเล่นพวก (nepotism)  
คดีดังกล่าวจบลงด้วยการไกล่เกล่ียโดยท่ีหนังสือพิมพ์ดังกล่าวต้องจ่ายค่าเสียหายมูลค่า  
๑๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๖๘  ซึ่งส่ือต่างประเทศส านกัอ่ืนอย่าง The Economist  Bloomberg 
และ Financial Times ต่างก็เคยต้องจ่ายค่าเสียหายบนฐานหมิ่นประมาทผู้ น าสิงคโปร์มาแล้ว  
ล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศาลสูงของสิงคโปร์ก็ได้ตัดสินให้นาย Lee Hsien Loong ชนะคดี 

                                                                                                                                                   
http://app.cpib.gov.sg/data/website/doc/ManagePage/247/SPEECH%20BY%20PRIME%20MINISTER%20LEE%20HSIE
N%20LOONG%20AT%20CPIB_pdf.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๖๖ Klaus Schwap, ed., The Global Competitiveness Report, 341. 
๖๗ อ้างแล้ว 
๖๘ 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://app.cpib.gov.sg/data/website/doc/ManagePage/247/SPEECH%20BY%20PRIME%20MINISTER%20LEE%20HSIEN%20LOONG%20AT%20CPIB_pdf.pdf
http://app.cpib.gov.sg/data/website/doc/ManagePage/247/SPEECH%20BY%20PRIME%20MINISTER%20LEE%20HSIEN%20LOONG%20AT%20CPIB_pdf.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160101.pdf
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๒-๘ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ฟ้องหมิ่นประมาทนักเคล่ือนไหวทางการเมืองคนหนึ่ง  ซึ่งเขียนบทความในอินเตอร์เน็ตท่ี
วิพากษ์วิจารณ์วา่นายกรัฐมนตรีบริหารจดัการกองทนุ CPF อยา่งไมเ่หมาะสม๖๙  

การปิดกัน้ส่ือก็เป็นอีกหนึ่งตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้อ านาจทางการเมืองของรัฐบาล
ในการตอบโต้ผู้ ท่ี ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล  ดังตัวอย่างส่ือต่างประเทศท่ีโดนฟ้องด้วยข้อหา 
หมิ่นประมาทข้างต้น  ส่ือมวลชนในสิงคโปร์จึงถูกมองว่ามีลักษณะ “ปิดกัน้โดยตัวเอง ”  
(self-censorship) เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหากับรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ ควบคุมการตีพิมพ์และจ าหน่าย
หนงัสือพิมพ์หลกัในสิงคโปร์ทกุฉบบัผ่าน Singapore Press Holdings ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัพรรค 
PAP  นอกจากนี ้บริษัท Temasek ซึ่งเป็นบริษัทลงทนุของรัฐบาลยงัเป็นเจ้าของสถานีโทรทศัน์และ
วิทยผุา่น MediaCorp อีกด้วย๗๐ 

โดยสรุป ภาพรวมด้านการเมืองของสิงคโปร์ คือ การด าเนินนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลกัการส าคญัของพรรค PAP ท่ีบริหารประเทศสิงคโปร์มาตัง้แตแ่ยกประเทศ
ออกมาเป็นสาธารณรัฐอิสระ เน่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนักบั
ประเทศอ่ืนได้ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  อย่างไรก็ดี การท่ีสิงคโปร์ถูกปกครองด้วยพรรค
การเมืองเดียวมาตลอด ๕๐ ปี ก็ท าให้การเมืองของสิงคโปร์ไมมี่การถ่วงดลุอ านาจ เน่ืองจากอิทธิพล
ของพรรค PAP สามารถแผข่ยายไปถึงฝ่ายบริหาร นิตบิญัญตั ิตลุาการ และแม้แตส่ื่อมวลชน   

๒.๑.๒ นโยบายด้านความม่ันคงของสิงคโปร์ 

ในด้านความมัน่คง สิงคโปร์ด าเนินนโยบายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมัน่คงเพ่ือ
รักษาอธิปไตยมาตัง้แต่ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี พ.ศ. ๒๕๐๘  ส าหรับประเทศท่ีมี
ประชากรเชือ้สายจีนจ านวนมาก และมีท่ีตัง้ในภูมิภาคท่ีอิทธิพลด้านการทหารของสหรัฐอเมริกา
แพร่กระจายอยู่ตามฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศ และยังเป็นภูมิภาคท่ีมีจ านวนประชากร 
ชาวมสุลิมมากท่ีสดุในโลก สิงคโปร์ต้องพยายามวางตวัเป็นกลางทางด้านความมัน่คงโดยไม่เข้าเป็น
พนัธมิตรด้านการทหารกับประเทศใด๗๑ เน่ืองจากไม่ต้องการให้การเมืองด้านความมัน่คงระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ความมั่นคงด้านอาหาร เน่ืองจากสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและต้องน าเข้าอาหารจาก

                                                   
๖๙ The Nation, “Singapore PM wins defamation suit against activist,” November 7 (2014). 
๗๐ BBC News, “Singapore profile.” 
๗๑ Ali Mustafa, “Singapore: Small state, big weapons buyer,” Aljazeera, 28 March (2014), 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-arms-purchases-
2014320922191312.html (สืบค้นเม่ือ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๗). 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-arms-purchases-2014320922191312.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-arms-purchases-2014320922191312.html
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ต่างประเทศผ่านการค้าระหว่างประเทศ  ดังนัน้ สิงคโปร์จึงด าเนินนโยบายพึ่งพาตนเองโดย 
การสะสมอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัและฝึกบคุลากรด้านความมัน่คงจ านวนมาก 

ในหัวข้อนีจ้ะน าเสนอภาพรวมนโยบายด้านความมั่นคงของสิงคโปร์ โดยจะแบ่ง 
การน าเสนอออกเป็น ๓ ประเดน็ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ระบบและหน่วยงานด้านความม่ันคง 

นาย Lee Kuan Yew เคยกล่าวไว้ว่า ประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์ต้องการมีเพ่ือนให้ได้มาก
ท่ีสดุ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องมีอิสระในฐานะประเทศเอกราชด้วย๗๒  และวิสยัทศัน์ส าหรับสิงคโปร์
ของอดีตผู้ น าประเทศท่ีทรงอิทธิพล คือ การไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมืองและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ๗๓  ด้วยเหตนีุ ้สิงคโปร์จงึด าเนินนโยบายด้านความมัน่คงท่ีเน้นการพึง่พาตนเอง 

นโยบายความมั่นคงท่ีเน้นการพึ่งพาตนเองท าให้สิงคโปร์มีการสะสมอาวุธและฝึกฝน
บคุลากรด้านความมัน่คงจ านวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลสิงคโปร์มีคา่ใช้จ่ายด้านความมัน่คง
ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณประเทศทัง้หมด หรือประมาณ ๑๒ พันล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่ง
มากกวา่คร่ึงหนึง่ของประเทศมาเลเซีย ทัง้ท่ีสิงคโปร์มีจ านวนประชากรน้อยกว่ามาเลเซียถึงห้าเท่า๗๔  
นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงัมีนโยบายเกณฑ์ทหาร (National Service) โดยประชาชนชายทกุคนท่ีมีอาย ุ
๑๘ ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา ๒๒ – ๒๔ เดือน โดยสามารถเลือกว่าจะเข้ารับการฝึกท่ี
กองทพั (Singapore Armed Force - SAF) กองต ารวจ (Singapore Police Force – SPF) หรือกอง
ก าลงัพลเรือนป้องกนัตนเอง (Singapore Civil Defence Force - SCDF)  

SAF อยูภ่ายใต้กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) ซึง่บคุลากรส่วนมากมาจากทหาร
เกณฑ์ท่ีตัดสินใจรับราชการทหารต่อ  SAF มีนโยบายหลัก คือ การป้องปรามและการทูต 
(Deterrence and Diplomacy)๗๕ การป้องปรามในท่ีนีส้ะท้อนอยู่ในงบประมาณท่ีใช้จ่ายใน 
การซือ้อาวธุและบคุลากรป้องกนัประเทศ เพ่ือให้ประเทศขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ดเูข้มแข็งและยาก

                                                   
๗๒ SG Press Centre, “Speech by Mr. Lee Kuan Yew.” 
๗๓ Spiegel Online International, “Spiegel Interview with Singapore’s Lee Kuan Yew: “It’s stupid to be afraid,” 
http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-singapore-s-lee-kuan-yew-it-s-stupid-to-be-afraid-a-
369128.html (สืบค้นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๗๔ อ้างแล้ว 
๗๕ Ministry of Defence, “Defence Policy & Diplomacy,” 
http://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/defence_policy.html (สบืค้นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-singapore-s-lee-kuan-yew-it-s-stupid-to-be-afraid-a-369128.html
http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-singapore-s-lee-kuan-yew-it-s-stupid-to-be-afraid-a-369128.html
http://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/defence_policy.html
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๒-๑๐ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ต่อการรุกราน ส่วนการทูตก็เป็นไปในรูปแบบการดูงานหรือการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าท่ี  
ด้านความมัน่คงในแตล่ะประเทศในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงในภมูิภาค เป็นต้น 

SPF อยูภ่ายใต้กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs - MHA) ต ารวจของสิงคโปร์
ไ ด้ รับการ ฝึกแบบเ ดียวกับทหาร  สามารถพกพาอาวุธและมีอ านาจในการ เ ข้าจับกุม 
ผู้ ต้องสงสัย บุคลากรของ SPF ส่วนหนึ่งจะท างานให้กับกรมความมั่นคงภายใน หรือ Internal 
Security Department (ISD) ซึ่งอยู่ภายใต้ MHA เช่นกัน โดย ISD เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้าน
ขา่วกรอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับมือกบัการก่อการร้าย  

SCDF เ ป็นหน่วยงานหลัก ท่ี รับผิ ดชอบการแ ก้ ไข และ ป้องกัน เหตุฉุก เ ฉิน  เช่น  
การเกิดเพลิงไหม้ ให้บริการรถพยาบาล ทัง้ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉกุเฉิน อยู่ภายใต้ 
MHA เชน่กนั 

ข) ยุทธศาสตร์ Total Defence 

ในปัจจบุนั สิงคโปร์ใช้ยุทธศาสตร์ป้องกนัตวัเองแบบองค์รวมท่ีเรียกว่า Total Defence ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายด้านความมัน่คง ๕ ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ด้านการทหาร (Military defence) รับผิดชอบโดย SAF เน่ืองจากจ านวนประชากรของ
สิงคโปร์มีจ ากัด ก าลงัทหารส่วนมากจึงมาจากทหารเกณฑ์ มีหน้าท่ีหลกั คือ ป้องกันประเทศจาก
การรุกรานภายนอก รวมไปถึงการรับมือผู้ก่อการร้าย  

(๒) ด้านพลเรือน (Civil defence) รับผิดชอบโดย SCDF ซึ่งจะฝึกฝนอาสาสมคัรโดย 
มีเป้าหมายหลัก คือ ให้ประชาชนสิงคโปร์ทุกคนมีความพร้อมเม่ือประสบภาวะฉุกเฉิน เช่น หลัก 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การอพยพ และการจดัหาท่ีหลบภัย รวมไปถึงการเฝ้าระวงัและแจ้งเหตุ
ดว่นเหตรุ้ายด้วย 

(๓) ด้านเศรษฐกิจ (Economic defence) มีเป้าหมาย คือ ท าให้สิงคโปร์สามารถแข่งขนัได้
ในเวทีโลก และป้องกันไม่ใ ห้ เศรษฐกิจของสิงคโปร์ได้ รับผลกระทบเม่ือเกิดวิกฤติ  โดย 
การออกมาตรการตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถช่วยเหลือธุรกิจให้ด าเนินตอ่ไปได้ และการเก็บออมทรัพยากร
ไว้ใช้เม่ือยามคบัขนั 

(๔) ด้านสงัคม (Social defence) มุ่งเน้นท่ีการป้องกนัไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่าง 
เชือ้ชาติและศาสนาในสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือคนยากจนและคนด้อยโอกาส โดย 
ไมค่ านงึถึงเชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา อาย ุหรือสญัชาต ิ



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๑ 

(๕) ด้านจิตวิญญาณ (Psychological defence) มุ่ ง เ น้นให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ 
มีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอ่ประเทศของตน อนัจะท าให้เกิดความรักและหวงแหนชาติและ
เตม็ใจท่ีจะป้องกนัประเทศในท่ีสดุ 

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ คา่นิยมเร่ืองความมัน่คงของประเทศจะถกูปลกูฝังให้แก่เด็กและเยาวชน
ผ่านนโยบาย NE ซึ่งหนึ่งในหลักการ คือ สิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองได้ เป็นการตอกย า้ว่าหน้าท่ี
ป้องกันประเทศเป็นของประชาชนสิงคโปร์ทุกคน  นอกจากนี ้วนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ของทุกปียงัถูก
ก าหนดให้เป็นวนั Total Defence ด้วย  ซึ่งการเน้นความส าคญัของความมัน่คงอาจเป็นผลมาจาก
ความผิดหวงัในเจ้าอาณานิคมองักฤษท่ีไมส่ามารถปกป้องสิงคโปร์จากกองทพัญ่ีปุ่ นได้ ประกอบกบั
ความต้องการเป็นอิสระจากการเมืองด้านความมัน่คงระหว่างมหาอ านาจ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้สิงคโปร์เลือกด าเนินนโยบายความมั่นคงท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง 
มากกวา่เลือกท่ีจะเป็นพนัธมิตรทางการทหารกบัตา่งประเทศ 

ค) ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความม่ันคงภายในประเทศ  

สิงคโปร์ก่อตัง้ประเทศขึน้ท่ามกลางภาวะสงครามเย็น ประวตัิศาสตร์การเป็นอาณานิคม
และการถูกรุกรานจากกองทัพญ่ีปุ่ นท าให้รัฐบาลด าเนินนโยบายท่ีเด็ดขาดและบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งเคร่งครัดเพ่ือรักษาอ านาจอธิปไตยของประเทศ  แม้ว่าในปัจจบุนัความขดัแย้งระหว่างประเทศ
จะลดระดบัลงไปมาก แตรั่ฐบาลสิงคโปร์ยงัต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมัน่คงในรูปแบบ
การก่อการร้ายข้ามชาติ ความไม่สงบภายในประเทศ และความมั่นคงด้านอาหาร  ในส่วนนีจ้ะ
น าเสนอตวัอยา่งการจดัการกบัปัญหาความมัน่คงของรัฐบาลสิงคโปร์ในสามกรณีดงักลา่ว 

ความพยายามก่อการร้ายท่ีสถานทูตอเมริกาในสิงคโปร์ถูกเปิดโปงเม่ือเดือนธันวาคมปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกลุ่มก่อการร้าย JI วางแผนโจมตีสถานทูตของหลายประเทศท่ีตัง้อยู่ในสิงคโปร์ 
เช่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และอิสราเอล รวมทัง้สถานท่ีตัง้บริษัทสัญชาติอเมริกันอีก 
หลายแห่ง  หลังเหตกุารณ์โจมตีตึก World Trade Center ท่ีนครนิวยอร์ก ได้น าไปสู่การจบักุมผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกบั กลุ่มก่อการร้าย Al-Qaeda จ านวนมาก  และในจ านวนผู้ถกูจบักมุนี ้ก็มีผู้ ท่ีล่วงรู้ 
การลอบวางแผนโจมตีของกลุ่ม JI ท่ีให้การรับสารภาพด้วย  เม่ือ ISD ได้รับข่าวกรองเก่ียวกบัแผน
ลอบโจมตีดงักล่าวจากหน่วยงานต่างประเทศ จึงได้เข้ากวาดล้างและจบักมุกลุ่ม JI ในสิงคโปร์ได้
ทัง้หมด ๑๕ คน และจบัอีก ๒๑ คน ในเดือนตลุาคมปีถดัมา๗๖ 

                                                   
๗๖ Ministry of Home Affairs, The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism (Singapore: Government of 
Singapore, 2003), 11-13. 
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๒-๑๒ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

การชมุนมุประท้วงครัง้ใหญ่ล่าสดุในสิงคโปร์เกิดขึน้เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย 
ผู้ ประท้วงกว่าส่ีพันคนรวมตัวกันในสวนสาธารณะ  Hong Lim ท่ีมี Speaker’s Corner อันเป็น
สถานท่ีให้ประชาชนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อสาธารณะได้  (แต่ต้อง
ลงทะเบียนใช้สถานท่ีกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ National Parks Board ก่อน) การประท้วง
ดงักล่าวมีสาเหตมุาจากความไม่พอใจของประชาชนตอ่การเพิ่มขึน้ของแรงงานตา่งชาติในสิงคโปร์  
ท่ีส่งผลให้เกิดความแออดัในบริการขนส่งสาธารณะ๗๗  แม้ว่าการชมุนุมประท้วงดงักล่าวด าเนินไป
อย่างสงบเป็นเวลา ๓ ชัว่โมง แตภ่ายหลงัได้มีรายงานจากกลุ่มผู้จดัประท้วงว่า มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
คอยเข้ามาสอบถามถึงแผนของกลุ่มผู้ ประท้วงตลอดเวลา และยังห้ามไม่ให้ผู้ ประท้วงเผาหุ่น
เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูท่ีดแูลระบบขนส่งในสิงคโปร์ ซึ่งแผนการดงักล่าวเคยถูกยกขึน้มาพดูคยุระหว่าง
ผู้น ากลุ่มเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้๗๘  แม้การประท้วงดังกล่าวจะไม่ได้มีการจับกุมผู้ ใด แต่ก็สะท้อน 
ให้เห็นถึงการเฝ้าระวงั ตดิตาม และสงัเกตการณ์อยา่งใกล้ชิดของเจ้าหน้าท่ี 

ความมัน่คงด้านอาหารเป็นอีกหนึ่งความท้าท้ายด้านความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ท่ีมี
ทรัพยากรจ ากัดและต้องพึ่งพาการน าเข้าอาหารจากต่างประเทศ  ความมั่นคงด้านอาหารใน
สิงคโปร์อาจแบ่งได้เป็นสองแบบ แบบท่ีหนึ่ง คือ ความปลอดภัยและคณุภาพของอาหารท่ีน าเข้า
จากต่างประเทศ โดยมี Agri Food & Veterinary Authority (AVA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตาม
กฎหมาย (statutory body) ท่ีอยู่ภายใต้  Ministry of National Development ก ากับดูแลอยู่
(รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดบูทท่ี ๓ หวัข้อ ๓.๖.๓ การคุ้มครองความปลอดภยัในอาหาร)  แบบท่ี
สอง คือ การมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอตอ่การบริโภคภายในประเทศ สิงคโปร์ต้องน าเข้าอาหารจาก
ต่างประเทศถึงร้อยละ ๙๐ ของปริมาณท่ีต้องการบริโภคทัง้หมด เน่ืองจากพืน้ท่ีเพาะปลูกและ
เกษตรกรรมคดิเป็นแคร้่อยละ ๑ ของพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศ๗๙  ซึ่งสิงคโปร์มีการน าเข้าอาหารจาก
หลายประเทศทัง้ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง ไทยและอินโดนีเซีย ไปจนถึงอาร์เจนตินาและอรุุกวยั เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการพึง่พาการน าเข้าอาหารจากประเทศใดประเทศหนึ่ง  ความมัน่คงด้านอาหารจึง
เป็นอีกเหตุผลส าคญัท่ีสิงคโปร์พยายามวางตวัเป็นกลางในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือไม่ให้ความ
ขดัแย้งทางทหารและความมัน่คงกระทบความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งประเทศ  

                                                   
๗๗ Bloomberg, “Singapore protest exposes voter worries about immigration,” February 18 (2013), News. 
๗๘ Andrew Loh, “Effigy burning – would Gilbert Goh be breaking the law?,” 
http://www.theonlinecitizen.com/2014/01/effigy-burning-would-gilbert-goh-be-breaking-the-law/ (สืบค้นเม่ือ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๗๙ Australian Trade Commission, “Food and Beverage to Singapore,” http://www.austrade.gov.au/Export/Export-
Markets/Countries/Singapore/Industries/Food-and-beverage#.VKtp4SuUeak (สืบค้นเม่ือ ๖ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.theonlinecitizen.com/2014/01/effigy-burning-would-gilbert-goh-be-breaking-the-law/
http://www.austrade.gov.au/Export/Export-Markets/Countries/Singapore/Industries/Food-and-beverage#.VKtp4SuUeak
http://www.austrade.gov.au/Export/Export-Markets/Countries/Singapore/Industries/Food-and-beverage#.VKtp4SuUeak
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๓ 

โดยสรุป สิงคโปร์มีนโยบายด้านความมั่นคงท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง  ท าให้ รัฐบาล 
ทุ่มงบประมาณด้านความมั่นคงเป็นจ านวนมาก งบประมาณเหล่านีส้่วนหนึ่งน าไปจัดสรรให้
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คงภายใต้กระทรวงกลาโหมและมหาดไทย  ซึ่งพิสูจน์แล้ว
ว่ามีประสิทธิภาพในการรับมือเหตุการณ์ก่อการร้ายและความไม่สงบในประเทศ ดังท่ีน าเสนอ
ข้างต้น  ในขณะเดียวกนั รัฐบาลสิงคโปร์ก็ด าเนินนโยบายท่ีเป็นมิตรกบัทุกประเทศให้มากท่ีสดุโดย
ไมเ่ข้าเป็นพนัธมิตรทางการทหารเพ่ือไม่ให้ความขดัแย้งระหว่างประเทศกระทบตอ่เศรษฐกิจการค้า
ระหวา่งประเทศจนน าไปสูปั่ญหาความมัน่คงด้านอาหารในท่ีสดุ 

๒.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความม่ันคงที่สิงคโปร์ท าไว้กับ
ประเทศอ่ืน หรือองค์การระหว่างประเทศ  

ดังท่ีกล่าวไว้แล้ว สิงคโปร์ไม่เข้าเป็นพันธมิตรทางการทหารกับประเทศใดด้วยเหตุผล 
ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในระดับสูง   
จงึไมต้่องการให้ข้อพิพาทด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศอ่ืนกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจการค้าของสิงคโปร์กบัประเทศคูพ่ิพาท  นอกจากนี ้ประสบการณ์จากการเป็นอาณานิคม
ในอดีตท าให้สิงคโปร์มีความต้องการพึง่ตนเองมากกวา่เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบัมหาอ านาจ  

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์มีข้อตกลงด้านการเมืองและความมั่นคงอยู่บ้าง  ซึ่งส่วนมากเป็น 
ความตกลงท่ีท ากบัประเทศอาเซียน หลงัการแยกประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระได้ไม่นาน สิงคโปร์
ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นการเสริมสถานะความเป็นรัฐเอกราชของ
ประเทศท่ีมีศกัดิแ์ละสิทธิเท่าเทียมกบัประเทศอ่ืน  ในขณะนัน้ อาเซียนถือเป็นองค์กรความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมัน่คง เน่ืองจากถกูก่อตัง้ขึน้เพ่ือตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ีก าลงัขยายตวัใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ความตกลงอาเซียนโดยทัว่ไปมีความยืดหยุ่นสงูและมีลกัษณะไม่
ผูกมัดประเทศภาคีมาก จึงให้อิสระแก่สิงคโปร์ในการด าเนินนโยบายด้านความมัน่คงของตนเอง
ด้วย  ความตกลงท่ีส าคญัได้แก่ 

๒.๒.๑ ASEAN Declaration 

มีช่ือเรียกในภาษาไทยว่า ปฏิญญาอาเซียน ได้รับการลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
ดัง้เดิม ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๑๐ ท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปฏิญญาดังกล่าวจึงมีอีกช่ือหนึ่งว่า  Bangkok 
Declaration ซึ่งถือเป็นเอกสารก่อตัง้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 
ท าให้วันลงนามในปฏิญญานี ้คือ วันท่ี ๘ สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น วันอาเซียน (ASEAN Day) 
วตัถปุระสงค์หลกัของการออกปฏิญญาฉบบันี ้คือ เพ่ือป้องกนัการแพร่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต์
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
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๒-๑๔ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ในช่วงนัน้ สิงคโปร์เพิ่งแยกตวัออกมาเป็นรัฐเอกราชได้เพียงแค่ ๒ ปี การเข้าร่วมเป็นภาคี
ข้อตกลงระหวา่งประเทศกบัประเทศเพ่ือนบ้านถือเป็นวิธีหนึง่ในการแสวงหาการยอมรับจากเวทีโลก 
วา่สิงคโปร์เป็นหนึง่ในประเทศเอกราชท่ีมีศกัดิแ์ละสิทธิเทียบเท่ากบัประเทศอ่ืน  นอกจากนี ้ช่วงแรก
ของการก่อตัง้ประเทศสิงคโปร์ยงัเป็นช่วงสงครามเย็น ซึ่งอิทธิพลของแนวคิดคอมมิวนิสต์ก าลงัแผ่
ขยายในภูมิภาค ปฏิญญาดงักล่าวจึงถือว่ามีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อสิงคโปร์ การเข้าร่วม
เจรจาและลงนามในปฏิญญานีท้ าให้สิงคโปร์เป็นหนึง่ในห้าประเทศก่อตัง้อาเซียน 

อย่างไรก็ดี  ปฏิญญาอาเซียนท่ีน าไปสู่การจัดตัง้อาเซียนนัน้  มีความยาวเพียงแค ่
สองหน้ากระดาษ มีการระบุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของอาเซียนอย่างกว้าง ๆ เพียงแค่ ๗ ข้อ 
ได้แก่ การพฒันาทางเศรษฐกิจ สนัติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิก ความชว่ยเหลือระหวา่งประเทศ และการยกระดบัความกินดีอยู่ดีของประชาชน เป็นต้น  ซึ่ง
ไมไ่ด้มีผลผกูพนัประเทศภาคีมากนกั  เน่ืองจากสภาพการเมืองระหว่างประเทศยคุสงครามเย็นและ
การท่ีประเทศสมาชิกทัง้หมดยกเว้นประเทศไทยเพิ่งได้รับเอกราชและก าลงัอยู่ในช่วงก่อตัง้ประเทศ 
ท าให้ประเทศสมาชิกต้องให้ความส าคญักบักิจการภายในประเทศก่อน 

๒.๒.๒ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 

หรือช่ือในภาษาไทยว่า สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ได้รับการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้ น าอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้แรกท่ี 
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งขณะนัน้อาเซียนยัง
ประกอบด้วย ๕ ประเทศสมาชิกดัง้เดิม คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเหลือได้ลงนามในสนธิสญัญาฉบบันีใ้นภายหลงั นอกจากนีย้งัมีประเทศ
ภาคีนอกอาเซียนท่ีลงนามใน TAC ด้วย ได้แก่ อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น ปากีสถาน เกาหลีใต้ รัสเซีย 
นิวซีแลนด์  มองโกเลีย ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส ติมอร์ตะวันออก บงัคลาเทศ ศรีลงักา เกาหลีเหนือ 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป 

วตัถปุระสงค์ของ TAC คือ เพ่ือวางหลกัการพืน้ฐานความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี มีหลกัการ
ส าคญั ๖ ประการ ดงันี ้

(๑) การเคารพในเอกราช อ านาจอธิปไตย ความเท่าเทียม ความมัน่คงของดินแดน และ
เอกลกัษณ์ของชาตขิองทกุประเทศ 

(๒) สิทธิของแต่ละประเทศท่ีจะด ารงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซง การโค่นล้ม และ 
การกดข่ีขม่เหงจากภายนอก 

(๓) การไมแ่ทรกแซงกิจการภายในของรัฐภาคี 
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(๔) การระงบัข้อพิพาทด้วยสนัตวิิธี 

(๕) การไมใ่ช้การขม่ขูห่รือก าลงัทางทหาร 

(๖) ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งรัฐภาคี 

สนธิสญัญาฉบบันีเ้ป็นท่ีมาของข้อถกเถียงและค าวิจารณ์ต่ออาเซียนว่าเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศท่ีไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาภาคประชาชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัการ
ข้อ ๓ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน   เ น่ืองจากในช่วง ท่ีสนธิสัญญาฉบับนีอ้อกมานัน้  
รัฐภาคีหลายประเทศมีการปราบปรามกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศ  เช่น 
เหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนตุลาคมปี  พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือ
เพียง ๘ เดือน นบัจากวนัท่ี TAC ได้รับการลงนามจากรัฐสมาชิก ฟิลิปปินส์ในขณะนัน้ก็อยู่ภายใต้
การปกครองของประธานาธิบดี  Ferdinand Marcos ท่ีปกครองประเทศด้วยกฎอัยการศึก  
(Martial law) ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้น การท่ีรัฐภาคีลงนามว่าจะไม่ 
เข้าแทรกแซงกิจการภายในของกนัและกันท าให้เกิดข้อวิจารณ์ว่า TAC เป็นเสมือนการรับประกัน
อ านาจของรัฐบาลประเทศหนึ่ง แลกกับการวางเฉยต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยรัฐบาลในอีกประเทศหนึง่   

ส าหรับประเทศท่ีเพิ่งได้เอกราชและอยู่ท่ามกลางความขดัแย้งในภูมิภาคช่วงสงครามเย็น
อย่างสิงคโปร์แล้ว การเข้าร่วมใน TAC ซึ่ง เน้นหลักการไม่ก้าวก่ายกิจการภายในก็ ถือว่า 
เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลสิงคโปร์  นอกจากนี ้หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในยังเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนไม่คอ่ยก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิใน
ประเทศสมาชิก เน่ืองจากประเทศท่ีไม่ปฏิบตัิตามความตกลงจะไม่ได้รับความกดดนัจากประเทศ
สมาชิกประเทศอ่ืน 

๒.๒.๓ Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) 

หรือท่ีรู้จกัในภาษาไทยว่า สนธิสญัญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้รับการลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ท่ีกรุงเทพมหานคร  มีเนือ้หา
สาระส าคญั คือ เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และน่านน า้อาณาเขตประเทศสมาชิก
เป็นเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ มีทัง้หมด ๒๒ มาตรา  

เนือ้หาท่ีส าคญัของ SEANWFZ คือ รัฐภาคีจะไม่พฒันา ผลิต แสวงหา ครอบครอง ทดลอง 
ใช้  จัดเก็บ หรือมีอิทธิพลเหนืออาวุธนิวเคลียร์   และจะไม่ทิ ง้  หรืออนุญาตให้รัฐอ่ืนรัฐใด 
น ากากกัมมนัตภาพรังสีนิวเคลียร์มาทิง้ในเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ตามสนธิสญัญานี  ้(มาตรา ๓) 
อย่างไรก็ดี การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือยกระดบัพัฒนาการทาง
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๒-๑๖ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสงัคมสามารถท าได้ตามมาตรา ๔ โดยต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ี
ก าหนดโดย International Atomic Energy Agency (IAEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศท่ี
ก ากบัดแูลการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์  

หากเกิดสถานการณ์ท่ีดนู่าสงสยัว่าอาจมีการละเมิดบทบญัญัติในสนธิสญัญานี  ้รัฐภาคี
หนึง่มีสิทธิท่ีจะขอให้อีกรัฐภาคีหนึ่งชีแ้จง ซึ่งรัฐภาคีท่ีถกูขอร้องให้ชีแ้จงต้องปฏิบตัิตามภายในเวลา
อนัเหมาะสม (มาตรา ๑๒) และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีให้ใช้สนัติวิธี หากไม่สามารถ 
ตกลงกันได้ภายในหนึ่งเดือน ควรส่งเร่ืองให้ศาลโลกพิจารณา โดยต้องได้รับความยินยอมจาก
ประเทศคูก่รณีด้วย (มาตรา ๒๑) 

เช่นเดียวกับสนธิสญัญาอาเซียนหลายฉบบัท่ีมีเนือ้หาค่อนข้างยืดหยุ่น  SEANWFZ เองก็
ไม่ได้มีข้อผูกมดัต่อรัฐภาคีมากนัก เช่น มาตรา ๑๒ ก็ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษหากรัฐภาคีปฏิเสธ 
ท่ีจะชีแ้จงสถานการณ์ท่ีน่าสงสัย และไม่ได้ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการให้ค าชีแ้จง ซึ่งอาจ 
ท าให้สถานการณ์ลุกลามได้  อย่างไรก็ดี สนธิสัญญาฉบับนีถื้อว่ามีประโยชน์ต่อสิงคโปร์ท่ีเป็น
ประเทศขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรหรือพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับพฒันาพลงังานนิวเคลียร์  แตต้่องอยู่
ทา่มกลางประเทศท่ีมีอิทธิพลทางการทหารของประเทศมหาอ านาจท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์ปกคลมุ  การ
เข้าร่วมในสนธิสญัญาดงักล่าวจึงเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจให้สิงคโปร์ว่าตนจะไม่ถูกคกุคาม
ด้วยอาวธุนิวเคลียร์จากประเทศอ่ืน  

๒.๒.๔ ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

มีช่ือเรียกภาษาไทยว่า  อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ได้รับ 
การลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐภาคีได้ให้สตัยาบนัเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในอาเซียนท่ีส าคัญในการต่อต้าน ป้องกัน และปราบปรามการก่อการร้าย 
ประกอบด้วย ๒๓ มาตรา ท่ีส าคญัได้แก่ 

มาตรา ๓ รัฐภาคีควรด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในอนุสัญญา โดยค านึงถึง 
หลกัความเสมอภาคทางอธิปไตย ความมัน่คงทางดินแดน และการไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของรัฐ
สมาชิก 

มาตรา ๗ ระบขุอบเขตอ านาจศาลของแตล่ะประเทศ คือ ในกรณีท่ีการกระท าความผิดนัน้
เกิดขึน้ในดินแดนของรัฐหนึ่ง หรือบนเรือหรือเคร่ืองบินท่ีจดทะเบียนเป็นของรัฐนัน้ หรือกระท าโดย
พลเมืองของประเทศนัน้ 

มาตรา ๑๓ การส่งผู้ ร้ายข้ามแดน ให้เป็นไปตามสนธิสญัญาส่งผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีประเทศท่ี
เก่ียวข้องได้ท าไว้ก่อนหน้าอนสุญัญาฉบบันี ้หากไมมี่ให้ใช้อนสุญัญานีเ้ป็นฐานในการเจรจา 
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มาตรา ๑๔ ให้การยกเว้นความผิดท่ีเก่ียวกบัการเมืองจากบทบญัญัตใินอนสุญัญาฉบบันี ้

ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วในเบือ้งต้นว่า สิงคโปร์เคยประสบเหตกุารณ์ความพยายามก่อการร้ายใน
ประเทศโดยกลุ่ม JI เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หลงัจากนัน้ การก่อการร้ายได้เกิดขึน้บ่อยครัง้ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น การวางระเบิดท่ีเกาะบาหลีโดยกลุ่ม JI เช่นกนัในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งท าให้ทัง้สิงคโปร์และประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ตระหนักถึงภัยคุกคามของ 
การก่อการร้ายอย่างกลุ่ม JI ซึ่งไม่ได้ปฏิบตัิการอยู่ภายในประเทศเดียวเท่านัน้  อนสุญัญาดงักล่าว
จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกและสิงคโปร์ในการร่วมมือกันป้องกันและปราบปราม  
การก่อการร้าย 

เช่นเดียวกับความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม ความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการเมืองและความมัน่คง ๔ ฉบบัด้านบนไม่ได้ส่งผลในทางปฏิบตัิเท่าใดนกั เน่ืองจาก
ความตกลงระหว่างประเทศทัง้  ๔ ฉบับไม่ได้รับการตราเป็นกฎหมายภายในของสิงคโปร์  
จึงไม่สามารถใช้บงัคบัในสิงคโปร์ได้อย่างสมบูรณ์  อย่างไรก็ดี กฎหมายส่วนใหญ่ของสิงคโปร์มี 
ความทนัสมยัและได้มาตรฐานสากลเน่ืองจากส่วนหนึ่งเป็นกฎหมายท่ีเพิ่งตราเม่ือก่อตัง้ประเทศ 
(ชว่ง ๕๐ ปีท่ีผา่นมา) และอีกสว่นเป็นกฎหมายท่ีรับมาจากประเทศมหาอ านาจอย่างองักฤษซึ่งเป็น
เจ้าอาณานิคม  ดงันัน้ ความตกลงระหว่างประเทศท่ีสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีแล้วน ามาบญัญัติเป็น
กฎหมายภายในสว่นมากจงึเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการค้าซึ่งมีพลวตัสงูและเก่ียวข้อง
กบัผลประโยชน์แหง่ชาตขิองสิงคโปร์ในหลายด้าน    

อยา่งไรก็ดี มีสนธิสญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทนุ ๒ ฉบบัท่ี
สิงคโปร์เป็นภาคี แล้วมีการตราออกเป็นกฎหมายภายในซึ่งมีผลทางด้านการเมืองและ 
ความมัน่คงในประเทศสิงคโปร์ด้วย ได้แก่ WTO Agreement on Government Procurement และ 
Basel Convention on the Control of Hazardous Wastes and Their Disposal 

๒.๒.๕ WTO Agreement on Government Procurement 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐสภาสิงคโปร์ได้พิจารณาร่างรัฐบญัญัติ Government Procurement 
Bill ซึง่มีเนือ้หาหลกั คือ รัฐบาลสิงคโปร์ต้องท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการโดยไม่ให้ความ
อนุเคราะห์แก่บริษัทสัญชาติสิงคโปร์มากไปกว่าบริษัทต่างชาติ   ในปีเดียวกันนัน้ รัฐบัญญัติ 
Government Procurement Act (Chapter 120) จึงได้รับการลงมติโดยรัฐสภาและมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่นัน้มา (รายละเอียดเนือ้หาของกฎหมาย กรุณาดูบทท่ี ๓ หัวข้อ ๓.๙.๑ ภาพรวมของ 
วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง) 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๑๘ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

ท่ีมาของกฎหมายฉบบันี ้คือ ความตกลงว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐขององค์การ
การค้าโลก (WTO Agreement on Government Procurement) ซึ่งจัดท าขึน้ในเดือนเมษายน ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และสิงคโปร์ได้เข้าร่วมความตกลงดงักล่าวในเดือนตลุาคมปีเดียวกนั  ซึ่งความตกลง
ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐขององค์การการค้าโลกถือเป็นความตกลงด้านการค้าท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม โดยรัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติใน 
การท าสัญญาจัดซือ้จัดจ้างสินค้าและบริการ  อย่างไรก็ดี ความตกลงดงักล่าวมีผลกระทบทาง
การเมืองด้วย เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกบัระเบียบวิธีปฏิบตัขิองภาครัฐ   

ในการพิจารณาร่างกฎหมายครัง้ท่ีสองในรัฐสภา รัฐบาลสิงคโปร์ในขณะนัน้ได้อธิบายว่า
ก่อนท่ีจะลงนามในความตกลงดงักล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ไม่เคยเลือกปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้างอยู่
แล้ว การตรารัฐบญัญัติมารองรับความตกลงจึงจะไม่เพิ่มภาระแก่รัฐบาลเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิ
อยูเ่ดมิ๘๐ อาจกล่าวได้ว่า การตรารัฐบญัญัติดงักล่าวเป็นการช่วยเพิ่มความมัน่ใจแก่บริษัทตา่งชาติ
ว่ารัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม อันจะเป็นผลดีต่อการค้าและ 
การลงทนุจากตา่งประเทศ ซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้ว มีประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกอีกแค่ ๔๒ 
ประเทศ ท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศฉบบันี ้๘๑ การท่ีความตกลงดงักล่าวมี
ความสอดคล้องกบัวิธีปฏิบตัิเดิมของราชการอยู่แล้ว ก็น่าจะเป็นสาเหตใุห้รัฐบญัญัติ Government 
Procurement Act (Chapter 120) มีบทบญัญัติเพียงแค่ ๒๖ มาตรา และไม่มีกฎหมายล าดบัรอง
มาขยาย 

๒.๒.๖ Basel Convention on the Control of Hazardous Wastes and Their Disposal 

ร่างรัฐบัญญัติ Hazardous Wastes (Export, Import and Transit) Bill ถูกพิจารณาโดย
รัฐสภาสิ งคโป ร์ ในปี เ ดียวกับ  Government Procurement Bill (พ .ศ .  ๒๕๔๐)  รัฐบัญญัติ 
Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act  (Chapter 122A) ไ ด้ รับมติ
เห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้ในปีเดียวกันเพ่ือควบคุมการส่งออก น าเข้า และขนส่ง 
ของเสียท่ีเป็นอันตราย (รายละเอียดเนือ้หาของกฎหมาย กรุณาดูบทท่ี ๓ หัวข้อ ๓.๗.๒  
การป้องกันมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)  เช่นเดียวกับกรณี Government Procurement 
Bill ข้างต้น ร่างรัฐบัญญัติ Hazardous Wastes (Export, Import and Transit) Bill ก็มีท่ีมาจาก 
ความตกลงระหว่างประเทศ คือ Basel Convention on the Control of Hazardous Wastes and 

                                                   
๘๐ Simon S C Tay, “The Singapore Legal System,” 474. 
๘๑ World Trade Organization, “Agreement on Government Procurement: Parties, Observers, and Accessions,” 
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm (สืบค้นเม่ือ ๖ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๒-๑๙ 

Their Disposal หรือท่ีเ รียกว่า  Basel Convention ซึ่งสิงคโปร์เข้า ร่วมโดยการลงนามเม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๓๙  

Basel Convention เป็นความพยายามของนานาชาติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนหลักทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในช่วง
ศตวรรษท่ีผา่นมา อตุสาหกรรมการผลิตก่อให้เกิดขยะและของเสียจ านวนมากจนผู้ประกอบการบาง
รายได้ใช้วิธีส่งออกของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไปยังประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศใน 
ทวีปแอฟริกาและยุโรปตะวนัออกจนท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศเหล่านัน้  
Basel Convention จึงได้รับการจัดท าขึน้และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕๘๒ เพ่ือกระตุ้ นให้
รัฐบาลมีมาตรการจัดการกับการค้าของเสียท่ีเป็นอันตราย (trade in hazardous wastes) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
ความตกลงดงักลา่วจงึมีความเก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจการค้า การเมืองและความมัน่คงด้วย 

อย่างไรก็ดี ตรงข้ามกับกรณี Government Procurement Act (Chapter 120) รัฐบญัญัติ
Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act (Chapter 122A) ท่ีตราขึน้เพ่ือ
รองรับ Basel Convention นัน้ก าหนดรายละเอียดและหลักการท่ีรัฐบาลต้องปฏิบัติตามใน 
การน าเข้า ส่งออก และขนส่งของเสียท่ีเป็นอันตราย โดยมีเนือ้หาทัง้หมด ๔๘ มาตรา และ
เอกสารแนบท้ายอีกหนึ่งฉบบั  อย่างไรก็ดี เนือ้หาของรัฐบญัญัติ Hazardous Waste (Control of 
Export, Import and Transit) Act (Chapter 122A) นั น้ ก ลับ ไ ม่ ไ ด้ น า เ อ าหลัก กา ร ส า คัญ 
๓ ประการของ Basel Convention บญัญตัเิข้าไปด้วย คือ  

(๑) ประเทศท่ีน าเข้าของเสียท่ีเป็นอนัตรายนัน้ต้องได้รับการชีแ้จ้งลกัษณะท่ีแท้จริงของของ
เสียนัน้ลว่งหน้าก่อนท่ีจะมีการน าเข้า (Prior informed consent) 

(๒) ห้ามไม่ให้ประเทศภาคีท าการค้าของเสียกับประเทศท่ีไม่ใช่ภาคี (Prohibition of trade 
with non-parties) 

(๓) หากการสง่ออกของเสียนัน้ไมไ่ด้เป็นไปตามมาตรฐานและขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ใน Basel 
Convention หรือรัฐบาลมีเหตใุห้เช่ือว่าของเสียท่ีน าเข้ามานัน้ไม่ได้รับการจดัการท่ีถกูต้องตามหลกั
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน ให้ประเทศท่ีส่งออกของเสียนัน้ต้องรับเอา
ของเสียนัน้กลบัไป (Duty to re-import wastes not properly exported) 

                                                   
๘๒ Secretariat of the Basel Convention, “Overview,” 
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx (สืบค้นเม่ือ ๖ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๒-๒๐ บทที่ ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศสิงคโปร์ 

นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงัใช้เวลาถึง ๔ ปี ในการพิจารณาเข้าร่วม Basel Convention ซึ่งต่าง
จากกรณี WTO Agreement on Government Procurement ท่ีสิงคโปร์เข้าร่วมในปีเดียวกับท่ี 
ความตกลงดงักลา่วออกมา  หากพิจารณาประเด็นนีค้วบคูก่บัการท่ีสิงคโปร์ไม่ได้น าหลกัการ ๓ ข้อ 
ข้างต้นของ Basel Convention มาไว้ในกฎหมายภายใน ท่าทีดงักล่าวของรัฐบาลสิงคโปร์อาจมี
สาเหตจุากการท่ีสิงคโปร์เองเป็นประเทศท่ีต้องส่งออกของเสียไปนอกประเทศเน่ืองจากข้อจ ากัด 
ด้านขนาดพืน้ท่ี  อยา่งไรก็ดี มาตรการการจดัการขยะและของเสียในสิงคโปร์นัน้ได้รับการยอมรับว่า
มีประสิทธิภาพสงูอยูแ่ล้ว๘๓เน่ืองจากสิงคโปร์มีการตรากฎหมายเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ
ของส่วนรวมก่อนท่ีจะเข้าร่วม Basel Convention นั่นก็คือ Environmental Public Health Act 
(Chapter 95) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงอาจกล่าวได้ว่า การท่ีสิงคโปร์เข้าร่วม 
Basel Convention ล่าช้านัน้ อาจเป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายภายในของประเทศท่ี
เก่ียวข้องนัน้ดีอยูแ่ล้ว และไมต้่องการให้ความตกลงระหวา่งประเทศน าไปสู่ความขดัแย้งกบัประเทศ
คูค้่าในกรณีท่ีมีข้อพิพาทอนัเกิดจากความตกลงดงักล่าว 

สรุป 

ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงของสิงคโปร์เป็นผลจากประวตัิศาสตร์ช่วงก่อนได้รับ
เอกราชจากเจ้าอาณานิคม เช่น การเน้นความส าคญัของการป้องกันประเทศโดยพึ่งพาตนเองอนั
เน่ืองมาจากความไม่ไว้วางใจมหาอ านาจ และความต้องการหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับ
ประเด็นทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศมหาอ านาจอย่าง จีน และสหรัฐอเมริกา  
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าระหว่างประเทศท่ีเป็น 
เสาหลักของการพัฒนาประเทศ ท าให้สิงคโปร์ไม่เข้าเป็นพันธมิตรทางการทหารกับประเทศใด  
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนท่ีมีความยืดหยุ่นสงูและตัง้อยู่บนหลกัการการไม่แทรกแซง
กิจการภายในจึงเป็นประโยชน์ต่อสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี ประวตัิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ชีใ้ห้เห็น
ว่ารัฐบาลมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในและนอกประเทศอยู่เสมอ ท่าทีและจุดยืนของ
สิงคโปร์ท่ีเก่ียวกับการเมืองและความมัน่คงในปัจจุบนัอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งทิศทางการพัฒนา
ประเทศของสิงคโปร์มีแนวโน้มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวทางของพรรค PAP ท่ีกุมอ านาจ
ในประเทศมาตลอดตัง้แตส่ิงคโปร์ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐอิสระ 

 

                                                   
๘๓ Simon S C Tay, “The Singapore Legal System,” 476. 



 

บทที่ ๓  
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง  

และความมั่นคง 

จากประวัติศาสตร์การตกเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมานานกว่า  ๑๕๐ ปี  
และการเป็นศูนย์กลางการค้าส าคัญท่ีเช่ือมต่อทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย  ซึ่งเป็นท่ีตัง้ 
ของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอย่างจีน  ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และอินเดีย ท าให้สิงคโปร์ 
เต็มไปด้วยความหลากหลายด้านเชือ้ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในหมู่ผู้ ท่ีเข้ามาตัง้ ถ่ินฐาน 
และแรงงานตา่งชาติ อย่างไรก็ดี รัฐบาลสิงคโปร์มิได้มีมาตรการท่ีจะขจดัความหลากหลายเหล่านัน้ 
แตก่ลบัด าเนินนโยบายเพ่ือคงความหลากหลายนัน้ไว้ให้ทบัซ้อนกบัความเป็นสิงคโปร์ ผ่านนโยบาย
อย่าง Ethnic Self-Help Groups และ Bilingual Education Policy ดังท่ีน าเสนอเอาไว้ในบทท่ี ๑ 
เ ป็น ต้น  ใน ปัจจุบัน  ความหลากหลายดัง กล่ า วถูกน ามา ใ ช้ เ ป็ นหนึ่ ง ใน ข้ อ ไ ด้ เ ป รียบ 
ด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์  เน่ืองจากประชากรของสิงคโปร์สามารถส่ือสารได้หลายภาษา  
ซึง่สามารถชว่ยในการตดิตอ่ธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของคนในประเทศ 

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีส าคญั
ท่ีสุดของสิงคโปร์ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาของรัฐบาลจึงเน้นการสร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความรู้ผ่านระบบการศึกษาท่ีดี  มีสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
ท่ีถูกสุขอนามัยและปราศจากโรคภัย และมีทักษะความเช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีต้องการของภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดงัท่ีกล่าวมานัน้  ต้องอาศัยกฎหมาย 
ด้านการศึกษา กฎหมายท่ีพัฒนาทักษะแรงงาน รวมไปถึงกฎหมายทางด้านการสาธารณสุข 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัง้ในท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยั ซึ่งเป็นผลจากการท่ี รัฐบาลสิงคโปร์มีวิสยัทศัน์ท่ีจะท าให้
สิงคโปร์กลายเป็นเกาะอจัฉริยะ (Intelligent Island) ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัสงูตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓๘๔ การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารจึงได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนนุจากรัฐบาลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งจริงจงั 

                                                   
๘๔ Infocomm Development Authority of Singapore, “Singapore One -The Vision of An Intelligent Island,” 
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Speeches/2000/20061214110301 (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Speeches/2000/20061214110301
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ความส าเร็จดังกล่าวมีปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐสิงคโปร์ 
ซึ่งนอกจากจะได้ช่ือว่ามีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง  
ของโลกแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมผู้ มีความรู้ความสามารถของประเทศ  เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์ 
มีการจัดสวัสดิการทัง้ท่ีเป็นเงินเดือน วันลาหยุด และค่ารักษาพยาบาลท่ีเทียบเท่ากับภาคเอกชน  
เพ่ือให้ภาครัฐสามารถดงึดดูทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพให้เข้ามาท างานให้กบัประเทศได้ 

อย่างไรก็ดี ประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกับความท้าทายด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของสิงคโปร์ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อันมีสาเหตุมาจาก
อัตราการเกิดท่ีลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
การรับมือกับสังคมผู้ สูงอายุ ควบคู่ไปกับการท าให้ประชากรในปัจจุบันซึ่งมีความหลากหลาย 
ในระดับ ท่ีค่อนข้างสูงสามารถอยู่ ร่ วมกันในสังคมไ ด้อย่าง สันติ  และมีคุณภาพชีวิต ท่ี ดี 
จงึถือเป็นความท้าทายท่ีส าคญัประการหนึง่ของรัฐบาลสิงคโปร์ 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ สิงคโปร์มีข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร เช่น น า้ และ
ดิน ถกูควบคมุอย่างจริงจงัโดยรัฐบาลซึ่งพยายามอนรัุกษ์ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัและเน้นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี ้การเป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเป็นเกาะท าให้
สิงคโปร์ไม่สามารถหลีกหนีปัญหามลพิษไปท่ีอ่ืนได้ และปัญหาท่ีเกิดจากมลพิษด้านต่าง ๆ จะ
สามารถแพร่กระจายไปทัว่ประเทศได้อยา่งรวดเร็วหากไมมี่การจดัการและรับมือกบัปัญหาท่ีดี  

ภายหลังการก่อตัง้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา สิงคโปร์ถูก
ปกครองด้วยพรรคการเมืองเดียวท่ีชนะการเลือกตัง้มาโดยตลอด คือ People’s Action Party (PAP) 
โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนปัจจุบัน  คือ นาย Lee Hsien Loong เ ป็นบุตรชายคนโตของ 
นาย Lee Kuan Yew ผู้ก่อตัง้พรรค PAP และนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ การท่ีสิงคโปร์ถูก
ปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวมาโดยตลอดท าให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเน่ือง
ทางนโยบาย แต่ในขณะเดียวกัน การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์มีความเข้มแข็งมากก็ท าให้เกิดกรณีท่ี 
การบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลนัน้ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วใน 
บทท่ี ๒ 

บทท่ี ๓ น าเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น ๑๐ หวัข้อ ได้แก่ (๓.๑) กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา  
(๓.๒) กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมศกัยภาพแรงงาน  
(๓.๓) กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข  (๓.๔) กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการส่ือสาร  (๓.๕) กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ   
(๓.๖) กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต  (๓.๗) กฎหมายเก่ียวกับ 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๓ 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  (๓.๘) กฎหมายเก่ียวกบัการสง่เสริมและรักษาวฒันธรรมและวิถี
ชีวิต  (๓.๙) กฎหมายเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง กฎหมายเก่ียวกบัข้อมลูข่าวสารของทาง
ราชการ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และ (๓.๑๐) กฎหมายเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง   นอกจากนี ้โครงสร้างและ
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายในแต่ละหัวข้อจะถูก
น าเสนอในตอนท้ายของแตล่ะหวัข้อด้วย 

๓.๑ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา  

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุด 
ของโลก จากการเปรียบเทียบระบบการศึกษา ๔๐ ประเทศ ของ Economist Intelligent Unit  
โดยเป็นรองประเทศเกาหลีใต้ และญ่ีปุ่ น (สถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๗)๘๕ และเน่ืองจากสิงคโปร์เคยเป็น
ประเทศอาณานิคมขององักฤษ ระบบการศกึษาของสิงคโปร์จึงมีความคล้ายคลึงกับระบบการศกึษา
ขององักฤษ กล่าวคือ ใช้หลกัสตูร GCSE และ A level เหมือนกบัขององักฤษในการเรียน A level นัน้ 
เดก็นกัเรียนจะเลือกเรียนเพียง ๔ วิชาในปีแรก และ ๓ วิชาในปีถดัไป เพ่ือให้เด็กเกิดความเช่ียวชาญ
ในวิชาท่ีตนเรียน ซึ่งแตกต่างจากระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาท่ีก าหนดให้นักเรียนต้องเรียน
หลายวิชาในชว่งมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ระบบการศกึษาของสิงคโปร์นัน้ มีท่ีมาส าคญัจากนโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือ
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง มีนกัเรียนจ านวนมากท่ีต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั  รัฐบาลจึงด าเนิน
โครงการนโยบายการศึกษาสิบปี (Ten Years Programme for Education Policy)  ระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือให้เกิดระบบการศึกษาท่ีเตรียมความพร้อมของประชาชนส าหรับ
การปกครองตนเอง ภายหลงัได้รับเอกราชจากประเทศองักฤษ  

ในเวลาต่อมา เม่ือสิงคโปร์เร่ิมมีการพฒันาเศรษฐกิจของตนเอง รัฐบาลด าเนินนโยบายทาง
การศึกษาท่ีเน้น “การศึกษาเพ่ือความอยู่รอด” (survival-driven education) เพ่ือให้ได้แรงงานท่ีมี
ทักษะท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีต้องการส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และลดอัตราการว่างงาน
ภายในประเทศ มีการจดัตัง้สถาบนัอาชีวะ และโครงการ Gifted Education Programme นอกจาก
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจแล้ว การศึกษายงัช่วยในเร่ืองการรวมชาติ โดยเร่ิมจากนโยบายการเรียน

                                                   
๘๕ Straits Times, “Singapore takes third spot in global education rankings,” 
http://www.straitstimes.com/news/singapore/education/story/singapore-takes-third-spot-global-education-rankings-
20140508 (สืบค้นเม่ือวนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.straitstimes.com/news/singapore/education/story/singapore-takes-third-spot-global-education-rankings-20140508
http://www.straitstimes.com/news/singapore/education/story/singapore-takes-third-spot-global-education-rankings-20140508
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๓-๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

สองภาษาในโรงเรียน ท่ีถูกน ามาใช้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัใน
การเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นภาษากลางระหวา่งประชากรตา่งเชือ้ชาติ  

ระบบการศกึษาของสิงคโปร์ แบง่ออกเป็น ๕ ระดบั ดงันี ้๘๖ 

- ระดบัเตรียมประถมศกึษา (อาย ุ๔ – ๖ ปี)  

- ระดบัประถมศกึษา (อาย ุ๖ – ๑๒ ปี)  

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (อาย ุ๑๒ - ๑๖ ปี)  

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (อาย ุ๑๖ – ๑๙ ปี)  

- ระดบัมหาวิทยาลยั (อาย ุ๑๙ - ๒๒ ปี)  

หัวข้อนีน้ าเสนอกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการศึกษาของสิงคโปร์  ประกอบด้วยกฎหมาย 
ส าคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่  Compulsory Education Act (Chapter 51)  Education Act (Chapter 87)  
และ Private Education Act (Chapter 247A) โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น ๖ หวัข้อ ได้แก่ ภาพรวม
ของระบบการศึกษาของสิงคโปร์ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์  การศึกษาภาคบังคับ  
การขึน้ทะเบียนโรงเรียน การขึน้ทะเบียนสถานศกึษาเอกชน การขึน้ทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู 
และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๑.๑ ภาพรวมของระบบการศึกษาของสิงคโปร์ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ 

มาตรา ๑๖ แห่ง รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ก าหนดเร่ืองการให้ความเคารพในการศึกษา  
โดยไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อประชากรสิงคโปร์  (citizen of Singapore) ในสถานศึกษาของรัฐ  
บนพืน้ฐานของศาสนา ชาติพันธุ์  สกุล หรือสถานท่ีเกิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การรับนักเรียน 
เข้าศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการศึกษา 
ของนกัเรียนในสถานศึกษาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ หรือนอกประเทศสิงคโปร์ก็ตาม นอกจากนี ้ยังก าหนดให้กลุ่มศาสนาทุกกลุ่มมีสิทธิ 
ท่ีจะก่อตัง้สถาบันเพ่ือการศึกษาของเด็กและออกค าสั่งภายใต้ศาสนาตน  และบุคคลจะต้อง 
ไมถ่กูบงัคบัให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาท่ีไมใ่ชศ่าสนาของตน๘๗  

                                                   
๘๖ Ministry of Education, “Singapore’s Education Journey,” http://www.moe.gov.sg/education/landscape/ (สืบค้นเม่ือวนัที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๘๗ Section 16.—(1)  Without prejudice to the generality of Article 12, there shall be no discrimination against any citizen of 
Singapore on the grounds only of religion, race, descent or place of birth — 
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จากมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญสิงคโปร์จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนญูได้ถูกร่างให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของประชากรในประเทศ  ซึ่ ง มีความหลากหลายทาง ด้านเ ชื อ้ชาติและศาสนา 
โดยศาสนาท่ีประชาชนนบัถือนัน้มีทัง้ พทุธ ขงจ๊ือ เตา๋ คริสต์ อิสลาม และฮินด ูรัฐบาลสิงคโปร์จึงไม่
ก าหนดให้มีศาสนาประจ าชาต ิและยงัเน้นให้สถาบนัการศกึษาเคารพและไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่นกัเรียน  

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นระดบัประถม ๖ ปี และระดบัมัธยมศึกษา ๔ ปี  
ซึ่งรวมแล้วเป็นการศึกษาภาคบังคับ ๑๐ ปี โดยนักเรียนท่ีอยู่ภายใต้การศึกษาภาคบังคับ 
จะต้องเรียน ๒ ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน และ
เลือกเรียนภาษาท่ีพูดมาแต่ก าเนิด (Mother tongue) เพิ่มอีกหนึ่งภาษา โดยสามารถเลือกระหว่าง 
ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ หรือภาษาทมิฬ   

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าประชาชนเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศ ในการนี ้รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็น 
การศึกษาแบบให้เปล่า  โรงเ รียนในระดับประถมและมัธยมล้วนเป็นโรงเ รียนของรัฐบาล 
หรือกึ่ ง รัฐบาล ส่วนสถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์จะมี เฉพาะในระดับอนุบาลและ 
โรงเรียนนานาชาตเิทา่นัน้  

ผู้ ท่ีต้องการจะเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั จะต้องเข้าศกึษาขัน้เตรียมมหาวิทยาลยัอีก 
๒  ปี  มหาวิ ทยาลัย ในสิ งคโป ร์ มี  ๓  แห่ ง  ไ ด้ แก่  National University of Singapore (NUS)  
Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore Management University (SMU) 
โดย NUS หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา  
ทัง้แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

                                                                                                                                                      
(a) in the administration of any educational institution maintained by a public authority, and, in particular, the admission of 
pupils or students or the payment of fees; or 
(b) in providing out of the funds of a public authority financial aid for the maintenance or education of pupils or students in 
any educational institution (whether or not maintained by a public authority and whether within or outside Singapore). 
(2)  Every religious group has the right to establish and maintain institutions for the education of children and provide 
therein instruction in its own religion, and there shall be no discrimination on the ground only of religion in any law relating 
to such institutions or in the administration of any such law. 
(3)  No person shall be required to receive instruction in or to take part in any ceremony or act of worship of a religion 
other than his own. 
(4)  For the purposes of clause (3), the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or 
guardian. 
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การบริหารธุรกิจ  ส่วน NTU จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ และวิทยาศาสตร์
ประยกุต์ รวมทัง้สาขาธุรกิจและการบญัชี  ส าหรับ SMU จะเน้นเร่ืองการจดัการธุรกิจเป็นหลกั๘๘  

 นอกจากนี ้สิงคโปร์ยังมีวิทยาลัยเทคนิค (Polytechnic) จ านวน ๔ แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ 
 Singapore Polytechnic ( SP)  Ngee Ann Polytechnic ( NP)  Temasek Polytechnic ( TP) 
และ Nanyang Polytechnic (NYP)  ส่วนวิทยาลัยผลิตครูของสิ งคโปร์ มีอยู่ เ พียงแห่ง เ ดียว 
คือ National Institute of Education (NIE) และยังมี Institute of Technical Education (ITE) เป็น
สถาบนัท่ีจดัการศกึษาส าหรับผู้ ต้องการทกัษะทางชา่งเทคนิค และชา่งฝีมือ 

๓.๑.๒ การศึกษาภาคบังคับ 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงผู้ ท่ีเข้าข่ายต้องเข้ารับการศกึษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย และบทลงโทษ 
ผู้ ท่ีฝ่าฝืน 

มาตรา ๓ แห่ง  Compulsory Education Act (Chapter 51) ก าหนดไว้ว่า เด็กท่ีจะต้อง 
เข้าเรียนการศกึษาภาคบงัคบันัน้ คือ (ก) เดก็ท่ีเกิดหลงัวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข) เป็นพลเมือง
สิ ง ค โป ร์  และ  ( ค )  มี ถ่ิ น ท่ี อยู่ ใ นป ระ เทศสิ งค โป ร์ ๘๙ ส า ห รั บกา รศึ กษาภาคบัง คับนั น้ 
มีระยะเวลา ๑๐ ปี โดยเร่ิมตัง้แต่เด็กอายุ ๖ ปี ซึ่งจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
ของรัฐ (national primary school) ซึ่งค านิยามของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐดังกล่าว 
ถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๒ แห่ง Compulsory Education Act ให้หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการโดยรัฐ
โดยตรง โรงเรียนท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ โรงเรียนตามท่ีก าหนดในกฎหมาย School Boards 
(Incorporation) Act (Chapter 284A) และโรงเรียนอ่ืนตามท่ีก าหนด๙๐ อนึ่ง ผู้ปกครองท่ีไม่ประสงค์

                                                   
๘๘ ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ กระทรวงศกึษาธิการ, “ระบบการศกึษา-สิงคโปร์,” 
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=61 (สืบค้นเม่ือ ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘).  
๘๙ Section 3.—(1)  A child of compulsory school age who is — 
(a) born after 1st January 1996; 
(b) a citizen of Singapore; and 
(c) residing in Singapore, 
shall attend regularly as a pupil at a national primary school. 
๙๐ Section 2. “national primary school” means any institution for the provision of full-time primary education, being — 
(a) a school organised and conducted directly by the Government;  
(b) a school in receipt of grant-in-aid under the Education Act;  
(c) a school specified in any order made under section 3(1) of the School Boards (Incorporation) Act (Cap. 284A); or 
(d) such other school as may be prescribed; 

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=61
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จะสง่เดก็เข้าเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาของรัฐ จะต้องแจ้งตอ่อธิบดีศกึษาธิการถึงเหตผุลท่ีไม่
สง่เดก็เข้าเรียนในโรงเรียนดงักลา่ว 

การศกึษาภาคบงัคบัในสิงคโปร์เม่ือเทียบกบัการศกึษาของไทย คือ ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา
ชัน้ปีท่ี ๑ ถึงระดบัมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี ๔ หรือปีท่ี ๕ ขึน้อยู่กับหลกัสตูรท่ีนกัเรียนเลือก  โดยการศึกษา
ภาคบงัคบัในสิงคโปร์นัน้จะแบง่ออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงประถมต้น คือ ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ ถึงปี
ท่ี ๔ ซึง่เรียกว่า Foundation Stage โดยนกัเรียนจะเรียน ๓ วิชาหลกั คือ ภาษาองักฤษ ภาษาท่ีพดูมา
แต่ก าเนิด และคณิตศาสตร์ นอกจากนัน้ จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าท่ีพลเมือง สุขศึกษา 
สงัคมศึกษา และพลศึกษา  และช่วงประถมปลาย คือ ประถมศึกษาชัน้ปีท่ี ๕ ถึงปีท่ี ๖ ซึ่งเรียกว่า 
Orientation Stage ในช่วงนี ้นกัเรียนจะถูกแยกเรียนตามกลุ่มทางภาษาโดยขึน้อยู่กับความสามารถ
ทางภาษาของแตล่ะคน เม่ือส าเร็จการศกึษาชัน้ประถมปีท่ี ๖ แล้ว นกัเรียนต้องผ่านการสอบท่ีเรียกว่า 
Primary School Leaving Examination (PSLE) เพ่ือท่ีจะเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษา ซึ่งผลการ
สอบ PSLE จะมีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ทางเลือกในการศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษา   

การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาในสิงคโปร์มี ๓ หลกัสตูรให้นกัเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสามารถและความสนใจ คือ แบบเร่งรัด (Express) ซึ่งเป็นหลกัสูตร ๔ ปี ส่วนแบบธรรมดา 
สายวิชาการ (Normal-Academic) และแบบธรรมดาสายเทคนิค (Normal-Technical) เป็นหลกัสูตร 
๕ ปี  เม่ือจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาแล้ว นกัเรียนจะต้องท าการสอบ เพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบตัร 
GCSE (General Certificate of Secondary Education) จากนัน้ ผู้ ท่ีสนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิค 
หรืออาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่าง  ๆ ได้ ส่วนผู้ ท่ี ต้องการศึกษาต่อใน 
ระดบัมหาวิทยาลยั จะต้องเข้าศกึษาตอ่ใน Junior College อีก ๒ ปี เม่ือจบแล้วจะต้องสอบ GCE “A” 
Level เพ่ือน าผลคะแนนไปตดัสินการเข้าเรียนตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั  

ผู้ ปกครองท่ีไม่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับจะมีความผิดตามมาตรา ๓ (๒) แห่ง 
Compulsory Education Act เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น หรือแสดงเหตุผลให้เป็นท่ีประจักษ์ว่า 
เหตุใดจึงไม่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาของรัฐ บทลงโทษของผู้ กระท า
ความผิดภายใต้มาตรา  ๓ (๒) คือ โทษปรับไม่ เ กิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือจ าคุก 
ไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๙๑ ซึ่งบทลงโทษท่ีรุนแรงสะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจงัต่อ
การศกึษาของประเทศสิงคโปร์ 

                                                   
๙๑ Section 7.—(1)  Any person who is guilty of an offence under section 3(2) shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. 
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อนึ่ง รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท่ีใช้ใน
โรงเรียนนัน้ ต้องเป็นไปตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

๓.๑.๓ การขึน้ทะเบียนโรงเรียน 

การขึน้ทะเบียนโรงเรียนถูกก าหนดไว้ใน Education Act (Chapter 87) ซึ่งมีเนือ้หาส าคัญ 
คือ ก าหนดบทบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับการขึน้ทะเบียนโรงเรียนในสิงคโปร์ การน าเสนอในหวัข้อนีแ้บ่ง
ออกเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ ค านิยามตามกฎหมาย เง่ือนไขในการขึน้ทะเบียนโรงเรียนและ 
การอทุธรณ์ 

ก) ค านิยามตามกฎหมาย 

Education Act (Chapter 87) ระบุนิยามค าว่า “โรงเรียน” หมายถึง องค์กร หรือสถานท่ี 
ท่ีมีการให้การศึกษาแก่คนตัง้แต่ ๑๐ คน ขึน้ไป ไม่ว่าจะอยู่ในชัน้เรียนเดียวหรือหลายชัน้เรียน๙๒ 
นอกจากนี ้ยงัจ ากดัการใช้ศพัท์ค าว่า “โรงเรียน” “มหาวิทยาลยั” “วิทยาลยั” และ“สถาบนัการศกึษา” 
หรือค าศพัท์ใด ๆ ท่ีก าหนดโดยรัฐมนตรีและประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา ไม่ว่าจะในภาษาใดก็ตาม 
หรือค าศพัท์ใดท่ีบง่ชีว้่าบคุคล หรือองค์กรให้การศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอธิบดีศกึษาธิการ 
(Director-General of Education) ผู้ ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
จ าคกุไมเ่กิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๙๓  

ในกรณีท่ีเป็นการขึน้ทะเบียนโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาล ผู้ ท่ีต้องการจะเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องย่ืนเร่ืองต่ออธิบดีศึกษาธิการ โดยอธิบดีฯ มีอ านาจท่ีจะขึน้ทะเบียนโรงเรียนนัน้ ๆ  
แตห่ากปฏิเสธการขอขึน้ทะเบียนโรงเรียนใด จะต้องให้เหตผุลก ากบัทกุครัง้ 

 

                                                   
๙๒ Section 2. “school” means according to the context — 
(a) an organisation for the provision of education for 10 or more persons; or 
(b) a place where 10 or more persons are being or are habitually taught whether in one or more classes, or in the case of 
a correspondence school, the place or places where instruction is prepared or where answers are examined or 
corrected; 
๙๓ 4A.—(1)  Subject to subsection (2), no person or organisation shall, except with the written consent of the Director-
General — 
(a) use the words “academy”, “college”, “school”, “university” or any other term which the Minister may specify by 
notification in the Gazette, or any of its derivatives, in any language or any other word or words indicating that the person 
or organisation provides education, in the name, description or title under which that person or organisation is providing 
education; 
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ข) เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนโรงเรียน 

โรงเรียนท่ีสามารถขึน้ทะเบียนได้ จะต้องไม่เข้าข่ายโรงเรียนท่ีอธิบดีศึกษาธิการสามารถ
ปฏิเสธการขอขึน้ทะเบียน ๑๘ ข้อ ดงันี ้๙๔  

 (๑) อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีสถานศกึษาเพียงพออยูแ่ล้ว  

(๒) สถานท่ีจะก่อตัง้โรงเรียนถูกจัดเป็นอาคารท่ีมีความเส่ียงภัยหรือไม่มั่นคง หรือมีความ

เป็นไปได้ท่ีโครงสร้างของอาคารจะไมเ่หมาะส าหรับใช้เป็นโรงเรียน 

(๓) สถานท่ีจะก่อตัง้โรงเรียนมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยัไมเ่พียงพอ 

                                                   
๙๔ Section 24.  The Director-General may refuse to register a school if — 
(a) adequate educational facilities already exist in the area in which it is proposed to open the school; 
(b) the proposed school premises constitute a dangerous building or are or are likely to be structurally unsuitable for use 
as a school; 
(c) the fire precautions in the proposed school premises are inadequate; 
(d) the proposed school premises are insanitary or for reasons of health unsuitable for use as a school; 
(e) the area provided for the open air recreation of pupils is inadequate or unsatisfactory; 
(f) the proposed school does not conform to the regulations made under this Act; 
(g) the proposed fees are excessive, having regard to the cost of maintaining and conducting the proposed school and 
the standard of education to be provided; 
(h) the qualifications and experience of the proposed teachers are not adequate to ensure the efficient conduct of the 
proposed school; 
(i) the proposed salaries of the teachers are not adequate to ensure the efficient performance of their duties; 
(j) the proposed school is designed to accommodate more than 1,200 pupils in any one session; 
(k) the constitution of the proposed committee of management is not such as to ensure the efficient administration of the 
proposed school; 
(l) the supervisor recommended by the proposed committee of management is not a fit and proper person to act as a 
supervisor; 
(m) the proposed school has previously been refused registration or the registration thereof has been cancelled either 
under this Act or under any previous written law relating to the registration of schools; 
(n) the proposed school is likely to be used for a purpose detrimental to the interests of Singapore or of the public; 
(o) the proposed school is likely to be used for the purpose of instruction detrimental to the interests of the public or of the 
pupils; 
(p) the proposed school is likely to be used as a meeting place of an unlawful society; 
(q) the name under which the school is to be registered is against the interests of Singapore; or 
(r) in the application for registration a statement has been made or information has been furnished which is false in a 
material particular or by reason of the omission of a material particular. 
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(๔) สถานท่ีจะก่อตัง้โรงเรียนนัน้ไม่ถกูสขุอนามยัหรือไม่เหมาะสมด้วยเหตผุลของสขุภาพใน

การใช้สถานท่ีเป็นโรงเรียน 

(๕) สถานท่ีพกัผอ่นนอกอาคารส าหรับนกัเรียนนัน้มีไมเ่พียงพอ  

(๖) โรงเรียนท่ีขอจดทะเบียนนัน้ไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดภายใต้รัฐบญัญัตนีิ ้

(๗) ค่าเล่าเรียนท่ีน าเสนอสูงเกินไป เม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนและ

มาตรฐานการศกึษาท่ีจะให้แก่นกัเรียน 

(๘) คณุสมบตัแิละประสบการณ์ของครูท่ีจะสอนไมเ่พียงพอ 

(๙) คา่ตอบแทนของครูท่ีน าเสนอนัน้ไมเ่พียงพอในการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๑๐) มีแผนท่ีจะรองรับนกัเรียนจ านวนมากกวา่ ๑,๒๐๐ คน ในหนึง่วิชา 

(๑๑) คณะกรรมการโรงเรียนอาจไมส่ามารถบริหารโรงเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) ผู้บริหารโรงเรียนมีความไมเ่หมาะสมท่ีจะบริหาร 

(๑๓) โรงเรียนท่ีขอขึน้ทะเบียนเคยถูกปฏิเสธการขอขึน้ทะเบียน หรือเคยถูกถอดใบอนุญาต

ภายใต้กฎหมาย Education Act หรือกฎหมายก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการขึน้ทะเบียนโรงเรียน 

(๑๔) มีความเป็นไปได้ท่ีโรงเรียนดังกล่าวจะถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีเป็นอันตรายต่อ

ผลประโยชน์ของสิงคโปร์ หรือของสาธารณะ 

(๑๕) มีความเป็นไปได้ท่ีโรงเ รียนดังกล่าวจะถูกใช้เ พ่ือสั่งสอนสิ่ง ท่ี เป็นอันตรายต่อ

ผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือของนกัเรียน 

(๑๖) มีความเป็นไปได้ ท่ี โรง เ รียนดังกล่าวจะถูกใ ช้ เ ป็นสถานท่ีนัดพบขององค์กร  

ผิดกฎหมาย 

(๑๗) ช่ือโรงเรียนท่ีขอขึน้ทะเบียนขดักบัผลประโยชน์ของสิงคโปร์ หรือ 

(๑๘) ใบขอขึน้ทะเบียน หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการขอขึน้ทะเบียนมีการให้ข้อมูล 

ท่ีเป็นเท็จ หรือไมค่รบถ้วน 

จะเห็นได้ว่า การขึน้ทะเบียนโรงเรียนในสิงคโปร์คอ่นข้างรัดกมุ โดยอธิบดีฯ สามารถปฏิเสธ

การขอขึน้ทะเบียนโรงเรียนได้บนหลายฐาน ตัง้แต่คุณภาพของตัวอาคาร ครู ผู้ บริหารโรงเรียน  

ค่าเล่าเรียน หรือแม้กระทั่งช่ือโรงเรียน ในบางกรณี อธิบดีฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่า

โรงเรียนท่ีขอขึน้ทะเบียนนัน้จะกระทบตอ่ผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์ของสิงคโปร์อย่างไร 

ซึง่สะท้อนวา่ภาครัฐมีการควบคมุโรงเรียนในประเทศอยา่งจริงจงั 
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ค) การอุทธรณ์ 

หากผู้ ขอขึน้ทะเบียนโรงเรียนไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินของอธิบดีศึกษาธิการ สามารถ 
ท าหนงัสืออทุธรณ์เป็นส าเนา ๒ ฉบบั ย่ืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ
อุทธรณ์ (Appeal Boards) แล้วแต่กรณี โดยต้องย่ืนผ่านอธิบดีศึกษาธิการ หลังจากได้รับหนังสือ
อทุธรณ์แล้ว รัฐมนตรีฯ หรือเลขานกุารของคณะกรรมการอทุธรณ์จะต้องแจ้งผู้ ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์และ
อธิบดีฯ ลว่งหน้า ๑๔ วนั ก่อนถึงวนัท่ีจะพิจารณาเร่ืองอทุธรณ์๙๕ 

ค าตดัสินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการอุทธรณ์นัน้ถือเป็นท่ี
สิน้สุด โดยค าตดัสินดังกล่าวจะถูกส่งให้อธิบดีศึกษาธิการ ซึ่งจะแจ้งผลค าตัดสินต่อผู้ ย่ืนหนังสือ
อทุธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ไป๙๖ 

๓.๑.๔ การขึน้ทะเบียนสถานศึกษา  

กิจการสถานศึกษาเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีในสิงคโปร์  สังเกตได้จาก
จ านวนสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศท่ีเข้าไปเปิดกิจการในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอน
วิชาความรู้ท่ีเป็นวิชาการ และท่ีไม่เป็นวิชาการ รวมไปถึงศนูย์รับเลีย้งเด็ก เป็นต้น รัฐบาลสิงคโปร์จึง
ได้ออกกฎหมาย Private Education Act (Chapter 247A) เพ่ือจดัระเบียบสถาบนัการศึกษาเอกชน
เหลา่นี ้ 

การน าเสนอในหวัข้อนีแ้บง่ออกเป็น ๒ หวัข้อย่อย ได้แก่ ขัน้ตอนและเง่ือนไข การขึน้ทะเบียน 
และการขอใบอนญุาตประกอบกิจกรรมในสถานศกึษา 

 

                                                   
๙๕ Section 56.—(1)  Any person wishing to appeal against any decision of the Director-General shall within the period 
prescribed deliver to the Director-General two copies of a written statement addressed either to the Minister or to the 
Appeals Board, as the case may require, stating concisely the grounds for his appeal. 
(2)  On receiving such statement the Director-General shall forthwith forward it to the Minister or the secretary of the 
Appeals Board, as the case may require. 
(3)  As soon as may be after receiving such statement the Minister or the secretary of the Appeals Board, as the case 
may require, shall give to the appellant and the Director-General at least 14 days notice of the date of hearing the appeal.  
๙๖ Section 60.—(1)  The Minister or the Appeals Board, as the case may be, may confirm, set aside or modify the decision 
against which the appeal is made. 
(2)  The decision of the Minister or the Appeals Board, as the case may be, shall be communicated to the Director-
General, who shall forthwith inform the appellant in writing of that decision. 
(3)  The decision of the Minister or the Appeals Board made under this section shall be final and conclusive and shall not 
be questioned in any court. 
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ก) ข้ันตอนและเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน 

Private Education Act (Chapter 264A) ก าหนดให้บคุคลใดก็ตามท่ีต้องการประกอบธุรกิจ
การศึกษาในสิงคโปร์ หรือให้ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
จะต้องจดทะเบียนเป็นสถาบนัการศกึษาเอกชน๙๗ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์๙๘ นอกจากนี ้สภาการศึกษาเอกชน (Council of Private Education) สามารถสั่งปิด
สถานศกึษาดงักลา่วได้โดยใช้ก าลงั หรือปิดทางเข้า-ออกสถานท่ีดงักลา่วได้๙๙ 

การขอขึน้ทะเบียนสถาบนัการศกึษาเอกชนจะต้องกระท าโดยผู้บริหารของสถาบนัการศกึษา
เอกชนดงักล่าว โดยย่ืนเร่ืองขอขึน้ทะเบียนตอ่สภาการศกึษาเอกชน ซึ่งอาจพิจารณาปฏิเสธค าขอขึน้
ทะเบียนของสถาบนัการศกึษาเอกชนดงักล่าวได้ บนฐานดงัตอ่ไปนี ้๑๐๐  

                                                   
๙๗ Section 34.—(1)  Subject to the provisions of this Act, no person in Singapore may — 
(a) offer to provide or provide private education, whether in Singapore or elsewhere; or 
(b) award any degree, diploma or certificate (including any honorary degree or other distinctions) in respect of private 
education, whether offered or provided in Singapore or elsewhere, 
unless the person is a registered private education institution. 
๙๘ Section 67.—(1)  The Chief Executive or any officer authorised by him may, in his discretion, compound any offence 
under this Act which is prescribed as a compoundable offence by collecting from a person reasonably suspected of 
having committed the offence a sum not exceeding — 
(a) one half of the amount of the maximum fine that is prescribed for the offence; or 
(b) $5,000, 
whichever is the lower. 
๙๙ Section 34.—(4) The Council may take such measures as it thinks necessary to secure the closure of any unregistered 
private education institution, including but not limited to — 
(a) the use of such force or assistance as may be necessary to remove therefrom any person who is in the premises in 
the possession or control of the unregistered private education institution; and 
(b) the sealing of all or any of the entrances to or exits from such premises. 
๑๐๐ Section 37.—(1)  The Council may refuse to grant or renew the registration of a private education institution if — 
(a) the private education institution is not a company or a registered society; 
(b) the premises of the private education institution — 

(i) are or are likely to be unsuitable for providing private education; 
(ii) are unsanitary or unsuitable for providing private education, or are otherwise dangerous or unsafe; 
(iii) are to be used, wholly or in part, for any purpose other than providing private education or education; or 
(iv) do not conform to the regulations made under section 71; 
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(๑) สถาบนัการศกึษาเอกชนนัน้ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือองค์กร  

(๒) สถานท่ีตัง้ของสถาบันการศึกษานัน้ ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน  

ไมถ่กูสขุอนามยัหรือไมป่ลอดภยั ถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากให้การศกึษาเอกชน หรือไม่

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

                                                                                                                                                      
(c) all or more than half of the total number of teachers of the private education institution, or all or more than half of the 
total number of the proposed teachers thereof — 

(i) do not possess the minimum qualifications or experience, or fulfil such other criteria, as may be prescribed 
under section 44(1)(a); or 
(ii) are otherwise not fit and proper persons to teach in the private education institution; 

(d) in the application for the grant or renewal of the registration (as the case may be) of the private education institution, a 
statement has been made or information has been furnished which is false or misleading in a material particular or by 
reason of the omission of a material particular; 
(e) the private education institution or any manager thereof — 

(i) is contravening or has contravened this Act; 
(ii) has been convicted of any offence under this Act within a period of 5 years preceding the date of the 
application for the grant or renewal of the registration (as the case may be) of the private education institution; 
or 
(iii) has been convicted of any other offence involving fraud or dishonesty or the conviction for which involved a 
finding that the private education institution or a manager thereof (as the case may be) has acted fraudulently 
or dishonestly, whether in Singapore or elsewhere, within a period of 5 years preceding the date of the 
application for the grant or renewal of the registration (as the case may be) of the private education institution; 

(f) any manager or proposed manager of the private education institution is otherwise not a fit and proper person to carry 
on or manage the private education institution; 
(g) the Council is of the view that the registration or renewal of registration (as the case may be) of the private education 
institution is not in the interests of the public, or the students, intending students or prospective students of the private 
education institution; or 
(h) the Council is satisfied that the name of the private education institution, or the name of any premises or school of the 
private education institution (or any department or faculty thereof), or the name of any education offered to be provided or 
provided by the private education institution — 

(i) is likely to mislead members of the public as to the true character or purpose of the private education 
institution, premises, school or department or faculty thereof or education, as the case may be; 
(ii) is identical to or so nearly resembles the name of some other private education institution or other education 
institution, whether in Singapore or elsewhere, as is likely to deceive or confuse members of the public or 
students of either education institution; 
(iii) is undesirable or offensive; or 
(iv) is a name of a kind that the Minister has directed the Council, by notification in the Gazette, not to accept 
for registration or is proscribed. 
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(๓) มากกว่ากึ่งหนึ่งของครู  หรือผู้ ท่ีจะมาเป็นครูในสถาบันการศึกษาเอกชนนัน้ขาด

คณุสมบตัหิรือประสบการณ์ขัน้ต ่า หรือมีความไมเ่หมาะสมท่ีจะสอนในสถาบนัการศกึษาเอกชน 

(๔) ใบขอขึน้ทะเบียน หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการขอขึน้ทะเบียนมีข้อความท่ีเป็นเท็จ หรือมี

ข้อมลูไมค่รบถ้วน  

(๕) สถาบนัการศกึษาเอกชน หรือผู้บริหารสถาบนัการศกึษาเอกชนฝ่าฝืนบทบญัญัติภายใต้

กฎหมาย Private Education Act หรือเคยถูกตดัสินว่ากระท าความผิดภายใต้รัฐบญัญัตินี  ้หรือเคย

ถกูตดัสินวา่มีความผิดฐานทจุริต หรือฉ้อโกง ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนการย่ืนขอขึน้ทะเบียน 

(๖) ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีจะเป็นผู้บริหารของสถาบนัการศกึษาเอกชนมีความไมเ่หมาะสม 

(๗) สภาการศึกษาเอกชนเห็นว่า การขึน้ทะเบียน หรือต่อทะเบียนสถาบนัการศกึษาเอกชน

ดงักลา่ว ไมไ่ด้อยูใ่นผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือของนกัเรียน 

(๘) สภาการศึกษาเอกชนเห็นว่า  ช่ือของสถาบันการศึกษาเอกชนอาจชักจูงให้เกิด 

ความเข้าใจผิดตอ่ลกัษณะหรือวตัถปุระสงค์ของสถาบนัการศกึษาเอกชนนัน้ หรือมีความเหมือนหรือ

ซ า้กบัช่ือสถานศกึษาอ่ืนหรือสถาบนัการศกึษาเอกชนท่ีมีอยู่แล้ว หรือเป็นช่ือท่ีหยาบคาย หรือเป็นช่ือ

ท่ีรัฐมนตรีมีค าสัง่ไมใ่ห้รับขึน้ทะเบียน 

เม่ือได้รับการขึน้ทะเบียนและได้ด าเนินกิจการไปสกัระยะหนึ่ง  สถาบนัการศึกษาเอกชนนัน้
อาจถูกตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบโรงเรียน (Inspector) ซึ่งแต่งตัง้โดยสภาการศึกษาเอกชน๑๐๑  
ผู้ตรวจสอบโรงเรียนมีอ านาจในการ (ก) เข้าไปยังสถานท่ีตัง้สถาบันการศึกษาเอกชน ในกรณีท่ี 
มีเหตใุห้เช่ือว่ามีหลกัฐานการกระท าผิดภายใต้รัฐบญัญัตินี  ้และอาจค้น ยึด และเอาหนงัสือ เอกสาร 
วตัถ ุหรือท าส าเนาหากเห็นว่าจ าเป็น (ข) ขอให้บคุคลท่ีเช่ือว่าได้กระท าความผิดส่งหลกัฐานให้ หรือ 
(ค) ออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลใด ๆ ในสิงคโปร์ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท าผิดนัน้  
เป็นต้น๑๐๒  

                                                   
๑๐๑ Section 56.—(1)  The Council may appoint any of its officers or employees to be an inspector for the purposes of this 
Act. 
๑๐๒ Section 57.—(1)  An inspector may, from time to time, enter and inspect the premises under the possession or control 
of any registered private education institution for the purpose of ascertaining whether this Act has been or is being 
complied with. 
(2)  In carrying out an inspection under subsection (1), an inspector may — 
(a) examine any book, document, material or article as he may consider necessary and remove or make copies of it for 
further examination; 
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ข) การขออนุญาตประกอบกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน 

นอกจากกฎหมายสิงคโปร์จะก าหนดให้สถานศึกษาเอกชนต้องขึ น้ ทะเบียนแล้ว  
บางกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน  เช่น ร้านอาหาร ส่ือสิ่ งพิมพ์ ก็ ต้องขอใบอนุญาตด้วย  
โดยขึน้อยูก่บัประเภทของสถานศกึษา ดงัท่ีน าเสนอไว้ในตารางท่ี ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ การจดทะเบียนและการขออนุญาตสถานศึกษาเอกชน๑๐๓ 

 
ศูนย์เลีย้ง
เด็กเล็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

โรงเรียน
วิชาการ 

โรงเรียนที่ไม่ได้
สอนวิชาการ 

การจดทะเบียนธุรกิจ ต้องขออนญุาต ต้องขออนญุาต ต้องขออนญุาต ต้องขออนญุาต 

จดทะเบียนกบักระทรวงศกึษา ต้องขออนญุาต ต้องขออนญุาต แล้วแตก่รณี ไมต้่องขอ 

จดทะเบียนกบัสภาการศกึษาเอกชน ไมต้่องขอ ไมต้่องขอ แล้วแตก่รณี ไมต้่องขอ 

จดทะเบียนเป็นศนูย์เลีย้งเด็ก ต้องขออนญุาต แล้วแตก่รณี N/A N/A 

ใบอนญุาตโรงอาหาร/ ร้านกาแฟ/ 
แผงขายอาหาร 

แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี 

การจดัให้มีโทรทศัน์ในสถาน
ประกอบการ 

แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี 

การตีพิมพ์นิตยสารของโรงเรียน แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี 
การน าเข้าอปุกรณ์เพ่ือการศกึษา แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี 
การโฆษณา แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี แล้วแตก่รณี 
EduTrust Certification แนะน าให้ขอ แนะน าให้ขอ แนะน าให้ขอ แนะน าให้ขอ 
Singapore Quality Class 
Certification 

N/A N/A แนะน าให้ขอ N/A 

                                                                                                                                                      
(b) require any person, whether a manager, teacher or student of the registered private education institution or otherwise, 
to be present before an inspector or any officer of the Council and — 

(i) to produce for inspection any book, document, material or article which is in the possession or under the 
custody of that person, which the inspector or an officer of the Council may remove or make copies of for 
further examination; or 
(ii) to furnish any information which is within the power of the person to furnish relating to the control or 
management of the registered private education institution, to the teaching carried on in the registered private 
education institution, to the student activities of the registered private education institution or to such other 
matter as the inspector may specify; or 

(c) do anything that is necessary or expedient for the carrying out of the inspection. 
๑๐๓ Hawksford, “Starting a Private Education Institute (PEI) in Singapore,” http://www.guidemesingapore.com/industry-
guides/education/singapore-education-business-setup-guide (สืบค้นเม่ือ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
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๓.๑.๕ การขึน้ทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู  

Education Act (Chapter 87) ก าหนดให้มีการขึน้ทะเบียนผู้บริหาร (manager) โรงเรียน๑๐๔ 
และยงัห้ามไม่ให้บคุคลใดสอน หรือถกูจ้างเป็นครูในโรงเรียน หากไม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นครู หรือได้รับ
อนญุาตให้สอนภายใต้รัฐบญัญตันีิ ้๑๐๕ 

หวัข้อนีแ้บ่งการน าเสนออกเป็น ๒ หวัข้อย่อย ได้แก่ คณุสมบตัิของผู้ ท่ีสามารถขึน้ทะเบียน
ผู้บริหารโรงเรียนและครู และการอทุธรณ์ตอ่ค าตดัสิน 

ก) คุณสมบัตขิองผู้ท่ีสามารถขึ้นทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู 

ผู้ ท่ี ต้องการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ บริหารโรงเรียนจะต้องไม่เ ข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๓๓ แห่ ง  Education Act (Chapter 87) ซึ่ ง ใ ห้ อ ธิบ ดี มีอ านาจ ในการป ฏิ เสธ 
การขึน้ทะเบียนผู้บริหารโรงเรียน บนฐานดงัตอ่ไปนี ้๑๐๖  

(๑) เป็นบุคคลท่ีกระท าผิดในเขตอ านาจศาลสิงคโปร์  หรือมาเลเซีย หรือประเทศ 
ในเครือสหราชอาณาจักร และเป็นการกระท าผิดท่ีลงโทษด้วยการจ าคุก โดยการกระท าผิดนัน้
เก่ียวกบัการศกึษา หรือการขึน้ทะเบียนโรงเรียน หรือภายใต้กฎหมายท่ีใกล้เคียงกนัของมาเลเซีย  

                                                   
๑๐๔ Section 31.—(1)  Every manager of a school other than a manager appointed by the Director-General under section 
27 shall be registered. 
(2)  Every application for registration as a manager of a school shall be made to the Director-General in the Form 3 set out 
in the Schedule and shall be countersigned by the supervisor of the school concerned if one has been appointed. 
๑๐๕ Section 35.  No person shall teach or be employed as a teacher in a school other than a school exempted from the 
provisions of this Act unless he is either a registered teacher or is authorised or permitted to teach under Part IX. 
๑๐๖ Section 33.  The Director-General may in his discretion refuse to register any person as a manager of a school if — 
(a) the person has been convicted before any court of competent jurisdiction in Singapore or in Malaysia or in any part of 
the Commonwealth, of an offence punishable with imprisonment or of an offence under this Act or under any previous 
written law relating to education or the registration of schools or under any similar law in force at any time in Malaysia; 
(b) the person has previously been refused registration as a manager under either this Act or any previous written law 
relating to education or the registration of schools or any similar law in force at any time in Malaysia, or having been so 
registered has had his registration cancelled; 
(c) the person is not of good character; 
(d) the person has not the experience, knowledge, interest and skill to manage a school; 
(e) the person has at any time under any written law made a statement false or misleading in a material particular in an 
application for registration as manager or teacher; or 
(f) it will be prejudicial to the interests of Singapore or of the public or of the pupils of the school that the person should be 
so registered. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๗ 

(๒) เป็นบคุคลท่ีเคยได้รับการปฏิเสธการขึน้ทะเบียนเป็นผู้บริหารของโรงเรียน หรือถกูยกเลิก
การขึน้ทะเบียน ไม่ว่าจะภายใต้รัฐบัญญัตินี  ้หรือกฎหมายก่อนหน้าท่ีถูกยกเลิกไปแล้วท่ีเก่ียวกับ
การศกึษา หรือการขึน้ทะเบียนโรงเรียน หรือกฎหมายใดของมาเลเซียท่ีมีบทบญัญตัท่ีิใกล้เคียง 

(๓) เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะไมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน  

(๔) เป็นบคุคลท่ีไมมี่ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจะจดัการโรงเรียน 

(๕) เป็นบคุคลท่ีเคยให้ข้อมลูเท็จในการขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือครู 

(๖) การขึน้ทะเบียนบคุคลดงักลา่วจะกระทบตอ่ผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือของนกัเรียน 

ส าหรับคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลท่ีต้องการขึน้ทะเบียนเป็นครูในสิงคโปร์อยู่ภายใต้
มาตรา  ๓๘ แห่ ง  Education Act (Chapter 87) ก าหนดใ ห้อ ธิบ ดี มี อ านาจในการปฏิ เสธ 
การขึน้ทะเบียนครู หากพิจารณาแล้วเห็นวา่๑๐๗  

(๑) เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะไมเ่หมาะสม 

(๒) เ ป็นบุคคลท่ีกระท าผิดในเขตอ านาจศาลสิงคโปร์  หรือมาเลเซีย หรือประเทศ 
ในเครือสหราชอาณาจักร และเป็นการกระท าผิดท่ีลงโทษด้วยการจ าคุก โดยการกระท าผิดนัน้
เก่ียวกบัการศกึษา หรือการขึน้ทะเบียนโรงเรียน หรือภายใต้กฎหมายท่ีใกล้เคียงกนัของมาเลเซีย  

                                                   
๑๐๗ Section 38.  The Director-General may refuse to register a person as a teacher if the applicant — 
(a) is not of good character; 
(b) has been convicted before any court of competent jurisdiction in Singapore or in Malaysia or in any part of the 
Commonwealth, of an offence punishable with imprisonment or of an offence under this Act or under any previous written 
law relating to education or the registration of schools or under any similar law in force at any time in Malaysia; 
(c) has previously been refused registration as a manager on grounds which would also have precluded his registration 
as a teacher, or has been refused registration as a teacher under this Act or any previous written law relating to education 
or the registration of schools or any similar law in force at any time in Malaysia; 
(d) has been struck off the register on the cancellation of his registration as a teacher under this Act or under any 
previous written law relating to education or the registration of schools or under any similar law in Malaysia, unless the 
cancellation of his registration as a teacher has taken place because of his resignation or because the school in which he 
was employed has ceased to exist; 
(e) is unable to furnish evidence of medical fitness to the satisfaction of a medical officer of schools appointed in 
accordance with section 51; 
(f) has at any time under any written law made a statement false or misleading in a material particular in an application for 
registration as a teacher or in information supplied in connection with the application; 
(g) is likely to influence his pupils in a manner prejudicial to their welfare or to the public interest; or 
(h) does not possess the minimum qualifications prescribed in the regulations made under this Act. 
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(๓) เป็นบคุคลท่ีเคยได้รับการปฏิเสธการขึน้ทะเบียนเป็นครู หรือถกูยกเลิกการขึน้ทะเบียน ไม่
ว่ าจะภายใ ต้ รัฐบัญญัติ นี  ้ห รือกฎหมายก่อนหน้า ท่ียก เลิกไปแล้ว ท่ี เ ก่ี ยวกับการศึกษา  
หรือการขึน้ทะเบียนโรงเรียน หรือกฎหมายใดของมาเลเซียท่ีมีบทบญัญตัท่ีิใกล้เคียง  

(๔) เป็นบคุคลท่ีเคยถกูยกเลิกการขึน้ทะเบียน ไมว่า่จะภายใต้รัฐบญัญัตินี ้หรือกฎหมายก่อน
หน้าท่ียกเลิกไปแล้วท่ีเก่ียวกบัการศกึษา หรือการขึน้ทะเบียนโรงเรียน หรือกฎหมายใดของมาเลเซียท่ี
มีบทบญัญตัท่ีิใกล้เคียง เว้นแตก่ารยกเลิกการขึน้ทะเบียนนัน้ จะเป็นผลจากการลาออก หรือโรงเรียน
ปิดตวัลง 

(๕) เป็นบคุคลท่ีไมผ่า่นการตรวจร่างกายโดยแพทย์ประจ าโรงเรียน  

(๖) เป็นบคุคลท่ีเคยให้ข้อมลูเท็จในการขอขึน้ทะเบียนเป็นครู 

(๗) เป็นบุคคลท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีอิทธิพลท่ีไม่ดีต่อนักเรียน หรือท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของ
สาธารณะ  

(๘) เป็นบคุคลท่ีไมมี่คณุสมบตัขิัน้ต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ข) การอุทธรณ์ต่อค าตัดสิน 

เหมือนกับกรณีการอุทธรณ์ค าตดัสินของอธิบดีศึกษาธิการ ต่อการขอขึน้ทะเบียนโรงเรียน 
ในหวัข้อ ๓.๑.๓ (ค)  

จะเห็นได้ว่า การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ บริหารโรงเรียน และการขึน้ทะเบียนครูในสิงคโปร์นัน้ 
มีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก โดยก าหนดห้ามบุคคลท่ีเคยกระท าผิดกฎหมาย หรือเคยถูกปฏิเสธ 
การขอขึน้ทะเบียนในประเทศมาเลเซีย มาขึน้ทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือครูในสิงคโปร์ด้วย ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจากการท่ีระบบการศึกษาของทัง้สองประเทศล้วนได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ  
จงึมีมาตรฐานท่ีคล้ายกนั การท่ีบคุคลใดถกูปฏิเสธการขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือครูใน
มาเลเซีย จึงมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ บริหารโรงเรียน หรือครูในสิงคโปร์
เชน่เดียวกนั 

๓.๑.๖ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษา
ข้างต้น ได้แก่ Ministry of Education และ Council for Private Education 

(ก) Ministry of Education (MOE)  

Ministry of Education (MOE) หรือกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์  รับผิดชอบด้าน 
การก าหนดและด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในสิงคโปร์ และก ากับควบคมุสถานศึกษา
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ของรัฐบาล รวมถึงการขึน้ทะเบียนโรงเรียนเอกชนด้วย บทท่ี ๑ ของรายงานฉบบันีไ้ด้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของทรัพยากรมนษุย์ตอ่การพฒันาประเทศของสิงคโปร์ ดงันัน้ กระทรวงท่ีรับผิดชอบด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง MOE จึงเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัของรัฐบาลหน่วยงานหนึ่งใน 
การวางรากฐานอนาคตของสิงคโปร์ ให้มีประชากรท่ีมีความรอบรู้ มีศกัยภาพสูง และมีแนวคิดและ
คา่นิยมตามท่ีรัฐบาลต้องการ เชน่ หลกั ๖ ประการตามนโยบาย NE ท่ีน าเสนอในบทท่ี ๑ เป็นต้น 

โครงสร้างของ MOE 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ๒ คน ปลดักระทรวง 
และเลขาธิการ ๒ คน นอกจากนี ้MOE ยงัมีหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้การก ากับดแูล อีก 
๑๐ หนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 Council for Private Education 

 Institute of Southeast Asian Studies 

 Institute of Technical Education 

 Nanyang Polytechnic 

 Ngee Ann Polytechnic 

 Republic Polytechnic 

 Science Centre Singapore 

 Singapore Examinations and Assessment Board 

 Singapore Polytechnic 

 Temasek Polytechnic 

อ านาจหน้าท่ีของ MOE 

MOE เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบทางด้านการศึกษาในสิงคโปร์  เช่น  
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การวิจัยเทคโนโลยีด้านการศึกษา  การคลัง 
ด้านการศึกษา การก ากับดูแลสถาบนัการศึกษาของรัฐบาล และการขึน้ทะเบียนโรงเรียนเอกชนใน
สิงคโปร์ 
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(ข) Council for Private Education (CPE) 

Council for Private Education (CPE) เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้  MOE 
ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกฎหมาย Private Education Act (Chapter 247A) เพ่ือก ากับดแูล
การศกึษาเอกชน และยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมการศกึษาเอกชน 

โครงสร้างของ CPE 

ตามมาต ร า  ๕  แห่ ง  Private Education Act (Chapter 247A) ไ ด้ ก า หนด ใ ห้  CPE  
มีคณะกรรมการหนึง่ชดุท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิก ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานคณะกรรมการ 

 กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๗ คน 

คณะกรรมการ CPE สามารถด ารงต าแหน่งวาระละไม่เกิน ๓ ปี สามารถถูกถอดถอน 
หรือแตง่ตัง้ซ า้ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นชอบ 

อ านาจหน้าท่ีของ CPE 

มาตรา ๖ แห่ง Private Education Act (Chapter 247A) ก าหนดให้ CPE มีอ านาจหน้าท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้

 ขึ น้ทะ เบี ยนและก ากับดูแลสถาบันการศึกษา เอกชน  และบุคลากร 
ท่ีให้บริการด้านการศกึษาท่ีเก่ียวข้องโดยตรง หรือทางอ้อมกบัการศกึษาเอกชน 

 กระตุ้ น ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาสาขาบริการ
การศกึษาเอกชน 

 จัดตัง้ ด าเนินการ หรือส่งเสริมการยอมรับคุณภาพ หรือประกาศนียบัตร  
และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีจะเสริมสร้างมาตรฐานของสาขาบริการการศกึษาเอกชน 
หรือภาคการศกึษาโดยทัว่ไปในสิงคโปร์ 

 เผยแพร่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ CPE 

 ให้ค าแนะน ารัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาเอกชน 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดแผน
และนโยบายในการพฒันาประเทศผ่านการพฒันาประชากรท่ีมีคณุภาพ ทัง้การส่งเสริมให้พลเมือง
สิงคโปร์มีความสามารถด้านภาษามากกว่าหนึ่งภาษาตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษา และให้โอกาสเด็ก
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๒๑ 

นกัเรียนได้เลือกเรียนสิ่งท่ีตนถนดั เพ่ือให้เด็กแต่ละคนเติบโตมาเป็นประชากรท่ีสามารถท างานของ
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริม
ศักยภาพแรงงาน  

กฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองความปลอดภยัในการท างานและส่งเสริมศกัยภาพแรงงาน ใน
ประ เทศสิ งคโป ร์ประกอบด้วยกฎหมาย  ๗ ฉบับ  ( เ รียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ)  
อั น ไ ด้ แ ก่  Central Provident Fund Act (Chapter 36)   Employment, Parental Leave and 
Other Measures Act 2013  Retirement and Re-employment Act (Chapter 274A) Skills 
Development Levy Act (Chapter 306)   Work Injury Compensation Act (Chapter 354) 
Workforce Development Agency Act (Chapter 305D) และ Workplace Safety and Health Act 
(Chapter 354A) 

หวัข้อนีจ้ะน าเสนอกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริม
ศักยภาพแรงงาน โดยแบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี  ้ภาพรวมนโยบายกรอบความปลอดภัย 
และสุขภาพในท่ีท างานของรัฐบาล การคุ้มครองความปลอดภัยในท่ีท างาน การชดเชยการบาดเจ็บ
จากการท างาน การส่งเสริมศักยภาพแรงงาน การเกษียณอายุและการจ้างกลับเข้ามาท างาน  
และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๒.๑ ภาพรวมนโยบายกรอบความปลอดภัยและสุขภาพในท่ีท างานของรัฐบาล 

ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน โดยกระทรวงแรงงานของ
สิงคโปร์  หรือ Ministry of Manpower (MOM) ได้ท าการออกยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ น้  โดยมี
วตัถุประสงค์ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนในเร่ืองความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน และให้อตัราการ
เสียชีวิตจากการท างานลดลงน้อยกวา่ ๑.๘ คน ตอ่คนงาน ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
จะท าให้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความปลอดภยัในสถานท่ีท างานสงูท่ีสดุในโลก๑๐๘ นอกจากนี ้
ยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้ตรงกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจ โดยการวางแผนยุทธศาสตร์เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สิงคโปร์มีการเติบโตของผลิตภาพรายปี 

                                                   
๑๐๘ Ministry of Manpower, “Workplace Safety & Health,” http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-
health/Pages/default.aspx (สบืค้นเม่ือ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/Pages/default.aspx


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๒๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(annual productivity growth) ท่ีระดบัร้อยละ ๒-๓ ในช่วงสิบปีข้างหน้า เพ่ือคงไว้ซึ่งความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของประเทศ๑๐๙ 

แนวนโยบายภายใต้กรอบความปลอดภยัและสขุภาพในสถานท่ีท างานมี ๓ ข้อ ดงันี ้ 

(๑) ลดความเส่ียงท่ีต้นเหต ุโดยการก าหนดให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายจ ากดั หรือลดความเส่ียง
ท่ีตนสร้าง  

(๒) พยายามให้ผู้ มีส่วนได้เสีย รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในผลลัพธ์ของการรณรงค์ 
เร่ืองความปลอดภยัและสขุภาพ  

(๓) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยการก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงมากขึน้ ในกรณีท่ีมี 
การจดัการเร่ืองความปลอดภยัท่ีไมไ่ด้คณุภาพ  

๓.๒.๒ การคุ้มครองความปลอดภัยในที่ท างาน  

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower - MOM) เน้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัย
ในสถานท่ีท างาน และเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า การจดัการเร่ืองความปลอดภยัในท่ีท างานท่ีไม่ได้มาตรฐานนัน้
มีคา่ใช้จ่ายสงู ลูกจ้างและผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดจะได้รับการกระตุ้นให้รับผิดชอบตอ่ความปลอดภัย
และสุขภาพในสถานท่ีท างาน และวางแผนเชิงรุกท่ีจะท าให้ความเส่ียงลดลง นอกจากนี ้ใครก็ตามท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ความปลอดภยัและสขุภาพในท่ีท างานนัน้ จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย
ท่ีเ กิดขึน้๑๑๐ โดยมีการก าหนดบทลงโทษผู้ ท่ี ฝ่าฝืนไว้ใน  Workplace Safety and Health Act 
(Chapter 354A) 

การน าเสนอในหวัข้อนีแ้บง่ออกเป็น ๓ หวัข้อย่อย ได้แก่ นิยามความปลอดภยัและสขุภาพใน
ท่ีท างาน ความรับผิดชอบของผู้ มีสว่นได้เสีย และบทลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืน 

                                                   
๑๐๙ Ministry of Manpower, “Skills, Training & Development,” http://www.mom.gov.sg/skills-training-and-
development/Pages/default.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๑๐ Ministry of Manpower, “The Workplace Safety & Health Act: What it covers,” http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-
health/wsh-regulatory-framework/Pages/workplace-safety-health-act.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/skills-training-and-development/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/skills-training-and-development/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/wsh-regulatory-framework/Pages/workplace-safety-health-act.aspx
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/wsh-regulatory-framework/Pages/workplace-safety-health-act.aspx


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๒๓ 

ก) นิยามความปลอดภัยและสุขภาพในท่ีท างาน 

Workplace Safety and Health Act (Chapter 354A) ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานท่ีท างานท่ีมีระดบัความเส่ียงแตกตา่งกนั โดยก าหนดให้ สถานท่ีท างาน (workplace) หมายถึง 
สถานท่ีใด ๆ ท่ีบคุคลท างาน ซึง่รวมถึงโรงงานอตุสาหกรรม (factory)๑๑๑  

“โรงงานอตุสาหกรรม” หมายถึง สถานท่ีใด ๆ ท่ีมีลกูจ้างท างานอยูใ่นกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จดัการ คดัเลือก บรรจ ุจดัเก็บ ดดัแปลง ซอ่มแซม สร้าง แปรรูป หรือผลิตสินค้า 

(๒) จดัการ คดัเลือก บรรจ ุจดัเก็บ แปรรูป ผลิต หรือใช้สสารอนัตราย  

(๓) ซอ่มแซม สร้าง หรือผลิตยานพาหนะ  

(๔) อาคารปฏิบตักิาร หรือการก่อสร้างทางวิศวกรรม  

(๕) การปฏิบตักิาร หรือบ ารุงรักษาสถานท่ี หรือระบบท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณปูโภค 

นอกจากนี ้โรงงานอุตสาหกรรม ยงัหมายรวมถึง สถานท่ีท่ีระบุไว้ใน Fourth Schedule ของ
กฎหมายฉบบันีด้้วย 

ข) ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาตรา ๒๙ แห่ง  Workplace Safety and Health Act ก าหนดให้สถานท่ีท างานต้องมี
คณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีท างาน  (Workplace safety and health 

                                                   
๑๑๑ Section 5.—(1)  In this Act, “workplace” means any premises where a person is at work or is to work, for the time 
being works, or customarily works, and includes a factory. 
(2)  Subject to this section, “factory” means any premises — 
(a) within which persons are employed in any of the following processes: 

(i) the handling, sorting, packing, storing, altering, repairing, construction, processing or manufacturing of any 
goods or product; 
(ii) the handling, sorting, packing, storing, processing, manufacturing or use of any hazardous substances; 
(iii) the repair, construction or manufacturing of any vessel or vehicle; 
(iv) any building operation or work of engineering construction; 
(v) the operation or maintenance of any facility or system related to the provision of any public utility; and 

(b) which is specified in the Fourth Schedule. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๒๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

committees)๑๑๒ โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะต้องประกอบด้วยตวัแทนลูกจ้างและนายจ้างของ
สถานท่ีท างาน  

หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ท่ีได้รับการแต่งตัง้มี ดงันี ้(ก) ให้มีการทบทวนสถานการณ์ใน
สถานท่ีท างาน ท่ีกระทบหรืออาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรือสขุภาพของคนในสถานท่ีท างาน 
(ข) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างานท่ี
ปลอดภยั (ค) ท าการตรวจสอบกรณีท่ีเกิดอบุตัิเหต ุหรืออนัตราย เพ่ือความปลอดภยัและสขุภาพของ
ลกูจ้าง (ง) ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและอ านาจท่ีได้รับจากกฎหมายฉบบันี ้และหน้าท่ีอ่ืนท่ีอาจจะได้รับ
ในอนาคต อนึง่ นายจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและความชว่ยเหลือแก่คณะกรรมการฯ หากได้รับ
การร้องขอ  

นายจ้างมีหน้าท่ีต้องปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง หรือคนงานท่ีท างาน
ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรง รวมถึงบุคคลใดก็ตามท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการท างานของ
ลกูจ้างหรือคนงานท่ีอยูใ่นการก ากบัดแูล หน้าท่ีของนายจ้าง รวมถึง๑๑๓  

                                                   
๑๑๒ Section 29.—(1)  Every workplace within the prescribed class or description of workplaces shall have appointed in 
respect thereof a workplace safety and health committee. 
(2)  Every workplace safety and health committee of a workplace shall comprise representatives of employees of the 
workplace as well as employers. 
(3)  The functions of a workplace safety and health committee appointed in respect of a workplace shall be — 

(a) to keep under review circumstances in the workplace which affect or may affect the safety or health of 
persons in the workplace; 
(b) to promote co-operation between management and employees in achieving and maintaining safe and 
healthy working conditions; 
(c) to carry out from time to time inspections of the scene of any accident or dangerous occurrence in the 
interests of the safety and health of the employees; 
(d) to exercise such other functions and duties as may be prescribed or conferred on the committee under this 
Act; and 
(e) such other functions as may be prescribed. 

(4)  The management shall provide such facilities and assistance to the workplace safety and health committee of a 
workplace as the committee may reasonably require for the purpose of carrying out the committee’s functions and duties 
under this section. 
๑๑๓ Section 12.—(1)  It shall be the duty of every employer to take, so far as is reasonably practicable, such measures as 
are necessary to ensure the safety and health of his employees at work. 
(2)  It shall be the duty of every employer to take, so far as is reasonably practicable, such measures as are necessary to 
ensure the safety and health of persons (not being his employees) who may be affected by any undertaking carried on by 
him in the workplace. 

 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๒๕ 

- การประเมินความเส่ียงเพ่ือท่ีจะควบคมุหรือก าจดัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ
คนงานในสถานท่ีท างาน  

- ก าหนดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนงานในสถานท่ีท างาน  
- พฒันาและปฏิบตัติามมาตรการตา่ง ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน  
- ให้ข้อมลู การฝึกอบรม และการดแูลท่ีเพียงพอตอ่คนงาน 

เจ้าของสถานท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบในพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีลูกจ้างหรือผู้ รับเหมาท างาน
ดงัตอ่ไปนี ้๑๑๔ 

- เคร่ืองป่ันไฟ และเคร่ืองยนต์ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีส่วนรวม 

                                                                                                                                                      
(3)  For the purposes of subsection (1), the measures necessary to ensure the safety and health of persons at work 
include — 
(a) providing and maintaining for those persons a work environment which is safe, without risk to health, and adequate as 
regards facilities and arrangements for their welfare at work; 
(b) ensuring that adequate safety measures are taken in respect of any machinery, equipment, plant, article or process 
used by those persons; 
(c) ensuring that those persons are not exposed to hazards arising out of the arrangement, disposal, manipulation, 
organisation, processing, storage, transport, working or use of things — 

(i) in their workplace; or 
(ii) near their workplace and under the control of the employer; 

(d) developing and implementing procedures for dealing with emergencies that may arise while those persons are at 
work; and 
(e) ensuring that those persons at work have adequate instruction, information, training and supervision as is necessary 
for them to perform their work. 
(4)  Every employer shall, where required by the regulations, give to persons (not being his employees) the prescribed 
information about such aspects of the way in which he conducts his undertaking as might affect their safety or health 
while those persons are at his workplace. 
๑๑๔ Section 19.—(1)  For the purposes of subsection (2), where a building comprises one or more workplaces, any 
common property or limited common property of the building (referred to in this section as the common area) which is 
used by persons at work in any such workplace or is used by such persons to move through shall be treated as part of 
their workplace. 
(2)  It shall be the duty of the occupier of the common area to comply with any provision of this Act with respect to — 
(a) electric generators and motors located in the common area; 
(b) hoists and lifts, lifting gear, lifting appliances and lifting machines located in the common area; 
(c) means of access into or egress from the common area; and 
(d) any machinery or plant located in the common area which belongs to or is supplied by the owner or occupier of the 
common area. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๒๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

- ลิฟท์ และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัลิฟท์ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีส่วนรวม 

- ทางเข้าและออกจากพืน้ท่ีสว่นรวม 

หน้าท่ีของผู้ผลิต หรือผู้ผลิตวตัถดุบิ มีดงัตอ่ไปนี ้๑๑๕ 

- ต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสมเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือวตัถอุนัตรายอยา่งปลอดภยั  

- ท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือวตัถุอนัตรายปลอดภัยส าหรับ
การใช้  

- ท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเคร่ืองมือ อปุกรณ์ หรือวตัถอุนัตรายได้รับการทดสอบ
และตรวจสอบแล้ววา่ปลอดภยัส าหรับการใช้ 

ผู้ตดิตัง้หรือถอดเคร่ืองจกัร มีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าให้เกิดความมัน่ใจวา่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ี
ตดิตัง้ หรือปรับปรุง หรือถอดออกนัน้ปลอดภยัและไมมี่ความเส่ียงตอ่สขุภาพ เม่ือใช้อยา่งถกูต้อง๑๑๖ 

หน้าท่ีของคนท่ีท างาน (person at work) มีดงัตอ่ไปนี ้๑๑๗ 

                                                   
๑๑๕ Section 16.—(1)  Subject to this section, it shall be the duty of any person who manufactures or supplies any 
machinery, equipment or hazardous substance for use at work to ensure, so far as is reasonably practicable — 
(a) that the following information about the safe use of the machinery, equipment or hazardous substance is available to 
any person to whom the machinery, equipment or hazardous substance is supplied for use at work: 

(i) the precautions (if any) to be taken for the proper use and maintenance of the machinery, equipment or 
hazardous substance; 
(ii) the health hazards (if any) associated with the machinery, equipment or hazardous substance; and 
(iii) the information relating to and the results of any examinations or tests of the machinery, equipment or 
hazardous substance under paragraph (c) that are relevant to its safe use; 

(b) that the machinery, equipment or hazardous substance is safe, and without risk to health, when properly used; 
(c) that the machinery, equipment or hazardous substance is examined and tested so as to comply with the obligation 
imposed by paragraph (b). 
๑๑๖ Section 17.—(1)  It shall be the duty of any person who erects, installs or modifies any machinery or equipment for use 
at work to ensure, so far as is reasonably practicable, that the machinery or equipment is erected, installed or modified in 
such a manner that it is safe, and without risk to health, when properly used. 
๑๑๗ Section 15.—(1)  It shall be the duty of every person at work — 
(a) to use in such manner so as to provide the protection intended, any suitable appliance, protective clothing, 
convenience, equipment or other means or thing provided (whether for his use alone or for use by him in common with 
others) for securing his safety, health and welfare while at work; and 
(b) to co-operate with his employer or principal and any other person to such extent as will enable his employer, principal 
or the other person, as the case may be, to comply with the provisions of this Act. 
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- ปฏิบตัิตามกระบวนการและหลกัการท างานท่ีปลอดภยัในสถานท่ีท างาน  
- ไมเ่ข้าร่วมในกิจการใด ๆ ท่ีไมป่ลอดภยั หรือท่ีอาจจะท าให้เกิดอนัตราย 

ตอ่ตนเอง หรือผู้ อ่ืนท่ีท างานใกล้ตนเอง  
- ใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ หรือวิธีอ่ืนท่ีจะปกป้องตนเองจากอนัตรายขณะท างาน  
- ไมก่ระท าการใด ๆ ในลกัษณะท่ีไมร่ะวงั ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายตอ่ตนเองหรือ

คนท่ีท างานใกล้ตน  
นอกจากนี ้บุคคลท่ีมีอาชีพอิสระ (self-employed) มีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้

แน่ใจว่า บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกจ้างของตน แต่อยู่ในสถานท่ีท างานของตนได้รับความปลอดภัย และต้อง
ค านงึถึงความปลอดภยัและสขุภาพของสว่นรวมด้วย๑๑๘  

ผู้ ท่ีไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามกฎหมายฉบับนี  ้จะถือว่ามีความผิด๑๑๙ โดยอธิบดี 
ความปลอดภัยและสขุภาพในสถานท่ีท างาน (Commissioner for Workplace Safety and Health) 
อาจมีค าสัง่ให้เยียวยา หรือหยดุท างาน ตามท่ีเห็นสมควร 

ค) บทลงโทษผู้ท่ีฝ่าฝืน 

ตารางท่ี ๓.๒ และตารางท่ี ๓.๓ แสดงบทลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนค าสัง่เยียวยา หรือให้หยดุงานของ
อธิบดีความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีท างาน ตามกฎหมาย Workplace Safety and Health 
Act (Chapter 354A)  

 

                                                                                                                                                      
(2)  No person at work shall wilfully or recklessly interfere with or misuse any appliance, protective clothing, convenience, 
equipment or other means or thing provided (whether for his use alone or for use by him in common with others) pursuant 
to any requirement under this Act for securing the safety, health or welfare of persons (including himself) at work. 
(3)  Any person at work who, without reasonable cause, wilfully or recklessly does any act which endangers the safety or 
health of himself or others shall be guilty of an offence. 
๑๑๘ Section 13.—(1)  It shall be the duty of every self-employed person (whether or not he is also a contractor or 
subcontractor) to take, so far as is reasonably practicable, such measures as are necessary to ensure the safety and 
health of persons (not being his employees) who may be affected by any undertaking carried on by him in the workplace. 
(2)  Every self-employed person shall, where required by the regulations, give to persons (not being his employees) the 
prescribed information about such aspects of the way in which he conducts his undertaking as might affect their safety or 
health while those persons are at his workplace. 
๑๑๙ Section 20.  In the event of any contravention of any provision in this Part which imposes a duty on a person, that 
person shall be guilty of an offence. 
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๓-๒๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ตารางที่  ๓.๒ บทลงโทษสูงสุดส าหรับการกระท าผิด กรณีไม่ปฏิบัติตามค าส่ังเยียวยาหรือ
ค าส่ังให้หยุดท างาน 

ความผิด 

 

ค่าปรับสูงสุด 
(ดอลลาร์สิงคโปร์) 

จ าคุกสูงสุด เงื่อนไข 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
เยยีวยา 

๕๐,๐๐๐ และปรับเพิ่มอีก 
๕,๐๐๐ ตอ่วนั จนกวา่จะ
ปฏิบตัิตามค าสัง่  

๑๒ เดือน อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้
หยุดท างาน 

๕๐๐,๐๐๐ และปรับเพิ่ม 
๒๐,๐๐๐ ตอ่วนั จนกวา่จะ
ปฏิบตัิตามค าสัง่ 

๑๒ เดือน อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
ตารางที่  ๓.๓ บทลงโทษทั่ วไป ในกรณีที่ ไม่มีการระบุถึงโทษอย่างชัดแจ้งใน Workplace 
Safety and Health Act 

ผู้กระท าผิด ค่าปรับสูงสุด (ดอลลาร์สิงคโปร์) จ าคุกสูงสุด เงื่อนไข 

กระท าผิดครัง้แรก กระท าผิดซ า้ 
บุคคลธรรมดา ๒๐๐,๐๐๐  

 

๔๐๐,๐๐๐* ๒ ปี  อยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือ ทัง้จ าทัง้ปรับ 

นิติบุคคล ๕๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐* - - 
หมายเหต ุ* หากเป็นการกระท าผิดที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต การกระท าใด ๆ ที่เกิดขึน้ซึ่งเป็นสาเหตทุ าให้เสียชีวิตจะต้องมี
โทษปรับสงูสดุที่คิดเป็นสองเทา่  

๓.๒.๓ การชดเชยการบาดเจ็บจากการท างาน  

รัฐบญัญัติ Work Injury Compensation Act (Chapter 354) ก าหนดให้ลูกจ้างท่ีบาดเจ็บ
จากการท างานเรียกค่ารักษาจ านวนไม่มาก อันเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการเรียกร้องภายใต้
กฎหมายไม่เ ป็นลายลักษณ์อักษร  (common law)  โดยในการเ รียกร้องภายใต้  Work Injury 
Compensation Act (Chapter 354) นั น้  ลูก จ้ า ง เ พียงแต่ ต้ องพิ สูจ น์ ว่ า ไ ด้ รับการบาด เจ็ บ 
จากอุบตัิเหตจุากการท างาน หรือเป็นโรคจากการท างาน โดยไม่จ าเป็นต้องจ้างทนายความเพ่ือท่ีจะ
เรียกร้องคา่ชดเชย  หวัข้อนีแ้บง่การน าเสนอออกเป็น ๓ หวัข้อย่อย ได้แก่ ผู้ ท่ีเข้าข่ายได้รับการชดเชย 
การเรียกร้องการชดเชย กรณีและจ านวนเงินชดเชยท่ีสามารถเรียกร้องได้ 

ก) ผู้ท่ีเข้าข่ายได้รับการชดเชย 

ภายใต้ Work Injury Compensation Act (Chapter 354) นายจ้าง หรือบริษัทประกนัภยัของ
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจา่ยคา่ชดเชยการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการท างาน โดยไม่ต้องพิสจูน์ว่า
ใครเป็นสาเหตขุองโรคหรืออบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ และต้องรับผิดชอบแม้ว่าจะเกิดขึน้หลงัจากการจ้างงาน
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ได้จบลง หรือใบอนุญาตท างานคนต่างด้าวถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม จ านวนเงินชดเชยนัน้  มี 
การก าหนดจ านวนเงินชดเชยสงูสุดไว้ ผู้อยู่ในอปุการะของลกูจ้างท่ีเสียชีวิตมีสิทธิเรียกร้องคา่ชดเชย
การบาดเจ็บจากการท างานได้  

อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การท่ีลูกจ้างท าการเรียกร้องทางแพ่งต่อผู้ ท่ีกระท าการโดยประมาท 
อย่างไรตาม ในกรณีนี ้ลูกจ้างและทนายความจะต้องพิสูจน์ว่านายจ้าง หรือบุคคลท่ีสามท าให้เกิด
การบาดเจ็บ และจะต้องพิสูจน์จ านวนเงินคา่เสียหายตอ่ศาล โดยกฎหมายไม่ได้มีการจ ากดัจ านวน
คา่เสียหายท่ีสามารถเรียกร้องได้ อนึง่ ลกูจ้างท่ีบาดเจ็บจากการท างานจะสามารถเรียกร้องเงินชดเชย
ภายใต้กฎหมาย Work Injury Compensation Act (Chapter 354) หรือจากกฎหมายท่ีไม่เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร (common law) อยา่งหนึง่อยา่งใดเทา่นัน้๑๒๐  

ตารางท่ี ๓.๔ แสดงผู้ ท่ีเ ข้าข่ายและไม่เข้าข่ายได้รับการคุ้ มครองภายใต้  Work Injury 
Compensation Act (Chapter 354) 

ตารางท่ี ๓.๔ บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ Work Injury Compensation Act (WICA) 

คุ้มครอง  ไม่ได้รับการคุ้มครอง 
ลูก จ้างทุกคนที่ อยู่ภายใ ต้  “สัญญาการ
ให้บริการ” หรือ “สัญญาการฝึกหัด” กับ
นายจ้าง โดยไมค่ านงึถึงอตัราเงินเดือน 

- ผู้ที่ท างานด้วยตนเอง ผู้ รับเหมาอิสระ  
- บคุลากรที่ใส่ชุดเคร่ืองแบบ (เช่น ทหาร 

ต ารวจ เป็นต้น)  
- ผู้ที่ท างานเป็นแม่บ้านและอาศยัอยู่กับ

นายจ้าง  

ข) การเรียกร้องค่าชดเชย  

การตัดสินใจว่าจะเรียกร้องเงินชดเชยภายใต้กฎหมาย Work Injury Compensation Act 
(Chapter 354) หรือกฎหมายท่ีไม่ เ ป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นการตัดสินใจของฝ่ายลูกจ้าง 
ท่ีได้รับบาดเจ็บ มิใชน่ายจ้าง โดยลกูจ้างมีเวลา ๑ ปี หลงัจากวนัท่ีได้รับบาดเจ็บ ในการตดัสินใจว่าจะ
เลือกเงินชดเชยภายใต้ Work Injury Compensation Act (Chapter 354) หรือไม่ ตารางท่ี ๓.๕ แสดง
ความแตกตา่งของเงินชดเชยทัง้สองแบบ 

 

                                                   
๑๒๐ Ministry of Manpower, “What is the Work Injury Compensation Act?,” http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-
health/work-injury-compensation/Pages/default.aspx#sthash.vUvGV2Bi.dpuf (สืบค้นเม่ือ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/work-injury-compensation/Pages/default.aspx#sthash.vUvGV2Bi.dpuf
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/work-injury-compensation/Pages/default.aspx#sthash.vUvGV2Bi.dpuf
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ตารางที่  ๓.๕ ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างเงินชดเชยภายใต้ Work Injury Compensation 
Act (Chapter 354) และกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (common law) 

Work Injury Compensation Act กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่ต้องพิสจูน์ว่าเป็นความผิดของนายจ้าง แตต้่องแสดง
ให้เหน็ว่าการบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึน้นัน้เป็นผลจากงาน 

ต้องพิสจูน์ว่าเป็นความผิดของนายจ้าง หรือความผิดของ
บคุคลที่สาม 

เงินชดเชยค านวณจากสตูรค านวณ และมีเพดานสงูสดุ  เงินชดเชยไม่มีเพดานสงูสดุจ ากดั แตค่วามเสียหายนัน้
ต้องได้รับการค านวณก่อนการฟ้องศาล 

ไม่ต้องจ้างทนายความ กระทรวงแรงงานสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเร่ืองการเรียกร้องเงินชดเชยได้  

ต้องจ้างทนายความ และต้องจ่ายค่าทนายความเอง 

การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย Work Injury Compensation Act (Chapter 354) จะ
กระท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(๑) ลกูจ้างได้รับบาดเจ็บจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้จาก หรือระหวา่งการจ้างงาน  

(๒) ได้รับโรคท่ีเกิดจากอาชีพท่ีตนท า (occupational disease) 

(๓) ได้รับโรคจากการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานท่ีใช้สารเคมี (มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัท่ี ๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๕)  

ในการพิจารณาว่าอุบัติเหตุใดจัดเป็น “อุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้จาก หรือระหว่างการจ้างงาน” 
จะต้องพิจารณาวา่  

(๑) เกิดขึน้ในชัว่โมงท างาน หรือชัว่โมงท างานลว่งเวลา หรือระหวา่งการปฏิบตัหิน้าท่ี และ 

(๒) เกิดขึน้เน่ืองจากงาน (เน่ืองจากการจ้างงาน)  

ตวัอยา่งของกรณีท่ีลกูจ้างจะได้รับเงินชดเชย เชน่  

(๑) ลกูจ้างประสบอบุตัิเหตทุางรถขณะท่ีอยู่บนรถของบริษัทระหว่างการเดินทางจากบ้านไป
ยงับริษัท  

(๒) ลูกจ้างของนายจ้างสิงคโปร์ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์บาดเจ็บจากการท างาน
ระหวา่งท่ีเดนิทางไปยงัตา่งประเทศเพ่ือท างาน 

(๓) ลูกเ รือประมงได้รับการบาดเจ็บจากการท างานขณะอยู่ในเรือสัญชาติสิงคโปร์  
ไมว่า่เรือนัน้จะอยูท่ี่ใดก็ตาม  

น อ ก จ า ก นี ้  Work Injury Compensation Act (Amendment of Second and Third 
Schedules) Order 2012 ได้ก าหนดโรคท่ีจัดเป็นโรคหรืออาการบาดเจ็บจากการท างาน  เช่น  
โรคแอนแทร็กซ์ และโรคผิวหนงั เป็นต้น  
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๓๑ 

ค) กรณีและจ านวนเงนิชดเชยท่ีสามารถเรียกร้องได้ 

ตาราง ท่ี  ๓ .๖  ถึ งตาราง ท่ี  ๓.๗ แสดง เ งินชดเชยในกรณีลาป่วย  ท่ีลูก จ้างไ ด้ รับ 
ความคุ้มครองภายใต้ Work Injury Compensation Act (Chapter 354) 

ตารางท่ี ๓.๖ เงนิชดเชยที่สามารถเรียกร้องได้ กรณีลาป่วย 

 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน  
ได้รับเงินเต็มจ านวน ๑๔ วนั  ๖๐ วนั 

ได้รับเงินสองในสามของ
เงินเดือน 

ตัง้แตว่นัท่ี ๑๕ เป็นต้นไป จนถงึ
หนึง่ปีหลงัอบุตัิเหต ุ

ตัง้แตว่นัที ๖๑ เป็นต้นไป จนถึงหนึง่ปี
หลงัอบุตัิเหต ุ

ท่ีมา Ministry of Manpower, “Types of Compensation under WICA,” http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-
compensation/types-of-compensation (สืบค้นเมื่อ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

อนึ่ง การค านวณดงักล่าวจะค านวณจากรายได้เฉล่ียต่อเดือน เช่น รายได้เฉล่ีย ๑๒ เดือน 
ก่อนเกิดอุบตัิเหตุ รวมถึงค่าล่วงเวลา แต่ไม่รวมถึงค่าเดินทาง และการจ่ายเงินดงักล่าวนัน้จะจ่าย
เฉพาะวนัท างานท่ีครอบคลมุในใบรับรองแพทย์ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินดงักล่าวให้ไม่เกินวนัท่ีได้รับ
เงินเดือนปกต ิ 

นายจ้างต้องรับผิดชอบคา่รักษาพยาบาล ตามท่ีแพทย์ท่ีขึน้ทะเบียนในสิงคโปร์เห็นว่าจ าเป็น
ท่ีจะต้องได้รับการรักษานัน้ รวมทัง้ค่าปรึกษาทางการแพทย์ ค่ารายงานทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกบัการเคล่ือนย้ายฉกุเฉินเพ่ือให้ลกูจ้างได้รับการรักษาทางการแพทย์ คา่ท ากายภาพบ าบดั 
การบ าบดัการพดู คา่ยา คา่ผา่ตดั และคา่อวยัวะเทียม 

เพดานสูงสุดของเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีท่ีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 
ท่ีเกิดขึน้ใน และหลังวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา คือ ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
หรือค่ารักษาหนึ่งปีหลงัจากเกิดอุบตัิเหตุ๑๒๑ อนึ่ง หากค่ารักษาพยาบาลสูงเกินเพดานท่ีก าหนดไว้
ภายใต้ WICA ลกูจ้างอาจจะพิจารณาเร่ิมด าเนินคดีทางแพง่ก็ได้ 

 

 

 

                                                   
๑๒๑ Ministry of Manpower, “Types of Compensation under WICA,” http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-
health/work-injury-compensation/types-of-compensation (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-compensation/types-of-compensation
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-compensation/types-of-compensation
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-compensation/types-of-compensation
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-compensation/types-of-compensation
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ตารางท่ี ๓.๗ เงนิชดเชยท่ีเป็นเงนิก้อนกรณีทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต  

สิ่งที่ได้รับค่าชดเชย  เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วยถาวรอนัเป็นผลให้ไม่
สามารถท างานได้  

เมื่อการบาดเจ็บนัน้ท าให้เสยีชีวติ  

วิธีการค านวณ  จ านวนเงินท่ีจ่าย = (รายได้เฉลีย่ของลกูจ้าง 
ตอ่เดือน x อาย)ุ x ร้อยละของความพิการถาวร 

จ านวนเงินท่ีจ่าย = รายได้เฉลีย่
ของลกูจ้างตอ่เดือน x อาย ุ

เงนิดังกล่าวจ่าย
ให้แก่  

ลกูจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ได้รับผลประโยชน์ของลกูจ้าง
ผู้ เสยีชีวติ 

หมายเหตุ ร้อยละของความพิการถาวร ค านวณจากการวินิจฉัยของแพทย์หลังจากอาการของลูกจ้างคงท่ี  แพทย์จะประเมินโดยอาศัยคู่มือ Guide to the 
Assessment of Traumatic Injuries and Occupational Diseases for Workmen’s Compensation และมีการค านวณให้เงินชดเชยเพ่ิมขึน้ร้อยละ ๒๕ กรณีท่ี
ลกูจ้างทพุพลภาพทกุสว่น  

๓.๒.๔ การส่งเสริมศักยภาพแรงงาน  

รัฐบาลสิงคโปร์ด าเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพแรงงานโดยการการลดโควตาการจ้าง
แรงงานต่างชาติ จากร้อยละ ๔๕ เป็นร้อยละ ๔๐ ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ๒๐๑๒ เป็นต้นมา 
ซึ่งทางรัฐบาลมองว่า การลดโควตาการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าวจะท าให้ศักยภาพแรงงาน
เพิ่มขึน้๑๒๒ 

นอกเหนือจากนโยบายของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพแรงงาน  
คือ Skills Development Levy Act (Chapter 306) โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
ศักยภาพแรงงาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะให้ทุนแก่บริษัทท่ีส่งลูกจ้างของตนเข้ารับการฝึกอบรม 
โดยนายจ้างทกุคนต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมศกัยภาพแรงงาน ร้อยละ ๐.๒๕ ของเงินเดือนของ
ลกูจ้างทุกคนท่ีท างานในสิงคโปร์ อตัราต ่าสุด คือ ๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน และอตัราสูงสุด คือ 
๑๑.๒๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่เดือน โดยหกัจากเงินเดือนของลกูจ้างทกุเดือน๑๒๓  

นิยามของค าวา่ “นายจ้าง” หมายถึง บคุคลใดก็ตามท่ีมีหน้าท่ีจา่ยเงินลกูจ้าง รวมถึง  

(ก) บคุคล บริษัท หนว่ยงาน หรือองค์กรท่ีจ้างลกูจ้าง 

                                                   
๑๒๒ Xinhua, “Singapore tightens foreign worker policies, aiming to drive productivity,” 
http://www.globaltimes.cn/content/764200.shtml (สืบค้นเม่ือวนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘).  
๑๒๓ Singapore Workforce Development Agency, “Funding for Individuals,” 
http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L101-ForIndividuals/L702-WorkerBasedFund.html (สืบค้นเม่ือ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗). 

 

http://www.globaltimes.cn/content/764200.shtml
http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L101-ForIndividuals/L702-WorkerBasedFund.html
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๓๓ 

(ข) เจ้าของเรือท่ีจ้างลกูเรือ 

(ค) บริษัทสาขาท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายสิงคโปร์  

ลูกจ้างทุกคนท่ีท างานในสิงคโปร์จะต้องถูกหักเงินเข้ากองทุนส่งเสริมศักยภาพแรงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานเต็มเวลาหรือไม่ก็ตาม ส าหรับลูกจ้างต่างชาตินัน้ นอกเหนือจากการจ่ายเงิน
เข้ากองทนุลกูจ้างตา่งชาตแิล้ว จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทนุดงักล่าวนีด้้วย  เงินของกองทนุนีจ้ะน าไปใช้
สนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพการท างานและให้เงินทุนแก่นายจ้างในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม 
ภายใต้ National Continuing Education and Training System ท่ีจัดโดย Singapore Workforce 
Development Agency (WDA)  

นอกจากรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าว  สิงคโปร์ได้แก้ไข Employment, Parental Leave and 
Other Measures Act 2013 เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเพิ่มความคุ้ มครองลูกจ้างในหลายด้าน เช่น 
ก าหนดการค านวณจ านวนวนัขัน้ต ่าของการลาคลอดใหม่ เป็นต้น๑๒๔  

๓.๒.๕ การเกษียณอายุและการจ้างกลับเข้าท างาน๑๒๕  

 ตัง้แตว่นัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Retirement Age Act (RAA) ถกูยกเลิกโดย Retirement 
and Re-employment Act (Chapter 274A) และให้ความครอบคลมุลกูจ้างท่ีเป็นคนสญัชาติสิงคโปร์
และผู้ มี ถ่ินฐานถาวร  (Permanent Residents)  อายุ เ ก ษียณขัน้ต ่ าภายใ ต้  Retirement and  
Re-employment Act (Chapter 74A) คือ ๖๒ ปี แต่นายจ้างสามารถท่ีจะเสนอจ้างลูกจ้าง ท่ี
เกษียณอายกุลบัเข้าท างานได้ ในกรณีท่ีลกูจ้างมีอายตุัง้แต ่๖๒ ถึง ๖๕ ปี  

การน า เสนอในหัว ข้อนี แ้บ่งออกเ ป็น  ๓  หัว ข้อย่อย  ไ ด้แก่  บุคคล ท่ี มีสิท ธิ ไ ด้ จ้าง 
กลบัเข้าท างาน เง่ือนไขและสญัญาจ้างงาน และเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ในการจ้าง 

ก) บุคคลท่ีมีสิทธิได้จ้างกลับเข้าท างาน  

ลูกจ้างท่ีถือสัญชาติสิงคโปร์หรือเป็นผู้ มี ถ่ินฐานถาวรในสิงคโปร์มีสิทธิกลับเข้าท างาน  
เม่ืออายถุึง ๖๒ ปี หากเป็นไปตามเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

(๑) ได้รับการประเมินจากนายจ้างวา่มีการปฏิบตังิานเป็นท่ีนา่พอใจ 

                                                   
๑๒๔ Ministry of Manpower, “Fact Sheet on Employment, Parental Leave and Other Measures Bill,” 
http://www.mom.gov.sg/newsroom/Pages/PressReleasesDetail.aspx?listid=528  (สืบค้นเม่ือ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๒๕ Ministry of Manpower, “Retirement and Re-employment Act,” http://www.mom.gov.sg/employment-
practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility (สืบค้นเม่ือ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/newsroom/Pages/PressReleasesDetail.aspx?listid=528
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility
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๓-๓๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๒) แข็งแรงสามารถท างานตอ่ได้  

อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  Retirement and Re-employment Act (Chapter 274A) ไ ม่ ใ ช้ บั ง คับ 
กบัลกูจ้างบางประเภทตามท่ีก าหนดโดยกระทรวงแรงงาน  

ข) เง่ือนไขและสัญญาการจ้างกลับเข้าท างาน  

นายจ้างต้องท าสญัญาจ้างกลบัเข้าท างานอย่างต ่า ๑ ปี โดยลกูจ้างสามารถท างานต่อจนถึง
อายุ ๖๕ ปี ดงันัน้ สญัญาจ้างกลบัเข้าท างานจึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี หากเร่ิมจ้างกลบัเข้าท างาน
เม่ือลกูจ้างอาย ุ๖๒ ปี 

ค) เงนิเดือนและผลประโยชน์ของลูกจ้าง 

เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างได้รับนัน้ ควรได้รับการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  
เชน่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบใหม ่เป็นต้น  

คดีท่ีเก่ียวข้องกบั Retirement and Re-employment Act (Chapter 274A) ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
คดี Apollo Enterprises ซึ่ งลูกจ้างอ้างว่า รัฐบัญญัติดังกล่าว  ยกเลิกสิทธิของนายจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนลูกจ้างเกษียณอายุ  ศาลสูงปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว 
และกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของ Retirement and Re-employment Act (Chapter 274A)ไม่ได้มีไว้
เพ่ือบงัคบัให้นายจ้างต้องจ้างคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน ดงันัน้ รัฐบญัญัติฉบบันีไ้ม่ได้ห้าม
ไมใ่ห้นายจ้างบอกเลิกสญัญาจ้างก่อนลกูจ้างเกษียณอายุ๑๒๖  

๓.๒.๖ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง๑๒๗  

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องมี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ Ministry of Manpower 
(MOM) Central Provident Fund Board (CPFB) แ ล ะ  Singapore Workforce Development 
Agency 

(ก) Ministry of Manpower (MOM) 

Ministry of Manpower (MOM) หรือกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
สิงคโปร์ รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานและการจ้างงานในสิงคโปร์ทัง้หมด  ซึ่งรวมไปถึง 
การจ้างแรงงานต่างด้าวในสิงคโปร์ด้วย MOM มีเป้าหมายส าคญั คือ พฒันาแรงงานสิงคโปร์ให้เป็น

                                                   
๑๒๖ Noor Mohamed bin Mumtaz Shah v Apollo Enterprises Ltd [2001] 1 SLR 159.  
๑๒๗ Ministry of Manpower, “Retirement and Re-employment Act,” http://www.mom.gov.sg/employment-
practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility (สืบค้นเม่ือ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/retirement/Pages/retirement.aspx#Eligibility


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 
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แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีก้าวหน้า เพ่ือให้ประชากรสิงคโปร์มีการ
ท างานท่ีดีขึน้ และมีชีวิตหลงัเกษียณท่ีมัน่คง 

โครงสร้างของ MOM 

ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง และ 
รองปลัดกระทรวง ๒ คน นอกจากนี  ้MOM ยังมีหน่วยงานอิสระตามกฎหมายท่ีส าคัญอีก  
๒  ห น่ ว ย ง า น  ไ ด้ แ ก่  Central Provident Fund Board (CPFB) แ ล ะ  Singapore Workforce 
Development Agency (WDA) 

อ านาจหน้าท่ีของ MOM 

 พิจารณาและออกใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย Employment of Foreign 
Manpower Act (Chapter 91A) และ Immigration Act (Chapter 133) 

 บริหารจดัการและก ากับดแูลการจ้างงาน และแรงงานสัมพนัธ์ ตามกฎหมาย 
Employment Act (Chapter 91) Industrial Relations Act (Chapter 136) 
และ Trade Unions Act (Chapter 333) 

 บริหารจัดการ  และก ากับดูแลแรงงานต่างชาติ ในประ เทศสิ งคโป ร์  
ตามกฎหมาย Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A) และ 
Immigration Act (Chapter 133) 

 ก ากบัดแูลความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ตามกฎหมาย Workplace Safety 
and Health Act (Chapter 354A) 

(ข) Central Provident Fund Board (CPFB) 

Central Provident Fund Board (CPFB) ห รือคณะกรรมการกองทุนส ารองเ ลี ย้ง ชีพ 
ของสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้กระทรวงแรงงาน หรือ MOM ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยกฎหมาย Central Provident Fund Act (Chapter 36) มีหน้าท่ี รับผิดชอบ 
การบ ริหารจัดการกองทุนประกันสั ง คมของสิ งค โป ร์  ห รื อ  CPF เ พ่ื อช่ วย ใ ห้พล เ มื อ ง 
และผู้ มีถ่ินฐานถาวรท่ีท างานในสิงคโปร์มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
คา่ใช้จา่ยในครอบครัว และการลงทนุ 

โครงสร้างของ CPFB 

มาตรา ๕ แห่ง Central Provident Fund Act (Chapter 36) ระบุให้ CPFB ประกอบด้วย
คณะกรรมการชดุหนึง่ท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีสมาชิกดงัตอ่ไปนี ้
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๓-๓๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

 ประธานคณะกรรมการ  

 รองประธานคณะกรรมการ 

 กรรมการอ่ืน ๆ โดยมีท่ีมาจาก 

- เจ้าหน้าท่ีส านกังานคา่ตอบแทนของรัฐ (Office of Emolument) ๒ คน 

- ตวัแทนนายจ้าง ๒ คน 

- ตวัแทนลกูจ้าง ๒ คน 

- บคุคลอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นสมควร จ านวนไมเ่กิน ๗ คน 

คณะกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งวาระละไม่ เ กิน  ๓ ปี  สามารถถูกถอดถอน 
หรือแตง่ตัง้ซ า้ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นชอบ 

อ านาจหน้าท่ีของ CPFB 

อ านาจหน้าท่ีหลกัของ CPFB คือ การบริหารจดัการกองทุน CPF ในทุกบญัชี และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ CPF ตามท่ีรัฐมนตรีมีค าสัง่เห็นสมควร (มาตรา ๗๖) 

อ านาจหน้า ท่ี อ่ืน  ๆ  ตามกฎหมาย  Central Provident Fund Act (Chapter 36) เช่น  
การจดัเตรียมงบประมาณท่ีจะใช้ในแตล่ะปีให้ประธานาธิบดีให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๕A) และการ
ออกหุ้ นหรือหลักทรัพย์ ท่ีใ ช้ในการลงทุนให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ  
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (มาตรา ๕B) 

(ค) Singapore Workforce Development Agency (WDA) 

Singapore Workforce Development Agency (WDA) เ ป็ น อี กหนึ่ ง หน่ ว ย ง าน อิส ร ะ 
ตามกฎหมายภายใต้กระทรวงแรงงาน หรือ MOM ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกฎหมาย 
Singapore Workforce Development Agency Act (Chapter 305D) เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขนัของแรงงานสิงคโปร์ เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านทรัพยากร ท าให้สิงคโปร์ต้องพึ่งพาแรงงานใน
การผลิตสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐานและล า้หน้ากว่าประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีการ
แขง่ขนัทางการค้าเพิ่มสงูขึน้ 

โครงสร้างของ WDA 

มาตรา ๕ แห่ง Singapore Workforce Development Agency Act (Chapter 305D) ระบุ
ให้ WDA ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดหนึ่งท่ีมาจากการแต่งตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน มีสมาชิกดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานคณะกรรมการ  
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 รองประธานคณะกรรมการ 

 กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๘ แตไ่มเ่กิน ๑๖ คน 
คณะกรรมการสามารถด ารงต าแหนง่วาระละไม่เกิน ๓ ปี สามารถถกูถอดถอนหรือแตง่ตัง้ซ า้

ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นชอบ 

อ านาจหน้าท่ีของ WDA 

มาตรา ๑๑ แห่ง Singapore Workforce Development Agency Act (Chapter 305D) ระบุ
ให้ WDA มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นหน่วยงานระดับชาติด้านการศึกษาต่อและการฝึกอบรมในผู้ ใหญ่   
การอ านวยความสะดวกในการจ้างงาน  และให้ค าปรึกษาแก่ รัฐบาล 
ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

 ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาและ
ฝึ กอบรมขอ งผู้ ใ ห ญ่ เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ความส ามา รถ ในกา ร แข่ ง ขั น 
และการจ้างงาน 

 ร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในการระบทุกัษะฝีมือ
ท่ีเป็นท่ีต้องการ 

 ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านเศรษฐกิจ 

 สนับสนุน อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือการกลับเข้าท างานใหม่ 
ของผู้ ท่ีวา่งงาน  

 ขยาย สง่เสริม และชว่ยเหลือการบริหารจดัการทรัพยากรบคุลากรท่ีดี 

 สง่เสริมและกระตุ้นให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในสิงคโปร์ 

 สง่เสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจยัการศกึษาและฝึกอบรมของผู้ใหญ่ 

 ก าหนดและด าเนินนโยบายการก ากบัดแูลท่ีจะสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

 บริหารจดัการหลกัสตูรการศกึษาและฝึกอบรมของผู้ใหญ่ 
แรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ซึ่งต้องได้รับทัง้การส่งเสริม

สมรรถภาพ ผา่นการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการท างาน และการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสวสัดิการในท่ีท างานจากภาครัฐ กฎหมายและหน่วยงานท่ีทีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
กับแรงงานในสิงคโปร์ได้สะท้อนแนวคิดดงักล่าว โดยก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมศกัยภาพแรงงาน 
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และการจ้างผู้ ท่ีเกษียณอายุแล้วกลบัเข้าท างานต่อได้ รวมทัง้การเน้นให้เห็นว่าการป้องกันอุบตัิเหตุ
และความเส่ียงตอ่สขุภาพในท่ีท างานเป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

๓.๓ กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข 

ดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุของสิงคโปร์ คือ ทรัพยากรมนษุย์ รัฐบาล
น า โดยกระทรวงสาธารณสุขของสิ งคโป ร์  ห รือ Ministry of Health (MOH) จึ ง มี เ ป้าหมาย 
ให้ประชาชนสิงคโปร์มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  เพ่ือท่ีจะเป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี  ้สิงคโปร์ยัง เป็นประเทศขนาดเล็ก ท่ี มีลักษณะเป็นเกาะ  
ดงันัน้ การแพร่ขยายของโรคติดต่อจึงสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และถือเป็นภัยคกุคามร้ายแรง
ของประเทศ  

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขของสิงคโปร์  โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น ๖ หวัข้อ ได้แก่ ภาพรวมของระบบสาธารณสขุตามนโยบายของรัฐบาล  การคุ้มครองสขุภาพ
ของส่วนรวม  การรักษาปัญหาสุขภาพจิต  มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัยารักษาโรค  มาตรการท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ด้านสขุภาพ  และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๓.๑ ภาพรวมของระบบสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาล 

ระบบสาธารณสขุของประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ Ministry of Health (MOH) ซึ่งมีเป้าหมายในการท าให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศมี
คณุภาพและสามารถเข้าถึงได้ส าหรับทกุคน บริการสขุภาพขัน้ปฐมภูมิในสิงคโปร์ให้บริการโดยแพทย์
ทัว่ไป (general practitioners) ในคลินิกรักษาหลายโรค (polyclinic) หรือคลินิกเอกชนในชมุชน เม่ือ
แพทย์ทัว่ไปวินิจฉยัแล้ว อาจสง่ตวัผู้ ป่วยไปรักษากบัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาล หรือ
ศูนย์แพทย์เฉพาะทางของรัฐ ซึ่งจะรับภาระบริการสาธารณสุขขัน้ฉุกเฉิน ดังท่ีน าเสนอไว้แล้วใน 
บทท่ี ๑  

เน่ืองจากภาพรวมของระบบสาธารณสุขในสิงคโปร์ได้รับการน าเสนอไว้แล้วในบทท่ี  ๑  
ในหัวข้อนีจ้ึงจะท าการน าเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดและยาควบคุม  ซึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่ง 
ในไม่ ก่ีประเทศในโลกท่ียังมีบทลงโทษประหารชี วิตผู้ ท่ีกระท าความผิดเ ก่ียวกับยาเสพติด  
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โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สิงคโปร์ได้ประหารชีวิตพลเมืองสิงคโปร์ ๒ คน โดยการแขวนคอ ด้วยข้อหาน า
เฮโรอีนเข้าประเทศ๑๒๘ 

รัฐบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเ ก่ียวกับยาเสพติด คือ Misuse of Drugs Act (Chapter 185)  
ซึ่งก าหนดรายการยาควบคมุ (controlled drug) ประเภทตา่ง ๆ ตามส่วนประกอบทางเคมีไว้ใน The 
First Schedule นอกจากนี ้ยงัระบุโทษท่ีเก่ียวกับยาหรือสารควบคมุในกรณีขนส่ง ผลิต น าเข้า หรือ
สง่ออก ครอบครอง และใช้   

Misuse of Drugs Act (Chapter 185) ใ ห้ อ า น า จ  Central Narcotics Bureau (CNB)  
ในการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด  โดยสามารถส่งตัวผู้ ติดยาเสพติดเข้าบ าบัดท่ีศูนย์บ าบัด 
เป็นระยะเวลาตัง้แต่  ๖ เดือน ถึง  ๓๖ เดือน และให้อ านาจในการจ าคุกผู้ ท่ี ใ ช้สารเสพติด  
เ ช่ น  เ ฮ โ ร อี น  ( diamorphine) บู ป รี น อ ร์ ฟี น  (buprenorphine) ย า บ้ า  (methamphetamine) 
และเคตามีน (ketamine) เป็นต้น 

ภาระการพิสูจ น์  (burden of proof) อยู่ ท่ีผู้ กระท าความผิด  หากผู้ กระท าความผิด 
ถกูจบักมุพร้อมยาเสพตดิจ านวนมาก จะถกูสนันิษฐานในทนัทีว่า ยาเสพติดดงักล่าวมีไว้เพ่ือค้า หาก
ผู้ กระท าความผิดเป็นเจ้าของบ้านหรือรถยนต์ท่ีพบว่ามียาเสพติดอยู่ จะถูกสันนิษฐานว่าเป็น 
ผู้ครอบครองยาเสพตดินัน้ เว้นแตจ่ะสามารถพิสจูน์ได้วา่ไมใ่ชข่องตน   

มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๖ แห่ง Misuse of Drugs Act (Chapter 185) ก าหนดห้ามไม่ให้บคุคล
ใดผลิต  น า เ ข้า  ส่ งออกจากสิ งคโป ร์  ขนส่ง  ห รือ เสนอท่ีจะขนส่ง  ห รือกระท าการใด  ๆ  
เพ่ือเตรียมการ หรือเพ่ือขนสง่ยาควบคมุ  

มาตรา ๑๗ แห่ง Misuse of Drugs Act (Chapter 185) ก าหนดปริมาณและชนิดของยา
ควบคุมท่ีหากบุคคลใด ๆ มีในครอบครองให้สันนิษฐานว่า  เป็นการครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  
หรือขนส่ง  เ ว้นแต่ผู้ กระท าผิดจะสามารถพิสูจ น์ไ ด้ว่ า มี ไ ว้ครอบครอง เ พ่ือใ ช้ ในการ อ่ืน  
ตามปริมาณและชนิดของยาท่ีถูกก าหนด เช่น หากครอบครองฝ่ินจ านวนมากกว่า  ๑๐๐ กรัม  
มอร์ฟีนมากกวา่ ๓ กรัม กญัชามากกวา่ ๑๕ กรัม เป็นต้น  

การห้ามครอบครองและใช้ยาควบคุมไม่ว่าจะ โดยวิ ธีใดก็ตาม ถูกก าหนดเอาไว้ใน 
มาตรา ๘ แห่ง Misuse of Drugs Act (Chapter 185) ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติม เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

                                                   
๑๒๘ Reuters, “Singapore hangs two drug traffickers, first executions in over three years,” 
http://uk.reuters.com/article/2014/07/18/uk-singapore-execution-idUKKBN0FN1BO20140718 (สืบค้นเม่ือ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘). 

http://uk.reuters.com/article/2014/07/18/uk-singapore-execution-idUKKBN0FN1BO20140718
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โดยขยายความครอบคลุมถึง บุคคลใด ๆ ท่ีถือสัญชาติสิงคโปร์ หรือได้รับถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ 
ท่ีใช้ยาควบคุมนอกเขตประเทศสิงคโปร์  หากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะซึ่งบ่งบอกว่า 
ไ ด้สูบ  ห รือกระท าการใด  ๆ  เ พ่ือ ใ ช้ยา เสพติด  แ ม้ว่าการกระท าการนัน้ จะ เ กิดขึ น้นอก 
ประเทศสิงคโปร์ ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดท่ีกระท าในสิงคโปร์  บทบญัญัติดงักล่าวอาจมีท่ีมาจาก
ข้อสมมติฐานว่า บุคคลท่ีเสพยาเสพติดจะมีแนวโน้มติดยาเสพติดนัน้  ดังนัน้ หากมีบุคคลใดเสพ 
ยาเสพติดภายนอกประเทศแล้วกลบัเข้าประเทศสิงคโปร์ จะต้องพยายามหาทางเสพยาอีก โดยอาจ
เข้าร่วมกบักระบวนการน าเข้า ขนสง่ หรือผลิตยาเสพตดิดงักลา่ว 

การแยกประเภทยาควบคมุนัน้สามารถดไูด้ท่ี First Schedule แห่ง Misuse of Drugs Act 
ส่วนบทลงโทษฐานจ าหน่าย หรือน าเข้า หรือส่งออกยาควบคุมแต่ละประเภทสามารถดูได้ท่ี 
Second Schedule แหง่ Misuse of Drugs Act โดยคณะผู้วิจยัจะขอยกตวัอยา่งพอสงัเขป ดงันี ้

หากบุคคลใด กระท าความผิดฐานจ าหน่าย หรือน าเข้า หรือส่งออกยาควบคมุประเภท เอ 
(Class A Drugs) เชน่ เฮโรอีน มอร์ฟีน และยาบ้า จะต้องโทษจ าคกุไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี แตไ่ม่เกิน ๓๐ ปี 
และต้องโทษโบยไมน้่อยกวา่ ๑๐ ครัง้ แตไ่มเ่กิน ๑๕ ครัง้   

หากบุคคลใด กระท าความผิดฐานจ าหน่าย หรือน าเข้า หรือส่งออกยาควบคุมประเภท บี 
(Class B Drugs) เช่น โคเดอีน และนิโคโคเดอีน จะต้องโทษจ าคกุไม่ต ่ากว่า ๖ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี 
และต้องโทษโบยไมน้่อยกวา่ ๖ ครัง้ แตไ่มเ่กิน ๑๕ ครัง้  

หากบุคคลใด กระท าความผิดฐานจ าหน่าย หรือน าเข้า หรือส่งออกยาควบคุมประเภท ซี  
(Class C Drugs)  เ ช่น  เบน ซ์ เฟตา มีน  ซึ่ งมักถูกพบในยาลดความ อ้วน  ต้อง โทษจ าคุก 
ไมต่ ่ากวา่ ๔ ปี แตไ่มเ่กิน ๒๐ ปี และต้องโทษโบยไมน้่อยกวา่ ๔ ครัง้ แตไ่มเ่กิน ๑๕ ครัง้  

๓.๓.๒ การคุ้มครองสุขภาพของส่วนรวม  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้ มครองสุขภาพของส่วนรวมในสิงคโปร์ท่ีส าคัญมี  ๒ ฉบับ  
คือ Infectious Diseases Act (Chapter 137) และ Smoking (Prohibition in Certain Places) Act 
(Chapter 310) การน าเสนอในหัวข้อนีแ้บ่งออกเป็น ๒ หัวข้อย่อย คือ การควบคุมโรคติดต่อ และ 
การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 

ก) การควบคุมโรคตดิต่อ  

กฎหมายท่ีส าคัญท่ีใช้ในการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อในประเทศสิงคโปร์  คือ 
Infectious Diseases Act (Chapter 137) ซึ่ ง มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ตั ้ง แ ต่  พ . ศ .  ๒ ๕๒ ๐  โ ด ย มี 
กระทรวงสาธารณสขุ และ National Environment Agency (NEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน
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การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศสิงคโปร์ สงักัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ (Ministry of 
the Environment and Water Resources) รับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองการควบคมุโรคติดตอ่๑๒๙  

Infectious Diseases Act (Chapter 137) ใ ห้ อ านาจอ ธิบ ดีส าธารณสุข  (Director of 
Medical Services) ท าการตรวจสอบ และรักษาบคุคลใดก็ตามท่ีสงสยัว่าจะเป็นพาหะ เป็นโรคติดตอ่ 
หรือสมัผสักบัโรคติดตอ่ และให้ท าการชนัสตูรบุคคลใดก็ตามท่ีเสียชีวิตระหว่างเป็นผู้ถกูสงสยัว่าเป็น
โรคตดิตอ่ เป็นพาหะ หรือสมัผสักบัโรคติดตอ่ ท าการส ารวจและตรวจสอบการระบาด และสัง่ให้มีการ
ท าความสะอาดสถานท่ี หรือเรือ หรือปิดร้านอาหาร หากเช่ือวา่เป็นเหตใุนการแพร่โรคตดิตอ่  

บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีท่ีก ากับห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ และบุคคลใด ๆ ท่ีรู้ 
หรือสงสยัว่า มีคนเป็นโรคติดตอ่ เสียชีวิตเพราะโรคติดตอ่ หรือเป็นพาหะโรคติดตอ่ จะต้องแจ้งอธิบดี
สาธารณสขุ๑๓๐ โรคตดิตอ่ท่ีต้องแจ้งอธิบดีสาธารณสขุ และระยะเวลาในการแจ้งการระบาดของแตล่ะ
โรคก าหนดไว้ใน Notification of infectious Diseases Regulations 2008 ดงันี ้

๑  โรคไข้หวดันก (Avian Influenza) 
๒.  โรคแคมพิโลแบคเทอริโอซิส (Campylobacteriosis) 

                                                   
๑๒๙ Ministry of Health, “Infectious Diseases Act,” 
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/legislation/legislation_and_guidelines/infectious_diseasesact.html, 
(สืบค้นเม่ือ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗).  
๑๓๐ Section 6.—(1)  Every medical practitioner who has reason to believe or suspect that any person attended or treated 
by him is suffering from an infectious disease or is a carrier of that disease shall notify the Director within the prescribed 
time and in such form or manner as the Director may require. 
(2)  Every person in charge of a laboratory used for the diagnosis of disease who becomes aware of the existence of an 
infectious disease in the course of his work shall notify the Director within the prescribed time and in such form or manner 
as the Director may require. 
(3)  Any person who is aware or who suspects that any other person is suffering or has died from or is a carrier of an 
infectious disease shall notify the Director within the prescribed time and in such form or manner as the Director may 
require. 
(4)  Any person who is required to notify the Director under this section shall give any other particulars required by the 
Director in so far as they can be reasonably ascertained by him or are within his knowledge. 
(5)  Any person who fails to comply with the requirements of this section or furnishes as true information which he knows 
or has reason to believe to be false shall be guilty of an offence. 
(6)  When any person who is charged with failing to comply with the requirements of subsection (1), (2) or (3) in relation to 
the notification of an infectious disease, he shall be presumed to have known of the existence of the disease unless he 
proves to the satisfaction of the court that he had no such knowledge and could not with reasonable diligence have 
obtained such knowledge. 

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/legislation/legislation_and_guidelines/infectious_diseasesact.html
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๓.  โรคไข้ปวดข้อยงุลาย (Chikungunya Fever) 
๔.  อหิวาตกโรค (Cholera) 
๕.  โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) 
๖.  โรคไข้เลือดออกเดงก่ี (Dengue Haemorrhagic Fever) 
๗.  โรคไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease - EVD) 
๘.  โรคไวรัสสมองอกัเสบ (Encephalitis, Viral) 
๙.  โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 
๑๐.  โรคลีเจียนเนลโลสิส (Legionellosis) 
๑๑.  โรคมาลาเรีย (Malaria) 
๑๒.  โรคเมลิออยโดซิส (Melioidosis) 
๑๓.  โรคไข้กาฬหลงัแอ่น (Meningococcal Disease) 
๑๔.  โรคไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (Middle East 

Respiratory Syndrome Coronavirus Infection - MERS-CoV)  
๑๕.  โรคไวรัสสมองอกัเสบนิปาห์ (Nipah Virus Infection) 
๑๖.  โรคไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid) 
๑๗.  โรคกาฬโรค (Plague) 
๑๘.  โรคซาลโมเนลโลสิส (Salmonellosis) 
๑๙.  โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) 
๒๐.  โรคไข้รากสาดน้อย (Typhoid) 
๒๑.  โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) 
๒๒.  โรคคอตีบ (Diphtheria) 
๒๓. โรคติดเชือ้ฮีโมฟิลสุอินฟลเูอนเซ ชนิดบี (Haemophilus Influenzae Type b or Hib 

Disease) 
๒๔.  โรคไวรัสตบัอกัเสบ (Hepatitis, Viral) 
๒๕.  โรคหดั (Measles) 
๒๖.  โรคคางทมู (Mumps) 
๒๗.  โรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) 
๒๘. โรคภมูิคุ้มกนับกพร่องท่ีไมใ่ชเ่อดส์ (Human Immunodeficiency Virus Infection 

(Non-AIDS)) 
๒๙.  โรคเรือ้น (Leprosy) 
๓๐.  วณัโรค (Tuberculosis) 
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๓๑.  โรคคลามีเดีย (Chlamydial Genital Infection) 
๓๒.  โรคเริมท่ีอวยัวะเพศ (Genital Herpes) 
๓๓.  โรคหนองใน (Gonorrhoea) 
๓๔.  โรคหนองในเทียม (Non-Gonococcal Urethritis) 
๓๕.  โรคซิฟิลิส (Syphilis) 
โรคท่ี ๑ - ๒๐ จะต้องแจ้งอธิบดีสาธารณสุขภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย  

และหากมีกรณีการเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อดงักล่าว จะต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชัว่โมง หลงัการเสียชีวิต 
ส่วนโรคท่ี ๒๑ - ๓๔ จะต้องแจ้งอธิบดีสาธารณสุข ภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย๑๓๑  
โดยท าการแจ้งผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic notification system)๑๓๒ 

อธิบดีสาธารณสุขมีอ านาจในการตั ง้ โครงการเ ฝ้าระวัง  ห รือท าการวิจัยในเ ร่ือง 
การระบาดของโรค หรือการส ารวจคน สัตว์ หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค เ พ่ือพิจารณาถึง 
การเกิดขึน้ ความหนาแน่น หรืออัตราการเกิดโรค และเพ่ือพิจารณาแนวโน้มท่ีจะเกิดการระบาด 
ของโรคตดิตอ่ หรือโรคอ่ืนท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุประกาศในรัฐกิจจานเุบกษา๑๓๓  

นอกจากการรักษา การตรวจสอบ และการเฝ้าระวงัแล้ว Infectious Diseases Act (Chapter 
137) ยังให้อ านาจอธิบดีสาธารณสุขในการแยกบุคคลท่ีต้องสงสัยว่ามีเชือ้โรคติดต่อออกจาก
สาธารณะ โดยอาจสัง่กกับริเวณ หรือแยกคนท่ีเป็น หรือสงสยัว่าเป็นโรคติดตอ่ เป็นพาหะ หรือสมัผสั

                                                   
๑๓๑ Section 5.  For the purposes of section 6(1), (2) and (3) of the Act, notification of an infectious disease shall be given 
by facsimile transmission or through the electronic notification system — 
(a) in the case of an infectious disease referred to in Part I of the Schedule, not later than 24 hours from the time of 
diagnosis of such disease; 
(b) in the case of an infectious disease referred to in Part II, III or IV of the Schedule, not later than 72 hours from the time 
of diagnosis of such disease; and 
(c) in the case of a death from an infectious disease referred to in Part I of the Schedule, not later than 24 hours from the 
time of death from such disease. 
๑๓๒ ระบบการแจ้งโรคระบาดทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ https://www.cdlens.moh.gov.sg/  
๑๓๓ Section 7.—(1)  The Director may, from time to time, institute public health surveillance programmes or undertake 
epidemiological investigations or surveys of people, animals or vectors in order to determine the existence, prevalence or 
incidence, or to determine the likelihood of a possible outbreak, of — 
(a) any infectious disease; or 
(b) any other disease which the Minister, by notification in the Gazette, declares to be a disease to which this section 
applies. 

https://www.cdlens.moh.gov.sg/
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๓-๔๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

กบัคนท่ีเป็นโรคติดต่อในโรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืน ตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีอธิบดีสาธารณสุข
ก าหนด๑๓๔  

มาตรการอ่ืนในการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสิงคโปร์  เช่น การห้ามหรือจ ากัด 
การรวมตวัของประชาชน การประชมุ หรือการรวมตวัในสถานบนัเทิง โดยมาตรา ๒๐ แห่ง Infectious 
Diseases Act ให้อ านาจอธิบดีสาธารณสุขมีค าสั่งห้าม หรือจ ากัดการรวมตวัของประชาชนได้เป็น
ระยะเวลาไมเ่กิน ๑๔ วนั หากเห็นวา่อาจเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 

สิงคโปร์จัดเ ป็นประเทศหนึ่ ง ท่ีใ ห้อ านาจแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และอธิบดีสาธารณสขุ ในการจดัการกบัการระบาดของโรคติดตอ่ท่ีคอ่นข้างกว้างและครอบคลมุ โดย
อ านาจในการควบคุมโรคระบาดเหล่านีเ้ป็นผลจากการแก้ไข Infectious Diseases Act (Chapter 
137) เม่ือมีการระบาดของโรค SARS ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  

เ ม่ือวันท่ี  ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช้อ านาจ 
ในการจ ากัดบริเวณเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค SARS และกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา
ระบบการจ ากัดบริเวณ (Quarantine)  ในกรณีท่ีสงสัยว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นโรค  SARS  
หรือได้ติดต่อกับคนท่ีเป็นโรคปอดบวมท่ีอาจจะกลายเป็นโรค SARS อาจมีค าสั่งจ ากัดบริเวณได้ 
ไม่เกิน ๑๐ วัน  ในกรณีท่ีเพิ่งหายจากโรค SARS หรือได้รับการรักษาแล้ว อาจถูกจ ากัดบริเวณ 
ให้อยู่แต่ในบ้าน เพ่ือดูอาการต่อเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเข้าไป 
ตรวจเย่ียมท่ีบ้านทกุวนั และจะต้องอนญุาตให้ตดิตัง้กล้องวงจรปิดไว้ท่ีบ้าน และจะต้องสามารถติดตอ่
ได้ตลอดเวลา  ส่วนคนไข้ท่ีได้รับอนญุาตให้ออกจากโรงพยาบาลจะได้รับการติดตามสอบถามอาการ
ทางโทรศพัท์เป็นระยะเวลา ๒๑ วนั  

ผู้ ท่ีละเมิดค าสั่งการจ ากัดบริเวณท่ีบ้าน  จะต้องใส่อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  
และจะไม่ได้รับเบีย้เลีย้งการจ ากัดบริเวณท่ีบ้าน (Home quarantine allowance) หากละเมิดค าสั่ง
เป็นครัง้ท่ีสอง จะถูกน าตัวไปกักบริเวณท่ีโรงพยาบาล หรือในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
นอกจากนี ้ผู้ ท่ีละเมิดค าสั่งครัง้แรกอาจจะถูกปรับเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือ 

                                                   
๑๓๔ Section 15.—(1)  The Director may order any person who is, or is suspected to be, a case or carrier or contact of an 
infectious disease to be detained and isolated in a hospital or other place for such period of time and subject to such 
conditions as the Director may determine. 
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โทษจ าคุกเป็นเวลา ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หากละเมิดค าสั่งครัง้ท่ีสองอาจถูกปรับเป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษจ าคกุเป็นเวลา ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๓๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจในการประกาศให้พืน้ท่ีใด  ๆ ในสิงคโปร์ 
หรือพืน้ท่ีอ่ืน เป็นพืน้ท่ีติดเชือ้ หากมีเหตุให้เช่ือว่าโรคติดต่อร้ายแรงอาจแพร่เข้ามายังสิงคโปร์ 
และมีอ านาจสัง่ห้ามบคุคล หรือกลุม่บคุคลท่ีมาจากพืน้ท่ีตดิเชือ้เข้ามาในประเทศสิงคโปร์๑๓๖  

นอกจากนี  ้มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ แห่ง  Infectious Diseases Act (Chapter 137)  
ยงัมีบทบญัญัติท่ีก าหนดให้เด็กทุกคนในสิงคโปร์ต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกันโรคติดต่อท่ีรัฐมนตรี
ประกาศไว้ใน Fourth Schedule อนัได้แก่ โรคคอตีบ และโรคหดัเยอรมนั และหากเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ บุคคลกรทางการแพทย์จะต้องท าบันทึก และแจ้งชนิดของวัคซีนท่ีได้ท าการฉีดต่อ
กระทรวงสาธารณสขุ 

ข) การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  

ในสิงคโปร์ การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะท่ีถูกประกาศให้เป็นพืน้ท่ีห้ามสบูบหุร่ีถือเป็นความผิด
ตามกฎหมาย  Smoking (Prohibition in Certain Places) Act (Chapter 310)  ซึ่ ง ใ ห้ อ า น า จ  
National Environment Agency (NEA) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรน า้ (Ministry of the Environment and Water Resources) ประกาศพืน้ท่ีห้ามสูบบุหร่ี
ในสิงคโปร์ไว้ในรัฐกิจจานเุบกษา๑๓๗ โดยพืน้ท่ีดงักลา่วอาจเป็น 

                                                   
๑๓๕ Mark A. Rothstein, “Quarantine and Isolation: Lessons Learned from SARS,” 
http://biotech.law.lsu.edu/blaw/cdc/SARS_REPORT.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๓๖ Section 26.—(1)  Where the Minister has reason to believe that a dangerous infectious disease may be introduced into 
Singapore from or through any area in Singapore or elsewhere, he may, by notification in the Gazette, declare that area to 
be an infected area. 
(2)  The Minister may, in his discretion, issue an order prohibiting the entry into Singapore of any person or class of 
persons from an infected area declared under subsection (1) except under such conditions as he may specify. 
๑๓๗ Section 3.—(1)  The Agency may, with the approval of the Minister, by notification in the Gazette and subject to such 
conditions as the Agency may think fit, specify — 
(a) any premises or building or such part thereof or any class of premises or buildings or such parts thereof — 

(i) being used for commercial, industrial or recreational purposes; or 
(ii) to which members of the public or a section of the public have or ordinarily would have access whether on 
payment of a fee or otherwise; 

(b) any common property or limited common property of any residential premises or building; or 
(c) any public service vehicle or part thereof or any class of public service vehicles or parts thereof, 

 

http://biotech.law.lsu.edu/blaw/cdc/SARS_REPORT.pdf
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๓-๔๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

 สถานท่ีหรืออาคาร หรือสว่นของอาคารใด ๆ ท่ีใช้เพ่ือการนนัทนาการ 
การพาณิชย์ หรือการอตุสาหกรรม หรือท่ีประชาชน หรือส่วนหนึง่ของประชาชน
เข้าถึงได้ ไมว่า่จะต้องเสียคา่บริการหรือไมก็่ตาม  

 สถานท่ีสว่นกลาง หรือสถานท่ีสว่นกลางในท่ีพกัอาศยั หรืออาคาร 

 ยานพาหนะสาธารณะ หรือส่วนใดสว่นหนึง่ของยานพาหนะสาธารณะ  
ผู้ ฝ่า ฝืนโดยการสูบบุห ร่ี ในพืน้ ท่ี ท่ีถูกประกาศเป็นพืน้ ท่ี ห้ามสูบบุห ร่ี  จะมี โทษปรับ 

ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  

นอกจากจะก าหนดพืน้ท่ีห้ามสูบบหุร่ีแล้ว มาตรา ๖ แห่ง Smoking (Prohibition in Certain 
Places) Act (Chapter 310) ยงัก าหนดให้ผู้จดัการ ผู้ดแูลอาคาร หรือยานพานะจะต้องแจ้งคนท่ีสูบ
บหุร่ีในสถานท่ี หรือยานพาหนะว่าได้กระท าการขดัตอ่รัฐบัญญัตินี ้และต้องดบับุหร่ีในทนัที พร้อมทัง้
แจ้งบทลงโทษ หากบุคคลนัน้ ๆ ปฏิเสธ หรือเพิกเฉย หรือไม่ยอมดับบุหร่ี ผู้ จัดการสถานท่ี หรือผู้
ควบคมุยานพาหานะจะต้องขอให้บุคคลนัน้ออกจากสถานท่ี หรือยานพาหนะทนัที ในกรณีดงักล่าว 
สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิการตาม 
รัฐบญัญตันีิไ้ด้๑๓๘  

๓.๓.๓ การรักษาปัญหาสุขภาพจิต  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตในสิงคโปร์ คือ Mental Health (Care 
and Treatment) Act (Chapter 178A) ซึ่งได้รับการตราครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก ากับดแูล 
การรับ การกักบริเวณ การดูแล และการรักษาผู้ ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตในสถาบันจิตเวชท่ีก าหนด  
                                                                                                                                                      
as being a place or places or a vehicle or vehicles in which smoking shall not be permitted either permanently or during 
such time or for such period or periods or under such circumstances as the Agency may, with the approval of the 
Minister, prescribe. 
(2)  Any person who smokes in any specified place or specified vehicle in contravention of any notification made under 
subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1,000. 
๑๓๘ Section 6.—(1)  The manager of any specified place or the operator of any specified vehicle shall inform any person 
who smokes in the specified place or specified vehicle in contravention of any notification made under section 3(1) — 
(a) to cease smoking immediately, indicating the penalty provided under section 3(2); and 
(b) if the person refuses, neglects or fails to cease smoking, he shall request the person to leave the specified place or 
specified vehicle immediately. 
(2)  If any such person refuses to leave the specified place or specified vehicle or to cease smoking, the manager or 
operator referred to in subsection (1) shall — 
(a) seek the assistance of any police officer or authorised officer; and 
(b) render such assistance as is reasonable to such officer to deal with that person in the manner provided in section 4. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๔๗ 

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญัตอ่ปัญหาสขุภาพจิตในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสขุของสิงคโปร์
ได้ตีพิมพ์พิมพ์เขียวสุขภาพจิตแห่งชาติ (National Mental Health)๑๓๙  ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์หลัก ๘ 
ประการ ดงันี ้ 

(๑) สขุภาพจิต หมายรวมถึง สขุภาพจิตท่ีดีและการไมเ่ป็นโรคทางจิต  
(๒) สขุภาพจิตเป็นสว่นหนึง่ของสขุภาพโดยรวม  
(๓) การสง่เสริมเร่ืองสขุภาพจิตและการดแูล ต้องตัง้อยูบ่นหลกัฐานท่ีพิสจูน์ได้ 

และต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม  
(๔) ผู้ ท่ีมีปัญหาเร่ืองสขุภาพจิตควรจะได้รับการให้บริการจากสงัคม  
(๕) บคุคลทกุคนควรสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสขุภาพจิต  
(๖) ผู้ ท่ีเป็นโรคท่ีเก่ียวกบัสขุภาพจิตไมค่วรถกูเลือกปฏิบตัิ 
(๗) ควรมีการวางแผนและประเมินความต้องการของผู้ ป่วยเป็นโรคท่ีเก่ียวกบัสขุภาพจิต 
(๘) การดแูลเร่ืองสขุภาพจิตต้องมาจากความพยายามของทกุภาคสว่น  

การน าเสนอในหัวข้อนีแ้บ่งเป็น ๒ หวัข้อย่อย ได้แก่ การรับคนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตเข้ารับ 
การรักษา และการกกัอาณาบริเวณผู้ ป่วยทางจิต 

ก) การรับคนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตเข้ารับการรักษา 

Mental Health (Care and Treatment) Act (Chapter 178A) ก าหนดให้บุคคลอาจเข้ารับ
การรักษาท่ีสถาบันทางจิต๑๔๐ และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีหน้าท่ีในการรายงานต่อแพทย์ 
(medical practitioner) ว่าบุคคลใดเป็นผู้ ป่วยทางจิต หรือเช่ือว่าอาจจะท าอนัตรายต่อตนเอง หรือ
ผู้ อ่ืน ด้วยเหตผุลทางจิต และควบคมุตวับคุคลดงักลา่วไปรับการวินิจฉัยกบัแพทย์๑๔๑  

                                                   
๑๓๙ Institute of Mental Health, “Healthy Minds, Healthy Communities: National Mental Health Blueprint Singapore 2007-
2012,” https://www.imh.com.sg/uploadedFiles/Publications/IMH%20National%20Mental%20Health%20Blueprint.pdf  
(สืบค้นเม่ือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๔๐ Section 6.—(1)  A person may be admitted to a psychiatric institution and there detained for treatment in accordance 
with the provisions of this Act for the period allowed by the provisions of this Act. 
(2)  Nothing in this Act shall be construed as preventing a person who requires treatment for any mental disorder — 
(a) from being admitted to a psychiatric institution without any order or directive rendering him liable to be detained at a 
psychiatric institution; or 
(b) from remaining in a psychiatric institution after he has ceased to be so liable to be detained. 
๑๔๑ Section 7.  It shall be the duty of every police officer to apprehend any person who is reported to be mentally 
disordered and is believed to be dangerous to himself or other persons by reason of mental disorder and take the person 
together with a report of the facts of the case without delay to — 

 

https://www.imh.com.sg/uploadedFiles/Publications/IMH%20National%20Mental%20Health%20Blueprint.pdf
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๓-๔๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

หลังจากการวินิจฉัย หากแพทย์เห็นว่าบุคคลดงักล่าวต้องได้รับการรักษา หรือเช่ือว่าเป็น
ผู้ ป่วยทางจิต แพทย์นัน้อาจส่งบุคคลดงักล่าวไปท าการรักษาท่ีสถาบนัจิตเวช ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุประกาศไว้ในรัชกิจจานเุบกษา 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า กฎหมายดงักล่าวก าหนดให้แพทย์เป็นผู้ วินิจฉัยผู้ ต้องสงสัยว่ามีอาการ
ผิดปกตทิางจิต โดยไมไ่ด้ระบวุ่าต้องเป็นจิตแพทย์ (psychiatrist) ซึ่งอาจสะท้อนความต้องการในการ
รักษาผู้ ท่ี ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ ป่วยทางจิตอย่างเ ร่งด่วน  มากกว่าการตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
บุคคลท่ีถูกส่งตัวเข้าสถาบันจิตเวชนัน้มีปัญหาสุขภาพจิตจริง  ทัง้นี ้อาจเป็นผลมาจากระดับ 
ความกดดันในสังคมท่ีมีการแข่งขันสูงอย่างสิงคโปร์  ท าให้ประชากรมีแนวโน้มเครียดอยู่แล้ว 
และอาจน าไปสูปั่ญหาสขุภาพจิตได้ง่าย หากไมไ่ด้รับการรักษาอยา่งทนัทว่งที 

ข) การกักอาณาบริเวณผู้ป่วยทางจิต 

มาตรา ๑๐ แห่ง Mental Health (Care and Treatment) Act (Chapter 178A) ก าหนด
มาตรการทัว่ไปในการกกัตวัผู้ ป่วยทางจิตให้เข้ารับการรักษาในสถาบนัจิตเวช ท่ีส าคญัมีดงันี ้๑๔๒ 

                                                                                                                                                      
(a) any medical practitioner for an examination and the medical practitioner may thereafter act in accordance with section 
9; or 
(b) any designated medical practitioner at a psychiatric institution and the designated medical practitioner may thereafter 
act in accordance with section 10. 
๑๔๒ Section 10.—(1)  A designated medical practitioner at a psychiatric institution who has examined any person who is 
suffering from a mental disorder and is of the opinion that he should be treated, or continue to be treated, as an inpatient 
at the psychiatric institution may at any time sign an order in accordance with Form 1 in the Schedule — 
(a) for the admission of the person into the psychiatric institution for treatment; or 
(b) in the case of an inpatient, for the detention and further treatment of the person, 
and the person may be detained for a period of 72 hours commencing from the time the designated medical practitioner 
signed the order.  
(2)  A patient who has been admitted for treatment or detained for further treatment under an order made under 
subsection (1) may be detained for a further period of one month commencing from the expiration of the period of 72 
hours referred to in that subsection if — 
(a) before the expiration of the period of 72 hours, the patient has been examined by another designated medical 
practitioner at the psychiatric institution and that designated medical practitioner is of the opinion that the patient requires 
further treatment at the psychiatric institution; and 
(b) that designated medical practitioner signs an order in accordance with Form 2 in the Schedule. 
(3)  A patient who has been detained for further treatment under an order made under subsection (2) shall not be 
detained for any further period at the psychiatric institution for treatment unless before the expiration of the period of one 
month referred to in that subsection, the patient has been brought before 2 designated medical practitioners working at 
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(๑) แพทย์ในสถาบนัจิตเวชได้ตรวจบุคคลซึ่งมีอาการทางจิตและมีความเห็นว่า
บคุคลนัน้ควรได้รับการรักษาในสถาบนัจิตเวช อาจออกค าสัง่ให้ส่งตวับุคคล
นัน้ไปยังสถาบันจิตเวชเพ่ือรับการรักษา หรือออกค าสั่งกักตัวผู้ ป่วยเป็น
ระยะเวลาไมเ่กิน ๗๒ ชัว่โมง หลงัจากท่ีแพทย์ลงนามในค าสัง่ให้กกัตวั  

(๒) ก่อนการหมดอายขุองค าสัง่ดงักลา่ว หากผู้ ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อีก
คนหนึ่งในสถาบนัจิตเวชเดียวกันท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความเห็นว่าผู้ ป่วย
ต้องได้รับการรักษาต่อไป ณ สถาบนัจิตเวชนัน้ ผู้ ป่วยอาจจะถูกกกักันต่ออีก 
๑ เดือน หลงัสิน้สดุระยะเวลาการกกักนัท่ีก าหนดไว้ตอนแรก  

(๓) หลังสิน้สุดระยะเวลาการกักตัว  หากแพทย์อย่างน้อย ๒ คน ในสถาบัน 
จิตเวช โดยคนหนึ่งต้องเป็นจิตแพทย์ มีความเห็นตรงกันว่าบุคคลนัน้ต้องรับ
การรักษาท่ีสถาบันจิตเวชต่อ  ก็สามารถออกค าสั่งให้บุคคลนัน้เข้ารับ 
การรักษาตอ่ได้ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้ ป่วย รัฐบัญญัติฉบับนีไ้ด้ห้ามแพทย์ท่ีจะลงค าสั่งส่งตัว  หรือกักตัว 
ผู้ มีอาการทางจิต เป็นบคุคลในครอบครัว เช่น สามีภรรยา บตุร พ่ีน้องของผู้ ป่วย หรือผู้ดแูลทรัพย์สิน
ของผู้ ป่วย หรือผู้ ท่ีให้การรักษาผู้ ป่วย๑๔๓ 

๓.๓.๔ มาตรการท่ีเก่ียวกับยารักษาโรค  

กฎหมายสิงคโปร์ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับยารักษาโรค มีทัง้หมด ๓ ฉบบั ได้แก่ Medicines 
Act (Chapter 176)   Misuse of Drugs Act1 (Chapter 185)   Medicines (Advertisement and 
Sale) Act (Chapter 177) ในหวัข้อนีแ้บง่การน าเสนออกเป็น ๔ หวัข้อยอ่ย ดงันี ้

                                                                                                                                                      
the psychiatric institution, one of whom shall be a psychiatrist, who have examined the patient separately and who are 
both satisfied that he requires further treatment at the psychiatric institution. 
๑๔๓ Section 11.  A medical practitioner who — 
(a) is the husband, wife, father, father-in-law, mother, mother-in-law, son, son-in-law, daughter, daughter-in-law, brother, 
brother-in-law, sister or sister-in-law of the patient; 
(b) stands in a fiduciary relationship to the patient; or 
(c) is treating the patient, 
shall not sign any order under this Act. 
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ก) ค านิยามตามกฎหมาย 

Medicines Act (Chapter 176) ก าหนดให้ ผลิตภัณฑ์ยา (medicinal product) หมายถึง 
สาร หรือสิ่งของ (ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้) ท่ีถูกผลิต ขาย จดัหา น าเข้า หรือส่งออก
เพ่ือการใช้สว่นใหญ่ หรือทัง้หมด ในด้านดงัตอ่ไปนี ้๑๔๔ 

(๑) จา่ยให้กบัคน หรือสตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางยา (medicinal purpose) อนัได้แก่ 

 การรักษา หรือป้องกนัโรค 

 การวินิจฉยัโรค หรือสภาวะทางกาย 

 การคมุก าเนิด 

 การท าให้ไร้ความรู้สกึ 

 การป้องกนั หรือแทรกแซงการท างานโดยปกติของร่างกาย ไม่ว่าจะโดย
ถาวร หรือชัว่คราว 

(๒) ใช้เป็นสว่นผสมในการเตรียมจา่ยให้กบัคน หรือสตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางยา 
อนึง่ สาร (Substance) หมายถึง สารตามธรรมชาต ิหรือสารท่ีได้จากการสงัเคราะห์ ทัง้ท่ีเป็น

ของแข็ง ของเหลว หรือมีสถานะเป็นก๊าซ๑๔๕ 

                                                   
๑๔๔ Section 3.—(1)  Subject to the following provisions of this section, in this Act “medicinal product” means any 
substance or article (not being an instrument, apparatus or appliance) which is manufactured, sold, supplied, imported or 
exported for use wholly or mainly in either or both of the following ways: 
(a) use by being administered to one or more human beings or animals for a medicinal purpose; 
(b) use as an ingredient in the preparation of a substance or article which is to be administered to one or more human 
beings or animals for a medicinal purpose. 
(2)  In this Act, “a medicinal purpose” means any one or more of the following purposes: 
(a) treating or preventing disease; 
(b) diagnosing disease or ascertaining the existence, degree or extent of a physiological condition; 
(c) contraception; 
(d) inducing anaesthesia; 
(e) otherwise preventing or interfering with the normal operation of a physiological function, whether permanently or 
temporarily, and whether by way of terminating, reducing or postponing, or increasing or accelerating, the operation of 
that function or in any other way. 
๑๔๕ Section 2 “substance” means any natural or artificial substance whether in solid or liquid form or in the form of gas or 
vapour; 
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ข) การขอใบอนุญาตน าเข้า จ าหน่าย และส่งออกยา  

ยารักษาโรคและยาจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการน าเข้าหรือขายในประเทศสิงคโปร์  
ส าหรับการขอใบอนุญาตนัน้  เอกสารจะต้องอยู่ ในฟอร์มของ  International Conference on 
Harmonisation (ICH) Common Technical Document (CTD) หรือ ASEAN Common Technical 
Document (ACTD)  

ส าหรับการขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ใหม่นัน้  สิงคโปร์มีกระบวนการการขออนุญาตยา 
และยาต้นแบบ ส าหรับยาท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานบางประเภทแล้ว  (เช่น TGA ของ
ออสเตรเลีย หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา) การย่ืนเอกสารฉบบัย่อนัน้สามารถกระท าได้ โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องย่ืนใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Pharmaceutical Regulatory and 
Information System)  

ผลิตภัณฑ์ยาท่ีน าเข้าหรือขายในสิงคโปร์จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก Health Sciences 
Authority (HSA)๑๔๖ ดงันัน้ บริษัทท่ีจดทะเบียนในสิงคโปร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัย 
คณุภาพ และความมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์  

ใบขออนญุาตจะได้รับการตรวจสอบ และหลงัจากการแก้ไขรายละเอียด ใบขออนญุาตนัน้จะ
ถกูสง่ตอ่เพ่ือประเมิน การประเมินเอกสารมี ๓ ลกัษณะ ดงันี ้ 

(๑) เอกสารเตม็ชดุ จะใช้พิจารณาในกรณีท่ีเป็นการขอใบอนญุาตของผลิตภณัฑ์ครัง้แรก  
(๒) เอกสารบางส่วน  จะใ ช้พิจารณาในกรณี ท่ีผลิ ตภัณฑ์นัน้ ไ ด้ รับการประ เมิน 

และเห็นชอบจาก HSA 
(๓) เอกสารเพ่ือการตรวจสอบ จะใช้พิจารณาในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์นัน้ได้รับการประเมินและ

เห็นชอบจาก HSA แล้ว 
หลังจากการประเมินและได้รับความเห็นชอบ ผู้ น าเข้าหรือผู้ ขายจะได้รับใบอนุญาต  

และขึน้อยูก่บัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ระยะเวลาในกระบวนการขอใบอนญุาตนัน้จะใช้เวลาประมาณ 
๖๐ ถึง ๒๗๐ วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบขอใบอนญุาตได้รับการประเมิน  

                                                   
๑๔๖ Health Science Authority, “Types of Licenses,” 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Overview/Type_of_Licences.html 
(สืบค้นเม่ือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Overview/Type_of_Licences.html
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การขอใบอนุญาตเพ่ือน าเข้า๑๔๗  

ส าหรับผู้น าเข้าท่ีได้รับอนญุาตให้เป็นตวัแทนในการขายผลิตภณัฑ์ แตไ่ม่มีใบอนญุาตในการ
ผลิตสินค้า สามารถท่ีจะขอใบอนญุาตน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาได้ บริษัทท่ีขอรับใบอนญุาตน าเข้าจะต้อง
แสดงให้เห็นวา่ ได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการเป็นผู้จดัจ าหนา่ยท่ีดีท่ีก าหนดโดย HSA ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผลิตภณัฑ์ยานัน้ได้รับการดแูลอย่างเป็นระบบภายใต้ข้อก าหนดท่ีเหมาะสม 
และผลิตภณัฑ์นัน้ได้รับการเก็บรักษาอยา่งมีคณุภาพ ก่อนท่ีจะถกูจ าหนา่ย 

ทัง้นี ้ผู้ ขอรับใบอนุญาตน าเข้าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า  ผลิตภัณฑ์ยาท่ีต้องการน าเข้านัน้ 
มีคณุสมบตัเิหมือนกนัทกุประการกบัผลิตภณัฑ์ยาท่ีได้รับการจดทะเบียนในสิงคโปร์ 

การน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาเพ่ือขายส่งนัน้ ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายส่ง โดย
จะต้องปฏิบตัติามมาตรฐานการเป็นผู้จดัจ าหน่ายท่ีดีท่ีก าหนดโดย HSA ด้วย  

การขอใบอนุญาตเพ่ือจ าหน่าย 

ผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือจ าหน่ายจะต้องน าเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เช่น ใบอนญุาตน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยา หรือบนัทึกท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ี HSAก าหนด 
เป็นต้น ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องย่ืนเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Pharmaceutical Regulatory 
Information System (PRISM) อนึ่ง ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ยาท่ีต้องการจ าหน่ายด้วยนัน้ ไม่จ าเป็นต้องขอ
ใบอนญุาต 

HSA จะด าเนินการออกใบอนุญาต หลังตรวจสอบแล้วมั่นใจว่า ผู้ ขอรับใบอนุญาตนัน้ได้
ปฏิบตัติามมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นอยา่งดีแล้ว และหลงัจากได้รับใบอนญุาตแล้ว ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาต
ให้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาในสิงคโปร์จะได้รับการเข้าตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีของ HSA โดยไม่ต้อง
มีการแจ้งลว่งหน้า ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนสถานท่ีเก็บผลิตภณัฑ์ยาท่ีขออนญุาตไว้นัน้ ผู้ ถือใบอนญุาต
จะต้องแจ้ง HSA  

ใบอนญุาตมีอายตุามท่ี HSA ก าหนด และผู้ ถือใบอนุญาตต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อน
ใบอนญุาตจะหมดอายลุง ใบอนญุาตท่ีหมดอายแุล้วไม่สามารถน ามาตอ่อายไุด้ และผู้ ถือใบอนญุาต
ท่ีหมดอายแุล้ว จะต้องด าเนินการขอใบอนญุาตใหม ่

                                                   
๑๔๗ หมวด ๒ ของ Medicines Act (Chapter 176) เร่ืองการขออนญุาต 
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การขอใบอนุญาตเพ่ือส่งออก 

ส าหรับการส่งออกยานัน้  มาตรา ๒๒ แห่ง Medicine Act ก าหนดให้บุคคลใดก็ตาม 
ท่ีต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาให้ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต๑๔๘ โดยหน่วยงาน
ดงักล่าวอาจเป็น HSA หรือ Agri-food and Veterinary Authority ในกรณีของยารักษาโรคในสตัว์ 
หน่วยงานดงักล่าวจะออกใบอนญุาตท่ีมีข้อความท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยานัน้  โดยจะต้องพิจารณาถึง
กฎระเบียบในประเทศท่ีผลิตภณัฑ์นัน้จะถกูสง่ออกไป และบทบญัญตัใิน Medicine Act  

ก) การขอใบอนญุาตจดัตัง้ร้านขายยา 

Medicines Act (Chapter 176) ใ ห้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจใน 
การออกกฎ และเง่ือนไขส าหรับธุรกิจขายยาต้องปฏิบตัติาม๑๔๙ และให้ HSA มีอ านาจออกใบอนญุาต 
หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต หากเห็นว่าผู้ ย่ืนค าร้องไม่เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการขายยา ผู้ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตท าธุรกิจขายยาจะต้องเสียค่าใบอนุญาตทุกปี และหากไม่ปฏิบตัิตามจะต้องเสีย
คา่ปรับตามท่ี HSA หรือ Agri-food and Veterinary Services ก าหนด๑๕๐  

นอกจากนี ้HSA หรือ Agri-food and Veterinary Services ยังมีอ านาจในการถอดช่ือ 
ร้านขายยาออกจากทะเบียนธุรกิจขายยา หากผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยากระท าความผิดภายใต้รัฐ
บัญญัติ นี  ้ และ รัฐบัญญัติ อ่ืน ท่ี เ ก่ียว ข้อง  ไ ด้แก่  Poisons Act (Chapter 234)  Pharmacists 

                                                   
๑๔๘ Section 22.  On the application of any person who proposes to export medicinal products of any description, the 
licensing authority may issue to such person a certificate containing any such statement relating to medicinal products of 
that description as the licensing authority may consider appropriate having regard — 
(a) to any requirements (whether having the force of law or not) which have effect in the country to which the products are 
to be exported; and 
(b) to the provisions of this Act and to any licence granted or other thing done by virtue of this Act. 
๑๔๙ Section 36.—(1)  The Minister may by regulations prescribe the conditions and requirements to be complied with by a 
person carrying on a retail pharmacy business. 
๑๕๐ Section 37.—(1)  It shall be the duty of the licensing authority to keep a register of pharmacies for the purposes of this 
section (referred to in this Part as the register) and, subject to the following provisions of this section, on payment of the 
prescribed fee to enter in the register any premises in respect of which an application is made under this section. 
(2)  Any application for the registration of premises under this section shall be made in the prescribed manner and shall 
specify the premises to which the application relates and shall contain such other particulars as may be prescribed. 
(3)  If it appears to the licensing authority that in a material respect the premises do not comply with the requirements of 
the regulations made under section 34 which are for the time being in force or that the applicant is not a suitable person 
to conduct a retail pharmacy business, he may refuse to register the premises. 
(4)  The applicant may appeal against the decision of the licensing authority to the Minister whose decision shall be final. 
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Registration Act 2007 และ Misuse of Drugs Act (Chapter 185) รวมทัง้กฎหมายล าดบัรองท่ีออก
ภายใต้รัฐบญัญตัดิงักลา่วด้วย๑๕๑ 

การอุทธรณ์ค าตัดสินของ HSA หรือ Agri-food and Veterinary Services จะต้องย่ืนต่อ
รัฐมนตรี ซึง่ค าตดัสินของรัฐมนตรีถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

อนึ่ง ส าหรับเภสชักรท่ีต้องการจดทะเบียนเป็นเภสชักรภายใต้สภาเภสชักรของสิงคโปร์๑๕๒ 
จะต้องจบปริญญาจากมหาวิทยาลยัท่ีสภาเภสชักรของสิงคโปร์ยอมรับ  

ข) การโฆษณายา และบทลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืน  
Medicines Act (Chapter 176) ห้ามบคุคลใดตีพิมพ์ หรือเป็นเหตใุห้มีการตีพิมพ์๑๕๓  
(ก) โฆษณายาใดท่ีแอบอ้าง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยระบุว่าผลิตภณัฑ์ท่ีโฆษณา

นัน้ มีคณุสมบตัใินการป้องกนั หลีกเล่ียง หรือรักษาโรค หรืออาการทางสขุภาพตามท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้  

๑. ตาบอด (Blindness) 
๒. มะเร็ง (Cancer) 
๓. ต้อกระจก (Cataract) 
๔. อาการติดยา (Drug addiction) 
๕. หหูนวก (Deafness) 
๖. เบาหวาน (Diabetes) 
๗. โรคลมบ้าหม ู(Epilepsy or fits) 
๘. โรคความดนัโลหิตสงู (Hypertension) 
๙.  วิกลจริต (Insanity) 

                                                   
๑๕๑ Section 41.—(1)  Where a person carries on a retail pharmacy business and that person is convicted of an offence 
under any relevant written law, the licensing authority may remove from the register all premises entered in the register as 
being premises at which that person carries on a retail pharmacy business. 
(2)  In this section “relevant written law” means this Act, the Poisons Act [Cap. 234], the Pharmacists Registration Act 
2007, the Misuse of Drugs Act [Cap. 185], and any subsidiary legislation made thereunder. 
๑๕๒ Singapore Pharmacy Council, “For Foreign-trained Professionals,” 
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/spc/en/leftnav/becoming_a_pharmacist/for_foreign_trained_graduate
s_pharmacists.html (สืบค้นเม่ือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 
๑๕๓ Section 51.—(1)  No person shall publish or cause to be published — 
(a) any medical advertisement which directly or indirectly claims, indicates or suggest that the article advertised will 
prevent, alleviate or cure any disease or condition specified in the First Schedule; or 
(b) any advertisement referring to any skill or service relating to the treatment of any disease or condition affecting the 
human body. 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/spc/en/leftnav/becoming_a_pharmacist/for_foreign_trained_graduates_pharmacists.html
http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/spc/en/leftnav/becoming_a_pharmacist/for_foreign_trained_graduates_pharmacists.html
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๑๐.  โรคไต (Kidney diseases) 
๑๑.  โรคเรือ้น (Leprosy) 
๑๒. ความผิดปกตทิางประจ าเดือน (Menstrual disorders) 
๑๓. อมัพาต (Paralysis) 
๑๔. วณัโรค (Tuberculosis) 
๑๕. การท างานของอวยัวะเพศ (Sexual function) 
๑๖. ปัญหาด้านการเจริญพนัธ์ (Infertility) 
๑๗. ความไร้สมรรถภาพทางเพศ (Impotency) 
๑๘. อาการไร้ความรู้สึกทางเพศ (Frigidity) 
๑๙. การตัง้ครรภ์ (Conception and pregnancy) 

หรือ  
(ข) โฆษณาใด ๆ ท่ีอ้างถึงความเช่ียวชาญ หรือการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาโรค

หรือเง่ือนไขทางสขุภาพใด ๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ร่างกายของมนษุย์  
อย่างไรก็ตาม การห้ามโฆษณาไม่ใช้บงัคบักับการโฆษณาโดยผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาท่ี

ได้รับอนุญาต หรือหากการโฆษณานัน้ เป็นการตีพิมพ์เพ่ือเป็นข้อมูลให้คนบางกลุ่มได้รับทราบ 
คนบางกลุ่มในท่ีนี ้ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ เภสชักร พยาบาล หรือบคุคลใด ๆ ท่ีก าลงั
เรียนเพ่ือท่ีจะเป็นผู้ ประกอบอาชีพทางการแพทย์ เภสัชกร พยาบาล  หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

นอกจากนี ้การโฆษณาบริการด้านการแพทย์ยังถูกควบคุมโดยกฎหมาย  Medicines 
(Advertisement and Sale) Act (Chapter 177) ซึ่งห้ามโฆษณาการให้บริการทางการแพทย์ หรือ
ความเช่ียวชาญทางการแพทย์ และห้ามการโฆษณาการท าแท้ง๑๕๔ โดยก าหนดโทษส าหรับ 
ผู้ ท่ีฝ่าฝืน คือ หากเป็นการกระท าผิดครัง้แรก จะมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษ

                                                   
๑๕๔ Section 4.  No person shall take part in the publication of any advertisement referring to any skill or service relating to 
the treatment of any ailment, disease, injury, infirmity or condition affecting the human body so as to induce any person to 
seek the advice of the advertiser or any person referred to in the advertisement in connection with such skill or service. 
Section 5.  Subject to the provisions of this Act, no person shall take part in the publication of any advertisement referring 
to any skill or service, or to any article or articles of any description, in terms which are calculated to induce any person to 
seek the advice of the advertiser or any person referred to in the advertisement in connection with such skill or service, or 
to lead to the use of that article or articles of that description, for procuring miscarriage of women. 
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จ าคกุไมเ่กิน ๑ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และในกรณีท่ีกระท าผิดซ า้ จะมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือโทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๕๕ 

อนึ่ง Medicines (Advertisement and Sale) Act (Chapter 177) ก าลังจะถูกยกเลิกโดย
การแก้ไข Medicines Act (Chapter 176)๑๕๖ 

๓.๓.๕ มาตรการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากยา  

นอกเหนือจากยาแล้ว ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ได้แก่  เคร่ืองมือทางการแพทย์  และ
เคร่ืองส าอางก็ถูกก ากับดแูลเช่นกัน โดยท่ีหมวด ๓ แห่ง Health Products Act (Chapter 122D) 
ก าหนดห้ามไมใ่ห้บคุคลใดผลิต หรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตให้
น าเข้า หรือได้รับใบอนญุาตให้ผลิต และได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใบอนญุาต  

ในกรณีของผู้ ขายส่งผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ผู้ ขายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายส่ง 
และต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต  หากไม่ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขดังกล่าว  
หรือเป็นผู้ขายสง่ท่ีไมไ่ด้รับใบอนญุาต มีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษจ าคกุไม่
เกิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๕๗ 

                                                   
๑๕๕ Section 6.—(1)  If any person contravenes section 3, 4 or 5, he shall be guilty of an offence and shall, subject to the 
provisions of this Act, be liable on conviction — 
(a) in the case of a first conviction, to a fine not exceeding $1,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or 
to both; and 
(b) in the case of a subsequent conviction, to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 
years or to both. 
๑๕๖ Singapore Statute Online, “Medicines (Advertisement and Sale) Act,” 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=71b86905-ef40-43b9-9c2e-
d9cc4582ec6e;page=0;query=DocId%3A%221d991901-de32-4abe-b648-
53ff0bf2a812%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis (สืบค้นเม่ือ ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๘). 
๑๕๗ Section 14.—(1)  Except in such cases as may be prescribed, no person shall supply any health product by 
wholesale unless — 
(a) he holds a valid wholesaler’s licence; and 
(b) the wholesale supply of the health product is carried out in accordance with the conditions of the licence. 
(2)  A wholesaler of any health product shall not use any premises or facility for storing the health product prior to 
distribution unless the premises or facility is authorised for such use under his wholesaler’s licence or the provisions of 
this Act, or by the Authority. 
(3)  Every wholesaler of a health product shall ensure that the wholesale supply of the health product is carried out in 
accordance with such requirements as may be prescribed. 
(4)  Any person who contravenes subsection (1), (2) or (3) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to 
a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=71b86905-ef40-43b9-9c2e-d9cc4582ec6e;page=0;query=DocId%3A%221d991901-de32-4abe-b648-53ff0bf2a812%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=71b86905-ef40-43b9-9c2e-d9cc4582ec6e;page=0;query=DocId%3A%221d991901-de32-4abe-b648-53ff0bf2a812%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=71b86905-ef40-43b9-9c2e-d9cc4582ec6e;page=0;query=DocId%3A%221d991901-de32-4abe-b648-53ff0bf2a812%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๕๗ 

มาตรา ๒๔ แห่ง Health Products Act (Chapter 122D) ก าหนดให้ผู้ ย่ืนขอใบอนญุาตต้อง
ย่ืนขอใบอนญุาตตอ่ HSA และจะต้องแนบเอกสาร ข้อมลู ตามท่ี HSA ได้ร้องขอ หลงัจากนัน้ HSA 
จะพิจารณาให้ใบอนญุาต หากเห็นว่าผู้ขอใบอนญุาตนัน้มีความเหมาะสม และได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไว้ และการออกใบอนญุาตนัน้ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของสาธารณะ๑๕๘  

นอกจากการขอใบอนุญาตแล้ว ผู้ ประกอบการจะต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ เคร่ืองมือแพทย์ และเคร่ืองส าอางท่ีก าหนดใน First Schedule แห่ง Health Products Act 
(Chapter 122D)   

๓.๓.๖ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข  
ในสิงคโปร์ ได้แก่ Ministry of Health และหน่วยงานอิสระภายใต้การก ากับดูแล ๒ หน่วยงาน คือ 
Health Promotion Board และ Health Sciences Authority 

(ก) Ministry of Health (MOH) 

Ministry of Health (MOH) หรือกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ได้รับการจัดตัง้ขึน้ใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือก่อนท่ีสิงคโปร์จะกลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระ ในฐานะกระทรวงท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการสาธารณสุขของสิงคโปร์ เช่น การส่งเสริมสุขภาพท่ีดีและป้องกันโรคติดต่อ การเผยแพร่
ความรู้เ ก่ียวกับสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพ  เ ป็นต้น เ น่ืองจากสิงคโปร์มี ข้อจ ากัด 
ด้านทรัพยากร และทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ ท าให้กระทรวงท่ีมี
หน้าท่ีในการดูแลรักษาสุขภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่าง MOH ได้รับความส าคญัและมีบทบาท
อยา่งมาก  

                                                   
๑๕๘ Section 24.—(1)  An application for a licence shall be made to the Authority in such form and manner as the Authority 
may require and shall be accompanied by — 
(a) such particulars, information, documents and samples as the Authority may require; and 
(b) if required by the Authority, a statutory declaration by the applicant verifying any information contained in or relating to 
the application. 
(2)  Upon receiving an application under subsection (1), the Authority may — 
(a) issue the licence to the applicant if it is satisfied that — 

(i) the applicant is a fit and proper person to be issued with a licence or otherwise satisfies such requirements 
as may be prescribed for the issue of the licence; and 
(ii) the issue of the licence to the applicant will not be contrary to the public interest; or 

(b) refuse to issue the licence applied for. 
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โครงสร้างของ MOH 

โครงสร้างของ MOH ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ๒ คน 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ๒ คน นอกจากนี ้MOH ยังมีหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย 
อีก ๖ หนว่ยงาน ดงันี ้

 Health Promotion Board 

 Health Sciences Authority 

 Singapore Medical Council 

 Singapore Dental Council 

 Singapore Nursing Board 

 Singapore Pharmacy Council 

อ านาจหน้าท่ีของ MOH 

MOH เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบด้านการสาธารณสขุของประเทศ และมีอ านาจหน้าท่ี
ในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวกับยาและสารอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น  
Health Products Act (Chapter 122D)  Medicines Act (Chapter 176) Medicines 
(Advertisement and Sale) Act (Chapter 177)  Poison Act (Chapter 234) และ Sale of Drugs 
Act (Chapter 282) เป็นต้น 

(ข) Health Promotion Board (HPB) 

Health Promotion Board (HPB) เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้ MOH ได้ถูก
ก่อตัง้ขึน้โดยกฎหมาย Health Promotion Board Act (Chapter 122B) เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔ วิสยัทศัน์
ของ HPB คือ การท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  โดยวางเป้าหมายไว้ว่า
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาชนของสิงคโปร์จะมีคุณภาพชีวิตท่ีแข็งแรงในทุกท่ี  ทัง้ท่ีท างาน ท่ี
โรงเรียน และท่ีบ้าน นอกจากนี ้HPB ยังมีภารกิจในการเพิ่มคุณภาพและระยะเวลาอายุขัยของ
ประชาชน ป้องกนัโรคภยั ความพิการ และการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

โครงสร้างของ HPB 

มาตรา ๕ แห่งกฎหมาย Health Promotion Board Act (Chapter 122B) ระบุให้  HPB  
มีคณะกรรมการหนึ่งชุดท่ีมาจากการแต่งตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
สมาชิกดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานคณะกรรมการ  
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๕๙ 

 กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๖ แตไ่มเ่กิน ๑๐ คน 

คณะกรรมการสามารถด ารงต าแหนง่วาระละไมเ่กิน ๓ ปี สามารถถกูถอดถอน หรือแตง่ตัง้ซ า้
ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นชอบ 

อ านาจหน้าท่ีของ HPB 

มาตรา ๑๑ แห่งกฎหมาย Health Promotion Board Act (Chapter 122B) ระบุให้ HPB มี
อ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ค าแนะน ารัฐบาล ทัง้ในส่วนท่ีเป็นการริเร่ิมเองหรือโดยการร้องขอจากรัฐบาล  
ในเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิตท่ีดี ของประชาชน 
ในสิงคโปร์ รวมไปถึงการก าหนดนโยบาย การสร้างสภาพแวดล้อมและการให้ 
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะท่ีน าไปสูก่ารส่งเสริมสขุภาพ และการด าเนินชีวิตท่ี
ดีของประชาชนในสิงคโปร์ 

(๒) ใช้ประโยชน์ จดัการ และด าเนิน  

 โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
ท่ีดีของประชาชนในสิงคโปร์ 

 การศกึษาด้านสาธารณสขุ และ 

 โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัโรค หรือการตรวจพบโรค 
(๓) ท าการร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีการใช้ประโยชน์  จัดการ และด าเนินการ  

หรือให้การส่ง เส ริมหรือความช่วยเหลือองค์กร มีการใช้ประโยชน์  จัดการ  
และด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรมในข้อ (๒) 

(๔) ติดตาม สอบสวน และท าการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและสถานะทางโภชนาการ
ของประชาชนในสิงคโปร์ 

(๕) สง่เสริมอปุทานด้านอาหาร (food supply) ท่ีถกูสขุลกัษณะในสิงคโปร์ 
(๖) ก าหนด จดัตัง้ และให้ค าแนะน า 

 มาตรฐานและแนวทางด้านโภชนาการ 

 แนวทางส าหรับการให้ข้อมลูด้านโภชนาการ 
(๗) ใ ห้บ ริการ ด้านสาธารณสุข  ( รวมถึ งการแพทย์  ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ  

และการสร้างภูมิคุ้ มกัน) ให้แก่ เด็กนักเ รียน และบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
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(๘) ให้บริการด้านค าปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐบาล สมาชิกของอตุสาหกรรมสขุภาพ และ
ภาคเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศกึษาด้านสาธารณสขุ การส่งเสริมสขุภาพและการ
ด าเนินชีวิตท่ีดี โภชนาการท่ีดี และการป้องกนัและการตรวจพบโรค 

(๙) เป็นตัวแทนของรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศ  ในเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิตท่ีดี  และการป้องกัน 
และการตรวจพบโรค และ 

(๑๐) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ท่ีได้รับมอบหมายตามกฎหมายฉบบันี ้หรือกฎหมายอ่ืน 

(ค) Health Sciences Authority (HSA) 

Health Sciences Authority (HSA) ถู ก จัดตั ง้ ขึ น้ ใ น ปี  พ . ศ .  ๒๕๔๔  โดยกฎหมาย 
Health Sciences Authority Act (Chapter 122C) ในฐานะหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (statutory 
board) ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ (Ministry of Health) ซึ่งก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของ 
HSA ไว้ดงันี ้

มาตรา ๕ แห่ง Health Sciences Authority Act (Chapter 122C) ระบุให้ HSAประกอบด้วย 
คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานคณะกรรมการ และ 

 กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๖ คน แตไ่มเ่กิน ๑๐ คน  
คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระไม่เกิน ๓ ปี และรัฐมนตรีฯ สามารถถอดถอนกรรมการ 

หรือแตง่ตัง้ให้กรรมการด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 

มาตรา ๑๑ แหง่ Health Sciences Authority Act (Chapter 122C) ระบหุน้าท่ีของ HSA ดงันี ้

(๑) ก ากบัดแูลการผลิต น าเข้า ส่งออก จดัจ าหน่าย สมัปทาน โฆษณา และการใช้ผลิตภณัฑ์
สขุภาพ ผลิตภณัฑ์ยาสบู สารกมัมนัตรังสี และอปุกรณ์ฉายรังสี ตามท่ีระบไุว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(๒) จัดท าแบบประเมินด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือก าหนดคุณภาพ  
 ความปลอดภยั ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์สุขภาพในการอปุโภคบริโภค และ
น าไปให้ค าปรึกษาแก่รัฐ  

(๓) เก็บและรวบรวมโลหิตจากผู้ บริจาค ตรวจสอบโลหิต น าโลหิตไปผ่านกระบวนการ 
และแจกจ่ายโลหิตและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความปลอดภยัและเพ่ือให้มีปริมาณโลหิตส ารองใน
ประเทศเพียงพอตอ่ความต้องการ  
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(๔) ให้บริการรัฐ บคุคล หรือองค์กรในประเทศสิงคโปร์หรือท่ีอ่ืน ด้านวิชาชีพ สืบสวนสอบสวน 
วิ เคราะห์  ห รือบริการ อ่ืน  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและมาตรวิทยาเชิ ง เคมี 
(ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ)  

 (๕) ผลิตงานวิจัย  หรือมีส่วนเก่ียวข้องในการท าวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสง่เสริมการพฒันาทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ และ 

(๖) เป็นตวัแทนของประเทศสิงคโปร์ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพในเวทีโลก  

สิงคโปร์เน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทัง้ทางร่างกาย 
เช่น การออกกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และบทลงโทษท่ีรุนแรงในความผิดท่ีเก่ียวกับ 
ยาเสพตดิ รวมไปถึงสขุภาพทางจิตใจ เช่น ระบบการส่งผู้ ท่ีมีความผิดปกติทางจิตเข้ารับการรักษาใน
สถาบันทางจิตเวช นอกจากนี ้ยังมีมาตรการก ากับดูแลการผลิต น าเข้า ส่งออก และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภาพอ่ืน เช่น เคร่ืองมือแพทย์ และเคร่ืองส าอางค์  
ผ่านการออกกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานอิสะตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหลายฉบบั  เพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจว่า ประชากรสิงคโปร์จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และมีความ
พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศตอ่ไป 

๓.๔ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการส่ือสาร 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในระดับท่ีสูงเพ่ือทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  ในรายงานของ Massachusetts Biotechnology Council ประเทศสิงคโปร์ 
ถูกเรียกว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลก (world-class centre for R&D)๑๕๙ เน่ืองจากภาครัฐ 
มีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุการลงทนุด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศอย่างจริงจงัเพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ   โดยในปัจจุบัน บริษัทชัน้น าด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
(biomedical science) ของโลกกว่า ๓๐ บริษัท ได้ใช้สิงคโปร์เป็นฐานการท าวิจยัและนวัตกรรม๑๖๐  
และตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ทนุวิจยัและพฒันาด้านพลงังานน า้ อาคาร

                                                   
๑๕๙  Massachusetts Biotechnology Council. “Strategic Outlook for 2015 and Strategic Plan,” 
http://www.massbio.org/writable/files/2015_Report/full_2015_report_for_distribution.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๖๐ Singapore Economic Development Board, “Pharmaceuticals and Biotechnology,” 
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/industries/pharma-biotech.html (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.massbio.org/writable/files/2015_Report/full_2015_report_for_distribution.pdf
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/industries/pharma-biotech.html
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๓-๖๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

สีเขียว (green buildings) และการแก้ปัญหาขาดแคลนท่ีดินเป็นเงินกว่า  ๘๐๐ ล้าน ดอลลาร์
สิงคโปร์๑๖๑ 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้ส่งผลให้สิงคโปร์ เป็นผู้ น าด้านการส่ือสารด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตซึ่งมีความส าคญัมากยิ่งขึน้เร่ือย ๆ จากการเก็บข้อมลู
ของ Infocomm Development Authority of Singapore พบวา่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีครัวเรือนท่ีเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตร้อยละ ๘๗ ของจ านวนประชากรทัง้หมด โดยกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรทัง้หมดใน
สิงคโปร์มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการท าธุรกรรมซือ้สินค้าและบริการ๑๖๒ ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์มี
อตัราการเข้าถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสงูถึงร้อยละ ๑๕๖ ของจ านวนประชากรทัง้หมด๑๖๓ ซึ่งหมายความ
ว่า ประชากรในประเทศสิงคโปร์กว่าคร่ึงหนึ่งมีการเข้าถึงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากกว่าหนึ่งเคร่ือง  
ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารตอ่การพฒันาประเทศของสิงคโปร์จึงท าให้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 

การน าเสนอในส่วนนีแ้บ่งออกเป็น ๓ หวัข้อ ได้แก่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสง่เสริมการส่ือสาร และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  

๓.๔.๑ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เ น่ืองจากวิทยาศาสต ร์และ เทคโนโล ยี มีความเ ป็นพลวัตสูงและมีความส าคัญ  
ตอ่การพฒันาประเทศของสิงคโปร์ท่ีต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแทนทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้การบริหาร
จดัการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสิงคโปร์ต้องการความยืดหยุ่นสงูเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบั
ตา่งประเทศได้  รัฐบาลสิงคโปร์จงึได้มีการจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศ โดยหน่วยงานเหล่านีมี้สถานะเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (Statutory body) ภายใต้ 
Ministry of Trade and Industry หน่วยงานดงักล่าว ได้แก่ Agency for Science, Technology and 
Research (A*STAR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  National 
Research Foundation (NRF) ซึ่งมีหน้าท่ีออกแบบนโยบายและกลยุทธ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และการประกอบธุรกิจภายในประเทศ และ Standards, Productivity and Innovation 

                                                   
๑๖๑ Singapore Economic Development Board, “Alternative Energy/ Clean Technology,”  
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/industries/alternative-energy.html (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๖๒ Infocomm Development Authority of Singapore, “Infocomm Usage - Households and Individuals,” (สืบค้นเม่ือ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๖๓ Infocomm Development Authority of Singapore, “Telecommunication,” http://www.ida.gov.sg/Infocomm-
Landscape/Facts-and-Figures/Telecommunications (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/industries/alternative-energy.html
http://www.ida.gov.sg/Infocomm-Landscape/Facts-and-Figures/Telecommunications
http://www.ida.gov.sg/Infocomm-Landscape/Facts-and-Figures/Telecommunications
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Board (SPRING) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์  โดยโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
เหลา่นีจ้ะกลา่วไว้ในหวัข้อท่ี ๓.๔.๓ ตอ่ไป 

ในหัวข้อนีจ้ึงจะกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะเป็น
รูปธรรมในปัจจบุนัของทัง้ ๓ หนว่ยงานข้างต้น ดงันี ้

 (ก) นโยบายของ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 

Agency for Science, Technology and Research หรือ A*STAR ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาทนุ ๓ ประเภท ได้แก่  

 ทนุมนษุย์ (Human capital) โดยการสง่เสริมการฝึกอบรมและการพฒันาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ควบคูก่บัการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ดงักลา่วแก่สาธารณชน   

 ทนุทางปัญญา (Intellectual capital) โดยสง่เสริมการวิจยัและพฒันาใน
สถาบนัวิจยั และ   

 ทนุทางอตุสาหกรรม (Industrial capital) โดยสนบัสนนุให้ภาคอตุสาหกรรมน าเอา
ผลวิจยัไปใช้ในการประกอบธุรกิจ   

โดยหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี  A*STAR ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคร่ืองกล และ
วิศวกรรมยานยนต์ เป็นต้น๑๖๔ 

(ข) นโยบายของ National Research Foundation (NRF) 

National Research Foundation (NRF) หรือ มูลนิธิวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก 
ท่ีมีหน้าท่ีผลักดันการวิจัยและพัฒนา โดยการบริหารจัดการทุนวิจัยแห่งชาติท่ีมีช่ือว่า  National 
Research Fund ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดยกฎหมาย ของ National Research Fund Act (Chapter 201A) ซึ่ง
มาตรา ๕ แห่ง National Research Fund Act (Chapter 201A) ได้ระบุวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ 
ดงันี ้

(๑) กระตุ้ นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า  กระบวนการ และบริการใน
สิงคโปร์ 

                                                   
๑๖๔ Agency for Science, Technology, and Research, “SERC's Strategic Thrusts,” http://www.a-star.edu.sg/About-A-
STAR/Science-and-Engineering-Research-Council/Strategic-Thrusts.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/Science-and-Engineering-Research-Council/Strategic-Thrusts.aspx
http://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/Science-and-Engineering-Research-Council/Strategic-Thrusts.aspx
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๓-๖๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๒) เพิ่มการลงทนุในภาครัฐและภาคเอกชนในสิงคโปร์ในด้านการวิจยัและพฒันาท่ี
จะท าให้สิงคโปร์มีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัโลก 

(๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในภาครัฐและภาคเอกชนในสิงคโปร์ผ่าน
การให้ความส าคญัตอ่นวตักรรม 

(๔) สร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการท าการค้าของสินค้าหรือกระบวนการด้าน
เทคโนโลยีท่ีคดิค้นขึน้ใหม่ 

อนึง่ กองทนุวิจยัแหง่ชาตนีิส้ามารถน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (รวมถึงเงินกู้ และทุนการศึกษา) แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคธุรกิจ สถาบนัการศกึษา หรือบคุคลอ่ืน (ทัง้ท่ีอยูใ่นและนอกสิงคโปร์) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าวิจยัและพฒันา 

(๒) ส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือ (ในด้านการเงินและด้านอ่ืน) ธุรกิจท่ีมีการใช้
งานวิจัยหรือพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
บคุคลอ่ืน (ทัง้ท่ีอยูใ่นและนอกสิงคโปร์) หากคณะกรรมการกองทนุวิจยัแห่งชาติ 
(National Research Found Board - NRFB) มีความเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมี 
ผลก าไรและมีประสิทธิภาพ หรือมีศกัยภาพท่ีจะมีผลก าไรและมีประสิทธิภาพ 
และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันา ขยายตวั เตบิโต หรือก่อให้เกิดการจ้างงาน 

(๓) ใช้เป็นคา่ตอบแทน หรือคา่เบีย้เลีย้งของบคุคล (ท่ีไม่ได้เป็นพนกังานของรัฐ) ท่ีมี
บทบาทในการให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการกองทนุวิจยัแห่งชาติ หรือสภาวิจยั
แหง่ชาติ  

(๔) คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ของคณะกรรมการกองทนุวิจยัแห่งชาติ หรือสภาวิจยัแห่งชาติท่ี
ใ ช้ ในการปฏิบัติห น้า ท่ีภายใ ต้กฎหมาย  National Research Fund Act 
(Chapter 201A) รวมทัง้ค่าตอบแทน หรือค่าเบีย้เลีย้งของคณะกรรมการ
กองทนุวิจยัแหง่ชาติ หรือสภาวิจยัแหง่ชาตท่ีิไมใ่ชพ่นกังานของรัฐ 

นอกจากนี ้NRF ยังให้ความส าคัญเก่ียวกับความลับทางการค้า (trade secrets) ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญในการท าวิจัยและพัฒนา โดยมาตรา ๑๔ แห่ง National Research Fund Act 
(Chapter 201A) ระบุ ห้ามมิ ใ ห้บุคคลใด ท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีภายใต้กฎหมายฉบับนี  ้และได้ รับ 
ความลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้รับการคุ้ มครอง  (protected information) ของบุคคลอ่ืน  
น าข้อมูลดงักล่าวไปเปิดเผย ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารหรือบังคับใช้กฎหมายฉบับนี  ้หรือเป็นไปตามข้อเรียกร้อง 
โดยศาล หรือผู้ มีอ านาจในการร้องขอข้อมลูดงักลา่ว๑๖๕ 

(ค) นโยบายของ Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING) 

ในขณะท่ี A*STAR และ NRF เน้นการท าวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING) เน้นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของ
สิงคโปร์น าความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้จากการท าวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ
รวมทัง้สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการในสิงคโปร์  
โดยการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นท่ียอมรับ 
ทัว่โลก เป้าหมายหลกัของ SPRING คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-medium 
enterprises: SMEs) ซึง่มีสดัสว่นกวา่ร้อยละ ๙๙ ของธุรกิจทัง้หมดในสิงคโปร์๑๖๖ 

จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ให้ความส าคญักับการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ด้านหลกั 
คือ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมีระดบัการลงทุนสูง 
และยัง ไม่ค่อยมีประ เทศท่ี เ ป็นคู่แข่ งมากนัก   อย่างไร ก็ ดี  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการการท าวิจัยและพัฒนาท่ีล า้หน้าอยู่เสมอ ธุรกิจของ
สิงคโปร์จ าเป็นต้องอาศัยผลการวิจัยค้นคว้ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของตน  
ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ความต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นของนโยบายท่ีพร้อมจะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ บริโภคจึงมีความส าคัญ  ซึ่ง รัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหมาย 
ความรับผิดชอบนีใ้ห้แก่หนว่ยงานข้างต้น ๓ หนว่ยงาน ซึง่จะขยายความตอ่ไปในหวัข้อท่ี ๓.๔.๓ 

๓.๔.๒ การส่งเสริมการส่ือสาร  

การส่ือสารของสิงคโปร์ได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมากในแง่ของการพฒันาเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการส่ือสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  เห็นได้จากข้อมูลการส ารวจ 
ผู้ ใช้โทรศพัท์และคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอไว้ในด้านบน  ในขณะเดียวกนั ความส าคญัของการส่ือสาร

                                                   
๑๖๕ Section 14.—(1)  If a person exercising any function under this Act obtains protected information about the affairs of 
another person, he shall not disclose that protected information to any other person unless the disclosure — 

(a) is made with the written consent of the person to whom the information relates; 
(b) is for the purpose of the administration or enforcement of this Act; or 
(c) is in compliance with the requirement of any court, tribunal, authority or person having lawful authority to 
require the production of documents or the answering of questions. 

๑๖๖ Standards, Productivity and Innovation Board, “Performance Indicators,” 
http://www.spring.gov.sg/AboutUs/PI/Pages/Performance-Indicators.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.spring.gov.sg/AboutUs/PI/Pages/Performance-Indicators.aspx
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๓-๖๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  ท าให้รัฐบาลของสิงคโปร์ 
ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูล ได้แก่ The Computer Misuse and 
Cybersecurity Act (Chapter 50A) และ Personal Data Protection Act 2012  โดยหวัข้อนีจ้ะพดู
ถึงบทบญัญัติข้อท่ีส าคญัของกฎหมายดงักล่าวใน ๒ หวัข้อส าคญั คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

(ก) การใช้คอมพิวเตอร์ 

“คอมพิวเตอร์” (computer) ได้ถูกนิยามไว้ในมาตรา ๒ แห่ง The Computer Misuse and 
Cybersecurity Act (Chapter 50A) ให้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีมีการประมวลผลข้อมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก ไฟฟ้าเคมี แสง หรืออ่ืน ๆ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการท างานเช่ือมโยงกัน  
ใช้ตรรกะและคณิตศาสตร์ในการท างาน  หรืออุปกรณ์ท่ีมีหน่วยเก็บข้อมูล  รวมถึงอุปกรณ์
ติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ยกเว้นเคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคิดเลขแบบพกพา อุปกรณ์ท่ีไม่ได้ท างานด้วย
โปรแกรมและไมมี่หนว่ยความจ าในเคร่ือง 

การใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมลูเพื่อกระท าความผิด ซึ่งรวมถึงความผิด
ต่อทรัพย์สิน  การหลอกลวง  หรือความผิดต่อ ร่างกายผู้ อ่ืน ท่ี มีบทลงโทษจ าคุกเ ป็นเวลา 
ไมต่ ่ากวา่ ๒ ปี ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๔ แห่ง Computer Misuse and Cybersecurity Act โดย
มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๖๗  
นอกจากนี ้การแทรกแซงหรือขัดขวางการใช้คอมพิวเตอร์  โดยมีจุดประสงค์ท่ีขัดต่อกฎหมาย  
หรือมีเจตนาเพ่ือสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุ
ไม่เกิน ๓ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  และหากกระท าผิดซ า้จะต้องโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๕ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๖๘  

                                                   
๑๖๗ Section 4 (1)  Any person who causes a computer to perform any function for the purpose of securing access to any 
program or data held in any computer with intent to commit an offence to which this section applies shall be guilty of an 
offence. 
(2)  This section shall apply to an offence involving property, fraud, dishonesty or which causes bodily harm and which is 
punishable on conviction with imprisonment for a term of not less than 2 years. 
(3)  Any person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction to a fine not exceeding $50,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding 10  years or to both. 
๑๖๘ Section 7.—(1)  Any person who, knowingly and without authority or lawful excuse — 

(a) interferes with, or interrupts or obstructs the lawful use of, a computer; or 
(b) impedes or prevents access to, or impairs the usefulness or effectiveness of, any program or data stored in 
a computer, 
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Computer Misuse and Cybersecurity Act ไ ด้ถูกน ามาใ ช้ ในด้านความมั่นคง ด้วย   
โดยผู้ ท่ีกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นท่ีทราบโดยทั่วไปว่า 
ได้รับการคุ้มครองข้อมูล (protected computers) เช่น (๑) คอมพิวเตอร์และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ความมัน่คงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (๒) แหล่งข้อมลูความลบัท่ีเก่ียวข้องกับ
การบังคับใช้กฎหมายอาญา (๓) ข้อมูลทางการบริการต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างคมนาคม การเงิน 
การธนาคาร สาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืน ๆ หรือ (๔) การคุ้มครอง
ความปลอดภยัสาธารณะและบริการฉุกเฉิน อาทิ บริการด้านต ารวจ ทหาร และการแพทย์ ต้องโทษ
ปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๒๐ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๖๙  

(ข) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในสิงคโปร์ การเข้าถึงข้อมูล โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับเก็บ
ข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนัน้ ขัดต่อมาตรา ๒ (๕) และมาตรา ๒ (๖) แห่ง The 
Computer Misuse and Cybersecurity Act (Chapter 50A) อย่างไรก็ดี กฎหมาย Personal Data 
Protection Act 2012 ให้สิทธิบุคคลในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของตนได้ แต่ไม่อนุญาตให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลซึ่งอาจท าลายสขุภาพจิตใจ ร่างกาย และความปลอดภยัของเจ้าของข้อมูล 
หรือการเปิดเผยข้อมลูท่ีสามารถสง่ผลกระทบตอ่ผู้ อ่ืน หรือขดัตอ่ผลประโยชน์แหง่ชาติ๑๗๐ 

                                                                                                                                                      
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 3 years or to both and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine not exceeding 
$20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both. 
๑๖๙ Section 9.—(1)  Where access to any protected computer is obtained in the course of the commission of an offence 
under section 3, 5, 6 or 7, the person convicted of such an offence shall, in lieu of the punishment prescribed in those 
sections, be liable to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 20 years or to both. 
(2)  For the purposes of subsection (1), a computer shall be treated as a “protected computer” if the person committing 
the offence knew, or ought reasonably to have known, that the computer or program or data is used directly in connection 
with or necessary for — 

(a) the security, defence or international relations of Singapore; 
(b) the existence or identity of a confidential source of information relating to the enforcement of a criminal law; 
(c) the provision of services directly related to communications infrastructure, banking and financial services, 
public utilities, public transportation or public key infrastructure; or 
(d) the protection of public safety including systems related to essential emergency services such as police, 
civil defence and medical services. 

๑๗๐ Section 21 (3)  An organisation shall not provide an individual with the individual’s personal data or other information 
under subsection (1) if the provision of that personal data or other information, as the case may be, could reasonably be 
expected to — 
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Personal Data Protection Act 2012 ก าหนดให้บุคคลสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือให้องค์กร 
ท่ีจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของตนแก้ไข หรือยกเลิกการเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของตนในองค์กรดงักล่าว
ได้๑๗๑  ในกรณีท่ีองค์กรมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะไม่ด าเนินการแก้ไขนัน้ ต้องมีการระบุไว้ในข้อมูล
สว่นตวันัน้ว่า มีการย่ืนค าร้องขอแก้ไขข้อมลูแล้วแตไ่ม่ได้รับการอนมุตัิ  นอกจากนี ้กฎหมายดงักล่าว
ยงัก าหนดให้แตล่ะองค์กรท่ีจะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลประกอบการตดัสินใจท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่เจ้าของ
ข้อมูล หรือจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปให้องค์กรอ่ืน ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อย่าง
ครบถ้วนและถกูต้อง๑๗๒ และก าหนดให้องค์กรดงักล่าวต้องมีการคุ้มครองข้อมูลท่ีอยู่ในความควบคมุ
หรือครอบครอง โดยการวางระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเข้าถึง จดัเก็บ ใช้ เปิดเผย 
คดัลอก ดดัแปลง ท าลาย หรือก่อให้เกิดความเส่ียงต่อข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต๑๗๓ 

นอกจากนี ้Personal Data Protection Act 2012 ยงัครอบคลมุไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคใน
การยกเลิกบริการเสียงหรือข้อความท่ีไมต้่องการได้รับ (Do Not Call - DNC) โดยผู้ ท่ีไม่ประสงค์จะรับ
บริการเสียงหรือข้อความดงักล่าวสามารถแจ้งหมายเลขโทรศพัท์เพ่ือลงทะเบียนกบั  Personal Data 
Protection Commission (PDPC) ซึง่เป็นคณะกรรมการท่ีถกูแตง่ตัง้ขึน้มาภายใต้กฎหมาย Personal 
Data Protection Act 2012 และมีอ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่ว 

โดยสรุป การส่งเสริมการส่ือสารในสิงคโปร์นัน้อยู่ในรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงข่ายการส่ือสาร ซึ่งเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง  Infocomm Development 

                                                                                                                                                      
(a) threaten the safety or physical or mental health of an individual other than the individual who made the request; 
(b) cause immediate or grave harm to the safety or to the physical or mental health of the individual who made the 
request; 
(c) reveal personal data about another individual; 
(d) reveal the identity of an individual who has provided personal data about another individual and the individual 
providing the personal data does not consent to the disclosure of his identity; or 
(e) be contrary to the national interest. 
๑๗๑ Section 22 (1)  An individual may request an organisation to correct an error or omission in the personal data about 
the individual that is in the possession or under the control of the organisation. 
๑๗๒ Section 23.  An organisation shall make a reasonable effort to ensure that personal data collected by or on behalf of 
the organisation is accurate and complete, if the personal data — 
(a) is likely to be used by the organisation to make a decision that affects the individual to whom the personal data 
relates; or 
(b) is likely to be disclosed by the organisation to another organisation. 
๑๗๓ Section 24.  An organisation shall protect personal data in its possession or under its control by making reasonable 
security arrangements to prevent unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal or 
similar risks. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๖๙ 

Authority of Singapore ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสิงคโปร์ก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
การส่ือสารและความมั่นคงของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การให้ความคุ้ มครองข้อมูล 
ทัง้ ท่ีเป็นข้อมูลสาธารณะและข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว 
ตามชอ่งทางเทคโนโลยีสมยัใหม ่จงึได้มีบทบญัญตัท่ีิมุง่ให้ความคุ้มครองการสง่ตอ่ข้อมลูดงักลา่ว 

๓.๔.๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในหลายด้านให้แก่หน่วยงาน
อิสระตามกฎหมาย (statutory body) เ พ่ือให้เ กิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ 
ออกนโยบายท่ีทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
การส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงอาจไม่เหมาะสมต่อการออกกฎหมาย ซึ่งแม้จะมี
ความได้เปรียบด้านความมัน่คงและชัดเจน แต่ก็อาศยัเวลาและทรัพยากรมากในการแก้ไข จึงอาจ 
ท าให้อาจไม่สามารถตามทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้  ในหวัข้อนีจ้ะระบโุครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของ
หนว่ยงาน ๗ หนว่ยงานท่ีเกร่ินน าไว้ด้านบน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) Ministry of Trade and Industry (MTI) 

กระทรวงพาณิชย์และอตุสาหกรรมของสิงคโปร์ หรือ Ministry of Trade and Industry (MTI) 
เป็นกระทรวงท่ีรับผิดชอบการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาการค้าและอุตสาหกรรมใน
สิงคโปร์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เน่ืองจากสิงคโปร์ต้องการปรับตัวให้ทันกระแสโลกาภิวัฒน์
เพ่ือให้สามารถขยายตลาดและดึงการลงทุนจากประเทศพฒันาแล้วได้ นกัลงทุนและผู้ประกอบการ
จึงต้องได้รับการสนบัสนุนในด้านการเพิ่มศกัยภาพ และสภาพตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  วิสยัทศัน์ของ 
MTI คือ การพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่ีมีพลวัตด้านเศรษฐกิจมีธุรกิจระดบัโลก และมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises - SME) ท่ีมีนวตักรรมและผลิตภาพสงู 

เดิมทีนัน้  งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Ministry of Science and Technology) ซึ่ งก่อตัง้ขึ น้ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวรัฐบาลยังขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงถูกยุบไป  โดยถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่  MTI ซึ่งตัง้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(National Science and Technology Board - NSTB) ขึน้มาภายใต้โครงสร้างกระทรวง ต่อมาในปี 
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๓-๗๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

พ.ศ. ๒๕๔๔ NSTB จึงได้รับการปรับโครงสร้างองค์กรและเปล่ียนช่ือเป็น Agency for Science, 
Technology and Research (A*STAR)๑๗๔ 

โครงสร้างของ MTI ประกอบด้วย รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการอาวโุส รัฐมนตรี
ช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง  โดยภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็น ๖ 
หนว่ยงาน ดงันี ้

(๑) กองเศรษฐกิจ (Economic Division - ECD) มีหน้าท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เศรษฐกิจของสิงคโปร์เพ่ือการก าหนดนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ ศกึษาและก าหนดภาคธุรกิจท่ีส าคญั
ในสิงคโปร์ ประเมินผลกระทบของนโยบายจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล และให้บทวิเคราะห์เก่ียวกบั
ความสามารถในการแขง่ขนัแก่กระทรวงและหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย 

(๒) กองอนาคตและยทุธศาสตร์ (Futures and Strategy Division - FSD) มีหน้าท่ีขบัเคล่ือน
การวางแผนยทุธศาสตร์และขัน้ตอนการจดัวางทรัพยากรทัง้ระบบของ MTI และหน่วยงานอิสระตาม
กฎหมายภายใต้ MTI 

(๓) กองอุตสาหกรรม (Industry Division - ID) มีหน้าท่ีก าหนดและทบทวนนโยบายเพ่ือ
พฒันาอตุสาหกรรมและภาคบริการให้สามารถเตบิโตและเป็นแหลง่จ้างงานท่ีดี 

(๔) กองวิจัยและพัฒนา (Research and Enterprise Division – RED) มีหน้าท่ีสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การลงทุนและประกอบกิจการส าหรับธุรกิจท่ีอยู่ในสิงคโปร์  ซึ่งรวมถึง
การดูแลกฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ท่ีเอือ้ต่อการค้าและการลงทุน เช่น ระบบภาษีท่ีไม่ซ า้ซ้อน 
การเข้าถึงแหลง่เงินทนุ และบริการของภาครัฐผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(๕) กองทรัพยากร (Resource Division - RD) มีหน้าท่ีพัฒนานโยบายส าหรับการใช้ท่ีดิน
เพ่ืออุตสาหกรรมทัง้ในแง่ของราคาและการใช้ประโยชน์ รวมทัง้การพฒันาทุนมนุษย์เพ่ือสนับสนุน
ยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 

(๖) กองพลงังาน (Energy Division - ED) มีหน้าท่ีพฒันาและจดัการนโยบายด้านพลงังาน
ทัง้หมดของสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนบัสนนุการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ดแูลความมัน่คงทาง
พลงังาน ความสามารถทางการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ และความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

                                                   
๑๗๔ AsiaPac Bio LLP, “Singapore’s R&D Policy – Building from Strength to Strength,” http://www.medtech.sg/singapores-
rd-policy-building-from-strength-to-strength/ (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗).  

http://www.medtech.sg/singapores-rd-policy-building-from-strength-to-strength/
http://www.medtech.sg/singapores-rd-policy-building-from-strength-to-strength/
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นอกจากอ านาจหน้าท่ีของแต่ละกองแล้ว อ านาจหน้าท่ีหลกัของ MTI คือ กระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานท่ีดี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และเน้นการค้าระหว่าง
ประเทศ นอกจากนีย้งัมีอ านาจตามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้

๑) ก ากบัดแูลการแขง่ขนัทางการค้า ตามกฎหมาย Competition Act 2004 

๒) ก ากับดแูลการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการขายตรงแบบผิดกฎหมาย ตาม
กฎหมาย Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act (Chapter 190) 

หน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้ MTI ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
การส่ือสารมี ๒ หน่วยงาน คือ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) และ 
Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING) ซึง่จะกลา่วถึงตอ่ไป 

(ข) Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ได้รับการก่อตัง้ขึน้ในฐานะ
หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (statutory body) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามกฎหมาย Agency for 
Science, Technology and Research Act (Chapter 5A) อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry - MTI) โดยใช้ช่ือทาง
พาณิชย์ว่า A*STAR เพ่ือเป็นหน่วยงานส าหรับก ากับดูแลและเพิ่มศกัยภาพการวิจัย  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในสิงคโปร์ 

โครงสร้างของ A*STAR ประกอบด้วยคณะกรรมการ ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๕ แห่ง Agency 
for Science, Technology and Research ACT (Chapter 5A) ดงันี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการ และ 

(๒) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๘ คน แตไ่มเ่กิน ๒๐ คน  

หน้าท่ีของ A*STAR ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๖ (๒) แห่ง Agency for 
Science, Technology and Research ACT (Chapter 5A) มีทัง้หมด ๑๕ ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ริเ ร่ิม ส่งเสริม กระตุ้ น สนับสนุน อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ 
ในการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด  

-  การพัฒนาความสามารถในการวิจัย  และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนปัจจุบันและมาตรวิทยา)  วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในประเทศสิงคโปร์ 
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๓-๗๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

-  การพฒันาและสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค
เฉพาะทาง ความรู้ทางเทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันาท่ีให้การส่งเสริมองค์กร
ของรัฐและเอกชน รวมถึงก่อให้เกิดทนุทางปัญญาในประเทศสิงคโปร์  

-  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์  
ในประเทศสิงคโปร์ 

(๒) สนับสนุน ชีน้ า กระตุ้ น และมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
(ซึง่รวมถึงการแพทย์แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(๓) กระตุ้น อ านวยความสะดวก ร่วมมือ และ ชีแ้นะ การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์ 
แก่องค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น องค์กรท่ีจดัตัง้โดยรัฐ สถาบนัการศึกษา ศนูย์วิจยั ทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมถึงอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร การท างานร่วมกัน และการแลกเปล่ียนความรู้และ
ความคดิเห็นระหวา่งองค์กรดงักลา่ว 

(๔) ให้การสนบัสนนุทางการเงินในการวิจยัและพฒันาเชิงวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงการแพทย์
แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(๕) ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานด้านวิทยาศาสตร์  (ซึ่งรวมถึงการแพทย์ 
แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(๖) ใ ห้ค าปรึกษาและวางแนวทางใ ห้แก่ รัฐ  เ พ่ือน าไปใช้ในการด า เนินนโยบาย 
และออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนปัจจุบันและมาตรวิทยา) 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือมีผลต่อการน าความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 (๗) ก่อตัง้ พัฒนา และจัดการองค์กรสาธารณะ และองค์กรวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(ซึง่รวมถึงการแพทย์แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 (๘) ให้การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนปัจจุบันและมาตรวิทยา) 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในหมู่เยาวชน รวมทัง้สร้าง กระตุ้น และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ
และความเข้าใจในความส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสิงคโปร์ 

 (๙) ผลิต พฒันา ใช้ประโยชน์ เข้าถือครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และน าสิทธิและ
ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 (๑๐) เป็นตวัแทนของประเทศสิงคโปร์ในเวทีโลกในด้านวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงการแพทย์
แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๗๓ 

 (๑๑) เป็นตวัแทนของสถาบนัมาตรฐานประจ าชาติด้านมาตรวิทยา และให้ค าปรึกษาแก่
รัฐบาล องค์กรอตุสาหกรรม องค์กรพาณิชย์ และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรวิทยา  

 (๑๒) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในกิจกรรม และการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
มาตรวิทยาประจ าชาต ิรวมถึงการมีสว่นร่วมของสิงคโปร์ด้านมาตรวิทยาในเวทีโลก 

(๑๓) ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยค านงึถึงความต้องการและทรัพยากรในประเทศ 

(๑๔) ปฏิบตัหิน้าท่ีตามนโยบายและแนวทางก ากบัดแูลของสภาเพ่ือการวิจยั นวตักรรม และ
วิสาหกิจ (Research, Innovation and Enterprise Council) หรือ RIEC ซึ่งก่อตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
วา่ด้วยกองทนุวิจยัแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ (National Research Fund Act 2006)  

 (๑๕) ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริมการพฒันาการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ (ซึง่รวมถึงการแพทย์แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือ
ยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการผลิต เพิ่มโอกาสการจ้างงานในสิงคโปร์ 
รวมทัง้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตลาดสินค้าสง่ออก และท าให้สิงคโปร์มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีทดัเทียม
นานาประเทศ 

อ านาจของ A*STAR ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ (๑) ในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัหน้าท่ี
ท่ีระบขุ้างต้นไว้ ๑๑ ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) แตง่ตัง้คณะกรรมการและสมาชิกสภาตามความเห็นของ A*STAR 

(๒) สร้างกลุ่มองค์กร หรือเข้าเป็นส่วนร่วมทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ท่ี
สอดคล้องกบักฎหมายฉบบันี ้

(๓) ก่อตัง้สถาบันเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงการแพทย์ 
แผนปัจจบุนัและมาตรวิทยา) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(๔) ให้การช่วยเหลือทางด้านการเ งินหรือทุนการศึกษา  ซึ่งมาตรา ๒ ให้ค านิยาม 
การช่วยเหลือทางด้านการเงิน (financial assistance) ท่ีครอบคลุมทัง้การให้เงินช่วยเหลือ เงินกู้  
การค า้ประกันเงินกู้  การซือ้หรือการค า้ประกันพันธบัตร หุ้ นกู้  ตั๋วเงิน และตราสารหนีอ่ื้น ๆ หรือ 
การซือ้หรือครอบครองหุ้น สว่นแบง่ หรือตราสารทนุประเภทอ่ืน ๆ โดยมีจดุประสงค์ในการให้ทนุดงันี ้ 

(ก)  เป็นการให้ทนุเพ่ือการฝึกฝนและพฒันาแรงงานในสิงคโปร์เพ่ือการท าวิจยัและ
พฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ 
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๓-๗๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(ข)  เป็นการให้ทุนแก่บุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเพ่ือการน าความรู้และเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

(๕) จดัหา หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจรายใหม่ และรายท่ีก าลังเติบโต 
โดยเป็นวิสาหกิจของรัฐหรือเอกชน สถาบนัทางการศึกษา โรงพยาบาล หรือศนูย์เฉพาะทางอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการน าความรู้หรือเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  ไม่ว่าสถาบนันัน้จะได้รับ
เงินทนุสนบัสนนุจาก A*STAR มาก่อนหรือไม ่

(๖) รับ เ ป็นเ จ้าของ  พัฒนา ถือครอง ขาย จ านอง  หรือโอน สังหาริมทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ 

(๗) ก่อตัง้ และบ ารุงส านกังานทัง้ในประเทศสิงคโปร์และในตา่งประเทศ 

(๘) สง่เสริมและมีสว่นร่วมในภาคสาธารณะ 

(๙) เผยแพร่ ผลิต สนับสนุนสิ่งพิมพ์ หรือวารสาร หนังสือ ภาพยนตร์ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ืออ่ืน ๆ 

(๑๐) รับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ และเพิ่มทุนจากแหล่งเงินทุน
ตามกฎหมาย 

(๑๑) สามารถตัง้นโยบายในการจ่ายเงินรางวัล เงินบ านาญ เงินทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ
สวัสดิการพิเศษประจ าปีให้พนักงานในหน่วยงานของ  A*STAR ได้ โดยผ่านการอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์และอตุสาหกรรม 

(ค) Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING) 

Standards, Productivity and Innovation Board หรือ SPRING มีฐานะเป็นหน่วยงาน
อิสระตามกฎหมาย (statutory body) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดย SPRING 
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย Standards, Productivity and Innovation Board Act (Chapter 303A) ซึ่ง
ถกูตราขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือจดัตัง้และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ SPRING ในฐานะหน่วยงานท่ี
ให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ และสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย 
ของสินค้าและบริการในสิงคโปร์ โดยการพฒันาและส่งเสริมระบบประกันคณุภาพและมาตรฐานให้
เป็นท่ียอมรับทัว่โลก 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๗๕ 

โครงสร้างของ SPRING ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมตามมาตรา ๕ แห่ง Standards, Productivity and Innovation 
Board Act (Chapter 303A) ดงันี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการบริหาร (Chief executive) 
(๓) กรรมการคนอ่ืนจ านวนไมน้่อยกวา่ ๖ คน แตไ่มเ่กิน ๑๖ คน ท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ตวัแทนสหภาพนายจ้าง ตวัแทนสหภาพลกูจ้าง ผู้ เช่ียวชาญ และนกัวิชาการ 

อ านาจหน้าท่ีของ SPRING ถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๖ แห่ง Standards, Productivity and 
Innovation Board Act (Chapter 303A) ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ยกระดับประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ผ่านการส่งเสริมนวตักรรมและประสิทธิภาพในการผลิต การพฒันามาตรฐานภาคธุรกิจใน
ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนท่ีจ าเป็น 

(๒) ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการพัฒนาและยกระดับทักษะ 
และความเช่ียวชาญของบคุคล ทัง้ท่ีอยู่ในภาคการจ้างงาน ก าลงัจะเข้าสู่ภาคการจ้างงาน และท่ีจะ
กลบัเข้าสู่ภาคการจ้างงาน และเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีต้องการความชว่ยเหลือ 

(๓) ประเมิน และให้การรับรองบุคคลท่ีมีผลงานด้านประสิทธิภาพในการผลิต  นวัตกรรม 
ทกัษะ หรือมาตรฐาน 

(๔) ขึน้ทะเบียนระบบบริหารจดัการบคุลากร (management systems personnel) 

(๕) ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกงานท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมมาตรฐานระดบัชาติ  (national 
standardization programme) และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศของสิงคโปร์ 

(๖) เป็นหน่วยงานท่ีให้การรับรองหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการสุ่มตวัอย่าง (sampling) 
การทดสอบ ( testing)  การสอบเทียบ (calibration)  การตรวจสอบ ( inspection)  หรือการให้ 
การรับรอง (certification) 

(๗)  ก าหนด แต่งตั ง้  ใ ห้อ านาจ  ห รือยอม รับ  วัตถุประสง ค์  ห รือบุคคล ท่ีกระท า 
การตรวจสอบรับรอง  (conformity assessment) และบุคคลท่ีกระท าการทดสอบท่ีเ ก่ียวกับ 
การตรวจสอบรับรอง และหน้าท่ีอ่ืนท่ีจ าเป็น ซึง่รวมถึง  
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๓-๗๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

- การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัขิองบคุคลดงักล่าว 

- ควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบคุคลดงักลา่ว 

- ระงับ ยกเลิกการระงับ หรือการถอดถอนการแต่งตัง้  การให้อ านาจ หรือ  
การยอมรับบคุคลดงักลา่ว และ 

- จดัตัง้ คงไว้ และพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิ และจรรยาบรรณผู้ เช่ียวชาญวิชาชีพ
ของบคุคลดงักลา่ว 

(๘) ท างานในฐานะหน่วยงานด้านประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม และมาตรฐานของ
ประเทศ และให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลและองค์กรด้านอตุสาหกรรม ด้านการพาณิชย์ ด้านการค้า และ
องค์กรอ่ืน ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิต นวตักรรม และมาตรฐาน 

(๙) เป็นตวัแทนของรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพการผลิต 
นวตักรรม และมาตรฐาน และการประเมินความสอดคล้อง 

(๑๐) ด าเนินการตามกฎหมาย Weights and Measures Act (Chapter 349) และ 

(๑๑) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการได้รับมอบหมายตามกฎหมายอ่ืน 

(ง) Ministry of Communication and Information (MCI) 

กระทรวงส่ือสารและสารสนเทศของสิงคโปร์  หรือ MCI รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคส่ือสารมวลชน ห้องสมดุสาธารณะ และการส่ือสารข้อมลูและนโยบายระหว่างรัฐบาล
และสาธารณะ วิสัยทัศน์หลักของ MCI คือ สร้างชาติท่ีประชาชนสามารถเช่ือมโยงกันและ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารมวลชน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในระดบัชมุชนและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

เดิมทีนัน้ งานด้านการส่ือสารอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม 
(Ministry of Culture) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือก่อนท่ีสิงคโปร์จะเป็นสาธารณรัฐอิสระ  
ในเวลาต่อมา เม่ือกระทรวงวัฒนธรรมถูกยกเลิกไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างระบบราชการ  
ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารและสารสนเทศอีกหลายครัง้ 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีพลวตัสงูและมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งสิงคโปร์จ าเป็นต้องพึ่งพาใน
การพฒันาประเทศ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ MCI ในรูปแบบปัจจบุนัจึงเกิดขึน้จากการวมตวัของ
หน่วยงานเดิม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ Ministry of Information and the Arts (MICA) และ Ministry of 
Community Development, Youth and Sports (MCYS) 
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โครงสร้างของ MCI ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
จ านวน ๒ คน ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง โดยภายในกระทรวงประกอบด้วยหน่วยงาน 
จ านวน ๑๑ หนว่ยงาน๑๗๕ ดงันี ้

(๑)  กรมส่ือใหม ่(New Media Department) 

(๒)  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Department) 

(๓)  กรมสง่เสริมการส่ือสาร (Communication Support Department)   

(๔)  กองส่ือและวิจยั (Media and Research Division) 

(๕)  กองนโยบายข้อมลู (Information Policy Division) 

(๖)  กองก ากบัดแูลเศรษฐกิจ (Economic Regulation Division) 

(๗)  กองพฒันาองค์กร (Corporate Development Division) 

(๘)  กองอตุสาหกรรม (Industry Division) 

(๙)  กองส่ือสารมวลชน (Public Communications Division) 

(๑๐)  กองวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning Division) 

(๑๑)  กองเตรียมความพร้อมและความยืดหยุ่น  (Preparedness and Resilience 
Division) 

นอกจากนี  ้MCI ยัง มีหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย  (statutory body) ท่ีอยู่ภายใ ต้ 
การก ากับดูแลอีก ๓ หน่วยงาน ได้แก่ Infocomm Development Authority of Singapore (IDA)  
Media Development Authority (MDA)  National Library Board (NLB) แ ล ะ  Personal Data 
Protection Commission (PDPC)  

อ านาจหน้าท่ีของ MCI มีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร 

                                                   
๑๗๕ Ministry of Communications and Information, “Home,” http://www.mci.gov.sg/content/mci_corp/web/mci/home.html 
(สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.mci.gov.sg/content/mci_corp/web/mci/home.html
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(๒ )  เส ริมส ร้างการก ากับดูแลและความปลอดภัยในการใ ช้ อิน เตอ ร์ เน็ ตทั ง้ ใน 
ภาคอตุสาหกรรมและในหมูผู่้บริโภค 

(๓) ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 

(๔) สร้างสงัคมท่ีมีองค์ความรู้และความเช่ือมโยงภาพข้อมลูและส่ือท่ีมีคณุภาพ 

(จ) Infocomm Development Authority of Singapore (IDA)   

Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) ไ ด้ รั บ ก า ร ก่ อ ตั ้ง ขึ ้น เ ม่ื อ ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ (Ministry 
of Communications and Information - MCI) โดย IDA เป็นการรวมหน่วยงานเดิม คือ National 
Computer Board (NCB) เข้ากับ Telecommunication Authority of Singapore (TAS) เ น่ืองจาก
ความส าคญัและความเก่ียวข้องระหว่างเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเพิ่มสงูขึน้ และวตัถปุระสงค์ของ
รัฐบาลท่ีต้องการให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศชัน้น าของโลก  ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

โครงสร้างของ IDA ถูกระบุไว้ในมาตรา ๕ แห่ง Info-communications Development 
Authority of Singapore Act (Chapter 137A) ซึ่งระบุให้ IDA ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

๑) ประธานคณะกรรมการ 

๒) กรรมการไมต่ ่ากวา่ ๒ คน แตไ่มเ่กิน ๑๖ คน  

คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระไม่เกิน ๓ ปี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการส่ือสารและ
สารสนเทศ สามารถถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการคนใดให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ 
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 อ านาจหน้าท่ีของ IDA มีดงัตอ่ไปนี ้
๑) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ 

ผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงจัดเก็บและก าหนดอัตราอากรและ
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามกฎหมาย Telecommunications Act (Chapter 323) 

๒) จัดตัง้ ธ ารงรักษา และส่งเสริมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนตัว  รวมถึงให้ความร่วมมือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย Personal Data Protection Act 2012 

๓) บริหารจัดการกิจการไปรษณีย์ในประเทศสิงคโปร์ ตามกฎหมาย Postal Services Act 
(Chapter 237A) 

๔) ก ากับดูแลและตรวจสอบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามกฎหมาย Electronic 
Transactions Act (Chapter 88) 

๕) สอดส่องดแูลและปราบปรามขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย Spam Control 
Act (Chapter 311A) 

๖)  ป้องกันและ เพิกถอนใบอนุญาตเ ม่ือมีการใ ช้คอมพิว เตอ ร์ ด้วยวัตถุประสง ค์ 
ท่ีผิดกฎหมายตาม Computer Misuse and Cybersecurity Act (Chapter 50A) 

(ฉ) Personal Data Protection Commission (PDPC) 

Personal Data Protection Commission (PDPC) เป็นหน่วยงานท่ีก่อตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
Personal Data Protection Act 2012 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตราขึน้เม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือก ากับดแูลการจดัเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้ยงัให้ 
การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านบริการท่ีช่ือว่า Do Not Call (DNC) ซึ่งผู้บริโภคสามารถลงทะเบียนยกเลิก
บริการเสียงและข้อความท่ีไม่ต้องการได้รับ PDPC ถกูก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖๑๗๖ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย 
(statutory board) ภายใต้กระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ (MCI) 

มาตรา ๕ แห่ง Personal Data Protection Act 2012 ก าหนดให้คณะกรรมการ PDPC 
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจากการแตง่ตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ือสารและสารสนเทศจ านวน
ไม่ต ่ากว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๑๗ คน โดยวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการขึน้อยู่กับ 

                                                   
๑๗๖ Ministry of Communications and Information, “Personal Data Protection,” 
http://www.mci.gov.sg/content/mci_corp/web/mci/personal_data_protectionbill.html (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.mci.gov.sg/content/mci_corp/web/mci/personal_data_protectionbill.html
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๓-๘๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

การพิจารณาของรัฐมนตรี ฯ ซึ่งสามารถถอนถอนคณะกรรมการหรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อ 
อีกวาระได้ตามท่ีเห็นสมควร 

อ านาจหน้าท่ีของ PDPC ตามมาตรา ๖ แห่ง  Personal Data Protection Act 2012 มี
ดงัตอ่ไปนี ้

 (๑) สง่เสริมการรับรู้ในเร่ืองการคุ้มครองข้อมลูในสิงคโปร์ 

(๒) ให้บริการด้านค าปรึกษา ค าแนะน า ด้านเทคนิค ด้านบริหารจดัการ หรือบริการเฉพาะ
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลู 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลทกุประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลู 

(๔) เป็นตวัแทนรัฐบาลในเวทีโลกในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลู 

(๕) จัดท างานวิจัยและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับ  
การคุ้มครองข้อมูล รวมถึงการจัดงานอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ และสนับสนุนองค์กรอ่ืนท่ีมี 
การจดักิจกรรมในลกัษณะดงักลา่ว 

(๖) จดัการเร่ืองการให้ความร่วมมือและแลกเปล่ียนทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลกับองค์กรอ่ืน รวมถึงหน่วยงานคุ้ มครองข้อมูลต่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศ 
หนว่ยงานของภาครัฐระหวา่งประเทศ ในนามของ PDPC เองหรือในนามของรัฐบาลสิงคโปร์ 

(๗) มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอ่ืน รวมทัง้ปฏิบัติตามหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมนตรีอนุญาต หรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการ ตามค าสัง่ท่ีตีพิมพ์ในรัฐกิจจานเุบกษา (Gazette)  

(ช) National Research Foundation Board (NRFB) 

National Research Foundation Board (NRFB) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกรม 
(department) ภายใต้ส านักงานนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) ได้รับการจดัตัง้ขึน้เม่ือ
วัน ท่ี  ๑  มก ร าคม  พ .ศ .  ๒๕๔๙  ภาย ใ ต้ม าตร า  ๙  แห่ ง  National Research Fund Act  
(Chapter 201A) เ พ่ือท าหน้าท่ีส่งเสริมการท างานของสภาการวิจัย  นวัตกรรม และวิสาหกิจ 
(Research, Innovation, and Enterprise Council - RIEC)  น อกจ า ก นี  ้NRF ยั ง มี ห น้ า ท่ี ใ น 
การวางนโยบายและกลยุทธ์ ท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงการให้เงินทนุสนบัสนนุกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการตา่งประเทศ 
โดยสว่นมากจะเก่ียวกบัเร่ืองการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูวิจยั 

โครงสร้างของ NRFB ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ
มลูนิธิเพ่ือการวิจยั และกรรมการอีก ๒๔ คน ท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีทัง้รัฐมนตรี
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๘๑ 

และปลดักระทรวงในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษา (Ministry of 
Education) กระทรวงสาธารณสขุ (Ministry of Health) กระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ (Ministry of 
Communications and Information) และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้  (Ministry of 
Environment and Water Resource) นอกจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั และตวัแทนภาค
ธุรกิจอีกด้วย๑๗๗  อนึง่ การแตง่ตัง้คณะกรรมการ NRF ถือเป็นดลุยพินิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถ
ถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระได้ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร 

อ านาจหน้าท่ีของ NRF ถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๙ (๓) แห่ง National Research Fund Act 
(Chapter 201A) ดงันี ้

(๑) ประสานการท าวิจัย และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดท าหรือได้รับการส่งเสริม 
โดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีคล้ายกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  NRF ภาคธุรกิจ  
สถานบนัการศึกษา  หรือบุคคลอ่ืนในสิงคโปร์  และอ านวยความสะดวกในการจัดท าความร่วมมือ 
การส่ือสาร และการแลกเปล่ียนความคดิและความรู้ระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ 

(๒) สอบสวน และประเมินคุณสมบตัิส าหรับการให้ทุนวิจัยโครงการต่าง  ๆ และกิจกรรม
พฒันาทัว่ไป หรือเฉพาะด้าน 

(๓) พัฒนานโยบายและแผนส าหรับการท าวิจัยและกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง  ๆ  
ท่ีเป็นผลประโยชน์แหง่ชาตขิองสิงคโปร์ 

(๔) ให้การรับรองการจา่ยเงินออกจากกองทนุ 

(๕) ให้ค าแนะน าแก่ รัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม หรือในเร่ืองท่ีรัฐมนตรีเสนอตอ่คณะกรรมการ 

(๖ )  ใ ห้ความเห็นชอบต่องบประมาณของกองทุนในปีถัดไป  ภายในระยะเวลา 
ไมเ่กิน ๓๐ วนั ก่อนวนัสิน้สดุปีงบประมาณแตล่ะปี 

(๗) น าเสนอรายงานประจ าปีท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทุน ภายในระยะเวลาไม่
เกิน ๓๐ วนั หลงัการสิน้สดุปีงบประมาณในแตล่ะปี 

(๘) ใช้อ านาจอ่ืน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ  การปฏิบัติงาน และ 
การบริหารกองทนุ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                                                   
๑๗๗ National Research Foundation, “National Research Foundation (NRF) Board,” http://www.nrf.gov.sg/about-
nrf/governance/national-research-foundation-(nrf)-board (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/governance/national-research-foundation-(nrf)-board
http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/governance/national-research-foundation-(nrf)-board
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๓-๘๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

โดยสรุป เน่ืองจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นด้านท่ีมีพลวัตสูง  รัฐบาลของสิงคโปร์ 
จึงเลือกท่ีจะใช้กฎหมายในการจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
การ ส่ือสาร  แทนการออกกฎหมายบังคับใ ช้ในแต่ละ เ ร่ือง  เ น่ืองจากการบริหารจัดการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการความคล่องตวัและยืดหยุ่นเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นการให้ความคุ้มครองและป้องกันการใช้เทคโนโลยี
ดงักล่าวในทางท่ีผิด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั หรือการใช้ข้อมูลราชการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของประเทศ 

ในท านองเดียวกัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารก็มี 
การเปล่ียนแปลงมาตลอด ทัง้หน่วยงานในระดบักระทรวงอย่าง MCI ท่ีเพิ่งได้รับการปรับโครงสร้าง 
และการจัดตัง้หน่วยงานอิสระตามกฎหมายอย่าง PDPC เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป  เป็นท่ีน่าสนใจว่า รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุงานด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างชดัเจน เห็นได้จากการ
ท่ีหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง A*STAR ก็มีฐานะเป็นหน่วยงาน
อิสระตามกฎหมาย (statutory body) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอตุสาหกรรมหรือ MTI 

๓.๕ กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ  

ตัง้แตส่ิงคโปร์ก่อตัง้เป็นสาธารณรัฐอิสระเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็นต้นมา รัฐบาลของสิงคโปร์มี
บทบาทอย่างมากในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการพฒันาประเทศ โดยภาครัฐเป็นนกัลงทุน
รายใหญ่ในหลายธุรกิจผ่านวิสาหกิจภาครัฐ  (public enterprise) อย่างเช่น บริษัทเทมาเส็ก 
(Temasek) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนของรัฐบาล  นอกจากนี ้ภาครัฐยังเป็นแหล่งจ้างงานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ๑๗๘ โดยมีการจ้างงานกวา่ ๑๓๙,๐๐๐ คน ใน ๑๖ กระทรวง และมากกวา่ ๕๐ หน่วยงานอิสระ
ตามกฎหมาย (statutory boards)  ในจ านวนนี ้เป็นข้าราชการประจ ากระทรวงประมาณ ๘๒,๐๐๐ 
คน โดยเกือบคร่ึงหนึง่ประจ าอยูท่ี่กระทรวงศกึษาธิการ๑๗๙  

ระบบราชการของสิงคโปร์ได้ช่ือว่าเป็นระบบราชการท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย๑๘๐ ซึ่งอาจมาจาก
เหตุผลสองประการ ประการแรก ระบบราชการของสิงคโปร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท 

                                                   
๑๗๘ U.S. Library of Congress, “The Public Bureaucracy: Singapore,” http://countrystudies.us/singapore/48.htm (สืบค้นเม่ือ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๗๙ Public Service Division, “Overview of Public Service,” 
https://www.psd.gov.sg/content/psd/en/home/singaporepublicservice/overview.html (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๘๐ M Azizur Rahman, “Singapore: The best bureaucracy in Asia,” In Financial Express 20, no. 157, September 14, 2013. 

http://countrystudies.us/singapore/48.htm
https://www.psd.gov.sg/content/psd/en/home/singaporepublicservice/overview.html
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ประเภทแรก คือ ข้าราชการประจ ากระทรวง ซึ่งช่วยให้ภาครัฐมีการด าเนินงานท่ีมัน่คงและต่อเน่ือง 
และอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ ท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (statutory board) ซึ่งมี 
ความยืดหยุ่นและคล่องตวั  รัฐบาลของสิงคโปร์จึงสามารถก าหนดให้งานท่ีต้องการความมัน่คงและ
ความแน่นอนให้แก่กระทรวง และมอบหมายงานท่ีต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการจัดการ
ให้แก่หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย  ระบบราชการของสิงคโปร์ในภาพรวมจึงมีประสิทธิภาพ 
ในการตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนและความจ าเป็นของประเทศ อนึ่ง ระบบราชการของ
สิงคโปร์จะได้รับการน าเสนออย่างละเอียดในส่วนท่ี  ๓.๙ กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีในสว่นอ่ืนตอ่ไป 

เหตผุลอีกประการท่ีท าให้ระบบราชการของสิงคโปร์ได้ช่ือว่าดีท่ีสดุในเอเชีย คือ ภาพลกัษณ์ท่ี
โปร่งใส โดยมีระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีต ่ามาก เน่ืองจากภาครัฐให้แรงจูงใจทางการเงินท่ี 
ค่อนข้างสูง ประกอบกับค่านิยมของพรรค PAP ท่ีเน้นต่อต้านการทุจริต (incorruptibility) และการท่ี
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันได้แก่ Corrupt Practice Investigation 
Bureau (CPIB) ได้รับการสนบัสนนุโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี ซึง่จะน าเสนอตอ่ไปในสว่นนี ้   

การน าเสนอในส่วนนีแ้บ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน่ สวสัดกิารข้าราชการ และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มศกัยภาพ
ของระบบราชการ 

๓.๕.๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้รับการจดัอนัดบัว่าเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีระดบัการทจุริตคอร์รัปชัน่
น้อยท่ีสุดในโลก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สิงคโปร์มีระดบัการทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยเป็นอันดบั ๗ จาก
ทัง้หมด ๑๗๗ ประเทศ๑๘๑  กฎหมายแม่บทของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสิงคโปร์ คือ  
Prevention of Corruption Act (Chapter 241) ซึ่งออกมาครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ กฎหมาย
ดังกล่าวน าไปสู่การจัดตัง้ส านักงานสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือ Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB) และมีการก าหนดนิยามของพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้
ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ซึ่งเ ก่ียวกับการให้และรับสินบน  กฎหมายท่ีส าคัญอีกฉบับ คือ 
Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 

                                                   
๑๘๑ Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2014,” http://www.transparency.org/cpi2014 (สืบค้นเม่ือ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.transparency.org/cpi2014
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๓-๘๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(Chapter 65A) ซึง่ก าหนดบทลงโทษการกระท าผิดท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น การฟอก
เงิน โดยหวัข้อนีจ้ะแบง่การน าเสนอตามกฎหมาย ๒ ฉบบันี ้

ก) Prevention of Corruption Act (Chapter 241) 

มาตรา ๕ แห่ง Prevention of Corruption Act (Chapter 241)๑๘๒ บญัญัติไว้ว่า บคุคลใดท่ี
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัผู้ อ่ืน 

(ก) เรียกหรือรับโดยทจุริต หรือ  

(ข) ให้สญัญา หรือเสนอให้แก่ผู้ อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของผู้นัน้หรือของผู้ อ่ืนโดยทจุริต  

สิ่งตอบแทน (gratification) เพ่ือเป็นแรงจูงใจหรือเป็นการตอบแทนในการท่ี (๑) บุคคลใด
บคุคลหนึ่งกระท า หรือยกเว้นจากการกระท าใด ๆ ในกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้
จริง หรือท่ีมีการเสนอให้ด าเนินการ หรือ (๒) เจ้าพนกังานหรือข้าราชการของหน่วยงานของรัฐกระท า 
หรือยกเว้นจากการกระท าใด ๆ ในกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานของรัฐนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าท่ีเกิดขึน้จริง หรือท่ีมีการเสนอให้ด าเนินการ จะเป็นผู้ ท่ีมีความผิดตามกฎหมายนี  ้โดยมี
บทลงโทษปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคกุไมเ่กิน ๕ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

จะเห็นได้วา่ กฎหมายฉบบัดงักล่าวมีกรอบความผิดฐานทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีคอ่นข้างกว้าง โดย
ครอบคลมุทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ พนกังานของรัฐและเอกชนทัว่ไป และกิจกรรมหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวและไม่
เก่ียวกับภาครัฐ และการกระท าท่ีเป็นการทุจริตโดยตรงหรือผ่านตวัแทน (ด าเนินการร่วมกับผู้ อ่ืน)  
นอกจากนีแ้ล้ว กฎหมายยงัก าหนดวา่การมี “เจตนา” ท่ีจะทจุริตก็มีความผิดแล้ว ประเด็นส าคญัจึงอยู่
ท่ีการตีความขอบเขตความหมายของค าว่า “โดยทจุริต (corruptly)” ซึ่งศาลเคยวินิจฉัยว่า การทจุริต 
หมายถึง การรับสิ่งมีคา่ในลกัษณะตา่งตอบแทนในการใช้อ านาจแห่งดลุยพินิจในต าแหน่งเพ่ือให้คณุ

                                                   
๑๘๒ Section 5.  Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person — 

(a) corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person; or 
(b) corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, 

any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of — 
(i) any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or 
proposed; or 
(ii) any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter 
or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 5 years or to both. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๘๕ 

ให้โทษแก่ผู้ ท่ีให้สิ่งดงักล่าว  ดงันัน้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถแสดงเหตผุลความจ าเป็นในการ
รับของก านลัได้ ก็จะถือวา่เป็นการรับของ “โดยทจุริต” 

อนึ่ง ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการทุจริตนัน้ ไม่จ ากัดเฉพาะบุคคล 
ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตัวอย่างเช่น คดี PP v Khoo Yong Hak แพทย์ประจ าคลินิกแห่งหนึ่ง 
ท่ีมีช่ือว่า Khoo Yong Hak ได้ให้สินบนแก่พนกังานขบัรถประจ าทาง เพ่ือแลกกับการท่ีพนกังาน 
ขบัรถดงักล่าวน าแรงงานต่างชาติมาส่งท่ีคลินิกของตน  การกระท าของ Khoo ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น
การละเมิดมาตรา ๕ (ข) แห่ง Prevention of Corruption Act (Chapter 241) นัน้ ศาลชัน้ต้นได้
พิจารณาให้มีการยกฟ้องโดยให้เหตผุลวา่ แม้แพทย์ Khoo จะมีพฤติกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณของแพทย
สภา ซึ่ง ห้ามการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือแลกกับการได้มาซึ่งผู้ ป่วย  ซึ่ ง มีบทลงโทษทางวินัย 
แต่การกระท าดงักล่าวไม่ได้เป็นการกระท าผิดทางอาญา เน่ืองจากนาย Khoo มิได้มีเจตนาท่ีจะให้
พนกังานขบัรถมีการกระท าท่ีขดักบัภารกิจหน้าท่ีของตน และการจ่ายคา่ตอบแทนก็มีการเปิดเผยโดย
มีการลงนามรับรองการจ่ายและรับเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ดงันัน้ การกระท าครัง้นัน้จึงไม่มี 
“เจตนา” ในการทุจริต การกระท าของนาย Khoo จึงเป็นเพียงการท าธุรกรรมเพ่ือสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างนาย Khoo และพนกังานขบัรถประจ าทางท่ีไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของแพทย
สภาเทา่นัน้  

ค าตัดสินของศาลอาญาในมาเลเ ซีย  (ซึ่ ง มีบทบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการป้องกัน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมือนกบัสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศในเครือสหราชอาณาจกัรเช่นเดียวกนั)  ใน
ปีเดียวกันนัน้ แตกตา่งจากในคดีท่ีกล่าวไว้ข้างต้น โดยในคดี Sairi bin Sulaiman v PP คนข่ีม้าแข่ง 
(jockey) ช่ือ Sairi bin Sulaiman ได้รับเงินรางวลัจากเศรษฐีรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของม้าโดยให้เหตผุล
วา่เป็นเงินรางวลัท่ีท าหน้าท่ีได้ดี  การจา่ยและรับเงินดงักล่าวขดักบักฎระเบียบของสมาคมแข่งม้าของ
มาเลเซียท่ีห้ามคนข่ีม้าแข่งรับเงินใด ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างข่ีม้าแข่งและเงินรางวลัหากชนะเท่านัน้  
ในกรณีนีน้าย Sulaiman ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา ๕ (ก) จากการรับเงินโดยทุจริต
เน่ืองจาก (๑) กฎระเบียบของสมาคม ฯ มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้นักข่ีม้าแข่งรับเงินจาก
บุคคลใด เพราะอาจเป็นการจ่ายเงินเพ่ือให้มีการ “ล้ม” การแข่งขนั เพ่ือท่ีจะให้บุคคลบางคนชนะ 
การพนนั  และ (๒) การจา่ยเงินนัน้มิได้เป็นการจ่ายเงินโดยตรง  หากแตเ่ป็นการจ่ายเงินผ่านคนกลาง
โดยไม่มีผู้ อ่ืนรวมถึงสมาคมแข่งม้ารับรู้ด้วย  ซึ่งส่อถึงเจตนาในการหลบเล่ียงกฎระเบียบของสมาคม
อยา่งชดัเจน 

 มาตรา ๖ แห่ง Prevention of Corruption Act (Chapter 241) มีเนือ้หาสาระคล้ายคลึงกบั
มาตรา ๕ แต่จะแตกต่างกันตรงท่ี มาตรา ๖ มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการทุจริตท่ีมีลักษณะของ 
การ “ยักยอก” หรือ “ฉ้อโกง” เงินของรัฐหรือของคนอ่ืน โดยลูกจ้างบริษัทเอกชนหรือเจ้าหน้าท่ี 
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๓-๘๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ของรัฐท่ีเรียกว่า ตวัแทน (agent) โดยค าว่า “ตวัแทน” หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับการว่าจ้างจาก หรือปฏิบตัิ
หน้าท่ีแทนบคุคลอ่ืน ผู้ ท่ีกระท าธุรกรรมให้แก่ภาครัฐ บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ รับเหมา
ชว่ง (subcontractor) ลกูจ้าง และผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่ผู้ รับเหมาชว่งด้วย๑๘๓   

โดยมาตรา ๖ แหง่ Prevention of Corruption Act (Chapter 241) บญัญตัไิว้วา่๑๘๔ 

(ก) ตวัแทนใดท่ีรับ ตกลงท่ีจะรับ หรือ พยายามท่ีจะรับสิ่งตอบแทนโดยทจุริตเพ่ือเป็นแรงจงูใจ 
ห รือ เ ป็นการตอบแทนส าห รับการกระท าห รือการยก เ ว้นจากการกระท าใด  ๆ  ของตน 
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจหรือผลประโยชน์ของ “ตัวการ (principle)” หรือส าหรับการให้การสนับสนุนหรือ 
ไมส่นบัสนนุบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหรือผลประโยชน์ของตวัการ 

(ข) ตัวแทนใดท่ีให้ ตกลงท่ีจะให้ หรือพยายามท่ีจะให้สิ่งตอบแทนโดยทุจริต เพ่ือเป็น 
แรงจูงใจหรือเป็นการตอบแทนส าหรับการกระท า หรือการยกเว้นจากการกระท าท่ีเก่ียวกับธุรกิจของ 
“ตวัการ (principle)” หรือส าหรับการให้การสนบัสนนุหรือไม่สนบัสนนุบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหรือ
ผลประโยชน์ของตวัการ 

(ค) ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีจงใจให้ใบเสร็จ บัญชี หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเท็จเพ่ือ 
ท่ีจะหลอกลวง “ตวัการ” มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคกุไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

                                                   
๑๘๓ Section 2. “agent” means any person employed by or acting for another, and includes a trustee, administrator and 
executor, and a person serving the Government or under any corporation or public body, and for the purposes of section 
8 includes a subcontractor and any person employed by or acting for such subcontractor; 
๑๘๔ Section 6.  If — 
(a) any agent corruptly accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for 
any other person, any gratification as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or 
forborne to do, any act in relation to his principal’s affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or 
disfavour to any person in relation to his principal’s affairs or business; 
(b) any person corruptly gives or agrees to give or offers any gratification to any agent as an inducement or reward for 
doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do any act in relation to his principal’s affairs or business, or 
for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal’s affairs or business; or (c) 
any person knowingly gives to an agent, or if an agent knowingly uses with intent to deceive his principal, any receipt, 
account or other document in respect of which the principal is interested, and which contains any statement which is 
false or erroneous or defective in any material particular, and which to his knowledge is intended to mislead the principal, 
he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 5 years or to both. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๘๗ 

ตวัอย่างกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามมาตรา ๖ ได้แก่ คดีท่ีอดีตเจ้าหน้าท่ีศลุกากร (ตวัแทน
ของรัฐ) ร่วมกบัพนกังานของบริษัทเอกชน (ตวัแทนของบริษัทเอกชน) ในการจดัท าเอกสารการขอคืน
ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and services tax) ปลอม โดยเจ้าหน้าท่ีศลุกากรดงักล่าวได้รับเงิน
กวา่ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นการตอบแทน  การกระท าดงักล่าวถือเป็นการรับสิ่งตอบแทนโดย
ทุจริตโดยพนกังานของภาครัฐตามมาตรา ๖ (ก) ในขณะท่ีพนักงานของบริษัทเอกชนท่ีเป็นผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์จากเงินภาษีถกูด าเนินคดีตามมาตรา ๖ (ข)  

อนึ่ง หากการสืบสวนพบว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับสิ่งตอบแทนจากตวัแทน หรือตวัการท่ีมี 
การประกอบธุรกรรม หรือท่ีต้องการจะประกอบธุรกรรมกบัหน่วยงานของรัฐจริง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ดงักลา่วไมส่ามารถอธิบายเหตผุลหรือความจ าเป็นในการรับสิ่งตอบแทนดงักล่าวได้ จะอนมุานว่าเป็น
การรับสิ่งตอบแทนโดยทจุริต (มาตรา ๘) แม้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดงักล่าวอาจจะยงัไม่ได้ด าเนินการใด ๆ 
ท่ีมีลกัษณะของการเอือ้ประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตวัการก็ตาม 

นอกจากบทบญัญัติเก่ียวกับการให้สินบนทั่วไปแล้ว  กฎหมายฉบบันีมี้บทบญัญัติเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการทจุริตในการประมลูโครงการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ (มาตรา ๑๐) การติดสินบนสมาชิก
รัฐสภา (มาตรา ๑๑)  การตดิสินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (มาตรา ๑๒)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มาตรา ๑๐ ห้ามผู้ เข้าร่วมประมลูโครงการจดัซือ้จดัจ้างของรัฐให้สิ่งตอบแทนแก่บริษัทคู่แข่ง
ในการประมูลเพ่ือท่ีจะให้ถอนตวัออกจากการประมลู  และห้ามมิให้ผู้ เข้าร่วมประมูลรับเงินดงักล่าว
ด้วย การละเมิดบทบญัญัติข้อนีมี้โทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือโทษจ าคกุไม่เกิน 
๗ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๘๕ 

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้บคุคลใดเสนอสิ่งตอบแทนให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพ่ือสร้างแรงจงูใจ หรือให้
รางวลัส าหรับการกระท าหรือละเว้นจากการกระท าใด ๆ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและห้ามมิให้สมาชิก
รัฐสภาเรียกร้อง หรือรับสิ่งตอบแทนใดท่ีมีลักษณะเป็นแรงจูงใจหรือการให้รางวัล  เพ่ือแลกกับ 
การกระท า หรือการละเว้นจากการกระท าของตนในการปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกรัฐสภา   

                                                   
๑๘๕ Section 10.   A person — 
(a) who, with intent to obtain from the Government or any public body a contract for performing any work, providing any 
service, doing anything, or supplying any article, material or substance, offers any gratification to any person who has 
made a tender for the contract, as an inducement or a reward for his withdrawing that tender; or 
(b) who solicits or accepts any gratification as an inducement or a reward for his withdrawing a tender made by him for 
that contract, 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 7 years or to both. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๘๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

การละเมิดบทบญัญัติข้อนีมี้โทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคกุไม่เกิน ๗ ปี หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ๑๘๖ 

มาตรา ๑๒ ห้ามบคุคลใดให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (member of public body)๑๘๗ เพ่ือ
แลกกับการท่ี เ จ้ าหน้าท่ีดังกล่าวกระท าการดังต่อไปนี ้ (ก)  ออกเสียงหรืองดออกเสียงใน 
การประชุมใดของหน่วยงานของรัฐ (ข) เร่งรัด หรือชะลอกระบวนการพิจารณาหรือขัน้ตอนใด 
(ค) ส่งเสริมหรือกีดกันการปฏิบตัิราชการใด หรือ (ง) ให้ความช่วยเหลือในการท่ีรัฐจะท าหรือไม่ท า
สญัญาท่ีเป็นประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  นอกจากนี ้มาตราดงักล่าวยงัห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเ รียกร้อง  ห รือ รับสิ่ งตอบแทนท่ีมีลักษณะเป็นแรงจูงใจหรือการให้รางวัล เ พ่ือแลกกับ 
การกระท า หรือการละเว้นจากการกระท าของตน  การละเมิดบทบัญญัติข้อนีมี้โทษปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือโทษจ าคกุไมเ่กิน ๗ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๑๘๘  

                                                   
๑๘๖ Section 11.  Any person — 

(a) who offers any gratification to a Member of Parliament as an inducement or reward for such Member’s 
doing or forbearing to do any act in his capacity as such Member; or 
(b) who being a Member of Parliament solicits or accepts any gratification as an inducement or a reward for his 
doing or forbearing to do any act in his capacity as such Member, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 7 years or to both. 
๑๘๗ มาตรา ๒ ของ Prevention of Corruption Act (Chapter 241) ก าหนดนิยามของค าว่า “public body” ให้หมายถึง บริษัท 
คณะกรรมการ สภา หรือหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวกับสาธารณสุขหรือบริการสาธารณะ หรือ 
ที่มีหน้าที่ในบริหารจัดการเงินที่จัดเก็บมาตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ค าพิพากษาในอดีตสะท้อนว่า กรอบของนิยามดังกล่าว
ค่อนข้างกว้าง โดยรวมถึงองค์กรอิสระที่ใช้งบประมาณของรัฐ และแม้แต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of 
Singapore) ก็ถูกตีความว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งคือการศึกษา และมีอ านาจใน 
การจดัเก็บคา่เลา่เรียนและบริหารเงินอดุหนนุที่มาจากเงินงบประมาณที่มาจากการเก็บภาษีของรัฐด้วย 
๑๘๘ Section 12.  A person — 
(a) who offers any gratification to any member of a public body as an inducement or reward for — 

(i) the member’s voting or abstaining from voting at any meeting of the public body in favour of or against any 
measure, resolution or question submitted to that public body; 
(ii) the member’s performing, or abstaining from performing, or his aid in procuring, expediting, delaying, 
hindering or preventing the performance of, any official act; or 
(iii) the member’s aid in procuring or preventing the passing of any vote or the granting of any contract or 
advantage in favour of any person; or 

(b) who, being a member of a public body, solicits or accepts any gratification as an inducement or a reward for any 
such act, or any such abstaining, as is referred to in paragraph (a)(i), (ii) and (iii), 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 7 years or to both. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๘๙ 

ข้อห้ามดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการให้ “ค่าน า้ร้อน น า้ชา (grease money)” เพ่ือท่ีจะเร่งรัด
กระบวนการขัน้ตอนทางราชการนบัเป็นพฤตกิรรมท่ีเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ทีมีโทษทางอาญาด้วย จะ
สงัเกตได้วา่ บทลงโทษในกรณีของการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบัสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
โทษจ าคุกถึง  ๗ ปี  เ ทียบกับโทษจ าคุกเ พียง  ๕ ปี  ในกรณีของการทุจ ริตคอร์ รัปชั่นทั่ว ไป 
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ 

นอกจากบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาแล้ว ในกรณีท่ีการให้สินบนเกิดขึน้ระหว่างลกูจ้าง
ของบริษัทเอกชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเรียกว่าเป็น “ตวัแทน” นัน้ มาตรา ๑๔ บญัญัติไว้ว่า บริษัท
หรือรัฐในฐานะ “ตวัการ” สามารถเรียกคา่สินบนดงักล่าวคืนได้จากตวัแทนหรือจากบคุคลท่ีให้สินบน
กับตวัแทน๑๘๙  ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวมิได้กระทบสิทธิของตวัการในการเรียกค่าเสียหายทาง
แพง่จากตวัแทนของเขา  มาตรานีมี้วตัถปุระสงค์ในการอ านวยความสะดวกให้ตวัการ (เช่น หน่วยงาน
ของรัฐ) ท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของลูกจ้างสามารถเรียกคืน
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผู้ ท่ีกระท าผิดอาจได้รับ 

ข) Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) 
Act (Chapter 65A) 

Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) 
Act (Chapter 65A) มีการบังคบัใช้ครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายว่าด้วยการทุจริต
คอร์รัปชั่น การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบบันี ้คือ  
การตอ่ต้านการฟอกเงิน ซึง่กฎหมายดงักลา่วมีการปรับปรุงครัง้ลา่สดุในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือท่ีจะขยาย 
“ความผิดมลูฐาน (predicate offence)” ให้ครอบคลมุลกัษณะของอาชญากรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การค้ายาเสพติด  ในปัจจุบนั มีร่างกฎหมายดงักล่าวฉบบัล่าสุดท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติ
บญัญตั ิ

การกระท าต้องห้ามท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินถูกระบุไว้ใน มาตรา ๒ แห่ง Corruption, Drug 
Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (Chapter 65A) ซึ่ ง
ก าหนดนิยามของ “ความผิดร้ายแรง (serious offence)” หรือ “ความผิดมลูฐาน” ให้รวมถึงการค้ายา

                                                   
๑๘๙ Section 14.—(1)  Where any gratification has, in contravention of this Act, been given by any person to an agent, the 
principal may recover as a civil debt the amount or the money value thereof either from the agent or from the person who 
gave the gratification to the agent, and no conviction or acquittal of the defendant in respect of an offence under this Act 
shall operate as a bar to proceedings for the recovery of that amount or money value. 
(2)  Nothing in this section shall be deemed to prejudice or affect any right which any principal may have under any 
written law or rule of law to recover from his agent any money or property. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๙๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

เสพติดและอาชญากรรมท่ีร้ายแรงอีก ๑๘๒ ประเภทท่ีระบุไว้ใน Second Schedule ของกฎหมาย
ฉบบันี ้เช่น การจีเ้คร่ืองบิน การลกัพาตวัเพ่ือเรียกค่าไถ่ การปล้นสะดม การรับสินบนของข้าราชการ 
การท าลายเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ การให้ท่ีหลบอาศยัแก่ผู้กระท าผิด การปลอมแปลงธนบตัรหรือ
เหรียญ เป็นต้น  ซึ่งหมายความว่า การฟอกเงินท่ีได้จากอาชญากรรมเหล่านีจ้ะสามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และเรียกคืนได้ตามบทบญัญัติของกฎหมายนี ้ มิฉะนัน้แล้วการด าเนินการดงักล่าวจะต้อง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การน าเงินท่ีได้จากการค้ามนษุย์ การลกัลอบขนและค้าของ
เถ่ือน การกระท าผิดในตลาดหลกัทรัพย์ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน หรือการป่ันหุ้น ไปซือ้สินทรัพย์ใน
รูปแบบต่าง ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการ “ฟอกเงิน” ตามกฎหมายฉบับนี ้เพราะการกระท าเหล่านีไ้ม่ได้
รวมอยูใ่น Second Schedule ของกฎหมายฉบบันี ้

ลกัษณะของการกระท าท่ีมีความผิดภายใต้กฎหมายฉบบันีมี้ ๔ ประการดงันี ้

(๑) การปกปิดหรืออ าพรางทรัพย์สินไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมดและโดยตรงหรือโดยอ้อมท่ี
ได้จากการค้ายาเสพตดิ หรือการกระท าท่ีเป็นอาชญากรรม (มาตรา ๔๖ (๑) และมาตรา ๔๗ (๑))  

(๒) การช่วยเหลือผู้ กระท าผิดตามข้อ (๑) เพ่ือหลบเล่ียงการถูกลงโทษตามกฎหมาย 
หรือเพ่ือท่ีจะปกปิดการมีอยู่ของทรัพย์สิน เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารช่วยเหลือลกูค้าในการรับเงินท่ี
ได้จากอาชญากรรมและโอนเงินออกนอกประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น  โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลดงักล่าว
จะต้อง “รู้ (know)” หรือ “มีเหตผุลท่ีควรท่ีจะเช่ือได้ว่า (reasonable grounds to believe)” เงินท่ี
ลูกค้ารับและโอนนัน้เป็นเงินท่ีผิดกฎหมาย (มาตรา ๔๖ (๒) และมาตรา ๔๗ (๒))  ตัวอย่างเช่น 
การท่ีพนกังานธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือลกูค้าในการเปิดบญัชีเพ่ือรับเงินท่ีได้มาจากการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย และในการโอนย้ายเงินดังกล่าวไปต่างประเทศ  เป็นต้น หรือ การท่ีทนายความ 
ในส านักงานกฎหมายรับเป็นตวัแทนของลูกค้าเพ่ือซือ้ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เรือยอชท์ เป็นต้น  
การท่ีพนกังานธนาคารหรือทนายความจะสามารถพ้นความผิดได้นัน้  จะต้องพิสจูน์ได้ว่าตนได้ปฏิบตัิ
ตาม “แนวปฏิบตัิ” ของธุรกิจนัน้ ๆ เช่น ในกรณีของพนกังานธนาคารจะต้องปฏิบตัิตาม “แนวทางใน
การป้องกนัการฟอกเงิน (Prevention of Money Laundering Guidelines) ของธนาคารกลาง หรือใน
กรณีของทนายความนัน้ ก็ต้องปฏิบตัติามแนวปฏิบตัใินลกัษณะเดียวกนัของสภาทนายความ เป็นต้น   

(๓) การซือ้ทรัพย์สินท่ี  “รู้” หรือ “มีเหตุผลท่ีควรท่ีจะเช่ือได้ว่า” เป็นทรัพย์สินท่ีได้มา 
โดยผิดกฎหมาย (มาตรา ๔๖ (๓) และมาตรา ๔๗ (๓)) เช่น การซือ้เพชรในราคาท่ีต ่ากว่าตลาดอย่าง
มากจากผู้ ค้ายาเสพตดิ เป็นต้น 

(๔)  การช่วยเหลือในการฟอกเงิน  โดยมีการท าความตกลงกับผู้ ค้ายาเสพติดหรือ 
ผู้ ท่ีประกอบอาชญากรรมร้ายแรง เพ่ือให้ผู้กระท าผิดดงักล่าวสามารถรักษาอ านาจในการครอบครอง
ทรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ เช่น อ าพรางทรัพย์สิน โอนทรัพย์สินให้นอมินี หรือโอนออกนอกประเทศ 
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เป็นต้น  การกระท าในข้อนีแ้ตกต่างจากข้อ (๒) ตรงท่ี ในกรณีนีต้้องมีการพิสูจน์ว่ามีการตกลงกัน
ลว่งหน้า เชน่ มีหลกัฐานเก่ียวกบัการจ่ายคา่จ้าง (commission) ตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔ 
(๔)  อนึ่ง การท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นความรับผิดจากข้อนีไ้ด้นัน้  จะต้องพิสูจน์ว่า (๑) ไม่รู้ และไม่มี
เหตผุลท่ีควรเช่ือได้วา่ความตกลงนัน้เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินท่ีได้มาโดยผิดกฎหมาย (๒) ไม่รู้ และไม่
มีเหตผุลท่ีควรเช่ือได้วา่ความตกลงนัน้อ านวยความสะดวกให้ผู้กระท าผิดสามารถครอบครองทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาโดยผิดกฎหมายได้ (๓) ได้พยายามท่ีจะแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หากแต่มีข้ออ้างท่ีสมเหตสุมผลท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ (๔) ได้
แจ้งแก่บุคคลท่ีรับผิดชอบในบริษัท เช่น เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของ
บริษัท หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเร่ืองกฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น 

การกระท าผิดตามมาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา มีโทษปรับ 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๑๐ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ในกรณีท่ีผู้กระท าผิด
เป็นนิตบิคุคล มีโทษปรับไมเ่กิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๑๙๐  

นอกจากการกระท าท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินโดยตรงแล้ว กฎหมายฉบบันีย้งัห้ามมิให้ผู้ ท่ีรู้ว่า
ก าลงัมีการตรวจสอบการกระท าท่ีอาจผิดกฎหมายฉบบันี  ้เช่น พนักงานธนาคาร หรือ ทนายความ 
กระท าการใดท่ีท าให้ผู้ ต้องหาไหวตวั (tipping-off offense) เช่น ในกรณีท่ีพนกังานธนาคารแจ้งลกูค้า
ว่าก าลังถูกตรวจสอบบญัชีอยู่ (มาตรา ๔๘ (๑) และมาตรา ๔๘ (๒)) ดงันัน้ พนกังานธนาคาร นัก
กฎหมาย และผู้ ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องจะต้องระมัดระวังในกรณีท่ีได้รับทราบ หรือมีเหต ุ
อันควรจะทราบว่า มีการสืบสวนกรณีการฟอกเงินโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยจะต้องไม่แจ้งข้อมูล
ดงักล่าวต่อผู้ ท่ีก าลงัถูกสอบสวน เพราะอาจมีความผิดหากการแจ้งดงักล่าวกลายเป็นอุปสรรคต่อ 
การสืบสวนกรณีการฟอกเงิน ตวัอย่างเช่น หากพนกังานธนาคารทราบว่าก าลงัมีการตรวจสอบบญัชี
ของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่ามีความเก่ียวข้องกับการฟอกเงิน และลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของบญัชี
ดงักล่าวติดต่อพนักงานธนาคารเพ่ือขอให้ด าเนินการโอนเงินในบัญชีออกนอกประเทศ  พนักงาน
ธนาคารดงักลา่วจะไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของลกูค้าได้ แตก็่ไม่สามารถแจ้งลกูค้าถึงเหตผุล
ท่ีแท้จริงได้   

                                                   
๑๙๐ Section 47.( 6)  Any person who commits an offence under this section shall be liable on conviction — 

(a) if the person is an individual, to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding 10 
years or to both; or 

(b) if the person is not an individual, to a fine not exceeding $1 million. 
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๓-๙๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

อย่างไรก็ดี  มาตรา ๔๘ (๓) ได้ให้ข้อยกเว้นแก่ท่ีปรึกษาทางกฎหมายและทนายความ 
หรือพนกังานของนกักฎหมายท่ีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามหน้าท่ี
ของวิชาชีพ  ตวัอยา่งเชน่ ส านกังานกฎหมายแห่งหนึ่งตกลงท่ีจะว่าความให้ลกูค้าท่ีเก่ียวข้องกบัข้อหา
การค้ายาเสพติด ทนายความท่ีรับผิดชอบสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ว่าส านกังานปราบปรามยา
เสพติดได้ติดต่อมาขอรายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าดังกล่าวจากส านักงานทนายความ  
อย่างไรก็ดี  หากการแจ้งข้อมลูดงักล่าวเป็นการช่วยเหลือให้ลูกค้ากระท าการท่ีผิดกฎหมายก็จะไม่ได้
รับการยกเว้น 

การแจ้งเตือนผู้ ท่ีกระท าผิดให้ไหวตวัมีโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุ
ไมเ่กิน ๓ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

การรายงาน “ธุรกรรมท่ีน่าสงสยั (suspicious transaction)” ถกูระบไุว้ในมาตรา ๓๙ (๑) ว่า 
บคุคลใดท่ีรู้ หรือมีเหตอุนัควรท่ีจะสงสยัว่าสินทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด โดยตรงหรือโดย
อ้อม (ก) เป็นสินทรัพย์ท่ีได้มาจากธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวโยงกับการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม (ข) 
เ ป็นสินท รัพย์ ท่ี เ ก่ียวโยง  ห รืออาจเ ก่ียวโยงกับการ ค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรม  ห รือ  
(ค) เป็นสินทรัพย์ท่ีมีเจตนาน าไปใช้ในธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวโยงกบัการค้ายาเสพติด หรืออาชญากรรม 
จะต้องเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลหรือข้อสงสัยต่อ “เจ้าหน้าท่ีรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัย (Suspicious 
Transaction Reporting Officer)” โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ การละเลยท่ีจะปฏิบตัิ
ดงักลา่วมีโทษปรับ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๑๙๑ 

                                                   
๑๙๑ Section 39.—(1)  Where a person knows or has reasonable grounds to suspect that any property — 

(a) in whole or in part, directly or indirectly, represents the proceeds of; 
(b) was used in connection with; or 
(c) is intended to be used in connection with, 

any act which may constitute drug dealing or criminal conduct, as the case may be, and the information or matter on 
which the knowledge or suspicion is based came to his attention in the course of his trade, profession, business or 
employment, he shall disclose the knowledge or suspicion or the information or other matter on which that knowledge or 
suspicion is based to a Suspicious Transaction Reporting Officer as soon as is reasonably practicable after it comes to 
his attention. 
(1A)  For the avoidance of doubt, where the property referred to in subsection (1) is the subject of a transaction, the 
person referred to in that subsection shall make the disclosure referred to in that subsection regardless of whether the 
transaction was completed. (2)  Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be 
liable on conviction to a fine not exceeding $20,000. 
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บทบญัญัติดงักล่าวแสดงว่า ภาระในการรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสยันัน้ มิได้จ ากัดเฉพาะกรณี
ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ “เงินสกปรก” ท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน ๆ หากรวมถึง
ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั “เงินสะอาด” หากแตมี่เจตนาท่ีจะน าไปใช้ใน “ธุรกรรมท่ีสกปรก” ด้วย 

เ น่ืองจากผู้ ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการฟอกเ งิน  เช่น  พนักงานธนาคารหรือทนายความมี 
ความรับผิดชอบในการปกปิดข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือสัญญา   
การท่ีกฎหมายก าหนดให้บคุคลเหล่านีแ้จ้งเบาะแสธุรกรรมท่ีน่าสงสยัของลกูค้าตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
ท าให้ต้องมีการก าหนดข้อยกเว้นหน้าท่ีในการรักษาความลับของลูกค้าตามกฎหมายอ่ืน  ๆ เพ่ือ
คุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแสตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๓๙ (๖)  อนึ่ง  ข้อยกเว้นดังกล่าวจ ากัดเฉพาะ 
การรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการค้ายาเสพติดหรือการกระท าท่ีเป็นอาชญากรรม  (criminal 
conduct) เทา่นัน้  ไมร่วมถึงการกระท าท่ีมีความผิดทางแพง่ เชน่ การหลบเล่ียงภาษี เป็นต้น  

ในกรณีของทนายความนัน้ มาตรา ๓๙ (๔) ก าหนดว่า ทนายความไม่มีภาระท่ีต้องเปิดเผย
ข้อมลูท่ีเป็นการแลกเปล่ียนกนัระหว่างลกูค้ากบัทนายความ๑๙๒ ซึ่งหมายถึง การส่ือสารข้อมลูระหว่าง
ทนายกบัลูกค้า เช่น ค าปรึกษาทางกฎหมาย หรือการส่ือสารท่ีเก่ียวโยงกบักระบวนการทางกฎหมาย 
(legal proceedings) และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  แตข้่อยกเว้นดงักล่าวจะไม่สามารถน ามาใช้ได้ หากมี
การเรียกข้อมลูในกระบวนการของศาลในกรณีท่ีลกูค้าถกูด าเนินคดีอาญา  

นอกจากนี ้มาตรา ๓๙ (๑) ยังก าหนดให้ผู้ แจ้งเบาะแสไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึน้แก่ลูกค้าจากการเปิดเผยข้อมูล  และมาตรา ๔๓ (๓) และมาตรา ๔๓ (๔) ยังก าหนดให้ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินท่ีไหวตวัทนัและแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัประกอบธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สิน 
กองทุน  ห รือการลงทุน ท่ี เ ก่ียวโยงกับการการค้ายาเสพติดและการกระท าอาชญากรรม  
ไมต้่องรับผิดตามข้อก าหนดของสญัญา กฎหมาย หรือมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพใด ๆ 

การด าเนินการทางกฎหมายต่อพฤติกรรมท่ีเป็นการฟอกเงินมี ๓ ประการ ประการแรก คือ 
การสั่งอายัดทรัพย์  (มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๖) เม่ือมีการด าเนินคดีกับผู้ ถูกกล่าวหาแล้ว และ 

                                                   
๑๙๒ Section 39. (4)  Nothing in subsection (1) or (2) makes it an offence — 
(a) for an advocate and solicitor, or an interpreter or other person who works under the supervision of an advocate and 
solicitor, to fail to disclose any information or other matter which is an item subject to legal privilege; 
(b) for a legal counsel acting as such for his employer, or an interpreter or other person who works under the supervision 
of the legal counsel, to fail to disclose any information or other matter concerning the employer which is an item subject to 
legal privilege; or 
(c) for an arbitrator to fail to disclose any information or other matter which came to his attention in the course of any 
arbitral proceedings in which he acted as an arbitrator. 
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เ ม่ือศาลมีเหตุท่ีควรเ ช่ือได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมาจากการค้ายาเสพติดและอาชญากรรม  
ประการท่ีสอง คือ การสั่งให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า ดอกเบีย้ หรือ 
เงินปันผล ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (Charging order) โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่   ประการท่ีสาม คือ การยึดทรัพย์ (confiscation) ซึ่งจะกระท าได้ต่อเม่ือ 
ศาลได้ตดัสินแล้วว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดจริงเท่านัน้ ซึ่งต่างจาก Charging order ซึ่ง
สามารถบงัคบัได้ แม้ยงัไมมี่ค าพิพากษา  

ร่างกฎหมาย Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of 
Benefits) Act (Chapter 65A) ฉ บับ ล่ า สุ ด ท่ี อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะบวนกา รทา งนิ ติ บัญญั ติ นั น้  
มีประเดน็ท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุง ดงันี ้

 ก าหนดใ ห้การหลบเ ล่ียงกฎหมายภาษีสรรพากรต่า งประ เทศ ถือ เ ป็น 
ความผิดมูลฐาน แม้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพากรจะต่างกับ
กฎหมายในสิงคโปร์ก็ดี 

 เพิ่มการรายงานการเคล่ือนย้ายเ งินสดส าหรับบุคคลท่ี ประกอบธุรกรรม 
ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายด้วยเงินสด 

 เพิ่มอ านาจของหน่วยงานรับรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัยให้มีอ านาจในการเรียก
ข้อมลูเพื่อตรวจสอบข้อมลูในรายงาน 

 เพิ่มข้อยกเว้นจากภาระในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทเชน่เดียวกบัทนายความในส านกักฎหมาย 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสิงคโปร์มีขอบเขต
การบงัคบัใช้ท่ีกว้าง และมีการบงัคบัใช้อย่างเข้มงวด ในอดีตท่ีผ่านมามีบริษัทต่างชาติจ านวนมากท่ี
ถกูพิพากษาว่าได้ท าการละเมิดกฎหมายฉบบันี ้ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พนกังานของบริษัท 
Ikea สาขาสิงคโปร์ท่ีมีต าแหนง่เป็นผู้บริหารการจดัซือ้จดัจ้างบริการด้านอาหารได้รับสินบนจากบริษัท
ท่ีเป็นผู้ให้บริการอาหารภายในห้างจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ข้ามชาติท่ีมีช่ือเสียงดงักล่าวเป็นเวลาตอ่เน่ือง
ถึง ๗ ปี คือตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๒.๔ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์  
ในคดีดงักลา่ว ศาลอทุธรณ์มีค าพิพากษาให้บริษัทท่ีให้บริการอาหารมีความผิดตามมาตรา ๖ (ข) แห่ง 
Prevention of Corruption Act (Chapter 241) ในการให้สินบนแก่ตวัแทนของบริษัท โดยมีโทษปรับ 
๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษจ าคกุ ๔๐ สปัดาห์  แม้กรณีดงักล่าวมิได้เก่ียวข้องกบัผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีเป็นชาวต่างชาติ  หากแต่คดีดงักล่าวท าให้บริษัทข้ามชาติดงักล่าวเสียภาพพจน์  ดงันัน้  
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๙๕ 

ธุรกิจต่างชาติท่ีไปประกอบกิจการในสิงคโปร์จึงต้องระมดัระวงัเก่ียวกับการติดสินบนในการประกอบ
ธุรกรรมกบัผู้จดัจ าหนา่ย (supplier) ด้วย ไมเ่พียงแตก่ารตดิตอ่กบัราชการเทา่นัน้๑๙๓ 

๓.๕.๒ สวัสดกิารข้าราชการ๑๙๔ 

สวสัดกิารข้าราชการในสิงคโปร์สามารถแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ดงันี ้

(๑) สวัสดิการท่ีเป็นเงิน ระบบราชการของสิงคโปร์ใช้อัตราเงินเดือนตามสภาพตลาด 
ซึ่งหมายความว่า อัตราเงินเดือนของผู้ ท่ีท างานในภาครัฐจะอยู่ในระดับเดียวกับผู้ ท่ีท างานใน
ภาคเอกชนท่ีมีทักษะและต าแหน่ง เท่ากัน  เ พ่ือดึงดูดผู้ ท่ี มีความสามารถให้เ ข้ามาท างาน 
ให้กับประเทศ  นอกจากนี  ้อัตราเงินเดือนยังเพิ่มขึน้ตามความสามารถและประสิทธิภาพ 
ในการท างาน และยัง มีความยืดหยุ่นโดยมีการพิจารณาให้ เ งินพิ เศษ  (bonus) เ ป็นระยะ 
ตามการเปล่ียนแปลงในตลาด  

(๒) สวสัดกิารท่ีไมใ่ชเ่งิน ได้แก่ 

- วนัหยุด เช่น ลาพกัร้อน (เป็นระยะเวลา ๑๔ - ๑๘ วนั ต่อปี ขึน้อยู่กับหน่วยงาน) 
ลาคลอด (๑๖ สปัดาห์) ลาป่วย (๖๐ วนั หากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
แ ล ะ  ๑ ๔  วั น  ห า ก ไ ม่ ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล )  แ ล ะ 
ลาเพ่ือแตง่งาน (๓ วนั โดยต้องเป็นการแตง่งานตามกฎหมาย) 

- ค่ารักษาพยาบาล โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ Central Provident Fund (CPF) อีก
ร้ อ ย ล ะ  ๑  แ ล ะ ยั ง ใ ห้ เ งิ น อุ ดห นุ น  (subsidy) ค่ า รั ก ษาพย าบ าลทุ ก ปี 
ปีละ ๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หากปีใดไม่ได้ใช้ค่ารักษาพยาบาล เงินอุดหนุน
ดังกล่าวจ านวน  ๓๕๐ ดอลลา ร์สิ งค โป ร์  จะถูกส่ ง เ ข้ าบัญ ชี  Medisave  
และท่ีเหลืออีก ๑๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จะเก็บเอาไว้ให้เบิกชดเชยค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวกบัสขุภาพทัว่ไป 

- ค่าทันตกรรม  สามารถเบิกไ ด้ ไม่ เ กิน ร้อยละ  ๘๕ ของค่า รักษาทั ง้หมด  
แตต้่องไมเ่กิน ๑๒๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่ปี 

                                                   
๑๙๓  Wilson Ang, “ Letting the Deal Through – Anti-corruption in Singapore,”  
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/113733/getting-the-deal-through-anti-corruption-regulation-
in-singapore-2014 (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๙๔ Prime Minister’s Office Singapore, “Careers@Government,” http://www.careers.gov.sg/Careers/Reasons+to+Join/ 
(สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/113733/getting-the-deal-through-anti-corruption-regulation-in-singapore-2014
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/113733/getting-the-deal-through-anti-corruption-regulation-in-singapore-2014
http://www.careers.gov.sg/Careers/Reasons+to+Join/
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๓-๙๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

- ประกนัชีวิตตามโครงการ Public Officers Group Insurance ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ท่ีครอบคลมุถึงคนในครอบครัว และมีอตัราคา่เบีย้ประกนัท่ีต ่า 

- ทนุการศกึษา และการฝึกอบรมตา่ง ๆ 

รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้มีการประกาศต าแหน่งว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ บนเว็ปไซต์เฉพาะ  
ช่ือ http://www.careers.gov.sg/ ซึ่งผู้ ท่ีสนใจท างานในภาครัฐสามารถเข้าไปค้นหาต าแหน่งงาน 
ท่ีสนใจได้ 

๓.๕.๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ในหัวข้อนีจ้ะน าเสนอโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกบัการเพิ่มศกัยภาพของระบบราชการ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ Prime Minister’s Office (PMO) 
และ Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB)  

(ก) Prime Minister’s Office (PMO) 

Prime Minister’s Office (PMO) หรือส านกันายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ มีหน้าท่ีบริหารจดัการ
กระทรวงและ เ ร่ื อง ท่ี เ ก่ี ยวกับการ เ มืองทั ง้ หมด  เช่น  คณะ รัฐมนต รี  การ เ ลือกตั ง้  และ 
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่  PMO น าโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ ใช้อ านาจฝ่ายบริหารแทน
ประธานาธิบดีท่ีเป็นผู้น าสงูสดุของประเทศ 

โครงสร้างของ PMO ประกอบด้วยหนว่ยงาน ๗ หนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้๑๙๕ 

(๑) ส านกังานสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Corrupt Practices Investigation Bureau - 
CPIB) ซึง่จะลงรายละเอียดตอ่ไปในด้านลา่งของสว่นนี ้

(๒) กรมการเลือกตัง้ (Elections Department) 

(๓) ส านกัเลขาธิการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Climate Change 
Secretariat) 

(๔) กองข้าราชการ (Public Service Division) ซึง่จะน าเสนอตอ่ไปในสว่นท่ี ๓.๙ 

(๕)  กองประชากรและผู้ มีความสามารถแห่งชาติ  (National Population and Talent 
Division) 

                                                   
๑๙๕ Prime Minister’s Office Singapore, “About Prime Minister's Office,” http://www.pmo.gov.sg/about-prime-ministers-
office  (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๙๗ 

(๖) มลูนิธิเพ่ือการวิจยัแหง่ชาติ (National Research Foundation) 

(๗) ส านักเลขาธิการประสานงานความมั่นคงแห่งชาติ  (National Security Coordination 
Secretariat) 

อ านาจหน้าท่ีหลักของ PMO คือ สนับสนุนการท างานของนายกรัฐมนตรีในด้านต่าง  ๆ
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงนโยบายของแต่ละกระทรวงและ
ก าหนดทิศทางของนโยบายประเทศ 

(๒) ขจดัการทจุริตคอร์รัปชัน่ และเตรียมความพร้อมในการเลือกตัง้ 

(๓) ด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์งานวิจยั นวตักรรม และวิสาหกิจระดบัชาต ิ

(๔) เสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ 

(๕) ก ากบัดแูลโครงการระหวา่งกระทรวงตา่ง ๆ 

(๖) ออกนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพฒันาในระบบราชการ 

(ข) Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) 

Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) หรือ ส านักงานสืบสวนการทุจ ริต
คอร์รัปชั่น ถูกก่อตัง้ขึน้ในฐานะหน่วยงานอิสระ (independent body) ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี 
(PMO) ในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๕ โดยมีอ านาจหน้า ท่ีตามกฎหมาย  Prevention of Corruption Act  
(Chapter 241) วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ CPIB คือ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน๑๙๖ ก่อนหน้านี ้งานด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ขนาดเล็กภายใต้กองก าลังต ารวจ  (Singapore Police Force) ท่ีมีงบประมาณและบุคลากรไม่
เพียงพอส าหรับการสืบสวนคดีทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของหน่วยงานในสายตา
ประชาชน๑๙๗   

โครงสร้างของ CPIB ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ดงัตอ่ไปนี ้๑๙๘ 

                                                   
๑๙๖ อ้างแล้ว. 
๑๙๗ Corruption Practices Investigation Bureau, “Our History,” https://www.cpib.gov.sg/about-us/our-history (สืบค้นเม่ือ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗). 
๑๙๘ Corruption Practices Investigation Bureau, “Organisation Structure,” https://www.cpib.gov.sg/about-us/organisation-
structure (สืบค้นเม่ือ ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๘). 

https://www.cpib.gov.sg/about-us/our-history
https://www.cpib.gov.sg/about-us/organisation-structure
https://www.cpib.gov.sg/about-us/organisation-structure
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(๑) ฝ่ายปฏิบตักิาร (Operational Department)  

(๒) ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ (Corporate Affairs Department) 

(๓) ฝ่ายสืบสวน (Investigation Department) 

อ านาจหน้าท่ีของ CPIB ตามกฎหมาย Prevention of Corruption Act (Chapter 241) 
มีดงันี ้

(๑) อ านาจในการจับกุม (Power of arrest) ตามมาตรา ๑๕๑๙๙ ซึ่งให้อ านาจผู้ อ านวยการ
ส านัก งาน สืบสวนการทุจ ริตคอ ร์ รัปชั่น  (Director of CPIB) ห รื อพนัก งาน สืบสวนพิ เ ศษ 
(special investigator) สามารถจับกุมโดยไม่มีหมาย บุคคลใดก็ตามท่ีเ ก่ียวข้องกับความผิด 
ตามกฎหมาย Prevention of Corruption Act (Chapter 241) หรือบุคคลใดก็ตามท่ีถูกร้องเรียน หรือ
มีข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ หรือมีเหตใุห้สงสยัวา่เก่ียวข้องกบัความผิดภายใต้กฎหมายดงักลา่ว 

(๒) อ านาจในการสืบสวน (Power of investigation) ตามมาตรา ๑๗๒๐๐ ซึ่งให้อ านาจ
ผู้อ านวยการส านกังานสืบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือพนกังานสืบสวนพิเศษในการสืบสวนเทียบเท่า
กบัต ารวจ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- ความผิดตามมาตรา ๑๖๕  และมาตรา ๒๑๓ ถึงมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือการสมคบคิดเพ่ือกระท า หรือความพยายามท่ีจะกระท า หรือการยุยงให้ผู้ อ่ืนกระท าความผิด
ดงักลา่ว 

- ความผิดตามกฎหมาย Prevention of Corruption Act (Chapter 241) 

                                                   
๑๙๙ Section 15.—(1)  The Director or any special investigator may without a warrant arrest any person who has been 
concerned in any offence under this Act or against whom a reasonable complaint has been made or credible information 
has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned. 
(2)  The Director or a special investigator arresting a person under subsection (1) may search such person and take 
possession of all articles found upon him which there is reason to believe were the fruits or other evidence of the crime, 
provided that no female shall be searched except by a female. 
(3)  Every person so arrested shall be taken to the Corrupt Practices Investigation Bureau or to a police station. 
๒๐๐ Section 17.—(1)  In any case relating to the commission — 
(a) of an offence under section 165 or under sections 213 to 215 of the Penal Code [Cap. 224], or of any conspiracy to 
commit, or of any attempt to commit, or of any abetment of such an offence; 
(b) of an offence under this Act; or 
(c) of any seizable offence under any written law which may be disclosed in the course of an investigation under this Act, 
the Director or a special investigator may, without the order of the Public Prosecutor, exercise all or any of the powers in 
relation to police investigations into any offence given by the Criminal Procedure Code: 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๙๙ 

- ความผิดตามกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด ท่ีอาจถูกเปิดเผยระหว่างการสืบสวน
ภายใต้กฎหมาย Prevention of Corruption Act (Chapter 241) 

อนึ่ง พนกังานอยัการอาจมีค าสัง่ตามมาตรา ๑๘๒๐๑ อนุมตัิให้ผู้อ านวยการส านกังานสืบสวน
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินการสืบสวนบญัชีต่าง ๆ เช่น บญัชีธนาคาร บญัชี
ค่าใช้จ่าย หรือตู้นิรภัยของธนาคาร และมีอ านาจในการขอให้บุคคลเปิดเผยข้อมูล หรือบญัชี หรือ
เอกสาร หรือสิ่งใดท่ีพนกังานสืบสวนร้องขอ 

(๓)  อ านาจในการ เ ข้า ค้นและการยึดท รัพย์  (Power of search and seizure)  ตาม 
มาตรา ๒๒๒๐๒ ซึ่งให้อ านาจผู้ อ านวยการส านักงานสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการออกค าสั่ง 

                                                   
๒๐๑ Section 18.—(1)  Notwithstanding anything in any other law, the Public Prosecutor, if satisfied that there are 
reasonable grounds for suspecting that an offence under this Act has been committed, may, by order, authorise the 
Director or any police officer of or above the rank of assistant superintendent named in such order or a special 
investigator so named to make an investigation in the matter in such manner or mode as may be specified in that order. 
The order may authorise the investigation of any bank account, share account, purchase account, expense account or 
any other account, or any safe deposit box in any bank, and shall be sufficient authority for the disclosure or production 
by any person of all or any information or accounts or documents or articles as may be required by the officer so 
authorised. 
(2)  Any person who fails to disclose such information or to produce such accounts or documents or articles to the person 
so authorised shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 
๒๐๒ 22.—(1)  Whenever it appears to any Magistrate or to the Director upon information and after such inquiry as he thinks 
necessary that there is reasonable cause to believe that in any place there is any document containing any evidence of, 
or any article or property relating to — 
(a) the commission of an offence under this Act, or under sections 161 to 165, or 213 to 215, of the Penal Code [Cap. 
224]; or 
(b) a conspiracy to commit, or any attempt to commit, or an abetment of any such offence, 
the Magistrate or the Director may, by warrant directed to any special investigator or police officer not below the rank of 
inspector empower the special investigator or police officer to enter that place by force if necessary and to search, seize 
and detain any such document, article or property. 
(2)  Whenever it appears to any special investigator or any police officer not below the rank of inspector that there is 
reasonable cause to believe that in any place there is concealed or deposited any document containing any evidence of, 
or any article or property relating to — 
(a) the commission of an offence under this Act, or under sections 161 to 165, or 213 to 215, of the Penal Code; or 
(b) a conspiracy to commit, or an attempt to commit, or an abetment of any such offence, 
and the special investigator or police officer has reasonable grounds for believing that by reason of the delay in obtaining 
a search warrant the object of the search is likely to be frustrated, he may exercise in and in respect of that place all the 
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ให้พนกังานสืบสวนพิเศษ หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าค้นสถานท่ีเพ่ือค้นหา และอายดัทรัพย์สินเอกสาร 
หรือสิ่งของ หากมีเหตุให้เช่ือว่าเป็นหลักฐานของความผิดตามกฎหมาย Prevention of Corruption 
Act (Chapter 241)  หรือความผิดตามมาตรา  ๑๖๑ ถึงมาตรา ๑๖๕ หรือมาตรา ๒๑๓ ถึง 
มาตรา ๒๑๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

จะเห็นได้วา่ อ านาจหน้าท่ีของ CPIB นัน้ครอบคลมุทัง้กระบวนการสืบสวนคดีทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ตัง้แตก่ารสืบสวนสอบสวน การเข้าค้นหาหลกัฐาน จนไปถึงการจบักมุผู้ ท่ีมีเหตแุละหลกัฐานให้เช่ือว่า
กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ไมจ่ ากดัเฉพาะภาครัฐ แตย่งัรวมถึงการทจุริตในภาคเอกชนด้วย  

โดยสรุป เช่นเดียวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร รัฐบาลสิงคโปร์อาศัย
หน่วยงานของ รัฐในการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ เ ป็นหลัก  กฎหมายท่ี เ ก่ียวข้อง 
จึงเป็นกฎหมายท่ีจัดตัง้และให้อ านาจหน่วยงานท่ีรัฐบาลตัง้ขึน้มาเพ่ือรับผิดชอบด้านต่าง ๆ  
ซึ่งการท่ีประเทศสิงคโปร์สามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานรัฐด าเนินการได้  
อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีระบบราชการของสิงคโปร์มีระดับการทุจริต
คอร์รัปชั่นน้อย โดยรัฐบาลมีการใช้มาตรการทัง้แบบอ่อน คือ การให้สวัสดิการท่ีไม่น้อยกว่า
ภาคเอกชน และแบบแข็ง คือ การมีหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ครอบคลมุด้วย  

๓.๖ กฎหมายเก่ียวกับสวัสดกิารสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต 

เป็นท่ีทราบดีว่า ประเทศสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ   และทรัพยากร 
ท่ีส าคัญท่ีสุดของสิงคโปร์ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนอกจากกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ 
(Ministry of Health - MOH) ซึ่ ง เ ป็นหน่วยงานหลักท่ี รับผิดชอบด้านสุขภาพของประชาชน 
ในประเทศแล้ว สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืนก็มีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เ ม่ือสิงคโปร์ก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้ สูงอายุ  (aging society) ซึ่ง เป็นความท้าทายทัง้ทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสงัคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของ
สิงคโปร์ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่ การดูแลผู้ สูงอายุ การดูแลคนยากไร้  

                                                                                                                                                      
powers mentioned in subsection (1) in as full and ample a manner as if he were empowered to do so by warrant issued 
under that subsection. 
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การคุ้มครองความปลอดภัยในอาหาร การคุ้มครองคณุภาพชีวิต และหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดกิารสงัคมและการคุ้มครองคณุภาพชีวิต 

๓.๖.๑ การดูแลผู้สูงอายุ  

เดิมทีนัน้การดแูลรักษาผู้สงูวยัจะใช้งบประมาณประจ าปี แตเ่น่ืองจากคา่ใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่ม
สงูขึน้อยา่งรวดเร็วและมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว รัฐบาล
สิงคโปร์จึงตระหนกัถึงภาระทางการคลังท่ีจะเกิดขึน้จากการท่ีสิงคโปร์ก าลังเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคม
ผู้ สูงอายุ จึงได้ออกกฎหมาย Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act (Chapter 
173A) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือจัดตัง้กองทุนดูแลผู้ สูงอายุ (Eldercare Fund) ซึ่งเป็นแหล่งเงินใน 
การอดุหนนุการด าเนินการของบ้านพกัคนชรา ซึ่งด าเนินการในรูปแบบขององค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ี 
ขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยงานการกุศลท่ีเรียกว่า  Voluntary Welfare Organizations (VWOs) โดยใน
เบือ้งต้น รัฐบาลได้ให้เงิน ๒๐๐ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นทนุแรกเร่ิม เพ่ือให้กองทนุดงักล่าวสามารถ
น าไปลงทุนสร้างรายได้เพ่ือน ามาใช้ดูแลผู้ สูงอายุ และให้เงินอุดหนุนจากงบประมาณเป็นระยะ
จนกระทัง่กองทนุสามารถสะสมทนุได้ถึง ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งจะท าให้รายได้จากกองทนุ
เพียงพอในการใช้ดแูลผู้สงูอายโุดยไมต้่องพึง่พาเงินอดุหนนุจากงบประมาณอีกตอ่ไป 

Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act (Chapter 173A)  มีบทบัญญัติ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการของ ๒ กองทนุ คือ กองทนุรักษาพยาบาล (Medifund) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใน
การให้เงินอุดหนุนในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ท่ีมีรายได้น้อย และกองทุนดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare 
Fund) ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว  ทัง้สองกองทนุนีมี้การบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกนั คือ เป็นกองทนุ
ท่ีรัฐบาลจัดสรรเงินแรกเร่ิมให้ส าหรับน าไปลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือใช้ในการอุดหนุนภารกิจใน
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลของผู้ มีรายได้น้อยและในการดแูลผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อย ใน
สว่นนีจ้ะน าเสนอข้อมลูท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบักองทนุทัง้สอง ดงันี ้

(ก) กองทุนรักษาพยาบาล (Medifund) 

กองทนุรักษาพยาบาล (Medifund) มีแหลง่เงินทนุจาก (๑) งบประมาณท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัจดัสรรให้เป็นครัง้คราวโดยการอนุมตัิของรัฐสภา (๒) เงินบริจาค และ (๓) รายได้
ท่ีมาจากการน าเงินกองทุนไปลงทุน๒๐๓  อย่างไรก็ดี เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ และ 

                                                   
๒๐๓ Section 3 (2)  There shall be paid into the Medifund — 
(a) all capital moneys as are appropriated from time to time from the Consolidated Fund and authorised to be paid into 
the Medifund by this Act or any other written law; 
(b) gifts or bequests given or made for the purposes of Medifund; and 
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เงินบริจาคท่ีให้แก่กองทุนดงักล่าวจะต้องน าไปใช้ในการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เท่านัน้ ไม่สามารถ
น ามาใช้จา่ยได้ เฉพาะรายได้จากการลงทนุเท่านัน้ท่ีสามารถน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้ความ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ ท่ีมีรายได้น้อยโดยการเบิกจ่ายให้แก่  “คณะกรรมการกองทุน
รักษาพยาบาล (Medifund committee)” เพ่ือใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียม และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ แก่ผู้ ป่วยท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกองทนุรักษาพยาบาล ว่า
เป็นผู้ ท่ี มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุน๒๐๔ และได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีได้รับ 
การรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (approved institutions) ทัง้นี  ้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาจรับรอง หรือยกเลิกการรับรองโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอ่ืน  ๆ ได้ 
โดยการประกาศลงในรัฐกิจจานเุบกษา๒๐๕  

คณะกรรมการกองทุนรักษาพยาบาลซึ่งอาจมีมากกว่า  ๑ คณะ เป็นองค์คณะท่ีมาจาก 
การแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาและอนุมตัิค าร้องขอ 
การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากผู้ ป่วยท่ีได้รับสิทธิในการได้รับการสนบัสนนุ  รวมทัง้
บริหารจดัการการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลือจากกองทนุรักษาพยาบาลดงักลา่วด้วย๒๐๖  

ในการบริหารจดัการเงินกองทุนนัน้  คณะกรรมการกองทุนรักษาพยาบาลทุกคณะต้องเปิด 
“บัญชีกองทุนรักษาพยาบาล  (Medifund Account)” เ พ่ือท่ีจะน าเ งินท่ีไ ด้ รับจากการจัดสรร 
รวมถึงรายได้ท่ีได้จากการลงทนุไปฝากไว้ในบญัชีดงักลา่ว๒๐๗  การจ่ายเงินจากกองทนุดงักล่าวจะต้อง
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีรัฐมนตรีว่าการ

                                                                                                                                                      
(c) the net income from investments of capital moneys in the Medifund. 
๒๐๔ Section 5.  The income of the Medifund may be paid out and expended for all or any of the following purposes only: 
(a) for the provision of grants to Medifund committees to be applied for the purpose of defraying in whole or in part the 
hospital charges, fees and other expenses incurred by patients of approved institutions who are unable to pay such 
charges, fees or other expenses and are approved by the relevant Medifund committee; 
(b) for such other purposes as are authorised under this Act to be paid out from the Medifund or as may be prescribed. 
๒๐๕ Section 8. The Minister may, by notification in the Gazette, approve or revoke the approval of any hospital or other 
health care institution for the purposes of this Part. 
๒๐๖ Section 14.—(1)  The Minister may, by order in the Gazette, appoint one or more Medifund committees comprising 
such persons appointed by the Minister to consider and approve applications from eligible patients in approved 
institutions and to administer payments out of their Medifund Accounts. 
๒๐๗ Section 10.—(1)  Every Medifund committee which receives a grant under section 5 shall establish and maintain an 
account to be called a Medifund Account with a bank in Singapore. 
(2)  The Medifund committee shall pay into the Medifund Account all moneys received as a grant under section 5 and any 
interest accruing thereon shall be paid into and form part of the moneys in the Medifund Account. 
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กระทรวงการคลังก าหนด และตามบทบัญญัติในมาตรา ๗ ซึ่งให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(๑ )  ก าหนดค าสั่ ง  ห รือแนวทางในการอนุมัติ จ่ าย เ งินตามค าขอ เ งินช่ วย เห ลือ 
ในการรักษาพยาบาลของผู้ ป่วยท่ีมีรายได้น้อย และ 

 (๒) ก าหนดวิธีการบริหารจัดการบญัชีกองทุนรักษาพยาบาลของคณะกรรมการกองทุนฯ 
ตามข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษา (Advisory Council) ซึ่งรัฐมนตรีฯ แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจดัการรายได้ของกองทนุรักษาพยาบาล  

ผู้ ท่ีได้รับสิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากกองทนุฯ ไม่ว่าจะ
บางสว่นหรือทัง้หมด จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน ๔ ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้๒๐๘  

(๑) มีสญัชาตสิิงคโปร์ 

(๒) ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัตามมาตรา ๘ 

(๓) ไมส่ามารถจา่ยคา่รักษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ได้ และ 

(๔) มีคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ ก าหนด 

(ข) กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (ElderCare Fund) 

การจดัตัง้และการบริหารจดัการกองทนุดแูลผู้สงูอายุ (ElderCare Fund) เหมือนกบักรณีของ
กองทุนรักษาพยาบาลตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะต่างกันตรงท่ีวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ซึง่กองทนุดแูลผู้สงูอายมีุวตัถปุระสงค์ในการชว่ยรับภาระคา่ใช้จา่ยในการดแูลผู้สงูอายุ ซึ่งกฎหมายใช้
ค าวา่ “step-down care” หมายถึง๒๐๙ 

                                                   
๒๐๘ Section 15.—(1)  Every person who — 
(a) is a citizen of Singapore; 
(b) has received treatment or requires treatment from any approved institution; 
(c) is unable to pay the hospital charges, fees or other expenses incurred by him; and 
(d) satisfies such other requirements as may be prescribed, 
may apply to the Medifund committee designated to approve his application for a payment out of the Medifund Account 
of the Medifund committee to defray in whole or in part the hospital charges, fees and other expenses incurred by him. 
๒๐๙ Section 2. “step-down care” means — 
(a) accommodation, personal care and health care for persons suffering or recovering from any sickness, disability or 
injury; 
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(ก) บริการท่ีพกัอาศยั การดแูลและการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเกิดจากโรค ความพิการ หรือ
การบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ

(ข) บริการดแูลและการรักษาพยาบาลผู้สงูอายทุัว่ไป 

(ค) บริการสขุภาพรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   

อนึง่ บริการเหลา่นีไ้มร่วมถึงบริการท่ีเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ หรือการคลอดลกู 

ผู้ให้บริการท่ีต้องการเข้าอยู่ในระบบกองทนุการดแูลผู้สงูอายนีุ ้จะต้องย่ืนใบสมคัรเพ่ือขอการ
รับรองในการเป็นผู้ ให้บริการแก่ผู้ สูงอายุท่ีได้รับสิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั การรับรองอาจมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ๔ ประเภท ดงันี ้๒๑๐ 

(๑) การรับรองบริการท่ีเก่ียวกบัการดแูลผู้สงูอายทุกุประเภท 

(๒) การรับรองบริการเฉพาะด้านบางประเภท  เชน่ บริการกายภาพบ าบดัในคลินิกเทา่นัน้ 

(๓) การรับรองบริการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุทุกประเภทเหมือนข้อ (๑) หากแต่มี 
การก าหนดสถานท่ีท่ีจะให้บริการโดยเฉพาะ เช่น การขอรับรองบริการบ้านพักคนชราเฉพาะ 
สถานท่ีใดสถานท่ีหนึง่เทา่นัน้  หรือ  

(๔) การรับรองบริการเฉพาะด้านบางประเภทเหมือนข้อ (๒) หากแต่มีการก าหนดสถานท่ี 
ท่ีจะให้บริการโดยเฉพาะ  

ทัง้นี ้ในการให้การรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบ
สถานท่ีโดยขออนญุาตจากผู้ประกอบการก็ได้   

การรับรองดงักลา่วอาจถกูระงบัชัว่คราว (ไมเ่กิน ๖ เดือน) หรือเพิกถอนได้ ในกรณีตอ่ไปนี ้๒๑๑ 

                                                                                                                                                      
(b) personal care and health care during the day for any such persons; or 
(c) such other forms of health care or care arrangements for any such persons as the Minister may prescribe; 
๒๑๐ Section 23.—(1)  Any organisation which is a provider of any step-down care may make an application in the 
prescribed manner for approval to be an approved provider in respect of — 
(a) all types of step-down care provided or proposed to be provided by the applicant; 
(b) one or more specific types of step-down care provided or proposed to be provided by the applicant; 
(c) all types of step-down care provided or proposed to be provided by the applicant at specific premises; or 
(d) one or more specific types of step-down care provided or proposed to be provided by the applicant at specific 
premises. 
๒๑๑ Section 25.—(1)  The Minister may revoke, or suspend for a period not exceeding 6 months, any approval of an 
organisation providing step-down care as an approved provider if — 
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(ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความเห็นว่า ผู้ ให้บริการท่ีได้รับการรับรองนัน้ 
ไมมี่ความเหมาะสมอีกตอ่ไป 

(ข) ผู้ให้บริการใช้เอกสารท่ีเป็นเท็จในการขอการรับรอง 

(ค) ใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงพยาบาล หรือคลินิกตามกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกการแพทย์ (Private Hospitals and Medical Clinics Act) ถกูระงบัหรือเพิกถอน ใน
กรณีท่ีผู้ให้บริการเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน 

(ง) ผู้ ท่ีถือใบรับรองมีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดมาตรา ๓๑ (๓) และมาตรา ๓๑ (๕) ซึ่งมี
ข้อก าหนดเก่ียวกบัภาระหน้าท่ีของผู้ประกอบการในการเก็บรักษาข้อมลูหลกัฐานในการเบิกจ่ายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ การรายงานผลการสอบบญัชี เป็นต้น 

ทัง้นี ้มาตรา ๒๕ (๒) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัต้องให้ข้อมูลและเหตุผล
ประกอบในการเพิกถอน หรือระงับการรับรองดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ประกอบการท่ีถูกระงับ 
การรับรองสามารถโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน หลังจากท่ีได้รับแจ้งการเพิกถอน 
หรือระงบัชัว่คราว และรัฐมนตรีฯ จะต้องแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วนั เชน่กนั 

ในส่วนของการให้เงินช่วยเหลือนัน้ กองทุนดแูลผู้สูงอายุไม่มีคณะกรรมการเหมือนในกรณี
กองทุนรักษาพยาบาล หากแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิการให้เงิน
ช่วยเหลือเอง โดยอาจพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีต่างกันได้ ขึน้อยู่กับลักษณะของผู้ ให้บริการ 
ท่ีได้รับการรับรอง บริการท่ีได้รับการรับรอง และผู้ ป่วยท่ีได้รับการรับรองก็ได้  และในการพิจารณา
วงเงินช่วยเหลือท่ีเหมาะสมนัน้   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้นทุนต่อเน่ือง (recurrent cost) ของผู้ประกอบการ และจ านวน “ผู้ ป่วยท่ีเก่ียวข้อง 
(relevant patient)” ท่ีอยู่ในการดูแล  อนึ่ง  ผู้ ป่วยท่ีเ ก่ียวข้อง  หมายถึง  ผู้ ท่ี รัฐมนตรีฯ เห็นว่า 

                                                                                                                                                      
(a) in the opinion of the Minister, the organisation has ceased to be suitable to be an approved provider; 
(b) the application for approval contained information that was false or misleading in a material particular; 
(c) where the premises at which approved services are provided is licensed under the Private Hospitals and Medical 
Clinics Act (Cap. 248), the licence under that Act is either revoked or suspended, or the licence ceases to be in force and 
is not renewed; 
(d) the organisation is convicted of an offence under section 31(3) or (5); 
(e) the organisation fails to comply with any terms and conditions of the approval; or 
(f) the organisation fails to comply with any conditions of any subvention paid in respect of any of its approved services, 
and the Minister is of the opinion that the organisation is again likely to so fail to comply. 
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มีความจ าเป็นต้องได้รับการดแูล และเป็นผู้ ท่ีต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน (มาตรา ๒๖)  ทัง้นี ้
กฎหมายไมไ่ด้ระบคุณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่วไว้ ซึง่ตา่งจากในกรณีกองทนุรักษาพยาบาล 

ส าหรับการจ่ายเงินนัน้  จะมีการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส หรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเห็นสมควร และสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ หากรัฐมนตรีฯ เห็นสมควร๒๑๒ 
ในกรณีท่ีมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือท่ีสูงเกินควร  หรือในกรณีท่ีมีการใช้จ่ายเงินท่ีไม่ถูกต้อง 
เงินส่วนเกิน หรือเงินท่ีใช้จ่ายผิดระเบียบจะมีสถานภาพเป็น  “หนี ”้ ท่ี รัฐสามารถทวงคืนได้ 
จากผู้ ให้บริการ หากผู้ ให้บริการไม่สามารถชดใช้หนีด้งักล่าวได้ วงเงินดงักล่าวจะถกูหกัออกจากการ
จดัสรรเงินชว่ยเหลือในรอบตอ่ไป๒๑๓  

ในการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลือนัน้ ผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรองมีภาระหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้๒๑๔ 

(ก) เก็บบนัทึกข้อมูลท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือทัง้ในรูปแบบของ
กระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัติามระเบียบการเบิกจา่ยด้วย  

(ข) เก็บรักษาข้อมลูตาม (ก) เป็นเวลา ๓ ปี 

(ค) ปฏิบตัติามกฎระเบียบอ่ืน ๆ  

                                                   
๒๑๒ Section 28.—(1)  A subvention shall be payable to an approved provider quarterly or at such other payment period as 
the Minister may allow. 
(2)  Subject to the provisions of this Act, a subvention may be paid to an approved provider in advance in respect of any 
payment period referred to in subsection (1) at such times and on such terms as the Minister may think fit. 
๒๑๓ Section 30.—(1)  If the Minister pays an amount to an approved provider by way of subvention, any part of the amount 
that is an overpayment shall be recoverable as a debt due to the Government and may be recovered by the Government 
in a court of competent jurisdiction. 
(2)  If the Minister pays an amount to an approved provider by way of subvention and a condition to which the subvention 
is subject is not met, the amount of subvention as the Minister determines under section 29(1)(d) shall be recoverable as 
a debt due to the Government and may be recovered by the Government in a court of competent jurisdiction. 
(3)  If an approved provider is liable to repay any amount under subsection (1) or (2), the amount (or part of it) may be 
deducted from one or more other subventions payable to the approved provider under this Part. 
๒๑๔ Section 31.—(1)  Every approved provider shall — 
(a) keep records (whether in written or electronic form) that enable claims for payments of subvention to be properly 
verified, and proper assessments to be made whether the approved provider has complied, or is complying, with the 
conditions of any subvention paid to it and with its duties under this Act; 
(b) in relation to each of those records, retain the record for a period ending 3 years (or such other period as an 
authorised officer may allow) after the close of the financial year in which the record was made; and 
(c) comply with such other duties as may be prescribed. 
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การไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักล่าว จะมีผลท าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาจมี
ค าสัง่ให้ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้๒๑๕  

(ก) ระงบั หรือเพิกถอนการรับรอง 

(ข) จ ากดัขอบเขตของการรับรองตามลกัษณะของบริการ หรือสถานท่ี 

(ค) ลดวงเงินสนบัสนนุท่ีจดัสรรให้ในรอบตอ่ไป 

(ง) เรียกเงินท่ีใช้จา่ยอยา่งไมถ่กูต้องคืนเป็นบางสว่น หรือทัง้หมด 

อนึ่ง ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการดังกล่าว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัข้อกล่าวหาของการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายใน ๗ วนั หลงัจากท่ีพบปัญหา 
และให้โอกาสผู้ประกอบการท่ีถูกกล่าวหาชีแ้จงเหตผุลภายใน ๗ วนั หรือตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นควร  
หลงัจากนัน้ รัฐมนตรีฯ จะต้องแจ้งผลการพิจารณาตอ่ผู้ประกอบการ 

 กฎหมายฉบบันีไ้ด้ก าหนดกลไกในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากกองทุนหลายข้อ เช่น 
มาตรา ๓๒ ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีสามารถเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานท่ีของ
ผู้ประกอบการในช่วงเวลาท างานได้ และสามารถเรียกดูและท าส าเนาเอกสาร หรือบนัทึกภาพใน
สถานท่ีนัน้ ๆ ได้  มาตรา ๓๗ ก าหนดให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ ตรวจบัญชีของกองทุน
รักษาพยาบาลและกองทุนดูแลผู้ สูงอายุ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องน าเสนอแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย  และรัฐมนตรีฯ จะต้องน าเสนอรายงาน 
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบบญัชีของกองทนุทัง้สองตอ่รัฐสภา  

นอกจากนี ้สิงคโปร์มีการจัดตัง้ระบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพเม่ือปี  พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือให้
ประชาชนมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณโดยการบงัคบัใช้ระบบอย่างเป็นทางการ รวมทัง้มีการจัดตัง้
หน่วยงานช่ือ Central Provident Fund (CPF) ซึ่งอยู่ภายใต้ Ministry of Manpower เพ่ือท าหน้าท่ี
บริหารและดูแลการออมของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีเงินออมเพียงพอเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณ 

                                                   
๒๑๕ Section 29.—(1)  The Minister may, by notice in writing, impose one or more of the following sanctions on an approved 
provider that has not complied, or is not complying, with section 31(1) or with any condition of any subvention paid to the 
approved provider under section 27: 
(a) revoke or suspend the approval of the organisation as an approved provider; 
(b) restrict the approval as an approved provider in respect of a certain type or types of step-down care or in respect of a 
type of step-down care provided by the approved provider at specific premises; 
(c) reduce the total amount of subvention payable to the approved provider in any subsequent payment period; 
(d) require repayment of part or all of the subvention paid to the approved provider. 
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โดยกฎหมาย Pensions Act (Chapter 225)  มีขอบข่ายความคุ้ มครองผู้ มีงานท าซึ่งมีรายได้ 
เกิน ๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน รวมทัง้ผู้ ประกอบอาชีพอิสระบางประเภท แต่ไม่รวมสมาชิก
โครงการออมเงินของเอกชนท่ีมีการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในอตัราเท่ากนั และลกูจ้างของรัฐบาลท่ี
ได้รับบ านาญ 

ส าหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุน ลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทนุตามประเภทงาน 
เช่น ลูกจ้างภาคเอกชน ข้าราชการ รวมทัง้ขึน้อยู่กับอายุของลูกจ้าง โดยประโยชน์ทดแทนท่ีได้รับ 
คือ เงินก้อนมูลค่าเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้างและนายจ้าง บวกดอกเบีย้สะสมตามอตัราท่ีก าหนด 
ทัง้นี ้สมาชิกต้องมีการออมเงินขัน้ต ่าในกองทนุตามท่ีกฎหมายก าหนด หากสมาชิกออมเงินมากกว่า
จ านวนเ งินขั น้ต ่ า ท่ีก าหนด  จะสามารถถอน เ งินออกจากกองทุน ไ ด้ เ ม่ืออายุครบ  ๕๕ ปี  
แตห่ากคงเงินไว้กบั CPF จะได้รับการจา่ยเงินเป็นงวดเม่ืออายคุรบ ๖๒ ปี 

๓.๖.๒  การดูแลคนยากไร้  

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการเจ ริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเ ร็วและต่อเ น่ือง  
และจัดเป็นประเทศท่ีมีรายได้ประชากรเฉล่ียต่อหัวท่ีค่อนข้างสูง  (average per capita income)  
ในขณะเดียวกัน ช่องว่างของระดับรายได้ (income inequality) ของประชากรในสิงคโปร์ถือว่า 
อยู่ในระดับท่ีสูงท่ีสุดของโลกประเทศหนึ่ง๒๑๖ เน่ืองจากมีอัตราค่าครองชีพท่ีค่อนข้างแพง ท าให้
ประชากรบางสว่นในสิงคโปร์เผชิญปัญหาความยากจน ทัง้ท่ีมีท่ีอยูแ่ละไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั  

ในสิงคโปร์ การประกอบอาชีพขอทานเป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมายตาม Destitute Persons Act 
(Chapter 78) ซึ่งฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้บุคคลท่ียากไร้ สามารถเข้ารับบริการด้าน
สวัสดิการ ท่ีพักในบ้านพักสวัสดิการของ รัฐไ ด้  แต่ ไม่อนุญาตให้ประกอบอาชีพขอทาน  
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจ าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  โดยต ารวจสามารถ
น าผู้ ยากไร้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัเข้ามาพ านักในบ้านพักสวัสดิการได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านีไ้ป 
หลบันอนในท่ีสาธารณะ๒๑๗  

                                                   
๒๑๖ Katie Holiday, “Is Singapore’s income inequality gap narrowing?,” In CNBC News, August 7, 2014, Personal Finance 
Section. 
๒๑๗ Section 4.—(1)  Any person being a habitual beggar found begging in a public place in such a way as to cause or be 
likely to cause annoyance to persons frequenting the place or otherwise to create a nuisance shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $3,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years. 
(2)  In this section, “habitual beggar” means a person who on at least 2 previous occasions was found begging in a 
public place in such a way as to cause or be likely to cause annoyance to persons frequenting the place or otherwise to 
create a nuisance and was in consequence thereof required on those 2 occasions to reside in a welfare home. 
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บุคคลท่ีเข้าพ านกัในบ้านพกัสวสัดิการของรัฐ ทัง้ท่ีมาโดยสมคัรใจหรือถูกส่งตวัมา จะต้อง
ท างานภายในบ้านพกัสวสัดิการของรัฐ หรือถกูว่าจ้างให้ท างานนอกบ้านพกัสวสัดิการของรัฐภายใต้
เง่ือนไขการจ้างงานท่ีก าหนด๒๑๘ เพ่ือเป็นการสร้างทกัษะในการหาเลีย้งชีพเพ่ือให้สามารถกลบัเข้าสู่
สงัคมได้อีกครัง้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาสงัคมและครอบครัวของสิงคโปร์ หรือ Ministry of 
Social and Family Development (MSF) มีอ านาจพิจารณาให้คนยากไร้ออกจากบ้านพกัสวสัดิการ
ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ เห็นสมควร๒๑๙  

Destitute Persons (Welfare Home) (Consolidation) Notification ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับ
รองท่ีออกภายใต้ Destitute Persons Act (Chapter 78) ก าหนดรายช่ือบ้านพักสวัสดิการส าหรับผู้
ยากไร้ไว้ทัง้หมด ๑๘ แหง่ ทัว่ประเทศ 

๓.๖.๓  การคุ้มครองความปลอดภัยในอาหาร  

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีต้องพึ่งพาการน าเข้าอาหารจากประเทศต่าง ๆ ท าให้ต้องมีการจดัตัง้
หนว่ยงานเฉพาะขึน้มา เพ่ือควบคมุดแูลให้สินค้าอาหารท่ีน าเข้ามาในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ หน่วยงานดงักล่าว คือ Agri Food & Veterinary Authority (AVA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง
พฒันาการแหง่ชาต ิ(Ministry of National Development - MND) ซึง่จะลงรายละเอียดในหวัข้อถดัไป 

สินค้าอาหารทุกชนิดท่ีน าเข้ามายังสิงคโปร์จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
Sale of Food Act (Food Regulations) (Chapter 283) ซึ่ ง เ ป็นกฎหมาย ท่ีก าหนดมาตรฐาน 
การน าเข้าอาหาร โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ น าเข้าอาหารมายังประเทศสิงคโปร์ทุกรายจะต้อง 
จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้าอาหารกับ AVA จึงจะมีสิทธิขออนุญาตน าเข้าอาหารได้ โดยการขออนุญาต
น าเข้าทกุครัง้สามารถด าเนินการผา่นระบบ TradeNet 

นอกจากการน าเข้าสินค้าอาหาร การผลิต และการขายสินค้าอาหารในสิงคโปร์ก็อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ AVA ตามกฎหมาย Sale of Food Act (Food Regulations) (Chapter 283)  
กฎระเบียบ ท่ี เ ก่ียว ข้องหลายฉบับถูกบัญญัติขึ น้มาภายใ ต้ รัฐบัญญัติดังกล่าว  อาทิ เช่น 
Food Regulations และ Sale of Food (Prohibition of Chewing Gum) Regulations เป็นต้น 

                                                   
๒๑๘ Section 13.—(1)  Any person residing in a welfare home may be required to engage in any suitable work for which the 
medical officer of the home certifies him to be capable of, either with a view to fitting him for an employment outside the 
welfare home or with a view to contributing to his maintenance in the welfare home. 
(2)  Any person residing in a welfare home who attends work outside the welfare home shall be deemed, while engaged 
in such employment, to be a resident of the welfare home. 
๒๑๙ Section 20.  The Minister may at any time order any person admitted to a welfare home to be discharged. 
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๓-๑๑๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

Sale of Food Act (Food Regulations) (Chapter 283) ถูกบงัคบัใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัด้านสขุอนามยั และคณุประโยชน์ตอ่สขุภาพของสินค้า รวมทัง้การก าหนดมาตรฐาน
สินค้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคสินค้า  โดยกฎหมายฉบับนีก้ าหนด
นิยามค าวา่ สินค้า ข้อห้ามในการขายสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั และไม่เหมาะส าหรับการบริโภคของมนษุย์ 
รวมทัง้สินค้าท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ติดฉลาก หรือติดฉลากอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วน อีกทัง้มีข้อ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าในสิงคโปร์จะต้องมีใบอนญุาตผลิตสินค้าด้วย 

มาตรา ๒ แห่ง Sale of Food Act (Food Regulations) (Chapter 283) ก าหนดว่า อาหาร 
รวมถึง เคร่ืองด่ืม หมากฝร่ัง และผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทัง้สารประกอบท่ีใช้เป็น
วตัถุดิบในกระบวนการประกอบอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน แต่ไม่รวมสตัว์ท่ีมีชีวิต อาหารสตัว์
และวตัถดุบิท่ีใช้ประกอบอาหารสตัว์ สารประกอบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตยา 

มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๕ ก าหนดห้ามไม่ให้ขายอาหารท่ีมีการปลอมปน โดยปราศจาก 
การแจ้งรายละเอียดกบัผู้ ซือ้ อาหารท่ีเข้าขา่ยเป็นอาหารท่ีมีการปลอมปน ได้แก่  

- อาหารท่ีผสมหรือมีส่วนประกอบของอาหารท่ีส่งผลให้คณุคา่ทางโภชนาการลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีไมไ่ด้มีสว่นประกอบท่ีแปลกปลอมนัน้  

- อาหารท่ีถูกสกัดหรือละเลยการใส่ส่วนประกอบท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอาหารท่ีไมไ่ด้ถกูสกดัสว่นประกอบท่ีมีประโยชน์นัน้ออกไป 

- อาหารท่ีถกูท าให้สว่นประกอบเจือจางเม่ือเทียบกบัอาหารท่ีบริสทุธ์ิตามปกตทิัว่ไป 

- อาหารท่ีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

- อาหารท่ีสง่ผลเสียตอ่สขุภาพ 

นอกจากนี ้Sale of Food Act (Food Regulations) (Chapter 283) ยงัห้ามขายอาหารท่ีไม่
เหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์๒๒๐ แต่ไม่ได้ระบุนิยามประเภทของอาหารท่ีไม่เหมาะสมกับ 
การบริโภคของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า อาหารท่ีไม่เหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์เป็น 
สว่นหนึง่ของอาหารท่ีมีสิ่งปลอมปน หรืออาหารท่ีมีสารต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด หรืออาหารท่ีมี
สว่นประกอบบางรายการในสดัสว่นเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

                                                   
๒๒๐ Section 15.  No person shall sell any food which is unsound or unfit for human consumption. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๑๑ 

นอกจากนี  ้กฎหมายยัง ให้การคุ้ มครองผู้ บ ริ โภคจากป้ายฉลากหรือการโฆษณาท่ี 
ไม่ถูกต้อง๒๒๑ จากสินค้าอาหารท่ีไม่ได้คณุภาพ หรือไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค๒๒๒ 
และจากสินค้าอาหารท่ีไม่ได้รับการผลิต จัดเตรียม เก็บรักษา และบรรจุหีบห่อท่ีไม่ได้เป็นไปตาม
เง่ือนไขด้านสขุอนามยั๒๒๓ 

กฎหมายอีกฉบบัท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร คือ Wholesome Meat and Fish 
Act (Chapter 349A) ซึ่งเป็นกฎหมายส าหรับการก ากับดูแลการฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร รวมทัง้ 
การประกอบ การบรรจุ การตรวจสอบ การน าเข้า การจ าหน่าย การขนถ่ายสินค้า และการส่งออก
สินค้าประเภทเนือ้สตัว์และปลา  

กฎหมาย  Wholesome Meat and Fish Act (Chapter 349A) ก า หนดใ ห้ กา รน า เ ข้ า
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเนือ้สตัว์จะต้องระบปุระเทศแหล่งก าเนิด และต้องได้รับใบอนญุาตจาก AVA ก่อน
การน าเข้ามาสิงคโปร์ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

(๑) ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัฟาร์ม โรงฆา่สตัว์ และโรงงานแปรรูปในกระบวนการผลิต 

(๒) ตรวจสอบฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปในประเทศน าเข้า ตามค าเชิญของ
หนว่ยงานในประเทศนัน้ ๆ 

(๓) กรณีท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว AVA จะออกใบอนญุาตและหมายเลขทะเบียนให้แก่ฟาร์ม 
โรงฆา่สตัว์ หรือโรงงานแปรรูปดงักลา่ว  

ส าหรับการน าเข้าสินค้าประเภทปลา อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากปลา สามารถน าเข้า
ประเทศสิงคโปร์ในหลายรูปแบบ อาทิ แช่แข็ง หรือบรรจกุระป๋อง เป็นต้น โดยไม่มีการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดเหมือนกรณีของการน าเข้าเนือ้สตัว์ โดยสินค้าท่ีผลิตจากปลาทะเลจะถูกตรวจสอบเฉพาะ
สารเคมีปนเปือ้น 

อย่างไรก็ตาม อาหารทะเลบางประเภทถูกห้ามน าเข้าประเทศสิงคโปร์ด้วยเหตผุลทางด้าน
ความปลอดภัยของสินค้า  และมีอาหารทะเลบางประเภท เช่น หอยนางรม สามารถน าเข้าจาก
ประเทศท่ี AVA ก าหนดไว้เท่านัน้ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส ไอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ 

                                                   
๒๒๑ Section 17.  No person shall sell any food which is labelled or advertised in a manner that is false, misleading or 
deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its value, merit or safety. 
๒๒๒ Section 18.  No person shall sell to the prejudice of the purchaser any food which is not of the quality or not of the 
nature, or not of the substance of the food demanded by the purchaser. 
๒๒๓ Section 19.  No person shall sell any food which is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored under 
insanitary conditions. 
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๓-๑๑๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

นิวซีแลนด ์สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา โดยการน าเข้าอาหารทะเลจะต้องแสดงใบรับรองด้าน
สขุอนามยัจากประเทศผู้สง่ออก เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจด้านความปลอดภยัของอาหาร 

สินค้าท่ีน าเข้ามา (ยกเว้นปลาท่ีถกูส่งตรงมาจากเรือประมง) จะต้องถกูบรรจใุนบรรจุภณัฑ์ท่ี
ตดิฉลาก ซึง่ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้ 

(๑) ค าบรรยายสินค้า 

(๒) ประเทศต้นก าเนิดสินค้า 

(๓) ย่ีห้อ (ถ้ามี) 

(๔) ช่ือสินค้า และวนัท่ีบรรจสุินค้า 

(๕) น า้หนกัสทุธิ 

ส าหรับเอกสารประกอบการตรวจสอบ ณ จดุตรวจสอบการน าเข้าประกอบด้วยรายละเอียด
หลายรายการ อาทิ ใบก ากบัสินค้า ใบอนญุาตน าเข้า ใบประกอบธุรกิจ ใบรับรองด้านสขุอนามยั เป็น
ต้น สว่นเอกสารส าหรับการผา่นดา่นศลุกากรจะต้องย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ี AVA ท่ีจดุตรวจสินค้าน าเข้า  

สินค้าท่ีต้องผา่นการตรวจสอบอยา่งเข้มงวด อาท ิหอยนางรม จะถกูส่งไปตรวจในห้องทดลอง 
(laboratory) ซึง่ใช้เวลาประมาณ ๗ - ๑๐ วนั  ในระหว่างนัน้ สินค้าจะไม่สามารถถกูส่งไปขายได้ หาก
ยงัไมผ่า่นการตรวจสอบในขัน้ตอนนี ้

ส่วนสินค้าท่ีไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าท่ี AVA จะท าการตรวจสอบ 
ท่ีจุดตรวจสินค้าน าเข้าตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น การตรวจสอบการน าเข้า  
การสุ่มตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในบรรจุภัณฑ์  การตัดสินใจในการอนุมัติสินค้าส าหรับ 
การบริโภค การไม่อนุมัติกรณีพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค หรือการตัดสินใจส่งกลับ 
ไปนอกประเทศ เป็นต้น 

๓.๖.๔ การคุ้มครองคุณภาพชีวิต  

ความปลอดภัยเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของสังคมท่ีมีคุณภาพ  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ 
ตรากฎหมายหลายฉบับเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเหตุร้ายท่ีสามารถป้องกันได้  เช่น อัคคีภัย และ 
การใช้สารพิษในท่ีสาธารณะ  นอกจากนี ้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในสังคมท่ีมีระดับ 
ความหลากหลายสงูและอาจมีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้มีการตรากฎหมายเพ่ือ
ป้องปรามการหมิ่นประมาทด้วย  

การน าเสนอในหัวข้อนีจ้ะแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อย่อย คือ การป้องกันอัคคีภัย การป้องกัน
อบุตัเิหตจุากการใช้วตัถมีุพิษ และการป้องปรามการหมิ่นประมาท 
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ก) การป้องกันอัคคีภัย 

ประกอบด้วยกฎหมายท่ีส าคัญ  ๒ ฉบับ  คือ  Fire Safety Act (Chapter 109A) และ 
Dangerous Fireworks Act (Chapter 72) 

สิงคโปร์มีการบงัคบัใช้กฎหมาย Fire Safety Act ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ในฐานะกฎหมายหลกัท่ี
ควบคมุด้านความปลอดภยัจากไฟส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยั และอาคารส านกังานในสิงคโปร์ รวมทัง้
การควบคุมการน า เ ข้ า  การจัด เ ก็บ  การขนส่งวัตถุ ไ ว ไฟ  โดยมีหน่วยกู้ ภัยของสิ งคโป ร์ 
ช่ือ Singapore Civil Defence Force (SCDF) ท าหน้าท่ีควบคมุและปฏิบตัิการ ภายใต้การก ากบัดแูล
ของ Ministry of Home Affair 

มาตรา ๒๐ ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ ประกอบการของอาคาร อาทิ บริษัท โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีพักอาศัยส่วนบุคคล ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี ้ต้องย่ืนขอ
ใบรับรองมาตรฐานอคัคีภยัท่ีเรียกวา่ “Fire Certificate”  

(๑) อาคารส านกังาน ท่ีมีพนกังานมากกวา่ ๒๐๐ คน 

(๒) โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีพนักงานอย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน หรือมีพืน้ท่ีใช้สอยอย่างน้อย 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสงูเกิน ๒๔ เมตร 

(๓) อาคารท่ีพักอาศัย ท่ีมีความสูงเกิน ๒๔ เมตร และ/หรือถูกก าหนดให้ติดตัง้ระบบ 
ทอ่เปียก ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ หรือระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง 

การก าหนดให้ต้องมีใบรับรองมาตรฐานนี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบป้องกนัอคัคีภยั และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยอยู่ภายใต้เง่ือนไขการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ และได้รับการตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบ  โดยใบรับรองดงักลา่วมีอาย ุ๑๒ เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบรับรอง และจะต้องย่ืนค าขอเพ่ือ
ตอ่อายใุบรับรองกบั SCDF อยา่งน้อย ๒ เดือน ก่อนท่ีใบรับรองปัจจบุนัจะหมดอาย ุ

บคุคลหรือผู้ประกอบการท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัตามกฎหมาย จะถกูลงโทษเป็นคา่ปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๖ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

นอกจากนี ้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีผู้คนเชือ้สายจีนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ประเพณีและ
วัฒนธรรมของจีนจึงเติบโตมาคู่กับสังคมสิงคโปร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจุดพลุและประทัด 
ในงานเทศกาลต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม การจุดพลุและประทัดจ านวนมากก่อให้เกิดปัญหา 
ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณะ เน่ืองจากมีผู้ ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายจากการจุดพลุและ
ประทดัในเทศกาลปีใหม่ของจีน ด้วยเหตนีุ ้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สิงคโปร์จึงเร่ิมมีแนวคิดในการก ากับ
ดแูล และควบคมุการจดุพลแุละประทดั แตก็่ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัมีผู้ ฝ่าฝืน
ข้อบงัคบัซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๑๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

กฎหมายเก่ียวกบัการจดุพลจุึงถกูปรับปรุงและบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในช่ือ Dangerous 
Fireworks Act (Chapter 72) ภายใต้การก ากบัดแูลของ Ministry of Home Affairs โดยมีการบญัญัติ
เพิ่มข้อห้ามเก่ียวกบัการจดุพลุ การน าเข้า การขาย การขนส่ง รวมทัง้เพิ่มบทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืน
ทัง้จ าและปรับ  

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นปีมงักรทองตามความเช่ือของชาวจีน มีการจดังาน
เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ท าให้มีการร้องเรียนเก่ียวกบัการจุดพลุและประทดัเพิ่มมากขึน้ รัฐสภาจึงมี
การพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายอีกครัง้เพ่ือยกเว้นและผ่อนปรนการจุดพลุและประทัดในช่วง
เทศกาลส าคัญเป็นกรณีพิเศษ อาทิ การอนุญาตให้จุดประทัดในช่วงการฉลองเทศกาลตรุษจีน 
ในเขตไชน่าทาวน์ โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และเพิ่มความระมดัระวงัให้มากขึน้เพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตุ  นอกจากนี ้การจดุประทดั
อาจได้รับการอนุญาตให้สามารถท าได้ในช่วงเทศกาลอ่ืน ๆ โดยขึน้อยู่กับความเหมาะสมและ 
ความปลอดภยัของสถานท่ีจดังาน 

ข) การป้องกันอุบัตเิหตุจากการใช้วัตถุมีพิษ 

สิงคโปร์มีการบงัคบัใช้ Poison Act (Chapter 234) เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือก ากบัดแูลการน าเข้า การครอบครอง การจ าหน่าย การผลิต การกกัตนุ และการขนส่งวตัถมีุพิษ
เพ่ือเป็นการป้องกันการลกัลอบหรือน าไปใช้ในทางท่ีผิด รวมทัง้มีการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ภายใต้ 
Poison Act เพ่ือควบคมุการใช้วตัถมีุพิษอยา่งเข้มงวด 

นิยามของวัตถุมีพิษ หมายความรวมถึง  สารประกอบท่ีก่อให้เกิดวัตถุมีพิษซึ่งมักจะ 
มีวัตถุประสงค์ในด้านเภสชักรรม รวมทัง้รายการวัตถุมีพิษท่ีถูกระบุไว้ในกฎหมาย ทัง้นี ้การน าเข้า  
การครอบครองเพ่ือจ าหน่ายวัตถุมีพิษ จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี ยกเว้นบางกรณี อาทิ  
การขายเพ่ือใช้โดยหน่วยงานของรัฐ การขายให้กับบุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
หรือวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทัง้บริษัทท่ีขายวตัถมีุพิษจะต้องตรวจสอบผู้ ซือ้ก่อนการขายว่ามี
ใบอนญุาตหรือไม ่ยกเว้นส าหรับบางกรณีท่ีระบไุว้ในกฎหมาย 

กฎหมายก าหนดให้บรรจุภัณฑ์ของวัตถุมีพิษต้องมีฉลากติดไว้  ซึ่งต้องประกอบด้วย
รายละเอียดของช่ือวตัถุมีพิษ ข้อบ่งใช้ คณุสมบตัิ และค าว่า วัตถุมีพิษ หรือค าอ่ืนท่ีสามารถอธิบาย
หรือบ่งชีคุ้ณลักษณะของสารมีพิษ  นอกจากนี ้การเก็บรักษาวัตถุมีพิษจะต้องเก็บไว้ในห้อง 
หรือตู้ ท่ีล็อคกุญแจอย่างมิดชิด  และเ ก็บในบรรจุภัณฑ์ท่ีปลอดภัยเ พ่ือป้องกันการ ร่ัวไหล  
หรือแตกหกัระหวา่งการขนสง่ และก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สาธารณชน 
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บทลงโทษส าหรับผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายนี ้ได้แก่ โทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และ
จ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี แล้วแตก่รณี 

ค) การป้องปรามการหมิ่นประมาท 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาทท่ีค่อนข้างเข้มงวด  
ในอดีตท่ีผ่านมา มีหนงัสือพิมพ์และนิตยสารตา่งชาติหลายราย เช่น International Herald Tribune 
The Economist หรือ Far Eastern Economic Review ท่ีถกูฟ้องหมิ่นประมาทโดยรัฐบาล ศาล หรือ
นกัการเมืองสิงคโปร์  และในหลายกรณี ศาลได้มีค าพิพากษาให้ส่ือเหลา่นีช้ดใช้คา่เสียหายให้แก่โจทก์ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการหมิ่นประมาทในสิงคโปร์สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๒ ส่วน คือ 
มาตรา ๔๙๙ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่มีบทบญัญัติว่าด้วยการหมิ่นประมาทท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากประมวลกฎหมายอาญาของสหราชอาณาจกัร และรัฐบญัญัติหมิ่นประมาทท่ีช่ือว่า Defamation 
Act (Chapter 75) ซึ่งระบุการด าเนินคดีเ พ่ือเอาผิดทางแพ่งเ ก่ียวกับการหมิ่นประมาท  โดย 
การพิจารณาคดีเดียวกันภายใต้กฎหมายฉบับนี  ้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นเอกเทศจาก 
กนัและกนั๒๒๔  

มาตรา ๔๙๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดค านิยามของการหมิ่นประมาทไว้ว่า   
“การพดู หรือเขียนท่ีมีเนือ้หาสาระท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงของผู้ อ่ืนโดยจงใจ หรือโดยท่ีมี
เหตุผล หรือข้อมูลท่ีควรทราบถึงความเสียหายดังกล่าว   ความเสียหายต่อช่ือเสียง หมายถึง  
การกล่าว หรือการตีพิมพ์ข้อความท่ีท าให้บุคคลอ่ืนสูญเสียภาพลักษณ์เก่ียวกับมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม ทางปัญญา หรือความนา่เช่ือถือ”  อนึง่ การตีพิมพ์ข้อความหมายรวมถึง การตีพิมพ์ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต ด้วย  การเอาผิดทางอาญาในประเด็นของการหมิ่นประมาทนัน้
จะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ ท่ีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทนัน้  “รู้” หรือ “ตัง้ใจ” หรือ “มีเหตุผลอันควร” 
วา่ค าพดูของตนจะท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 

นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญายังยกเว้นการกระท าท่ีไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท  
ไว้ ๑๐ ข้อ ดงันี ้

(๑)  การ เ ปิดเผยข้อเท็จจ ริง เ ก่ียวกับบุคคล  หากการ เ ปิดเผยข้อ เท็จจ ริงดังกล่าว 
เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

                                                   
๒๒๔ Section 21.  Nothing in this Act affects the provisions of the Penal Code (Cap. 224) or any other written law relating to 
criminal offences or applies to any prosecution for a criminal offence. 
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(๒) การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหนึ่ง รัฐใดท่ีเป็นไปด้วยความ
สจุริตใจ 

(๓) การแสดงความเห็นเก่ียวกับการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นสาธารณะ  
ท่ีเป็นไปด้วยความสจุริตใจ 

(๔) การตีพิมพ์รายงานการด าเนินคดีของศาลยุติธรรม  (proceedings) หรือกระบวน 
การรัฐสภา หรือผลของการด าเนินการ หากรายงานดงักลา่วเป็นข้อเท็จจริง  

(๕) การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจเก่ียวกับคดีท่ีมีการตัดสินแล้วโดยศาลยุติธรรม  
หรือเก่ียวกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัคดี ไมว่า่จะเป็นโจทก์ จ าเลย พยาน ฯลฯ 

(๖) การวิจารณ์ผลงานของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือการวิจารณ์บุคคลนัน้ ๆ หากบุคคล
ดงักลา่วได้เปิดเผยผลงานดงักลา่วเพ่ือให้สาธารณชนประเมิน 

(๗) การติเตียนการกระท าของผู้ ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาโดยผู้ บังคับบัญชา  ซึ่งมีอ านาจ 
ท่ีบญัญตัไิว้ตามกฎหมาย หรือก าหนดไว้ในนิตกิรรมสญัญา 

(๘)  การแ จ้ง เ ตือนบุคคลหนึ่ ง บุคคลใดใ ห้ระมัดระวัง อีกบุคคลหนึ่ ง โดยสุจ ริต ใจ 
เพ่ือผลประโยชน์แก่บคุคลท่ีต้องการแจ้งเตือน 

(๙) การกล่าวหาบุคคลหนึ่งโดยสุจริตใจ เพ่ือท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ท่ีถูกกล่าวหา 
ของผู้ อ่ืน หรือของสาธารณะ 

(๑๐) การกล่าวหาโดยสุจริตใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ท่ีมีอ านาจทางกฎหมายเหนือ 
บคุคลหนึง่ 

จากบทบญัญัติทัง้ ๑๐ ข้อจะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายอาญาให้ความส าคญัแก่ “ความเห็น
โ ด ย สุ จ ริ ต  ( in good faith)” ข อ ง ผู้ ท่ี ถู ก ก ล่ า ว ห า ว่ า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท  โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ว่ า 
สิ่งท่ีกล่าวถึงนัน้จะต้องมีข้อเท็จจริงหรือครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้มีลกัษณะท่ีเป็นมิตรกับส่ือมวลชน   
การละเมิดบทบัญญัติว่าด้วยการหมิ่นประมาทในประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว  มีโทษปรับ 
แล้วแตก่รณี หรือโทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

การหมิ่นประมาทอาจถือว่าเป็น  “การละเมิด” สิทธิของผู้ อ่ืน ซึ่งมีบทลงโทษทางแพ่ง 
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และภายใต้กฎหมาย Defamation Act (Chapter 75)  
ในการฟ้องหมิ่นประมาททางแพง่นัน้ โจทก์จะต้องพิสจูน์ ๓ ข้อ ดงันี ้ 

(๑) ข้อความท่ีจ าเลยกลา่วมีลกัษณะท่ีเป็นการหมิ่นประมาท 

(๒) ข้อความดงักลา่วหมายถึงโจทก์ 
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(๓) ข้อความดงักลา่วได้มีการส่ือสารตอ่ไปยงับคุคลท่ีสาม  

เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายจึงขึน้อยู่กับค าพิพากษาในอดีต  ซึ่งค าตัดสินของศาลในคดีหมิ่นประมาทท่ีถือเป็น 
การละเมิดท่ีผ่านมานัน้ ค่อนข้างไม่เป็นมิตรต่อส่ือมวลชนและไม่เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์
นักการเมือง หรือการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของภาครัฐเท่าใดนัก  ตัวอย่างเช่น ในอดีต 
Far Eastern Economic Review ถูกด าเนินคดีหมิ่นประมาทและต้องเสียค่าปรับมูลค่าสูง เน่ืองจาก
บรรณาธิการของนิตยสารรายเดือนดงักล่าวเขียนในเชิงค าถามว่า “เหตใุดรัฐบาลสิงคโปร์จึงต้องใช้
มาตรการคุม เ ข้มนิ ตยสาร ราย เ ดื อน ท่ี มี ผู้ อ่ าน ในประ เทศ เ พี ย ง แค่  ๑ ,๐๐๐  คน  และ 
มีการจ้างงานเพียง ๓ คน ทัง้ท่ีสิงคโปร์ก็เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางการเมืองสงูและร ่ารวยแล้ว”   

การ ท่ีกฎหมาย มีลักษณะไม่ค่อยเ อื อ้ต่อการวิพากษ์วิจารณ์นัน้  มีสาเหตุมาจาก 
วิธีการตีความ เชน่  (๑) การตีความวา่ข้อความใดมีลกัษณะเป็นการหมิ่นประมาทนัน้ อาจตีความตาม
นยัในการน าเสนอข้อความดงักล่าวก็ได้ ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นการตีความตามตวัอกัษรเท่านัน้  (๒) 
การวิจารณ์หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดอาจถือเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนัน้ ๆ ก็
ได้ หากผู้อ่านทัว่ไปสามารถตีความได้ว่าเป็นการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหน่วยงานดงักล่าว
โดยเฉพาะ หรือ (๓) การใช้ค าอย่างไม่ระมดัระวงั การน าเสนอข้อมลูท่ีผิดพลาดจากความไม่รอบคอบ
ท่ีท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดนัน้ ไม่สามารถเป็นข้ออ้างในกรณีถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้  ในขณะเดียวกัน  
ข้อความท่ีอาจไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาท หากแต่ท าให้เสียหาย เช่น การลงข่าวว่าแพทย์รายหนึ่งได้
เกษียณจากการปฏิบัติหน้าท่ีแล้วมีผลท าให้แพทย์นัน้สูญเสียรายได้ ผู้ ท่ีลงข่าวจะมีความผิดทาง
ละเมิดท่ีเก่ียวกบัการกลา่วท่ีเป็นเท็จท่ีมีผลเสียหายแทน (malicious falsehood) 

 การหมิ่นประมาทแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ การหมิ่นประมาทท่ีมีผลกระทบอย่างถาวร 
(libel) เช่น การหมิ่นประมาทในรายการวิทยุ โทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ์ (มาตรา ๓ แห่ง Defamation 
Act) และการหมิ่นประมาททางวาจาท่ีมีลักษณะชั่วคราว เช่น การแสดงท่าทางท่ีเป็นการดูหมิ่น 
(slander) เป็นต้น การหมิ่นประมาทท่ีมีการตีพิมพ์ แพร่ภาพ หรือกระจายเสียงสู่สาธารณชนถือว่าเป็น
การกระท าท่ีมีผลส าเร็จแล้ว โจทก์ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายต่อช่ือเสียงหรือภาพพจน์  
ในขณะท่ีการหมิ่นประมาททางวาจานัน้โจทก์จะต้องพิสูจน์ความเสียหาย ยกเว้นใน ๓ กรณี ซึ่ง
ก าหนดไว้ใน Defamation Act (Chapter 75) ได้แก่  

(๑) การดหูมิ่นสตรีท่ีเก่ียวกบัความไมบ่ริสทุธ์ิ หรือการผิดประเวณี (มาตรา ๔)  

(๒) การดหูมิ่นท่ีมีผลกระทบตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ วิชาชีพ และช่ือเสียงทางธุรกิจ (มาตรา ๕) 
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(๓) การดูหมิ่นต าแหน่ง  หรือกล่าวแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จ  โดยมีเจตนาท่ีไม่ดี  หรือ 
มีวตัถปุระสงค์ในการสร้างความเสียหายทางการเงินให้แก่จ าเลย (มาตรา ๖) 

นอกจากนี ้กฎหมายยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อกล่าวหาการหมิ่นประมาท
ดงันี ้

(๑) ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาข้อความท่ีเป็นการหมิ่นประมาทตัง้แต่  ๒ ข้อความ ขึน้ไป 
ผู้ถกูกลา่วหาไมจ่ าเป็นต้องพิสจูน์วา่ทกุข้อความเป็นความจริง หากข้อความท่ีไม่สามารถพิสจูน์ได้มิได้
มีผลให้เกิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงอย่างมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงข้อความอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความจริง 
(มาตรา ๘ แหง่ Defamation Act) 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่า ข้อความท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง และส่วนท่ีเป็น
ความเห็นมีลกัษณะท่ีเป็นการหมิ่นประมาท ผู้ถกูกลา่วหาไม่จ าเป็นต้องพิสจูน์ความจริงของส่วนท่ีเป็น
การกล่าวหาเก่ียวกบัประเด็นท่ีเป็นข้อเท็จจริง หากส่วนท่ีเป็นความเห็นมีความสมเหตสุมผล (มาตรา 
๙ แหง่ Defamation Act) 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ ถูกกล่าวหาได้ขอโทษเพ่ือท่ีจะเยียวยาความเสียหาย โดยจะต้อง
ด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการฟ้องคดี  หรือในกรณีท่ีมีการตีพิมพ์ข้อความท่ีเป็น
การหมิ่นประมาทในส่ือสิ่งพิมพ์  ผู้ถกูกล่าวหาสามารถขอโทษโดยการลงโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์นัน้ได้ 
(มาตรา ๑๐ แหง่ Defamation Act) หรือในส่ือท่ีแพร่ภาพกระจายเสียง (มาตรา ๑๓ แห่ง Defamation 
Act) 

นอกจากนีแ้ล้ว  กฎหมายได้ก าหนดลกัษณะของข้อความท่ีตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ท่ีได้รับสิทธิ
พิเศษท่ีไมต้่องอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาท่ีไปของข้อความ ได้แก่ 

(ก) การรายงานท่ีเป็นธรรมและแม่นย า (fair and accurate reporting) ของการรายงานต่อ
สาธารณะของรัฐสภา องค์กรระหว่างประเทศท่ีสิงคโปร์เป็นภาคี งานสมัมนาท่ีสิงคโปร์ส่งตวัแทนเข้า
ร่วม ศาล หนว่ยงานใด ๆ ท่ีได้รับการมอบหมายในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณชน 

(ข) เอกสารของราชการท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้ต้องเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

(ค) การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ของหนว่ยงานภาครัฐท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  

อยา่งไรก็ดี  สิทธิพิเศษดงักลา่วไมไ่ด้ให้การคุ้มครองการตีพิมพ์ข้อมลูหรือเอกสารเหล่านีโ้ดยมี
เจตนาท่ีไมดี่ หรือการตีพิมพ์ข้อความท่ีโจทก์ได้แจ้งล่วงหน้าว่ามีลกัษณะหมิ่นประมาท หากแตจ่ าเลย
ไม่ได้ด าเนินการแก้ไข (มาตรา ๑๒ แห่ง Defamation Act) และไม่คุ้มครองการโฆษณาหาเสียงใน 
การเลือกตัง้ทุกระดบั (มาตรา ๑๔ แห่ง Defamation Act) ทัง้นีโ้จทก์และจ าเลยสามารถท าความตก
ลงล่วงหน้าท่ีระบุให้จ าเลยไม่ต้องรับผิดตามข้อหาหมิ่นประมาท ยกเว้นในกรณีท่ีจ าเลยตระหนกัว่า 
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ข้อความท่ีมีการเผยแพร่นัน้มีลกัษณะท่ีเป็นการหมิ่นประมาท และไม่สามารถชีแ้จงเหตผุลอนัสมควร
ได้ 

๓.๖.๕ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

การน าเสนอในหวัข้อนีป้ระกอบด้วยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ๔ หนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) Ministry of Social and Family Development (MSF) 

Ministry of Social and Family Development (MSF) ห รื อ ก ร ะ ท ร ว ง พัฒ น า สั ง ค ม 
และครอบครัวของสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลท่ีเพิ่งถูกปรับโครงสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พ ร้ อมกั บ  MCI เ ดิ ม ที นั น้  MSF มี ช่ื อ ว่ า  Ministry of Community Development, Youth and 
Sports๒๒๕ การปรับโครงสร้างและการเปล่ียนช่ือบ่งบอกถึงความส าคัญของการสนับสนุนให้  
ชาวสิงคโปร์มีครอบครัว เน่ืองจากสิงคโปร์เผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดท่ีต ่าท่ีสุดในอาเซียน  
การท่ีประชาชนของสิงคโปร์ไม่ต้องการสร้างครอบครัวและน าไปสู่อัตราการเกิดท่ีต ่าดังกล่าว  
ก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สิงคโปร์ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ   ดังนัน้ หน้าท่ีหลักของ MSF  
จงึเป็นการสง่เสริมให้ชาวสิงคโปร์มีครอบครัวมากขึน้ 

อย่างไรก็ดี MSF ยังถือเป็นกระทรวงขนาดเล็ก  โครงสร้างของ MSF จึงประกอบด้วย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ปลดักระทรวง ๒ คน และรองปลดักระทรวง โดยแบง่ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดงันี ้

(๑) ฝ่ายสนบัสนนุและพฒันาสงัคม (Social Development and Support) 

(๒) ฝ่ายสนบัสนนุและพฒันาครอบครัว (Family Development and Support) 

(๓) ฝ่ายสนบัสนนุองค์กร (Corporate Support) 

ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วว่า อ านาจหน้าท่ีหลกัของ MSF คือ การพฒันาสงัคมและสถาบนัครอบครัว 
โดยการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่คนในสังคม รวมถึงการบริหารจัดการบ้านพักสวัสดิการ
ส าหรับคนยากไร้ ภายใต้ Destitute Persons Act ด้วย 

(ข) Ministry of Home Affairs (MHA) 

Ministry of Home Affairs (MHA) หรือกระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์  ก่อตัง้ขึน้ในปี  
พ.ศ. ๒๕๐๒ เม่ือสมัยท่ีสิงคโปร์ยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแต่มีอ านาจในการปกครอง
ตนเองภายใน เม่ือสิงคโปร์กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระจึงถูกแทนท่ีด้วย Ministry of Interior and 

                                                   
๒๒๕ Ministry of Social and Family Development, “About MSF,” http://app.msf.gov.sg/About-MSF (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗). 

http://app.msf.gov.sg/About-MSF


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๒๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

Defence ก่อนท่ีกระทรวงดงักล่าวจะถูกปรับโครงสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดย MHA ถูกแยกออกมา
เป็นกระทรวงในปัจจบุนั๒๒๖ 

โครงสร้างของ MHA ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ๒ 
คน ปลดักระทรวง และรองปลดักระทรวง ๓ คน  หนว่ยงานภายใต้ MHA มีดงันี ้

(๑) Central Narcotics Bureau (CNB) 

(๒) Immigration and Checkpoints Authority (ICA) 

(๓) Internal Security Department (ISD) 

(๔) Singapore Civil Defence Force (SCDF) 

(๕) Singapore Police Force (SPF) 

(๖) Singapore Prison Service (SPS) 

อ านาจหน้าท่ีของ MHA ครอบคลมุกิจการภายในทัง้หมด ตามหน่วยงานในสงักัดท่ีน าเสนอ
ด้านบน โดยสามารถแบง่ออกเป็น ๔ ด้านใหญ่ ดงันี ้

(๑) ความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety and Security) 

(๒) การเข้าเมือง (Immigration) 

(๓) การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (Civil Defence) 

(๔) ยาเสพตดิ (Drugs and Rehabilitation) 

(ค) Medifund Advisory Council (MAC) 

Medifund Advisory Council (MAC) หรือสภาท่ีปรึกษากองทนุรักษาพยาบาลเป็นหน่วยงาน
ท่ีก่อตัง้ขึ น้ภายใต้กฎหมาย  Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act (Chapter 
173A) ท่ีตราขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้านการแพทย์และสาธารณสขุ
ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีแหลง่เงินทนุจากกระทรวงการคลงั (Ministry of Finance)  

MAC มีท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ อ านาจหน้าท่ีของ MAC 
ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๗ แห่ง Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act (Chapter 
173A) ก าหนดให้ MAC ร่างข้อเสนอการใช้งบประมาณรายได้ของกองทุน  Medifund คู่มือระบุ
                                                   
๒๒๖ Ministry of Home Affairs, “Our Heritage,” http://www.mha.gov.sg/basic_content.aspx?pageid=124 (สืบค้นเม่ือ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗). 

http://www.mha.gov.sg/basic_content.aspx?pageid=124
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๒๑ 

คุณสมบัติของผู้ ป่วยท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน และคู่มือบริหารจัดการบัญชีกองทุนต่อ
รัฐมนตรีฯ โดยมีคณะกรรมการ (Medifund Committees) รับผิดชอบเร่ืองการด าเนินการ พิจารณา 
และอนุมัติว่าผู้ ป่วยคนใดมีคุณสมบัติในการได้รับความช่วยเหลือตามข้อเสนอและคู่มือท่ีร่างขึน้  
(มาตรา ๑๔) 

(ง) Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) 

Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ถูกก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกฎหมาย 
Agri-Food and Veterinary Authority Act (Chapter 5) ในฐานะหน่วยงานภายใต้  Ministry of 
National Development (MND) ท าหน้าท่ีก ากับดแูลด้านอาหาร สตัว์ และพืชในสิงคโปร์ โดยเดิมที
หน้าท่ีดงักล่าวเป็นของ Primary Production Department (PPD) ซึ่งก่อตัง้ครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เม่ือครัง้สิงคโปร์ยงัพึ่งพาภาคเกษตรกรรม๒๒๗  เม่ือประเทศได้พฒันาไปจนไม่มีเนือ้ท่ีเพียงพอส าหรับ
การท าเกษตรกรรมอีกต่อไป  AVA จึงถือก าเนิดขึน้แทนท่ี PPDพร้อมด้วยหน้าท่ีใหม่ คือ ก ากับดแูล
ความปลอดภยัในอาหารและสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตร (agri-trade) 

มาตรา  ๕  แห่ ง  Agri-Food and Veterinary Authority Act (Chapter 5) ร ะบุ ใ ห้  AVA 
ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาประเทศ (MND) 
ดงัตอ่ไปนี ้

 (๑) ประธานคณะกรรมการ  

(๒) รองประธานคณะกรรมการ และ 

(๒) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๒ คน  

มาตรา ๑๑ แห่ง Agri-Food and Veterinary Authority Act (Chapter 5) ระบอุ านาจหน้าท่ี
ของ AVA ไว้ดงันี ้

(๑) ก ากบัดแูลความปลอดภยัและความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่อาหารในสิงคโปร์ 

(๒) สง่เสริมและก ากบัดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องสตัว์ สตัว์น า้ และพืช 

(๓) ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และก ากับดูแลการผลิต การซือ้ขายอาหารและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรมและปศสุตัว์ 

                                                   
๒๒๗ Agri-Food and Veterinary Authority, “History,” http://www.ava.gov.sg/AboutAVA/History/ (สืบค้นเม่ือ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗). 

http://www.ava.gov.sg/AboutAVA/History/
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๓-๑๒๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๔) พัฒนา จดัการ และก ากับดูแลสวนเทคโนโลยีการเกษตร (agrotechnology park) 
สวนเทคโนโลยีชีวเกษตร (agri-biotechnology park) อุทยานการเพาะเลีย้ง 
สตัว์น า้ตามแนวชายฝ่ัง (mari-culture park) ท่าเทียบเรือประมง (fishing harbour) 
และสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรมและปศสุตัว์ 

(๕) สง่เสริมการพฒันาภาคอาหารเกษตรและปศสุตัว์ 

(๖) ให้ค าแนะน าและจัดท าข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับอาหารเกษตร  
และปศสุตัว์ 

(๗) เป็นตัวแทนรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศในเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับอาหารเกษตร  
และปศสุตัว์ 

(๘) อ านาจหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

โดยสรุป สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กและมีข้อจ ากดัด้านทรัพยากร การพฒันาประเทศ
ในช่วง ๕๐ ปี ท่ีผ่านมา ล้วนเป็นไปได้เพราะทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี สิงคโปร์
ก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้ สูงอายุเน่ืองจากจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลง  ท าให้รัฐบาลต้อง
เตรียมพร้อมรับมือความท้าทายดังกล่าว โดยการตัง้กองทุนและคณะกรรมการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ 
รวมทั ง้ ส ร้ างสังคมใ ห้ มีความปลอดภัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิ ต ท่ี ดี  โดยอาศัยทั ง้ 
การออกกฎหมายและจดัตัง้หนว่ยงานขึน้ตามความเหมาะสม 

๓.๗ กฎหมายเกี่ ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและพยายามรับมือ  
การพัฒนาประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมท่ีผ่านมาท าให้สิงคโปร์เห็นปัญหามลภาวะทางเสียง   
ทางน า้ ทางดิน และทางอากาศท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักร  และยังมีของเสีย 
และสิ่งปฏิกลูจากโรงงานและสถานประกอบการ การเป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะท า
ให้สิงคโปร์ไม่มีทางเลือกอ่ืน  นอกจากต้องจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเ ร่งด่วน 
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด าเนินต่อไปได้  ดังนัน้ 
รัฐบาลสิงคโปร์จึงออกกฎหมายหลายฉบบัเพ่ือก ากบัดแูลและส่งเสริมการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ในประเทศ 

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอกฎหมายเ ก่ียวกับการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่ง 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๒๓ 

การน าเสนอเป็น ๓ หวัข้อ ได้แก่ การส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและ
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๗.๑ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์มี  ๒ ฉบบั คือ 
Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A) และ Environmental Public 
Health Act (Chapter 95) 

Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A) ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร า ขึ น้ 
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือควบคุมปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยก าหนดมาตรการ 
ในการป้องกันมลพิษ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมี National Environment Agency (NEA) สงักดักระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้(Ministry 
of the Environment and Water Resources) เป็นหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และมี 
กรมควบคมุมลพิษ (Pollution Control Department) ท าหน้าท่ีออกใบอนญุาตในการปล่อยมลพิษแก่
ผู้ประกอบการหรืออตุสาหกรรม 

NEA มีอ านาจตามมาตรา ๓๙ ในการระงับการปฏิบัติการของสถานประกอบการหรือ
อตุสาหกรรมใด ๆ ท่ีตรวจสอบพบหรือสงสยัว่า มีผลกระทบตอ่สาธารณสขุ ความปลอดภยัสาธารณะ 
และสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลาตามท่ีอธิบดี NEA เห็นสมควร และสามารถออก
ค าสัง่ให้ผู้กระท าผิดรับผิดชอบด้วยการท าความสะอาดมลภาวะท่ีได้สร้างขึน้ หากฝ่าฝืนต้องโทษปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หากกระท าผิด
ตอ่เน่ืองจะถกูปรับไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่วนั นบัจากวนัท่ีถกูตดัสินวา่กระท าผิด 

Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A) แบ่งมาตรการ เ พ่ื อ
ควบคมุมลพิษทางสิ่งแวดล้อมออกเป็นด้านตา่ง ๆ เช่น มาตรการควบคมุมลพิษทางอากาศ (มาตรา 
๑๐ ถึงมาตรา ๑๔) มลพิษทางน า้ (มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๙)  มลพิษทางดิน (มาตรา ๒๐)  สสารท่ี
เป็นอนัตราย (มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๗) และมลพิษทางเสียง (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๐) รวมไปถึง
มาตราท่ีควบคมุโรงงาน และการออกหรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน (มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๙) 
การบงัคบัใช้กฎหมาย (มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๐) และมาตรการลงโทษส าหรับการกระท าผิดอ่ืน 
(มาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๗๗)  

ในส่วนนีจ้ะแบ่งการน าเสนอออกเป็น ๕ หัวข้อย่อย ได้แก่ การรักษาสภาพแวดล้อม 
ทางอากาศ ทางน า้ ทางดนิ ทางเสียง และการสง่เสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชน ดงันี ้
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๓-๑๒๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(ก) การรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศ 

ด้วยจุดมุ่งหมายท่ีจะลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยประเทศใด
ประเทศหนึ่ง NEA จึงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลด
มลพิษทางอากาศหลายครัง้  อาทิเช่น ร่วมให้สัตยาบันกับสหประชาชาติเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐   
เข้าร่วมสนธิสญัญาเกียวโต (Kyoto Protocol) เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ค าปฏิญาณในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๑๖ ตอ่ท่ีประชมุ UNFCCC Climate Change Conference ท่ีเมือง
โคเปนเฮเกนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓   

เชน่เดียวกบัในหลายประเทศ โรงงานอตุสาหกรรมและยานพาหนะถือเป็นแหล่งท่ีผลิตมลพิษ
ทางอากาศในปริมาณสงูท่ีสดุ อีกทัง้อคัคีภยัท่ีเกิดขึน้จากป่าไม้และครัวเรือนได้สง่ผลกระทบตอ่มลพิษ
ทางอากาศท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศ และด้วยลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นเกาะ และขนาดเมืองท่ีคอ่นข้างเล็ก
ซึ่งส่งผลให้ประชากรอยู่อาศยักันอย่างหนาแน่น สิงคโปร์จึงมีนโยบายควบคมุและป้องกันไม่ให้เกิด
มลพิษทางอากาศขึน้ในพืน้ท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดยเร่ิมตัง้แต่การวางผงัเมืองและแผนอตุสาหกรรม 
การออกกฎหมายข้อบงัคบัท่ีเข้มงวด และมีการตรวจวดัคณุภาพของอากาศอยู่เสมอ ท าให้สิงคโปร์มี
คณุภาพอากาศท่ีดีกว่าหลายประเทศในเอเชีย และมีคุณภาพดีท่ีใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว
อยา่งประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา โดยวดัได้จากคา่ PSI (Pollutant Standards Index) ซึ่งสงูถึง
ร้อยละ ๙๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

NEA มีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานของปริมาณของก๊าซมลพิษต่าง  ๆ ท่ีสามารถปล่อยได้ 
(Emission Standards) ด้วยการออกมาตรการ ท่ีสอดคล้องกับคู่มือควบคุมคุณภาพอากาศ 
ขององค์การอนามยัโลก (World Health Organisation Air Quality Guidelines หรือ WHO AQGs) 
ยานพาหนะทกุประเภทถกูควบคมุการปลอ่ยควนัเสียไว้อย่างเข้มงวด โดยต้องผ่านมาตรฐาน Euro IV 
(หรือ JPN 2005) และ Euro V (หรือ JPN 2009) ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนถนนได้ ทัง้นี ้
หลงัจากได้รับอนญุาตให้ใช้งานได้แล้ว ยานพาหนะทกุประเภทต้องได้รับการตรวจสอบการปล่อยควนั
เสียตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

มาตรการรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศท่ีส าคัญ คือ การระบุให้ผู้ ท่ีประกอบกิจการ 
หรืออุตสาหกรรมต้องติดตัง้และดูแลอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยต้องท าให้มั่นใจว่า
อปุกรณ์ท่ีตดิตัง้เป็นอปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี๒๒๘ และการห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ

                                                   
๒๒๘ Section 10.—(1)  The occupier of any industrial or trade premises shall maintain any fuel burning equipment and any 
air pollution control equipment installed in or on the premises in an efficient condition. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๒๕ 

หรืออตุสาหกรรม ปล่อยหรือเป็นต้นเหตขุองการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐาน ปริมาณ 
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะอตุสาหกรรม ในกรณีท่ียงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานดงักล่าว
ไว้ ผู้ประกอบการต้องด าเนินกิจการหรืออตุสาหกรรมโดยใช้เคร่ืองมือท่ีอธิบดี NEA พิจารณาแล้วเห็น
วา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการป้องกนัมลพิษทางอากาศ๒๒๙  

(ข) การรักษาสภาพแวดล้อมทางน ้า 

เน่ืองจากสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรน า้ ท าให้รัฐบาลต้องเข้มงวดในการป้องกัน 
และดแูลปัญหามลพิษทางน า้ รวมถึงคณุภาพของระบบปล่อยของเสียทางท่อระบายน า้ อีกทัง้ยงัมี
การควบคุมมลพิษทางดินควบคู่กันเพ่ือรักษาคุณภาพแหล่งน า้ใต้ดิน จึงมีการควบคุมปริมาณ 
การใช้ยาก าจัดศัตรูพืชให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีใช้ควบคุมมลพิษ 
ทางน า้สามารถอา่นได้จากเว็ปไซต์ของ NEA  

Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A) ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีใช้ควบคมุมลพิษทางน า้ไว้ ดงันี ้

                                                                                                                                                      
(2)  The occupier of any industrial or trade premises shall ensure that any air pollution control equipment installed in or on 
the premises is working in a proper and efficient manner whenever the industrial plant or fuel burning equipment is being 
used. 
(3)  Any occupier who fails to comply with subsection (1) or (2) shall be guilty of an offence. 
๒๒๙ Section 11.—(1)  Any owner or occupier of any industrial or trade premises who causes, permits or allows the 
emission of dark smoke from a chimney of, or used in connection with, those premises shall be guilty of an offence. 
(2)  This section shall not apply to the emission of dark smoke from any chimney lasting for not longer than such periods 
as may be prescribed and subject to any prescribed limitations. 
Section 12.—(1)  Any owner or occupier of any industrial or trade premises who conducts any trade or industrial process, 
or operates any fuel burning equipment or industrial plant in or on the premises in such manner as to cause, permit or 
allow the emission of air impurities in excess of the standard of concentration or rate of emission prescribed in respect of 
that industry, process, fuel burning equipment or industrial plant shall be guilty of an offence. 
(2)  Where any such standard has not been so prescribed, it shall be the duty of the owner or occupier of any industrial or 
trade premises to conduct any trade or industrial process or operate any fuel burning equipment or industrial plant in or 
on the premises by the best practicable means available as may be necessary to prevent or minimise air pollution. 
(3)  If any dispute arises as to the best practicable means available for the purposes of subsection (2), it shall be 
determined by the Director-General. 
(4)  The Director-General may, in respect of a specified period of time, by notice in writing require the owner or occupier 
of any industrial or trade premises to ensure that any air impurity exceeding a specified amount shall not be emitted 
during that period. 
(5)  The Agency may, with the approval of the Minister, by regulations provide for the control or prohibition of the emission 
of air impurities from any other source. 
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๓-๑๒๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๑) ห้ามปล่อยของเสียจากการประกอบธุรกิจหรืออตุสาหกรรม น า้มนั หรือสารเคมีลงแหล่ง
น า้หรือพืน้ดินโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (written permission) จากอธิบดี NEA 
(มาตรา ๑๕) หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งให้พักกิจการหรืออุตสาหกรรมนัน้ จนกว่าจะพ้นข้อกล่าวหา 
นอกจากนี ้ผู้ ท่ีพบเห็นการกระท าผิดต้องรีบแจ้งต่ออธิบดี NEA ทันที มิฉะนัน้อาจต้องโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(๒) โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ปล่อยของเสีย (trade effluent) สามารถปล่อยของเสียได้ตาม
ปริมาณท่ีก าหนด หลงัจากได้รับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๕ แล้วเท่านัน้ และผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตให้
ปลอ่ยของเสียลงสูแ่หลง่น า้หรือพืน้ดินได้ ยงัคงต้องปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัท่ีอธิบดี NEA ก าหนด 
(มาตรา ๑๖) ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ ใดปล่อยของเสีย หรือเป็นต้นเหตุท าให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน า้ในผืนดิน 
(มาตรา ๑๗) หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

(๔) อธิบดี NEA มีอ านาจในการออกค าสัง่ให้บคุคลใดท่ีปล่อย ระบายหรือทิง้ ของเสีย น า้มนั 
สสารอันตราย วัตถุเคมี  หรือมลพิษอ่ืน ๆ ลงสู่แหล่งน า้  ผืนดิน หรือทะเล ต้องจัดเก็บและ 
ท าความสะอาดสิ่งเหล่านัน้ภายในเวลาท่ีอธิบดีเห็นสมควร (มาตรา ๑๘) ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับ 
ไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(๕) เพ่ือป้องกันมลพิษทางน า้  ผู้ ประกอบกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกักเก็บ 
หรือขนสิ่งมีพิษทางน า้ ต้องปฏิบตัติามบทบญัญตัใินมาตรา ๑๙ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 มีระบบการกกัเก็บ ปฏิบตักิาร หรือกระบวนการเพ่ือป้องกนัมลพิษทางน า้ 

 สร้างหรือติดตัง้อุปกรณ์กักเก็บและเคล่ือนย้ายสารเคมี (spill containment 
facilities) 

 ใช้ถงั เรือ หรือรถบรรจ ุท่ีออกแบบและสร้างอย่างถกูต้องตามมาตรฐาน 

 ติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัการร่ัวไหล หรือการปล่อยมลพิษออกจากถัง เรือ หรือรถ
บรรจ ุ

 ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจสอบและตรวจจบัการร่ัวไหลของมลพิษ 

 มีการทดสอบและรายงานผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานของ
อปุกรณ์ข้างต้นและ 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๒๗ 

 สง่แผนปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน เช่น มี
สารเคมีร่ัวไหล 

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูปรับไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ค) การรักษาสภาพแวดล้อมทางดนิ 

การควบคุมมลพิษทางดิน (Land Pollution Control) อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ NEA ซึ่ง
สามารถออกข้อบงัคบัท่ีได้รับการอนมุตัโิดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้เพ่ือ
ควบคมุการกระท าใด ๆ อนัอาจก่อให้เกิดมลพิษในดนิ หรือดนิเป็นพิษ 

ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะและมีทรัพยากรดินและน า้ท่ีจ ากดั สารเคมีท่ีปล่อยทิง้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า ๒,๐๐๐ โรง ในสิงคโปร์จึงนับเป็นอนัตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคมุมลพิษ (PCD) จึงมีแผนและนโยบายในการควบคมุและบริหารจดัการสารเคมีและของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัง้แต่การออกแบบขัน้ตอนการผลิตและควบคุมอุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจจบัการร่ัวไหล หรือการปล่อยสารเคมีท่ีโรงงานอตุสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการวิจยัและการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจดัการของเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม  โดย
มาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัในการควบคมุสสารอนัตรายจากแหลง่อตุสาหกรรมมีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรา  ๒๒ ถึ งมาตรา  ๒๕ ห้ามมิ ใ ห้ มีการน า เ ข้า  ผลิต  และจัดจ าหน่ ายสสาร 
ท่ีเป็นอันตราย โดยไม่มีใบอนุญาตท่ีออกโดยอธิบดี NEA และไม่สามารถโอนสิทธ์ิการเป็นเจ้าของ
ใบอนุญาตให้ผู้ อ่ืนได้ และหากพบว่าการจัดเก็บ การใช้ หรือการกระท าใด ๆ โดยมีการใช้สสาร 
ท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของสาธารณะ อธิบดีสามารถออกค าสั่งให้ 
พักกิจการจนกว่าจะพ้นข้อกล่าวหา และก าจัดสสารท่ีเป็นอันตราย หรือถอดถอนอุปกรณ์ท่ีพบว่า 
มีสสารอันตรายปนเปื้อน ผู้ ใดฝ่าฝืนไม่กระท าตามค าสั่งในการก าจัดสสารดังกล่าว  มีโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๗ ก าหนดให้ ผู้ ท่ีครอบครองหรือติดตัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การกกัเก็บและใช้งานสสารท่ีเป็นอนัตรายปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) ระบุถึงอันตราย และผลกระทบต่อสาธารณสุขและความปลอดภัยของสาธารณะ 
และมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้หมด เทา่ท่ีเป็นไปได้ 

(ข) คาดคะเนความถ่ี และความนา่จะเป็นตอ่การเกิดเหตกุารณ์ในข้อ (ก) 

(ค) แสดงปริมาณของผลกระทบท่ีจะตามมา และระดบัความเส่ียงของเหตกุารณ์ในข้อ (ก) 

(ง)  ประมวลผลกระทบของอัคคีภัย  หรือวินาศภัย อ่ืน ๆ  อัน เป็นผลมาจากการใช้ 
สสารอนัตราย หรือมลพิษทางน า้ท่ีเกิดจากน า้เสียท่ีใช้ดบัอคัคีภยัท่ีเกิดจากการใช้สสารอนัตราย  
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๓-๑๒๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(จ) ระบุมาตรการป้องกันท่ีจ าเป็นพร้อมการน าไปใช้เพ่ือหลีกเล่ียงและควบคุมอันตราย  
ท่ีจะเกิดจากการใช้สสารอนัตรายตามท่ีระบใุนข้อ (ก) 

(ฉ) สง่รายงานประเมินผลประสิทธิภาพของการใช้มาตรการป้องกนัในข้อ (จ) และ 

(ช) หากจะออกมาตรการเพิ่มเติมต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และเม่ือน ามาตรการ 
ไปใช้แล้ว จะต้องรายงานประสิทธิภาพของมาตรการท่ีออกเพิ่มในลกัษณะเดียวกบัข้อ (ฉ) ทัง้นี ้อธิบดี
สามารถก าหนดให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเตมิมาตรการป้องกนัอนัตรายจากการใช้สสาร 

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้ ท่ีกระท าความผิดใด ๆ ท่ีมิได้มี
การก าหนดโทษไว้ในกฎหมายฉบบันี ้จะถูกปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน 
๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หากมีการกระท าผิดตอ่เน่ือง จะต้องโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ตอ่วนั นบัจากวนัท่ีถกูตดัสินวา่กระท าผิด 

(ง) การรักษาสภาพแวดล้อมทางเสียง 

NEA ออกข้อบงัคบัท่ีใช้ในการควบคมุมลพิษทางเสียงส าหรับงานก่อสร้างแหล่งอตุสาหกรรม 
และยานพาหนะ ตามระดบัเดซิเบลและระยะเวลาของเสียงจากแหล่งก าเนิด (มาตรา ๒๘) ผู้ ท่ีไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการควบคมุเสียงในงานก่อสร้าง ตึก รวมไปถึงสถานท่ีท างานท่ีก าหนดโดย 
NEA จะถูกปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อวนั หรือโทษจ าคกุไม่เกิน ๓ เดือน หรือทัง้จ า 
ทัง้ปรับ  

นอกจากนี  ้Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A) ระบุใ ห้ 
NEA มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการบงัคบัใช้กฎหมายนีก้ับบุคคล สิ่งของ หรืองานประเภท 
ใดก็ได้ (มาตรา ๗๕) และออกข้อบังคับเพิ่มเติมได้ โดยผู้ ท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวจะถูกปรับ 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และหากกระท าผิด
ต่อเน่ืองจะถูกปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อวัน นับจากวันท่ีถูกตัดสินว่ากระท าผิด  
(มาตรา ๗๗)  

(จ) การส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ในขณะท่ีกฎหมาย Environmental Protection and Management Act มุ่งเน้นท่ีการจดัการ
และปกป้องสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ   กฎหมาย 
Environmental Public Health Act มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามมาตรการท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๐ แห่ง Environmental Public Health Act (Chapter 95) ซึ่งห้าม 
การกระท าตอ่ไปนี ้
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๒๙ 

(๑) สร้างความสกปรกตอ่ท่ีสาธารณะ แหล่งน า้ ชายฝ่ัง ทะเล หรือถนน โดยการกอง ทิง้ เท 
โปรย โยน หรือวาง  ฝุ่ นผง ผม ขนสตัว์ ทราย สิ่งสกปรก กระดาษ เถ้าถ่าน ชิน้ส่วนของรถยนต์ ขยะ 
ขวด กระป๋อง แก้ว กล่อง ถงั บรรจภุณัฑ์ เลือด น า้ทะเล ของเหลวท่ีเป็นพิษ น า้ชะล้าง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ี
ปลิว หรือหกได้ ยานพาหนะท่ีทะเบียนหมดอายุ เฟอร์นิเจอร์ หรือของขนาดใหญ่ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ท่ีกีดขวางการจราจรและทางสาธารณะ การตากอาหาร การถมน า้ลาย หรือการสัง่น า้มกู 

(๒) ไม่ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอันตรายต่อผู้ อ่ืนในขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง 
โดยการปลอ่ยให้มีชิน้สว่นร่วงหลน่ จนเกิดอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืนในท่ีสาธารณะ หรือ 

(๓) ทิง้สิ่งของตา่ง ๆ ในข้อ (๑) ออกจากยานพาหนะ  

ข้อห้ามและข้อปฏิบตัิส าหรับร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ตลาด และคนหาบเร่ ระบุไว้ใน
มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๔๑ ดงันี ้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการร้านค้าอาหาร หากไมมี่ใบอนญุาตท่ีออกโดยอธิบดี NEA   

(๒)  ห้ามมิ ใ ห้ผู้ ใดตัง้ ร้านค้าแผงลอยหรือหาบเ ร่  เ พ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสินค้า 
ในท่ีสาธารณะหรือบนถนน หากไมมี่ใบอนญุาตท่ีออกโดยอธิบดี NEA   

(๓) ห้ามมิให้ผู้ ใดจดังานการแสดง หรือกิจกรรมใด ๆ หากไม่มีใบอนุญาตท่ีออกโดยอธิบดี 
NEA   

(๔) ห้ามมิให้ผู้ ใดสร้างตกึ อาคาร หรือสถานท่ีเพ่ือเป็นตลาด หากไม่มีใบอนุญาตท่ีออกโดย
อธิบดี NEA  

(๕) ห้ามผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตสร้างร้านค้ากีดขวางทางเดนิ 

(๖) ผู้ประกอบการท่ีมีใบอนญุาตทกุรายต้องรักษาความสะอาดของสถานประกอบการ 

(๗) ห้ามผู้ประกอบการจ าหนา่ยอาหารท่ีไมป่ลอดภยัตอ่สขุภาพของผู้บริโภค  

(๘) ผู้ ท่ีใช้ยานพาหนะในการขนส่งอาหารต้องรักษาความสะอาดของยานพาหนะโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งสว่นท่ีสมัผสักบัอาหาร เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเส่ียงในการตดิเชือ้โรคไปสู่อาหาร 

อธิบดี NEA สามารถออกค าสั่งให้มีการรือ้ถอนสิ่ง ท่ีสร้างความร าคาญต่อสาธารณะ  
ตามมาตรา ๔๓ โดยสิ่งท่ีสร้างความร าคาญตอ่สาธารณะอาจหมายรวมถึงสิ่งตอ่ไปนี ้ 

(๑) สิ่งก่อสร้าง หรือสภาพแวดล้อมท่ีสร้างความร าคาญ เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรืออาจท า
ให้ผู้ใดบาดเจ็บ 
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๓-๑๓๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๒) สระน า้ รางน า้ คลอง ท่อระบายน า้ บ่อพักน า้เสีย ตู้สุขา หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
สุขอนามยัต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสภาพท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ จนอาจสร้างความร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ 

(๓) ฝุ่ น กลิ่นท่ีสร้างความร าคาญ เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรืออาจท าให้ผู้ใดบาดเจ็บ 

(๔) ควัน ไอน า้ ก๊าซ ความร้อน รังสี หรือกลิ่นต่าง ๆ ท่ีสร้างความร าคาญ เป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ หรืออาจท าให้ผู้ใดบาดเจ็บ 

(๕) บ่อ หรือสระเก็บน า้ ถังบรรจนุ า้ หรือท่อน า้ส าหรับการบริโภค ท่ีเกิดหรือมีแนวโน้มว่าจะ
เกิดมลพิษอนัเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรืออาจท าให้ผู้ใดบาดเจ็บ 

(๖) โรงงาน หรือสถานท่ีท างานท่ีมีสภาวะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ มีกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจาก 
ทอ่ระบายน า้ อจุจาระ ปัสสาวะ หรือจากแหลง่สร้างความร าคาญอ่ืน 

(๗) สถานท่ีท่ีเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุและแมลงวนั 

(๘) เตาหลอม ปล่องไฟ หรือแหล่งผลิตควนัอ่ืน หรือสิ่งเผาไหม้ท่ีบริโภคไม่ได้ ท่ีผลิตควนัใน
ปริมาณท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรืออาจท าให้ผู้ใดบาดเจ็บ 

(๙) ช่องอิฐ หลุมทราย หรือโพรงต่าง ๆ ท่ีขุดขึน้อันจะเป็นอันตรายต่อเพ่ือนบ้าน หรือ 
ถกูใช้งานท่ีมีจดุประสงค์ท่ีไมป่ลอดภยัตอ่สขุภาพ 

(๑๐) เคร่ืองยนต์ โรงงาน วิธีการ หรือขัน้ตอนการผลิตต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ 
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรืออาจท าให้ผู้ใดบาดเจ็บ หรือ 

(๑๑) สถานท่ีใด ๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของเสียง  หรือการสั่นสะเทือนในระดับท่ีสร้าง 
ความร าคาญตอ่ผู้ อ่ืน 

มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๖๒ ก าหนดข้อบงัคบัและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัสขุอนามยัและสขุภาพใน
ครัวเรือนและอาคารท่ีพักอาศัย โดยห้ามมิให้บุคคลใดปล่อยให้บ้าน หรืออาคารท่ีพักอาศัย 
ของตนอยู่ในสภาวะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ปล่อยให้มีหนู ต่อ ผึง้ หรือแมลงมีพิษใด ๆ มีการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์  หรือโครงสร้างอาคารท่ีไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย หรือมีจ านวนผู้ พักอาศัย 
ในบ้านท่ีมากเกินไป จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ พักอาศัยได้ ซึ่งอธิบดีสามารถสั่งให้ 
มีการท าความสะอาดหรือรือ้ถอนสิ่งของหรือท่ีพักอาศัย โดยท่ีเจ้าของสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้เอง 

มาตรการรักษาสขุอนามยัและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านน า้และสขุภณัฑ์ตามสถานท่ีตา่ง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๑ โดยสรุปมีดงันี ้
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(๑) สถานท่ีท างานต้องมีปริมาณห้องน า้ท่ีเพียงพอกับจ านวนลูกจ้าง และมีการแยกห้องน า้
ชายและห้องน า้หญิง (มาตรา ๕๔) และก าหนดให้นายจ้างสร้าง หรือปรับปรุงสถานท่ีท างานให้มี
ห้องอาหาร ห้องน า้ ห้องครัว หรือท่ีเก็บอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับลกูจ้าง (มาตรา ๖๑) 

(๒) ตึก หรืออาคารต้องมีชักโครกและน า้ท่ีเพียงพอในการใช้ช าระ  และมีห้องอาบน า้ 
อยา่งน้อย ๑ ห้อง 

(๓) ท่ีดนิต้องมีคลองระบายน า้ตามความเหมาะสมกบัขนาดของท่ีดิน 

นอกจากนี ้เจ้าของสถานท่ีต้องรักษาสุขอนามัยของสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านน า้และสุขภัณฑ์อยู่เสมอ หากมีสิ่งใดช ารุดหรือสกปรก ต้องซ่อมแซมหรือท าความสะอาดทนัที 
และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดด้วยตนเอง 

การควบคมุความสะอาดบริสทุธ์ิของน า้ท่ีใช้อปุโภคบริโภคถกูระบไุว้ในมาตรา ๗๘ ถึงมาตรา 
๘๐ ซึง่ห้ามมิให้จ าหนา่ยหรือให้บริการน า้ท่ีไมส่ะอาดเพ่ือใช้ในการอปุโภคบริโภคโดย NEA จะก าหนด
มาตรฐานในการควบคมุความสะอาดบริสทุธ์ิของน า้ ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ และหากมีการกระท าผิดอย่างต่อเน่ืองจะถูกปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อวัน  
นบัจากวนัท่ีได้รับการตดัสินวา่กระท าผิด 

๓.๗.๒ การป้องกันมลพษิและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงการป้องกันมลพิษเพิ่มเติมจากหัวข้อท่ีแล้วท่ีเป็นกฎหมายท่ีใช้กับ
สิ่ ง แวด ล้อมในภาพรวม  โดยด้าน ท่ี เพิ่ มขึ น้มา  คือ  การจัดการของ เ สีย ท่ี เ ป็นอันตราย 
(Hazardous Waste) การจดัการทอ่ระบายน า้ และการป้องกนักมัมนัตภาพรังสี ภายใต้กฎหมายของ
สิ ง ค โ ป ร์  ๓  ฉ บั บ  คื อ  Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act  
(Chapter 122A)  Sewerage and Drainage Act (Chapter 294) และ Radiation Protection Act 
(Chapter 262) 

ก) การจัดการของเสียท่ีเป็นอันตราย 

เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่ี เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อตกลง Basel 
Convention ได้ถกูร่างขึน้ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือควบคมุปัญหาขยะท่ีเป็นอนัตรายในทวีปแอฟริกาและ
ประเทศก าลงัพฒันาทัว่โลก อนัเกิดมาจากการน าเข้าขยะมีพิษจากตา่งประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม
ด ูบทท่ี ๒)  รัฐบญัญัติ Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act  (Chapter 
122A) จงึได้รับการตราขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือควบคมุการส่งออก น าเข้า และขนส่งของเสียท่ีเป็น
อนัตรายตามข้อตกลง Basel Convention ท่ีสิงคโปร์ได้ร่วมลงนามเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙  บทบญัญัติ
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ภายใต้กฎหมายฉบับนีจ้ึงสอดคล้องกับข้อตกลง Basel Convention โดยบทบัญญัติ ท่ีส าคัญมี
ดงัตอ่ไปนี ้

Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act (Chapter 122A)  
ห้ามมิให้ผู้ ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านขยะหรือของเสียท่ีเป็นอนัตรายในอาณาเขตประเทศสิงคโปร์ 
โดยไม่มีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (Director of Pollution Control Department) และ
ห้ามผู้ ถือใบอนญุาตน าเข้า สง่ออก หรือน าผา่นขยะหรือของเสียอนัตรายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต หรือนอกเหนือจากท่ี Basel Convention ก าหนดไว้ หากฝ่าฝืน กรณีเป็นนิติบุคคลหรือ
บริษัท จะถูกปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา จะถูกปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๗) 

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายฉบบันี ้อธิบดีอาจออกค าสัง่เพ่ือให้ผู้ ต้องสงสยัให้ข้อมลูหรือ
เอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้กฎหมายฉบบันี ้ผู้ ใดฝ่าฝืนโดยการปฏิเสธการให้
ข้อมูล เอกสาร หรือให้ข้อมูลเท็จ มีโทษปรับไม่เ กิน ๑๐ ,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุก 
ไมเ่กิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๒๓๐  

อธิบดีอาจออกค าสัง่ให้บคุคลท่ีสงสยัว่าตัง้ใจท่ีจะน าเข้าหรือส่งออก ก าลงัน าเข้าหรือส่งออก 
ห รือไ ด้ มีการน า เ ข้ าห รือส่งออกขยะหรือสารพิษไปแล้ว  ย่ืน เอกสารและหลักฐานเ พ่ื อ 
ขอใบอนุญาตในการน าเข้าและส่งออกของเสียหรือขยะดังกล่าว ท่ีเรียกว่า Basel Permit หรือ 
Special Permit๒๓๑ หากอธิบดีมีเหตใุห้เช่ือว่า บคุคลจะท าการถ่ายเท หรือท าการถ่ายเทขยะไปแล้ว 

                                                   
๒๓๐ Section 9.—(1)  The Director may, by notice in writing served on any person, require that person to furnish him, within 
such time and in such form as is specified in the notice, any information specified in the notice which he may reasonably 
require for the purpose of exercising and performing his functions, duties or powers under this Act. 
(2)  A person who — 

(a) fails without reasonable excuse to comply with any of the requirements of a notice served on him under 
subsection (1); or 
(b) in purported compliance with such a notice, makes any statement to the Director which he knows to be 
incorrect in a material respect or recklessly makes any statement to the Director which is incorrect in a material 
respect or knowingly omits any material particular, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 12 months or to both. 
๒๓๑ Section 33.—(1)  This section shall apply if the Director or an authorised officer has reasonable grounds for 
suspecting that a person (referred to in this section as the suspected person) — 

(a) intends to import or export hazardous or other waste; 
(b) is importing or exporting hazardous or other waste; or 
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อาจเรียกให้บคุคลดงักล่าวแสดงใบอนญุาตถ่ายเทของเสียหรือขยะอนัตราย หรือท่ีเรียกว่า Transmit 
Permit ไ ด้   หากบุคคลใดฝ่า ฝืนค าสั่ ง ของอ ธิบ ดี ท่ี เ ก่ี ยวกับใบอนุญาตนี  ้ จะ มี โทษป รับ 
ไมเ่กิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๒๓๒ 

นอกจากนี ้อธิบดีต้องได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และห้ามมิให้บุคคลใด
ขดัขวางหรือไมใ่ห้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายฉบบันี ้หรือให้ข้อมลูหรือ
เอกสารท่ีเป็นเท็จแก่อธิบดี หากผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่
เกิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗)  

ข)  การจัดการท่อระบายน ้า 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบท่อน า้และการระบายน า้หรือของเสียทางท่อ ในสิงคโปร์ คือ  
Sewerage and Drainage Act (Chapter 294)  ซึ่ ง ไ ด้ รับการตราขึ น้ เ ม่ือ ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒ เ พ่ือ 
ก ากับดแูลการสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง ควบคมุการปฏิบตัิการ และการใช้งานระบบท่อระบายน า้ 
รวมถึงการเก็บภาษีจากการระบายของเสียท่ีเป็นของเหลวจากสถานประกอบการ (Sewage and 
trade effluent) โดยมีหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล คือ Public Utilities Board (PUB) 

การสร้างตึก อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างใด อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบท่อระบาย
สาธารณะทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องได้รับอนุญาตจาก PUB๒๓๓ ซึ่งมีอ านาจสั่งห้ามบุคคล 

                                                                                                                                                      
(c) has imported or exported hazardous or other waste. 

(2)  The Director or an authorised officer may require the suspected person to produce, or to produce evidence of the 
existence and contents of — 

(a) a Basel permit or special permit authorising the import or export; or 
(b) an order made under this Act authorising or requiring the import or export. 

(3)  Any suspected person who refuses or fails, without reasonable excuse, to comply with the requirement shall be guilty 
of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $3,000. 
๒๓๒ Section 34.—(1)  This section shall apply if the Director or an authorised officer has reasonable grounds for 
suspecting that a person (the suspected person) — 

(a) intends to carry out a transit proposal; 
(b) is carrying out a transit proposal; or 
(c) has carried out a transit proposal. 

(2)  The Director or an authorised officer may require the suspected person to produce, or to produce evidence of the 
existence and contents of, a transit permit authorising the carrying out of the transit proposal. 
(3)  Any suspected person who refuses or fails, without reasonable excuse, to comply with the requirement shall be guilty 
of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $3,000. 
๒๓๓ Section 14.—(1)  No person shall — 
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ท่ีไม่ได้รับอนุญาต ปล่อยของเสียท่ีเป็นสารอันตราย (Dangerous or Hazardous Substance)  
ทางท่อระบายสาธารณะ หรือท่อท่ีเช่ือมต่อไปยังท่อสาธารณะ รวมถึงผู้ ท่ีซือ้ใบอนุญาตปล่อย 
ของเสียท่ีเป็นของเหลวจากสถานประกอบการ (Trade Effluent) ลงสูท่อ่ระบายสาธารณะ๒๓๔  

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา สารท่ีเป็นอนัตราย (Dangerous or Hazardous Substance) 
นอกจากจะหมายถึงสารท่ีถูกก าหนดให้เป็นสารท่ีเป็นอันตรายแล้ว ให้รวมถึงสารท่ีปล่อยออกสู่ท่อ
ระบายแล้วสามารถรวมตวักับสารอ่ืนแล้วก่อให้เกิดอนัตราย หรือเกิดสารตวัใหม่ซึ่งเป็นอนัตรายต่อ
ระบบทอ่ระบายสาธารณะ ดงันี ้๒๓๕  

(๑) ก่อให้เกิดอนัตรายแก่สขุภาพของบคุคลท่ีท างาน หรืออยูบ่ริเวณทอ่ระบายน า้สาธารณะ  

(๒) เกิดไฟลกุไหม้ หรือการระเบดิ หรือ 

                                                                                                                                                      
(a) erect or cause or permit to be erected any object, building or structure over, across or adjacent to any sewer or 
sewerage system; or 
(b) carry out or cause to be carried out any other works which adversely affect or are likely to adversely affect any sewer 
or sewerage system, directly or indirectly, 
without obtaining, in respect of those works, a clearance certificate or the approval of the Board under section 33. 
๒๓๔ Section 16A.—(1)  No person shall discharge, or cause or permit to be discharged, any dangerous or hazardous 
substance or any trade effluent containing any dangerous or hazardous substance into any public sewerage system or 
any drain-line or sewer communicating with a public sewerage system, except — 
(a) with the prior written approval of the Board; and 
(b) in accordance with the conditions of that approval, if any, and any regulations under this Act providing for the control 
of such discharge. 
๒๓๕ Section (9) For the purposes of this section and section 17, a substance is a dangerous or hazardous substance if-  
(a) it is of a nature that is likely, either alone or in combination with or by interaction with another substance — 

(i) to pose a health hazard to or cause danger to the safety and health of any person at work at, on or in any 
part of any public sewerage system; 

(ii) to cause a fire or an explosion in any public sewerage system; 
(iii) to damage any public sewerage system to the extent that would render the sewerage system inoperable; or 
(iv) to severely disrupt — 

(A) the proper working of any public sewerage system, or any facility, machinery or equipment 
related or connected to the sewerage system; 

(B) any process of treating trade effluent, sewage or other waste for reuse; 
(C) any process of water reclamation; or 
(D) the proper working of any facility, machinery or equipment used for any process referred to in 

sub-paragraph (B) or (C); or 
(b) it is prescribed as a dangerous or hazardous substance. 
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(๓) สร้างความเสียหายแก่ระบบทอ่ระบายน า้สาธารณะจนไมส่ามารถท างานได้ 

(๔) ก่อให้เกิดความขดัข้องอย่างร้ายแรงของ 

-  ระบบท่อระบายน า้สาธารณะ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ 

-  กระบวนการก าจัดของ เ สีย ท่ี เ ป็นของ เหลวจากสถานประกอบการ  
ทอ่ระบายน า้ หรือของเสียอ่ืน ๆ 

-  กระบวนการน าน า้ท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ (water reclamation) 

-  การท างานของสิ่งอ านวยความสะดวก  เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการข้างต้นทัง้หมด 

ห้ามมิให้บุคคลใดกระท า หรืออนุญาตให้เกิดการกระท าใดท่ีส่งผลให้ระบบท่อระบายน า้ 
มีปัญหา เช่น มีสิ่งอุดตัน หรือกีดขวางการระบายน า้  หากผู้ ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
ให้กลบัมาเป็นปกติ๒๓๖ 

ห้ามมิให้บุคคลใดสร้างความเสียหายต่อท่อน า้ทิ ง้สาธารณะ (Public Sewer) หรือ 
ท่อน า้ทิง้ส่วนบุคคล (Private Sewer) หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และหากความเสียหายดังกล่าวเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
สุขภาพบุคคลอ่ืน หรือสร้างความเสียหายต่อท่ออ่ืนท่ี เ ช่ือมต่อกัน ซึ่งมีขนาดความกว้างของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า ๐.๙ เมตร ขึน้ไป หรือขัดขวางการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์ 
ท่ี เ ก่ียวข้อง อ่ืน  ๆ มีโทษปรับไม่ เ กิน  ๒๐๐ ,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือจ าคุกไม่ เ กิน  ๒ ปี  
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๒๓๗ 

                                                   
๒๓๖ Section 19.—(1)  No person shall throw, empty or pass, or suffer or permit to be thrown or emptied or passed, into any 
public sewerage system, or into any drain-line or sewer communicating with a public sewerage system — 

(a) any matter or other substance likely to injure the public sewerage system, sewer or drain-line, to interfere with 
the free flow of its contents or to affect prejudicially the treatment and disposal of its contents; or 

(b) any sand, earth, gravel, cement, cement grout, brick, timber, wood or other building materials. 
 (2)  Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine 
not exceeding $20,000. 
๒๓๗ Section 20.—(1)  Any person who — 

(a)   causes any damage to any public sewer or any drain-line or sewer communicating with a public sewer; or 
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ห้ามมิให้บุคคลใดสร้างเคร่ืองมือเพ่ือน าเอาน า้  หรือน า้จากจากทะเลแหล่งต่าง ๆ ใน 
อาณาเขตของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PUB  หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๓ เดือน๒๓๘ 

นอกจากนี ้ในลักษณะเดียวกับกฎหมายท่ีใกล้เคียงกันฉบับอ่ืน มาตรา ๗๓ อนุญาตให้
คณะกรรมการ PUB สามารถยกเว้นความผิดส าหรับสิ่งของ บคุคล หรือสถานท่ีบางประเภทได้ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ เห็นสมควร และมาตรา ๗๔ อนุญาตให้
คณะกรรมการ PUB ออกข้อบงัคบัและบทลงโทษเพิ่มเติมได้ หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ  
ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบงัคบัท่ีออกเพิ่มเติม จะถูกปรับไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๓ 
เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และหากมีการฝ่าฝืนอย่างตอ่เน่ือง จะถกูปรับไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ตอ่วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีกระท าผิด 

ค) การป้องกันกัมมันตภาพรังสี 

กฎหมายป้องกันรังสีและสารกัมมันตภาพรังสีในสิงคโปร์ คือ Radiation Protection Act 
(Chapter 262) ถูกตราขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีจุดประสงค์ให้ NEA ควบคุมและก ากับดูแล 
การน าเข้า การส่งออก การผลิต การจ าหน่าย การใช้สอย การถ่ายเทหรือขนส่ง การเก็บรักษา และ 
การครอบครองและการใช้สารกัมมันตภาพรังสี  (Radioactive Materials) และอุปกรณ์ฉายรังสี 
(Irradiating Apparatus) บทบญัญตัท่ีิส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า สง่ออก ครอบครอง ผลิต จ าหน่าย หรือถ่ายเทขนส่งสารกมัมนัตภาพรังสี 
(Radioactive Materials) และอุปกรณ์ฉายรังสี (Irradiating Apparatus) โดยไม่มีใบอนุญาต หากฝ่า

                                                                                                                                                      
(b)  renders any public sewer or private sewer a nuisance, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $40,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 3 months or to both. 
(2)  Any person who — 

(a) does any act which renders any public sewer or private sewer dangerous or injurious to health; 
(b)  causes any damage to a pipe of 0.9 metres or greater in diameter that is part of or connected to the public 

sewerage system; or 
(c)  does any act which disrupts the operation of or causes damage to any sewage treatment plant, sewage 

treatment works or water reclamation facility, 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a 
term not exceeding 2 years or to both. 
๒๓๘ Section 31.—(1)  No person shall, without the approval of the Board, construct any works for taking or intercepting 
water from any place or sea, within the territorial limits of Singapore. 
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ฝืนจะถกูปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไม่เกิน ๕ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  หากมีการ
จ าหน่าย ซือ้ หรือใช้งานอุปกรณ์ฉายรังสี จะต้องแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และสถานะการใช้งานของอุปกรณ์
ดงักลา่วทนัที มิฉะนัน้จะถกูปรับไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๑๒ เดือน หรือทัง้
จ าทัง้ปรับ (มาตรา ๕ และมาตรา ๖) 

บุคคลท่ีรับมา ครอบครอง ใช้ ถ่ายโอน ดัดแปลง หรือเผยแพร่วัตถุนิวเคลียร์ โดยมิได้รับ
อนุญาต อันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ อ่ืน หรือบาดเจ็บรุนแรงจนถึงเสียชีวิต หรือเกิดความ
เ สี ยหายต่อท รัพ ย์ สิ น  มี คว ามผิ ดและ ต้อ ง โทษจ าคุกตลอด ชี วิ ต ๒๓๙  ทั ง้ นี  ้ นิ ย ามของ 
วตัถุนิวเคลียร์ (Nuclear Material) ถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๒๖A ซึ่งรวมถึงพลูโตเนียม (Plutonium) 
ยเูรเนียม ๒๓๕ (uranium 235) และยเูรเนียม ๒๓๓ (uranium 233) เป็นต้น     

บุคคลท่ีใช้วัตถุนิวเคลียร์ในการข่มขู่  ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ อ่ืน  หรือบาดเจ็บรุนแรง 
จนถึงแกชี่วิต หรือเกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน มีความผิดและต้องโทษจ าคกุไมเ่กิน ๑๐ ปี๒๔๐ 

๓.๗.๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมข้างต้นมีทัง้หมด ๒ หนว่ยงาน ดงันี ้

(ก) National Environment Agency (NEA) 

National Environment Agency (NEA) เ ป็นหน่วยงาน ท่ี รับผิดชอบด้านการปรับปรุง 
และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศสิงคโปร์ สงักดักระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ (Ministry of 
the Environment and Water Resources) ก่อตัง้ขึน้โดยกฎหมาย National Environment Agency 
Act (Chapter 195) เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของ NEA ไว้ดงันี ้

                                                   
๒๓๙ Section 26B.  Any person who, without lawful authority, receives, possesses, uses, transfers, alters, disposes of, or 
disperses nuclear material, where the act causes or is likely to cause — 

(a) death or serious injury to any person; or 
(b) substantial damage to property, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term which may extend to life 
imprisonment. 
๒๔๐ Section 26D.—(1)  Any person who threatens to use nuclear material to cause — 
(a) death or serious injury to any person; or 
(b) substantial damage to property, 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term which may extend to 10 years. 
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ม า ต ร า  ๕  แ ห่ ง  National Environment Agency Act (Chapter 195) ร ะ บุ ใ ห้  NEA 
ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
น า้ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการ  

(๒) รองประธานคณะกรรมการ และ 

(๓) กรรมการจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๒ คน  

คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระไม่เกิน ๓ ปี และรัฐมนตรีสามารถถอดถอนกรรมการหรือ
แตง่ตัง้ซ า้ได้  

อ านาจหน้าท่ีของ NEA ตามมาตรา ๑๑ มีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ระบุ วิจัย ตรวจสอบ และสอดส่องดูแลสภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสุขภาพ รวมทัง้ 
พาหะน าโรคตา่ง ๆ และก าหนดยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและควบคมุปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง  

(๒) ออกใบอนุญาต ให้ค าปรึกษา และส่งเสริมวิชาชีพ ท่ีเก่ียวข้องกับอนามัยของอาหาร 
ในอุตสาหกรรมค้าอาหารปลีก อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๓) ออกใบอนุญาตให้สถานท่ีส าหรับเก็บหรือเลีย้ง ม้า วัว กระบือ แพะ แกะ สุกร และ 
ปศสุตัว์อ่ืน และควบคมุการเคล่ือนย้ายและขนสง่ปศสุตัว์เหลา่นี ้โดยค านงึถึงการรักษาสาธารณสขุ 

(๔) ท าให้แน่ใจว่า โรงงานผลิตอาหารส าหรับค้าปลีกมีมาตรฐานอนามัยด้านอาหารสูง 
โดยการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบสถานท่ี และประสานงานในการปฏิบตัิงานและบริหาร
จดัการโครงการพฒันาคณุภาพของศนูย์อาหาร (hawkers center) และทบทวนนโยบายเก่ียวกบัศนูย์
อาหาร  

(๕) รักษาความสะอาดในพืน้ท่ีสาธารณะ โดยการก ากับดูแลบริการรักษาความสะอาด 
และป้องกนัการทิง้ขยะในท่ีสาธารณะ 

(๖) ท าให้แนใ่จวา่บริการการฝังศพ เผาศพ และการเก็บอฐิั มีเพียงพอตอ่ความต้องการ 

(๗) ก ากบัดแูลการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และ
พาหนะ 
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(๘) ควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของน า้ทะเล และน า้จากแหล่งน า้บนพืน้ดิน  จดัการและ
ก ากบัดแูลการปลอ่ยของเสียประเภทของเหลวท่ีก าจดัออกมาจากสถานประกอบการ (trade effluent) 
น า้มนั สารเคมี สิ่งปฏิกลู และของเสียอ่ืน ๆ ลงสูน่ า้หรือพืน้ดนิ 

(๙) ก่อสร้าง พฒันา จดัการ และก ากบัดแูลวิธีและอปุกรณ์ในการเก็บและก าจดัขยะ 

(๑๐) ควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษในดิน  และก ากับดูแลการบ ารุง รักษาดินท่ีมี 
การปนเปือ้น 

(๑๑) ก ากบัดแูลการพน่ควนัหรือสารท่ีประกอบด้วย ไฮโดรเจนไซยาไนด ์หรือควนัประเภทอ่ืน 

(๑๒) ก ากบัดแูลการน าเข้า ส่งออก ครอบครอง เก็บรักษา ขนส่ง จ าหน่ายและการใช้สสารท่ี
เป็นอันตราย (hazardous substances) และการน าเข้า ส่งออก ครอบครอง เก็บรักษา ขนส่ง ดูแล
รักษา และปลอ่ยขยะหรือของเสียท่ีเป็นพิษจากแหลง่อตุสาหกรรม 

(๑๓) ก ากับดูแลสภาวะแวดล้อมด้านเสียง  ควบคุมและตรวจสอบระดับของเสียง 
และอากาศ 

(๑๔) ส่ง เสริมประสิทธิภาพของพลังงาน การใช้พลังงานและเทคโนโลยี ท่ีสะอาด  
การใช้เทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ และการหมนุเวียนของเสียมาใช้ใหม่ 

(๑๕) บริหารจดัการท่ีดิน ตึก หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการหมนุเวียนของเสียมาใช้ใหม่ใน
นามของรัฐ 

(๑๖) สง่เสริมให้สาธารณชนรับรู้ถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกนัอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการปลกูฝังในหลกัสตูรการศกึษา 

(๑๗) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับภัยคกุคามด้านมลภาวะแวดล้อม พฒันาและทบทวนมาตรฐาน
และนโยบายในการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสขุ 

(๑๘) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาแก่บุคคลท่ีมีความต้องการ หน่วยงานของรัฐ การบิน  
การขนสง่ และสาธารณชน 

(๑๙) สงัเกต บนัทกึ และพยากรณ์อากาศท่ีแมน่ย า รวมทัง้ให้ค าปรึกษาด้านอตุนุิยมวิทยา 

(๒๐) ตรวจสอบและบนัทกึเหตกุารณ์เก่ียวกบัแผ่นดินไหวหรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อนัสง่ผลกระทบตอ่ประเทศสิงคโปร์ 
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(๒๑) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับรัฐบาลเก่ียวกับประเด็น  มาตรการ และข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม กัมมันตรังสี อุตุนิยมวิทยา เหตุการณ์แผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ 
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(๒๒) เป็นตัวแทนรัฐบาลในเวทีโลกในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  กัมมันตรังสี 
อตุนุิยมวิทยา เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวและปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 

(๒๓) ควบคมุและก ากับดแูลการน าเข้า ส่งออก ครอบครอง เก็บรักษา ขนส่ง จ าหน่ายและ
การใช้สารกมัมนัตภาพรังสีและอปุกรณ์ฉายรังสี 

มาตรา ๑๒ ก าหนดอ านาจของ NEA ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ก าหนดและด าเนินนโยบาย กลยุทธ์  มาตรการ มาตรฐาน และข้อบังคับอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณสุข การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมกัมมันตรังสี การอนุรักษ์ทรัพยากร  
การลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสุด การหมุนเวียนขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่  การเก็บและ 
ทิง้ขยะหรือของเสีย และประเดน็อ่ืนท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของ NEA 

 (๒) ก าหนดเคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายการตรวจสอบเพ่ือใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี และ
ควบคมุการใช้งานเคร่ืองหมายดงักลา่ว 

(๓) ก ากับดูแล  ห รือให้การ รับรองแก่บุคคล ท่ีท าการทดสอบ  ศึกษา ท า กิจกรรม  
หรือให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมมลภาวะแวดล้อม การควบคุมกัมมันตรังสี การอนุรักษ์
ทรัพยากร การลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสุด การหมุนเวียนขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่  
การเก็บและทิง้ขยะหรือของเสีย  

(๔) ขอข้อมูลหรือขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศสิงคโปร์และท่ีอ่ืน  
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สาธารณสุข การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุม
กัมมันตรังสี  การอนุรักษ์ทรัพยากร การลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสุด  การหมุนเวียนขยะ 
หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ การเก็บและทิง้ขยะหรือของเสีย และประเด็นอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของ NEA 

(๕) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสถิติทางธรรมชาติท่ีเก่ียวข้อง
กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สาธารณสุข การพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมกัมมนัตรังสี การอนุรักษ์
ทรัพยากร การลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสุด การหมุนเวียนขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่  
การเก็บและทิง้ขยะหรือของเสีย และประเดน็อ่ืนท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของ NEA 

(๖) ก าหนดข้อบังคับในการฝึกอบรมเก่ียวข้องกับสาธารณสุข  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
การควบคมุกมัมนัตรังสี การอนรัุกษ์ทรัพยากร การลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสดุ การหมนุเวียนขยะ
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หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ การเก็บและทิง้ขยะหรือของเสีย และให้การฝึกอบรม จัดสอบหรือออก
ใบรับรองความสามารถ 

(๗) ก่อตัง้ส านกังานอตุนุิยมวิทยาและสถานีสงัเกตการณ์ และมอบหมายหน้าท่ีให้บคุคลหรือ
หนว่ยงานบนัทกึ สง่รายงาน และข้อมลูการสงัเกตการณ์ดงักลา่ว  

(๘) ร่วมทนุ เป็นหุ้นสว่น หรือถือหุ้นกบับริษัทอ่ืน หากได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี 

(๙) ท าสญัญาท่ีส าคญัและอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรา ๑๑  

(๑๐) เป็นสมาชิกองค์กรระดบัโลกท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้จดุประสงค์เดียวกนักบั NEA 

(๑๑) รับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากแหล่งต่าง ๆ หรือเพิ่มทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และใช้เงินทนุดงักลา่วในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรา ๑๑ และ 

(๑๒) เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตหรือการอนมุตัเิพ่ือให้บริการท่ีเก่ียวข้อง 

(ข) Public Utilities Board (PUB) 

Public Utilities Board (PUB) ก่อตัง้ขึน้โดยกฎหมาย Public Utilities Act (Chapter 261) 
ในฐานะหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ (Ministry of the 
Environment and Water Resources) เน่ืองจากสิงคโปร์มีข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ี ท าให้ไม่สามารถเก็บกกั
น า้ได้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และท าให้ทรัพยากรน า้ท่ีเป็นสาธารณูปโภคท่ี
ส าคญักลายเป็นสิ่งท่ีขาดแคลน หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านทรัพยากรน า้อย่าง PUB จึงถกูจดัตัง้ขึน้มา
เพ่ือรับมือกบัความท้าทายดงักลา่ว 

โครงสร้างของ PUB ตามมาตรา ๕ แห่ง Public Utilities Act (Chapter 261) ประกอบด้วย
คณะกรรมการท่ีมาจากการแต่งตัง้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้  
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการ 

(๒) กรรมการคนอ่ืนจ านวนไมต่ ่ากวา่ ๕ คน แตไ่มเ่กิน ๑๐ คน 

อ านาจหน้าท่ีของ PUB ท่ีระบไุว้ในมาตรา ๖ ของ Public Utilities Act (Chapter 261) ดงันี ้

(๑) จัดหา สร้างเสริม และรักษาสถานท่ีเก็บกักน า้  หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเก็บ การจดัหา และการใช้น า้ส าหรับสาธารณะและสว่นตวั 

(๒) จดัการและท างานท่ีเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบน า้ 

(๓) จดัหาแหลง่น า้ให้เพียงพอตอ่ความต้องการในราคาท่ีเหมาะสม 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๔๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๔) ก ากบัดแูลทอ่น า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค  

(๕) จดัเก็บและกรองน า้ท่ีผา่นการใช้แล้ว 

(๖) สง่เสริมการอนรัุกษ์น า้ 

(๗) ท าหน้าท่ีแทนรัฐบาลในการก่อสร้าง จัดการ และรักษาสิ่งก่อสร้างของรัฐบาล
ดงัตอ่ไปนี ้

 ระบบการระบายน า้ทิง้ 

 ทอ่น า้ทิง้สาธารณะ 

 ระบบระบายน า้จากพาย ุ(storm water) และจากแหลง่เก็บกกัน า้ 

 เรือขนสง่หรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัแหลง่เก็บกกัน า้ 
(๘) ก ากบัดแูลการก่อสร้าง การรักษา การปรับปรุง การท างาน และการใช้ระบบระบาย

น า้ 

(๙) ก ากบัดแูลการปลอ่ยน า้ทิง้ 

(๑๐) ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บ การผลิต และการจดัหาน า้ 
รวมทัง้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ และการระบายน า้ทิง้ 

(๑๑) ก ากบัดแูลและจดัการกิจกรรมภายในและรอบ ๆ แหลง่เก็บกกัน า้และทางเดินน า้ 

(๑๒) ด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

โดยสรุป สิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดและมีรายละเอียดคอ่นข้างมาก เห็นได้จากกฎหมายท่ีน าเสนอข้างต้นท่ีมี
ความครอบคลุมจนส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน 
เชน่ ห้ามตัง้ร้านค้าแผงลอยหรือหาบเร่เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสินค้าในท่ีสาธารณะหรือบนถนนหาก
ไมมี่ใบอนญุาต รวมไปถึงบทลงโทษตอ่การกระท าผิดท่ีคอ่นข้างรุนแรง  

๓.๘ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

สิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีผู้ คนหลากหลายเชื อ้ชาติและวัฒนธรรมอาศัยอยู่รวมกัน  
การเข้าใจหลกัการและเหตผุลในการออกกฎหมายและนโยบายในการสง่เสริมและรักษาวฒันธรรมใน
สิงคโปร์  จึงควรเ ข้าใจถึงประวัติศาสตร์  และท่ีมาของแนวความคิดความเป็น  “สิงคโปร์” 
ในปัจจบุนัด้วย  
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หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวกับสิงคโปร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด คือ บนัทึกในสมยัศตวรรษท่ี ๓ 
ของชาวจีน ซึ่งเรียกสิงคโปร์ในสมัยนัน้ว่า "Pu Luo Zhong" ซึ่งแปลว่า เกาะปลายคาบสมุทร 
บนัทึกดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า เกาะสิงคโปร์ได้ต้อนรับชาวจีนมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้ว ตอ่มาใน
ศตวรรษท่ี ๑๔ สิงคโปร์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรศรีวิชยั (Sri Vijayan Empire) และ
เป็นท่ีรู้จกัในนามวา่ Temasek ซึง่แปลว่า เมืองแห่งทะเล  ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะตัง้อยู่ตรง
ปลายแหลมมลายูซึ่งเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือ เกาะแห่งนี ้จึงกลายเป็น 
จุดแวะพกัของเรือเดินสมุทรจากหลายประเทศ ตัง้แต่เรือส าเภาจีน เรือสินค้าอินเดีย เรือใบอาหรับ 
และเรือรบของโปรตเุกส  

ด้วยเหตผุลทางภูมิศาสตร์นีเ้อง ท าให้สิงคโปร์เป็นจุดสนใจขององักฤษในยุคล่าอาณานิคม 
ช่วงศตวรรษท่ี ๑๘  โดยองักฤษเล็งเห็นถึงความส าคญัของ “จุดแวะพกั" ทางยุทธศาสตร์ ส าหรับ
ซ่อมแซม เติมเสบียง และคุ้มกนักองทพัเรือของอาณานิคมของตน รวมถึงเพ่ือขดัขวางการรุกคืบของ
ชาวดชัท์ในภูมิภาคนี ้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ Sir Stamford Raffles ในฐานะตวัแทนของบริษัท British 
East India จึงเดินทางมาท าข้อตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์ในขณะนัน้ โดยข้อตกลง
ดงักล่าวให้สิทธ์ิแก่องักฤษในการก่อตัง้สถานีการค้าท่ีสิงคโปร์ และจัดตัง้สิงคโปร์ เป็นท่าเรือปลอด
ภาษีส าหรับประเทศแถบเอเชีย รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางในเวลาต่อมา บริษัท 
British East India จงึยดึครองสิงคโปร์จากสลุตา่น๒๔๑  การเข้ามาขององักฤษส่งผลให้เกิดการพฒันา
ความเจริญด้านต่าง ๆ ในสิงคโปร์ ท าให้ประชากรของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและ
ประกอบด้วยประชากรหลายเชือ้ชาตทิัง้ชาวมาเลย์ องักฤษ จีน อินเดีย และชนชาติอ่ืนท่ีเข้ามาท าการ
ค้าขายและแวะพกัท่ีเกาะแหง่นี ้ 

ต่อมาในสมัยสงครามโลกครัง้ท่ีสอง สิงคโปร์ในฐานะประเทศอาณานิคมของอังกฤษ 
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีต่อต้านฝ่ายอักษะ อันได้แก่ ญ่ีปุ่ น เยอรมนี และอิตาลี อย่างไรก็ดี กองทัพ
องักฤษและกองก าลงัเสริมจากประเทศอาณานิคมไม่สามารถต้านทานกองทพัญ่ีปุ่ นท่ีเคล่ือนพลเพ่ือ
บุกยึดสิงคโปร์ซึ่งมีฐานก าลังทหารของอังกฤษประจ าอยู่ได้  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ สิงคโปร์จึง 
ตกเป็นของญ่ีปุ่ น๒๔๒  หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง องักฤษได้กลบัเข้าปกครองสิงคโปร์อีกครัง้จนถึงปี

                                                   
๒๔๑ 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).  
๒๔๒ Your Singapore, “A Brief History of Singapore,” 
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/aboutsingapore/a-brief-history.html (สืบค้นเม่ือ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๘). 

http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/aboutsingapore/a-brief-history.html
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๓-๑๔๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เม่ือสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากองักฤษโดยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
(Federation of Malaysia)๒๔๓  แต่ในเวลาเพียงแค่สองปี ความขดัแย้งด้านการเมืองและอุดมการณ์
ท าให้ Lee Kuan Yew น าสิงคโปร์แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย และประกาศตัวเป็น
สาธารณรัฐอิสระในวนัท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วยเหตนีุ ้วนัท่ี ๙ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็น 
วนัชาตขิองสิงคโปร์ 

การน าเสนอในสว่นนีแ้บง่ออกเป็น ๒ หวัข้อใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมของนโยบายและแนวทางใน
การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๘.๑ ภาพรวมของนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของรัฐบาล 

จากประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์จะเห็นได้ว่า  สิงคโปร์เป็นสังคมพหุภาคีท่ีเต็มไปด้วย 
ความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ท าให้การวางแผนนโยบายเร่ือง 
การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมของรัฐบาลนัน้  เ ป็นไปในทิศทางการส่ง เสริมและรักษา 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าวไว้  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา การสร้างชาติ และ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในวฒันธรรมแต่ละรูปแบบ๒๔๔  ในหวัข้อนีจ้ึงจะกล่าวถึงภาพรวมของนโยบาย
และแนวทางในการส่งเสริมและรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตในปัจจบุนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  อนั
ได้แก่ National Heritage Board และ National Library Board ดงันี ้

National Heritage Board (NHB) เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้กระทรวง
วฒันธรรม ชุมชน และเยาวชน (Ministry of Culture, Community and Youth) ท าหน้าท่ีวางแผน
นโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานท่ีเชิงวัฒนธรรมและอนุสาวรีย์  เก็บรักษาสิ่งของ 
ทางวฒันธรรม และจดัแสดงให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองวฒันธรรมของชาติ  แนวทางในการส่งเสริม
และรักษาวฒันธรรมของ NHB นัน้ นอกเหนือจากการจดัแสดงงานในพิพิธภณัฑ์แล้ว  ยงัได้จดัท าส่ือ

                                                   
๒๔๓ Michael Barr et. al., World and Its People: Malaysia, Philippines, Singapore, and Brunei (New York: Marshall 
Cavendish, 2008), 1287. 
๒๔๔ National Heritage Board, “ Mission and Vision,” 

http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/AboutUs/Mission&Vision;jsessionid=UUYFSSmIcSvCDQAjumAKM_-
ML03HedxEs_6T6Ff2v9Xs-ljsBII5!-
2089510438?_afrWindowId=null&_afrLoop=2028656555888977&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-
state=prtvm9oxh_90#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2028656555888977%26_afrWindowMode%3D0%
26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_4 (สืบค้นเม่ือ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘).  
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ท่ีเก่ียวข้องให้มีความนา่สนใจ เชน่ วีดีโอ และแอพพลิเคชัน่ โดยการแยกประเภทส่ือตามอายขุองผู้ รับ
ส่ือ เช่น ส่ือส าหรับครอบครัว ส่ือส าหรับเด็กวัยก่อนเรียน ส่ือส าหรับนักเรียนและโรงเรียน เป็นต้น  
ในขณะท่ีเอกสารเก่ียวกบัการจดัแสดงจะได้รับการจดัท าใน ๔ ภาษา คือ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ 
ภาษามาเลย์ และภาษาองักฤษ ซึง่ทัง้หมดเป็นภาษาราชการ (official languages) ของสิงคโปร์๒๔๕ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สิงคโปร์มีพิพิธภณัฑ์ของหน่วยงานรัฐและของเอกชนทัง้หมด ๕๑ แห่ง ทัว่
ประ เทศ๒๔๖ ในจ านวนนี  ้ มีพิพิ ธภัณฑ์ ท่ีอยู่ ในการดูแลของ  NHB จ านวน  ๖  แห่ง  ไ ด้แก่ 
National Museum of Singapore  Asian Civilisations Museum  Reflections at Bukit Chandu  
Singapore Philatelic Museum  Peranakan Museum และ Our Museum @ Taman Jurong  จาก
สถิตพิบวา่ จ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์เพิ่มขึน้อย่างมากจาก ๒.๑ ล้านคนในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ๘.๔ 
ล้ านคน  ใน ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๖  ซึ่ ง ส่ วนหนึ่ ง ก็ เ ป็นผลมาจากนโยบาย ท่ี ใ ห้ประชากรและ 
ผู้ มี ถ่ินท่ีอยู่ถาวรของสิงคโปร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ  NHB และหน่วยงานอ่ืนกว่า  ๑๐ แห่ง 
โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ท าให้มีจ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์เหล่านีก้ว่า ๓ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ
มากกวา่ ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศ ในปีดงักลา่ว๒๔๗ 

นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีนโยบายในการสร้างและส่งเสริมความรู้แก่คนในสังคม  
ผ่านการอ่านหนังสือ โดยมี National Library Board (NLB) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย
ภายใต้ Ministry of Communications and Information (MCI) เ ป็นผู้ ผลักดันนโยบายส่ง เสริม 
การอ่านหนังสือของประชาชนสิงคโปร์ โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติ 
(National Library) และห้องสมุดสาธารณะจ านวน ๒๕ แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี ้NLB ยังมี 
ชุดหนังสือและส่ือการเรียนรู้  (collection) มากกว่า ๘ ล้านชุด โดยกว่าคร่ึงหนึ่ง  (ร้อยละ ๖๕) 
เป็นส่ือภาษาองักฤษ ประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นส่ือภาษาจีนกลาง ร้อยละ ๖ เป็นส่ือภาษามาเลย์ และ
อีกร้อยละ ๔ เป็นส่ือภาษาฮินดู ท่ีเหลือเป็นส่ือภาษาอ่ืน๒๔๘  ทิศทางการท างานของ NLB คือ 

                                                   
๒๔๕ National Heritage Board, “Language Resources,” 
http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/Resources/LanguageResources?_afrWindowId=null&_afrLoop=2029556966706293&_
afrWindowMode=0&_adf.ctrl-
state=clwa1ri7c_142#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2029556966706293%26_afrWindowMode%3D0%
26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_65 (สืบค้นเม่ือ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘). 
๒๔๖ Ministry of Culture, Community and Youth, “Singapore Cultural Statistics 2014,” 
https://www.nac.gov.sg/docs/statisticspdf/mccy_culturalstats2014.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘). 
๒๔๗ อ้างแล้ว. 
๒๔๘ อ้างแล้ว. 

http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/Resources/LanguageResources?_afrWindowId=null&_afrLoop=2029556966706293&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=clwa1ri7c_142#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2029556966706293%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_65
http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/Resources/LanguageResources?_afrWindowId=null&_afrLoop=2029556966706293&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=clwa1ri7c_142#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2029556966706293%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_65
http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/Resources/LanguageResources?_afrWindowId=null&_afrLoop=2029556966706293&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=clwa1ri7c_142#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2029556966706293%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_65
http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/Resources/LanguageResources?_afrWindowId=null&_afrLoop=2029556966706293&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=clwa1ri7c_142#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2029556966706293%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp61ut4q80_65
https://www.nac.gov.sg/docs/statisticspdf/mccy_culturalstats2014.pdf
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๓-๑๔๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

การเป็นนกัอ่านตลอดชีพ ชมุชนเพ่ือการเรียนรู้ และชาติท่ีมีความรู้ (Readers for Life, Learning 
Communities, Knowledgeable Nation)  

นอกจากการบริหารจดัการห้องสมดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการท่ีเก่ียวข้องแล้ว NLB 
ยังมีการสอนให้ประชาชนรักการอ่าน  และรู้จักวิธีการเลือกหนังสือเพ่ือส่งเสริมความรู้และ 
พฒันาตวัเอง  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ ใช้บริการห้องสมดุกว่า ๒๗ ล้านคน และมีการยืมหนงัสือ
ออกจากห้องสมุดสาธารณะกว่า  ๓๖ ล้านครัง้ และการเข้าชมส่ือความรู้อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  
e-book ในฐานข้อมูล online ของ NLB กว่า ๗๓ ล้านครัง้๒๔๙ ซึ่งหากคิดเฉล่ียด้วยจ านวนประชากร
ทัง้หมดของประเทศแล้ว ประชากรในสิงคโปร์จะมีการยืมหนงัสือออกจากห้องสมดุสาธารณะคนละ
ประมาณ ๗ ครัง้ ต่อปี และส่ือความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ๑๕ ครัง้ ต่อปี จึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม 
การอา่นเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของคนในประเทศสิงคโปร์  

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านและการใช้ห้องสมุดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  
จาก ๔,๒๐๖ กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๑๓,๘๔๙ กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๐ ตวัอย่าง
โครงการส่งเสริมการอ่านของประเทศสิงคโปร์ท่ีน่าสนใจ  เช่น National Kids Read Program  
ท่ีเปิดรับสมัครอาสาสมัครเพ่ืออ่านหนังสือ และเล่านิทานให้เด็ก ๆ ในชุมชนท่ีมีอายุตัง้แต่ระดับ
อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วม สนุกสนานกับเร่ืองเล่า เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และไ ด้ ข้อคิด ดี  ๆ  จากเ ร่ือง เล่าห รือนิทาน ท่ี ฟั ง  นอกจากนีย้ัง มี โครงการ 
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี (Pop-up library) ในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือท าให้ประชากรในประเทศสามารถเข้าถึง
หนังสือได้อย่างสะดวกขึน้   อีกโครงการหนึ่งท่ีน่าสนใจและจัดเป็นประจ าทุกปี  คือ โครงการ 
Read! Singapore ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การอ่านหนงัสือทัว่ประเทศ เพ่ือปลูกฝังการรักการอ่านใน
ชุมชนทัว่ประเทศ และจุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนสิงคโปร์ โครงการนี ้
ริเร่ิมโดย NLB ร่วมกับภาคีกว่า ๑๐๐ แห่ง มีการจัดการอภิปรายและกิจกรรมการอ่านเป็นเวลา  
๑๒ - ๑๔ สปัดาห์ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมของทกุปี   

โดยสรุป รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายสง่เสริมและรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในสงัคมท่ี
มีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ อนัเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์การเป็นศนูย์กลางการค้าทางทะเล
มาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกบัวฒันธรรมตา่ง ๆ 
ผา่นการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์และห้องสมดุทัว่ประเทศ นอกจากนี ้การจดัแสดงและจดัหาส่ือความรู้
ในภาษาราชการทัง้ ๔ ภาษา นบัเป็นการรักษาความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติและวฒันธรรม และ

                                                   
๒๔๙ อ้างแล้ว. 
๒๕๐ อ้างแล้ว. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๔๗ 

ยงัช่วยให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เน่ืองจากไม่มีอปุสรรคด้านภาษา  
ซึ่งบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง NHB และ NLB มีความส าคญัอย่างมากในการด าเนิน
นโยบายท่ีกล่าวมาของรัฐบาล ในส่วนตอ่ไปจะน าเสนอโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดงักลา่ว   

๓.๘.๒ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

เช่นเดียวกับการบริหารจัดการประเทศในหลายเร่ือง รัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีด้านการส่งเสริม และรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตให้แก่หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย เพ่ือให้
การบริหารจัดการประเด็นท่ีละเอียดอ่อนอย่างเช่น  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมตามสถานการณ์  ในหัวข้อนีจ้ะน าเสนอโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
๓ หนว่ยงานท่ีเกร่ินน าไว้ด้านบน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) Ministry of Culture, Community and Youth (MCCY) 

ดังท่ีกล่าวไว้แล้วว่า  ระบบราชการของประเทศสิงคโปร์เพิ่งได้รับการปรับโครงสร้าง  
เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา กระทรวงวฒันธรรม ชมุชน และเยาวชน หรือ MCCY ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ
รัฐท่ีถกูตัง้ขึน้มาใหมห่ลงัการปรับโครงสร้างนัน้ โดย MCCY เร่ิมด าเนินการครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พร้อมกับอีก ๒ กระทรวง  คือ Ministry of Social and Family Development และ Ministry of 
Communications and Information ซึ่งได้น าเสนอไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี ้โดยทัง้สามกระทรวง
เป็นกระทรวงใหมท่ี่ตัง้ขึน้มาแทนท่ี Ministry of Community Development, Youth and Sports  

โครงสร้างของ MCCY ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
๒ คน ปลดักระทรวง และรองปลดักระทรวง ๒ คน โดยคนหนึ่งรับผิดชอบด้านวฒันธรรม ส่วนอีกคน
หนึง่รับผิดชอบด้านชมุชน เยาวชน และกีฬา๒๕๑ 

อ านาจหน้าท่ีของ MCCY แบง่ออกเป็น ๖ ด้าน ดงันี ้๒๕๒ 

(๑)  ด้านศิลปะ โดยการส่ง เสริมศิลปะในชุมชน  สนับสนุนให้คนมีแรงบันดาลใจ 
ความสามารถ และการศึกษาทางด้านศิลปะ และพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านศลิปะในสิงคโปร์ เพ่ือความหลากหลายด้านวฒันธรรมและการยกระดบัคณุภาพชีวิต 

                                                   
๒๕๑ Ministry of Culture, Community and Youth, “About Us,” http://www.mccy.gov.sg/en/About-us.aspx (สืบค้นเม่ือ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๘). 
๒๕๒ Ministry of Culture, Community and Youth, “Functions of MCCY,” http://www.mccy.gov.sg/en/About-us.aspx (สืบค้นเม่ือ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.mccy.gov.sg/en/About-us.aspx
http://www.mccy.gov.sg/en/About-us.aspx
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๓-๑๔๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๒) ด้านการพัฒนาชุมชน โดยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนและ 
ความเป็นเอกภาพในสังคมพหุภาคี  ส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลซึ่งกันและกัน ผ่านการกุศลและ
อาสาสมัคร และก ากับดูแลมูลนิธิและสหกรณ์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม ซึ่งรวมถึง 
ศาลอิสลาม (Syariah Court) และการจดทะเบียนสมรสตามศาสนาอิสลาม 

(๓) ด้านมรดกของชาติ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ของชาติ 
และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ผ่านการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวกับ 
มรดกของชาต ิ และสง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมผา่นพิพิธภณัฑ์ โครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ 

(๔) ด้านความเป็นชาติ โดยการสร้างเสริมอัตลักษณ์ประจ าประเทศ และความผูกพัน 
ตอ่ชาต ิและสง่เสริมความภาคภมูิใจในการเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ 

(๕) ด้านกีฬา โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการกีฬา สนับสนุนแรงบันดาลใจ 
ความสามารถ และการศึกษาทางด้านการเล่นกีฬา และพฒันาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านกีฬาในสิงคโปร์ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

(๖) ด้านเยาวชน โดยการสนบัสนนุให้เยาวชนสามารถบรรลเุป้าหมายตามแรงบนัดาลใจและ
ความสนใจของแต่ละคน  ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชน  และปลูกฝังความเป็นผู้น าให้แก่
เยาวชน  

(ข) National Heritage Board (NHB) 

National Heritage Board (NHB) เ ป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้  MCCY 
ได้รับการก่อตัง้ขึน้โดยรัฐบญัญัติ National Heritage Board Act (Chapter 196A) ซึ่งถูกตราขึน้ครัง้
แ ร ก เ ม่ื อ ปี  พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๖  เ พ่ื อ ท ด แ ท น  National Archives and Records Centre Act 
ซึ่งใช้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือช่วงท่ีสิงคโปร์ก าลังก่อตัง้ประเทศนั่นเอง  การตรากฎหมาย 
และจัดตัง้องค์กรขึน้ใหม่นี  ้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือรวบรวมหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีเ ก่ียวกับ 
ประวัติศาสตร์ของประเทศ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives) และกรมประวัติศาสตร์มุขปาฐะ (Oral History 
Department)๒๕๓ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ     

มาตรา ๕ แห่ง National Heritage Board Act (Chapter 196A) ระบุโครงสร้างของ NHB 
ดงัตอ่ไปนี ้

                                                   
๒๕๓ อนึ่ง ในปัจจบุนัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NLB ซึง่จะขยายความตอ่ไป 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๔๙ 

(๑) ประธานคณะกรรมการ  

(๒) รองประธานคณะกรรมการ 

(๓) กรรมการจ านวนไม่ต ่ากว่า  ๑๐ คน แต่ไม่เ กิน ๒๕ คน ท่ีได้รับการแต่งตัง้ โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ชมุชน และเยาวชน (MCCY) ซึง่จะก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ NHB แตล่ะคน และยงัมีอ านาจในการถอดถอนและแตง่ตัง้กรรมการคนใดซ า้ก็ได้ 

มาตรา ๖ แห่ง  National Heritage Board Act (Chapter 196A) ระบุหน้า ท่ีของ  NHB 
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) แสวงหา และจดัแสดงมรดกของชาติให้แก่ประชาชนสิงคโปร์ ในรูปแบบท่ีเช่ือมโยงบรรพ
บุ รุษเ ข้ากับเอเ ชียตะวันออกเ ฉียงใต้  เอเ ชีย  และโลก ผ่านชุดของสะสม  การท านุบ า รุ ง  
การตีความ และจดัแสดงวตัถแุละบนัทกึตา่ง ๆ 

(๒) ส่งเสริมการรับรู้ของสงัคม ความช่ืนชม และความเข้าใจในศิลปะ วฒันธรรม และมรดก
ของชาต ิผา่นการรวบรวมวตัถแุละบนัทกึของ NHB และวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ี NHB เห็นสมควร 

(๓) สง่เสริมการจดัตัง้และพฒันาองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัมรดกของชาตสิิงคโปร์ 

(๔) ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมรดกของชาตสิิงคโปร์ และ 

(๕) กระท าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 

มาตรา ๗ แห่ง  National Heritage Board Act (Chapter 196A) ระบุอ านาจของ NHB 
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) คณะกรรมการ NHB มีอ านาจในการกระท าการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น หรือเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(๒) อ านาจอ่ืนของคณะกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

 พฒันา และจดัการพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี 

 สะสม จดัแยก รักษา และจดัแสดงสิ่งของ และบนัทกึท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี 

 ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการรักษาสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ 

 กระท าการ หรือเป็นผู้สนบัสนนุงานวิจยั และการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี 

 จัดการการเข้าถือครอง การผลิต หรือการตีพิมพ์ และการขายหนังสือ แผ่นพับ 
แบบจ าลอง และวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี ให้แก่ประชาชน 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๕๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

 กระท าการ หรือเป็นผู้สนบัสนนุโครงการฝึกอบรมในวิชาชีพและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบั
การท างานของพิพิธภณัฑ์ 

 สร้างความสมัพนัธ์กับพิพิธภัณฑ์อ่ืน มหาวิทยาลยั และสถาบนัอ่ืน เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี 

 จัดการ หรือจัดหาบริการด้านเทคนิคและวิชาชีพ บนเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ระดมทุนด้วยวิธีการตามกฎหมาย และรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค ไม่ว่าจะเป็น
กองทนุหรือไมก็่ตาม 

 ขยายทนุ หรือเงินกู้แก่บคุคล หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัมรดกของชาตสิิงคโปร์ 

 เข้าเป็นภาคีในสญัญา และจดัตัง้กองทนุ 

 เข้าเป็นภาคีในการร่วมทุนกับบุคคลหรือองค์กร  หรือจัดตัง้  หรือมีส่วนร่วมใน 
การจดัตัง้บริษัท 

 จดัหา หรือด าเนินการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ และ 

 เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า หรือคา่เชา่จากสิ่งของ บริการ หรือสถานท่ีตา่ง ๆ 
ท่ีคณะกรรมการจดัหา 

(ค) National Library Board (NLB) 

คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติ  หรือ NLB เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้ 
Ministry of Communications and Information (MCI) ได้รับการจดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
โดยกฎหมาย National Library Board Act (Chapter 197) เช่นเดียวกับหลายหน่วยงาน NLB และ
รัฐบญัญตัท่ีิก่อตัง้ NLB ก็เพิ่งมีการปรับเปล่ียนเม่ือไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการยบุกระทรวง Ministry 
of Community Development, Youth and Sports และการจัดตัง้กระทรวงขึน้ใหม่อีก ๓ กระทรวง 
ท าให้หน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงเดิมถูกแยกออกมาอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ด้วย   ในขณะท่ี 
NHB เข้าไปอยู่ภายใต้ MCCY นัน้  NLB ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ MCI นอกจากนี ้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ (National Archive of Singapore – NAS) ยงัได้รับการโอนให้เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของ NLB ตามกฎหมาย Statutes (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act 2012๒๕๔ 

มาตรา ๕ แหง่ National Library Board Act (Chapter 197) ระบโุครงสร้างของ NLB ดงันี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการ  

                                                   
๒๕๔ National Library Board, “NLB Act,” http://www.nlb.gov.sg/About/NLBAct.aspx (สืบค้นเม่ือ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.nlb.gov.sg/About/NLBAct.aspx


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๕๑ 

(๒) รองประธานคณะกรรมการ 

(๓) กรรมการจ านวนไม่ต ่ากว่า  ๑๐ คน แต่ไม่เ กิน ๒๐ คน ท่ีได้รับการแต่งตัง้ โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงส่ือสารและข้อมลู (MCI) ผู้ซึง่จะก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
NLB แตล่ะคน และยงัมีอ านาจในการถอดถอนและแตง่ตัง้กรรมการคนใดซ า้ก็ได้ 

มาตรา ๖ แหง่ National Library Board Act (Chapter 197) ระบหุน้าท่ีของ NLB ดงันี ้

(๑) จดัตัง้และรักษาห้องสมดุ และจดัหาบริการด้านข้อมลูห้องสมดุ 

(๒) สง่เสริมการอา่น และกระตุ้นการเรียนรู้ผา่นการใช้ห้องสมดุและบริการตา่ง ๆ 

(๓) จดัหาท่ีรองรับวตัถแุละสิ่งพิมพ์ของห้องสมดุท่ีตีพิมพ์ในสิงคโปร์ 

(๔) แสวงหา และรักษาชุดสะสมของห้องสมุดท่ีเก่ียวข้องกับสิงคโปร์และประชากรของ
ประเทศ 

(๕) จดัตัง้มาตรฐานส าหรับการฝึกอบรมบคุลากรห้องสมดุในสิงคโปร์ 

(๖) จดัหาบริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ีเก่ียวกบัห้องสมดุและบริการข้อมลูห้องสมดุ 

(๗) รวบรวมและรักษาบนัทกึรายช่ือและบรรณานกุรมประจ าชาต ิ

(๘) ให้ค าแนะน ารัฐบาลในสิ่งท่ีจ าเป็นและนโยบายท่ีเก่ียวกับห้องสมุดของรัฐ และบริการ
ข้อมลูห้องสมดุในสิงคโปร์ 

(๙) จัดหาท่ีเก็บบันทึกท่ีมีความส าคัญของประเทศและประวัติศาสตร์  และอ านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงบนัทกึนัน้ 

(๑๐) ด าเนินโครงการจดัการบนัทกึส าหรับรัฐบาล และ 

(๑๑) บนัทึก รักษา และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ผ่านวิธีประวัติศาสตร์มุขปาฐะ 
และวิธีอ่ืน 

มาตรา ๗ แหง่ National Library Board Act (Chapter 197) ระบอุ านาจของ NLB ดงันี ้

(๑) คณะกรรมการ NLB มีอ านาจในการกระท าการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น หรือเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

(๒) อ านาจอ่ืนของคณะกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

 พฒันา และจดัการห้องสมดุท่ีจดัตัง้โดยคณะกรรมการ 

 พฒันาเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุในสิงคโปร์ 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๕๒ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

 ก าหนด พัฒนา และด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์หนังสือแห่งชาติ  และจัดตัง้
ห้องสมุดและศูนย์ต่าง ๆ เพ่ือสะสมวัตถุของห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคญัและ 
ท่ีสนใจในสิงคโปร์ 

 ร่วมมือ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวตัถใุนห้องสมดุของรัฐทัง้หมด 

 ได้มา และจดัหาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูและบริการห้องสมดุในสิงคโปร์ 

 ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการรักษา และคงไว้ซึ่งวัตถุของห้องสมุดท่ีอยู่ในความดแูล
ของคณะกรรมการ 

 สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีบริหารห้องสมุดอ่ืน  ผู้ ให้บริการข้อมูล และ 
หอจดหมายเหตแุละประวตัิศาสตร์มขุปาฐะอ่ืน (ไม่ว่าของชาติใดก็ตาม) เพ่ือรักษา
ความร่วมมือในระดบัสงูสดุในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 ด าเนินการ หรือให้การสนับสนุนโครงการส าหรับฝึกอบรมบุคลากรในวิชาชีพ 
และทักษะท่ี เ ก่ียว ข้องกับการท างานของห้องสมุด  หอจดหมายเหตุและ
ประวตัศิาสตร์มขุปาฐะ 

 จัดการ  ห รือจัดหาบริการด้านเทคนิคและวิชาชีพท่ี เ ก่ียวข้องกับห้องสมุด 
ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

 ด าเนินการ และอ านวยความสะดวกต่อการวิจัยในเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับห้องสมุด 
บรรณารักษ์ งานด้านจดหมายเหต ุและประวตัศิาสตร์มขุปาฐะ 

 ระดมเงินทุนด้วยวิธีการตามกฎหมาย และรับสิ่งของและเงินบริจาค ไม่ว่าจะเป็น
กองทนุหรือไม ่

 ขยายทุน หรือเงินกู้ แก่บุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับมรดกทางวรรณคดีของชาติ 
หรือการพฒันาห้องสมุดในสิงคโปร์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ฉบบันี ้

 เข้าเป็นภาคีในสญัญา และจดัตัง้กองทนุ 

 เข้าเป็นภาคีในการร่วมทุนกับบุคคลหรือองค์กร  หรือจัดตัง้  หรือมีส่วนร่วมใน 
การจดัตัง้บริษัท 

 จดัหา หรือด าเนินการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ และ 

 เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า หรือคา่เชา่จากสิ่งของ บริการ หรือสถานท่ีตา่ง ๆ 
ท่ีคณะกรรมการจดัหา 

โดยสรุป สิงคโปร์ เ ป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์การเป็นอาณานิคมกว่า  ๑๕๐ ปี 
และเพิ่งกลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระได้เพียงแค่ ๕๐ ปี เท่านัน้ นโยบายการสร้างชาติ จึงจ าเป็นต้อง
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มุ่งเน้นให้ประชากรหลากหลายเชือ้ชาติเช่ือมัน่ ยึดมัน่ และรักษาความเป็นชาติสิงคโปร์ท่ียงัใหม่อยู่นี  ้
ให้คงอยูต่อ่ไปได้ ภาพรวมของนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคน
ในประเทศจงึมุง่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของแตล่ะเชือ้ชาติ รวมทัง้ประวตัิศาสตร์ร่วม
ภายใต้ความเป็นประเทศสิงคโปร์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้สิ่งเหล่านีจ้ากพิพิธภัณฑ์และ
ห้องสมดุท่ีมีอยูห่ลายแหง่ทัว่ประเทศ 

๓.๙ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

จากประวัติศาสตร์การเป็นอาณานิคมของอังกฤษมานานกว่า  ๑๕๐ ปี ท าให้อิทธิพลของ
องักฤษยงัคงมีให้เห็นในประเทศสิงคโปร์จนถึงปัจจบุนั  เช่นเดียวกับประเทศองักฤษ ระบบกฎหมาย
ของสิงคโปร์ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน ดังนัน้ คดีปกครอง 
ซึ่งเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงอยู่ในอ านาจวินิจฉัยของศาลชัน้ต้น  และศาลสูง เน่ืองจากสิงคโปร์ 
ไม่มีศาลปกครอง๒๕๕  อย่างไรก็ดี ปัจจยัแวดล้อมในสิงคโปร์ท่ีแตกต่างจากองักฤษอย่างมีนยัส าคญั 
ได้ท าให้วิธีปฏิบัติราชการในประเทศสิงคโปร์ไม่เหมือนในอังกฤษเสียทีเดียว  ท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือ  
สิ งคโป ร์ มี รั ฐธรรมนูญ ท่ี เ ป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่ ง มีบทบัญญัติ ท่ี จัดตั ง้ อง ค์กร อิสระ ช่ือ  
Public Service Commission หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือบริหารจัดการกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับข้าราชการและพนักงานของรัฐในสิงคโปร์   นอกจากนี ้วิธีปฏิบัติราชการหลายด้าน 
ก็ถกูก าหนดด้วยรัฐบญัญตัฉิบบัตา่ง ๆ เชน่กนั 

การน าเสนอในส่วนนีแ้บ่งออกเป็น  ๔ หัวข้อ ได้แก่  ภาพรวมของวิ ธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองความลบัของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอิสระ
ตามกฎหมาย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีในกรณีต่าง  ๆ  และหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๙.๑ ภาพรวมของวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 

การน าเสนอในหัวข้อนีแ้บ่งออกเป็น ๔ หัวข้อย่อย ได้แก่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
การจดัซือ้จดัจ้าง  การท าสญัญา  และการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเด็น 
จะมีรัฐบญัญตักิ ากบัไว้โดยเฉพาะ  

                                                   
๒๕๕ Thio Li-ann, "Law and the Administrative State," In The Singapore Legal System, ed. Kevin YL Tan (Singapore: 
Singapore University Press, 1999), 165. 
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ก) วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 

คดีปกครองในประเทศสิงคโปร์นัน้ ยังไม่มีความซับซ้อนมากเท่ากับคดีปกครองท่ีเกิดขึน้ 
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีแนวทางในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) ท่ีค่อนข้าง
ชัดเจนเน่ืองจากมีพัฒนาการมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรณีการฟ้องเพ่ือให้นโยบาย 
ของรัฐได้รับการทบทวนจากศาล (judicial review litigation)  ในทางตรงกันข้าม สิงคโปร์เพิ่งก่อตัง้
ประเทศได้เพียง ๕๐ ปี ซึ่งประเทศเกิดใหม่เช่นสิงคโปร์นี  ้มักมีแนวโน้มท่ีจะให้ความส าคัญ 
ต่อความมั่นคงของรัฐบาล จึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ท่ีท าให้การฟ้องรัฐเพ่ือให้นโยบายได้รับ 
การทบทวนจากศาลไม่เกิดขึน้บ่อยนกัในสิงคโปร์ หลกัการท่ีศาลใช้ในการทบทวนการใช้อ านาจรัฐ 
อาจแบ่งได้เป็น ๓ แบบ คือ การใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ (ultra vires) กระบวนการท่ีไม่ยตุิธรรม  และ
ความไมส่มเหตสุมผล ซึง่ศาลองักฤษเป็นผู้พฒันาหลกัการดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ให้ใช้
อ านาจโดยมิชอบ หรือกระท าการท่ีผิดกฎหมาย และศาลในสิงคโปร์ก็ใช้หลกัการดงักล่าวเช่นกนั โดย
แนวทางปฏิบตัิทัว่ไป คือ กระทรวง หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอิสระตามกฎหมายจะต้องปรึกษา
ส านัก ง านอัยการสู ง สุด  ก่ อน ท่ี จ ะด า เ นิ นน โยบาย  ห รื อตัดสิ น ใ จ  ห รื อป ฏิบัติ ก า ร ใด 
ท่ีอาจจะกระทบสิทธิของประชาชน   

ในสิงคโปร์ ข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  หรือการฟ้องร้อง 
บนฐานการใช้อ านาจในทางมิชอบ สามารถย่ืนให้ศาลชัน้ต้น หรือศาลสูงพิจารณาได้  อย่างไรก็ดี 
ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมักจะไม่พิจารณาว่า ฝ่ายบริหาร เช่น รัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้ 
มีการใช้ดุลยพินิจและอ านาจทางบริหารอย่างไร  ตราบใดท่ีการใช้ดุลยพินิจและอ านาจนัน้อยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมายท่ีเ ป็นลายลักษณ์อักษร   เ น่ืองจากอ านาจหน้าท่ีหลักของศาล  คือ 
การพิจารณาคดีตามบทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู่   ดังนัน้  หากมีข้อพิพาทท่ีเ กิดขึ น้จาก 
การตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องแล้ว ศาลสิงคโปร์
มักจะพิจารณาเพียงแค่ว่า เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐนัน้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ 
ในเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่เชน่ ใช้เกณฑ์ในการตดัสินตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการปรึกษาส านกังาน
อยัการสงูสดุก่อนประกาศใช้นโยบายดงักลา่วหรือไม่ เป็นต้น 

รัฐบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสิงคโปร์  คือ Government 
Proceedings Act (Chapter 121) ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลมีความรับผิดต่อการกระท าความผิด หรือ 
การละเลยการกระท า หรือการผิดสญัญาท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในรูปแบบเดียวกับการท่ีตวัการ 
(principle) มีความรับผิดต่อการกระท าความผิด หรือการละเลยการกระท า หรือการผิดสัญญา 
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ท่ีกระท าโดยตัวแทน (agent)  อนึ่ง  การท่ีเจ้าหน้าท่ี รัฐปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยสุจริต 
(in good faith) ให้พิจารณาวา่เป็นการปฏิบตัหิน้าท่ีตามค าสัง่ของรัฐบาลด้วย๒๕๖ 

Government Proceedings Act มีบทบัญญัติ ท่ีส าคัญ  เช่น  ข้อ เ รียก ร้อง ท่ีสามารถ 
น าขึน้สู่กระบวนการทางศาล ข้อจ ากดัเร่ืองความรับผิดของรัฐ และกระบวนการทางศาล ซึ่งผู้วิจยัจะ
พิจารณาตามประเดน็ดงักลา่วนี ้

ข้อเรียกร้องท่ีสามารถฟ้องรัฐบาลได้ตามมาตรา ๔ แห่ง Government Proceedings Act มี
ดงัตอ่ไปนี ้๒๕๗  

(ก) เป็นข้อเรียกร้องท่ีเกิดขึน้จากการใช้ หรือการครอบครอง หรือสิทธิในการใช้ หรือสิทธิใน
การครอบครองท่ีดนิของรัฐ หรือ  

(ข) เกิดขึน้จากกฎหมายท่ีเก่ียวกบัภาษี หรือ  
(ค) เกิดขึน้จากสญัญาท่ีท าโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องทางแพ่ง 

หรือ  
(ง) เป็นข้อเรียกร้องท่ีเกิดขึน้เพ่ือเรียกร้องคา่เสียหาย หรือคา่ชดเชยท่ีไม่รวมอยู่ในข้อ (ก) (ข) 

หรือ (ค) ท่ีอาจจะฟ้องร้องได้ทางแพง่ระหวา่งบคุคลเอกชน  

อย่างไรก็ดี รัฐบญัญัติดงักล่าวได้ก าหนดขอบเขตความรับผิดของรัฐบาล (Limits of liability 
of Government) ต่อการกระท าความผิด หรือการละเลยการกระท า หรือการผิดสญัญาท่ีกระท าโดย
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ดงันี ้๒๕๘  

                                                   
๒๕๖ Section 5.  Subject to the provisions of this Act, the Government shall be liable for any wrongful act done or any 
neglect or default committed by any public officer in the same manner and to the same extent as that in which a principal, 
being a private person, is liable for any wrongful act done, or any neglect or default committed by his agent, and for the 
purposes of this section and without prejudice to the generality thereof, any public officer acting or purporting in good 
faith to be acting in pursuance of a duty imposed by law shall be deemed to be the agent of and to be acting under the 
instructions of the Government. 
๒๕๗ Section 4.  Subject to the provisions of this Act and of any written law, any claim against the Government which — 
(a) is founded on the use or occupation or the right to the use or occupation of State land; 
(b) arises out of the revenue laws; 
(c) arises out of any contract made by the authority of the Government which would, if such claim had arisen between 
private persons, afford ground for civil proceedings; or 
(d) is a claim (other than a claim in tort) for damages or compensation not included in paragraphs (a), (b) and (c) which 
might lawfully be enforced by civil proceedings as between private persons, 
shall be enforceable by proceedings against the Government for that purpose in accordance with the provisions of this 
Act. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๕๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

(๑) กระบวนการทางศาลท่ีด าเนินต่อรัฐบาล บนฐานการกระท าความผิด หรือการละเลย 
การกระท า หรือการผิดสญัญาท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ จะท าได้ต่อเม่ือ กระบวนการ
ทางศาลท่ีเรียกร้องคา่เสียหายจากรัฐบาลบนฐานการกระท า การละเลยการกระท า และ
การผิดสัญญาของเจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้  เป็นกระบวนการท่ีด าเนินต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ  เป็น 
การสว่นตวัด้วย  

(๒) ในกรณีท่ีมีกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีหักล้าง หรือจ ากัดความรับผิดของ
เจ้าหน้าท่ี รัฐในกระบวนการทางศาล บนฐานของการกระท า หรือการละเลย 
การกระท า หรือการผิดสัญญาของเจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้ ให้กฎหมายนัน้มีผลหักล้าง หรือ
จ ากัดความรับผิดของรัฐบาล บนฐานการกระท าความผิด หรือการละเลยการกระท า 
หรือการผิดสญัญาท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย  

(๓) กระบวนการทางศาลท่ีด าเนินตอ่รัฐบาล บนฐานการกระท าความผิด หรือการละเลยการ
กระท า หรือการผิดสญัญาท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ จะไม่สามารถท าได้ หากเป็นการ
กระท า หรือการไมก่ระท าการโดยบคุคลท่ีก าลงัปฏิบตัิหน้าท่ี หรือตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบทางศาล หรือความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทางศาล 

(๔) กระบวนการทางศาลท่ีด าเนินตอ่รัฐบาล บนฐานการกระท าความผิด หรือการละเลยการ
กระท า หรือการผิดสัญญาท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ  สามารถท าได้เฉพาะกรณีท่ี 
การกระท านัน้เกิดขึน้ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐดงักล่าวเป็นลูกจ้างของรัฐบาล และได้รับ

                                                                                                                                                      
๒๕๘ Section 6.—(1)  No proceedings shall lie against the Government by virtue of section 5 in respect of any act, neglect 
or default of any public officer, unless proceedings for damages in respect of such act, neglect or default would have lain 
against such officer personally. 
(2)  Any written law which negatives or limits the amount of the liability of any public officer in respect of any act, neglect 
or default committed by that officer shall, in the case of proceedings against the Government under section 5 in respect 
of such act, neglect or default of such officer, apply in relation to the Government as it would have applied in relation to 
such officer if the proceedings against the Government had been proceedings against such officer. 
(3)  No proceedings shall lie against the Government by virtue of section 5 in respect of anything done or omitted to be 
done by any person while discharging or purporting to discharge any responsibilities of a judicial nature vested in him, or 
any responsibilities which he has in connection with the execution of judicial process. 
(4)  No proceedings shall lie against the Government by virtue of section 5 in respect of any act, neglect or default of any 
public officer, unless that officer was at the material time employed by the Government and paid in respect of his duties 
as an officer of the Government wholly out of the revenues of the Government, or any fund certified by the Minister 
responsible for finance for the purposes of this subsection or was at the material time holding an office in respect of 
which the Minister responsible for finance certifies that the holder thereof would normally be so paid. 
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เงินเดือนจากการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล  โดยท่ีเงินเดือนนัน้ 
มาจากรายได้ของรัฐบาล หรือกองทุนท่ีได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการคลงั หรือเจ้าหน้าท่ีนัน้อยู่ในต าแหน่งท่ีได้การรับรองจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ
ด้านการคลงัวา่ โดยปกตแิล้วจะได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลดงักลา่ว 

กระบวนการทางศาลท่ีด า เนินต่อ รัฐบาล  (proceedings against the Government) 
ภายใต้รัฐบญัญัติ Government Proceedings Act หมายรวมถึง การใช้สิทธิเรียกร้องเพ่ือฟ้องแย้ง
รัฐบาล๒๕๙ ซึง่อาจอนมุานได้วา่ หมายรวมถึงการด าเนินคดีแพง่ด้วย 

อนึ่ง การกระท า หรือการละเลยท่ีจะกระท า หรือการปฏิเสธท่ีจะกระท าการใดท่ีเข้าข่าย  
การกระท าภายใต้หน้าท่ีรัฐ ( in exercise of public duties)  โดยรัฐบาล หรือเจ้าหน้าท่ี รัฐนัน้ 
ไม่สามารถน าขึน้สู่กระบวนการทางศาลต่อรัฐบาลได้ เว้นแต่กรณีการผิดสัญญาเท่านัน้  ทัง้นี ้
การกระท าภายใต้หน้าท่ีรัฐถกูนิยามไว้ในมาตรา ๗ (๒) ให้หมายรวมถึง๒๖๐  

(ก) การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การเบี่ยงเส้นทาง และการเลิกใช้ประโยชน์ทางรถไฟ ถนน 
หรือสะพาน  

(ข) การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และการเลิกใช้ประโยชน์โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออาคาร
ของรัฐอ่ืน  

(ค) การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และการเลิกใช้ประโยชน์ท่อระบายน า้  การป้องกัน 
น า้ทว่ม และการแปรสภาพท่ีดนิ และ 

                                                   
๒๕๙ Section 2 “proceedings against the Government” includes a claim by way of set-off or counterclaim in proceedings by 
the Government. 
๒๖๐ Section 7.—(1)  Notwithstanding any other provisions of this Act to the contrary, no proceedings, other than 
proceedings for breach of contract, shall lie against the Government on account of anything done or omitted to be done 
or refused to be done by the Government or any public officer in exercise of the public duties of the Government. 
(2)  For the purposes of subsection (1), “exercise of the public duties” includes — 
(a) the construction, maintenance, diversion and abandonment of railways, roads or bridges; 
(b) the construction, maintenance and abandonment of schools, hospitals or other public buildings; 
(c) the construction, maintenance and abandonment of drainage, flood prevention and reclamation works; and 
(d) the maintenance, diversion and abandonment of the channels of rivers and waterways. 
(3)  Nothing in this section shall prevent the bringing of any suit for damages or compensation arising out of negligence 
or trespass in the execution of any works of construction or maintenance undertaken by the Government in the exercise 
of the said public duties. 
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(ง) การบ า รุง รักษา  การเบี่ ยง เ ส้นทาง  และการ เลิกใ ช้ประโยชน์ เ ส้นทางแม่น า้ 
และทางน า้ 

อย่างไรก็ดี กระบวนการทางศาลเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยท่ีเกิดขึน้จาก 
การละเลยการกระท า หรือการบุกรุก ในการก่อสร้าง หรือการบ ารุงรักษาท่ีด าเนินการโดยรัฐบาล 
ท่ีเป็นการกระท าภายใต้หน้าท่ีรัฐนัน้ สามารถท าได้ เช่น หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลก าลงัด าเนินการ
สร้างสะพาน แล้วเกิดอุบัติเหตุจนมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ บุคคลดังกล่าวก็สามารถเรียกร้อง
คา่เสียหายจากรัฐบาลตามกฎหมายฉบบันีไ้ด้  

เน่ืองจากสิงคโปร์ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน ดังนัน้  
การด าเนินกระบวนการทางศาลเพ่ือเอาผิดต่อค าสั่งทางปกครองท่ีไม่เป็นธรรม  หรือไม่ชอบธรรม 
จึงเป็นกระบวนการเดียวกันกับการด าเนินคดีระหว่างเอกชน  การด าเนินกระบวนการทางแพ่ง 
โดยรัฐบาลอาจเ ร่ิมจากหน่วยงานของรัฐท่ีไ ด้รับอนุญาต  หรือโดยส านักงานอัยการสูงสุด  
โดยรัฐมนตรีจะประกาศรายช่ือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนญุาต และช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีนิติ
กรของแต่ละหน่วยงานในรัฐกิจจานเุบกษา ในกรณีท่ีไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีเหมาะสม หรือบคุคลท่ี
เป็นคนเร่ิมกระบวนการทางศาลเห็นว่าไม่มีหน่วยงานรัฐท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถด าเนินคดีได้  ให้เร่ิม
กระบวนการทางศาลกบัส านกังานอยัการ๒๖๑ 

ข) การจัดซ้ือจัดจ้าง 

สิงคโปร์มีกฎหมายจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐ ท่ี ช่ือว่า  Government Procurement Act 
(Chapter 120) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบัญญัติดังกล่าวมีการปรับปรุงเพียงครัง้เดียวในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ วัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายฉบับนี  ้ คือ เ พ่ือรองรับพันธกรณีตาม 
ความตกลงว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐขององค์การการค้าโลก (World Trade Organisation 

                                                   
๒๖๑ Section 19.—(1)  The Minister shall from time to time publish in the Gazette a list specifying the several Government 
departments which are authorised departments for the purposes of this Act, and the name and address for service of the 
person who is, or is acting for the purposes of this Act as, the solicitor for each such department, and may from time to 
time amend or vary the list. 
(2)  Civil proceedings by the Government may be instituted either by an authorised Government department in its own 
name or by the Attorney-General. 
(3)  Civil proceedings against the Government shall be instituted against the appropriate authorised Government 
department, or, if none of the authorised Government departments is appropriate or the person instituting the 
proceedings has any reasonable doubt whether any and if so which of those departments is appropriate, against the 
Attorney-General. 
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- WTO) ซึง่สิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีโดยการลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  รัฐบญัญัติฉบบันีเ้ป็นหนึ่งใน
กฎหมายภายในไมก่ี่ฉบบัของสิงคโปร์ ท่ีมีท่ีมาจากความตกลงระหวา่งประเทศ ดงัท่ีน าเสนอไว้แล้วใน
บทท่ี ๒ 

 Government Procurement Act ก าหนดให้กระบวนการและขัน้ตอนในการจัดซือ้จัดจ้าง
เป็นไปอย่างเสรีและโปร่งใส ตามข้อก าหนดของความตกลงว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐของ
องค์การการค้าโลก (WTO Agreement on Government Procurement) ซึ่งหมายความว่า การจดัซือ้
จดัจ้างในประเทศสิงคโปร์จะยดึหลกัของการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนัระหว่างผู้ประกอบการตา่งชาติ และ
ผู้ประกอบการในประเทศ  แม้การจัดซือ้จัดจ้างของสิงคโปร์ก่อนหน้าการเข้าเป็นภาคีความตกลง
ดงักล่าวจะมิได้ปิดกัน้ผู้ประกอบการต่างชาติ  หากแต่ความตกลงดงักล่าวมีเง่ือนไขเพิ่มเติมในการ
สร้างกระบวนการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม เชน่ การก าหนดให้มีกลไกในการอทุธรณ์ในกรณีท่ีการจดัซือ้
จดัจ้างไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น 

อนึ่ง ความตกลงขององค์การการค้าโลกดงักล่าวมิใช่ความตกลงพหุภาคี (multilateral) แต่
เป็นความตกลงหลายฝ่าย (plurilateral)๒๖๒ ซึ่งหมายความว่า สิทธิในการเข้าร่วมประมูลและ 
การได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของรัฐบาลสิงคโปร์ตามกฎหมายฉบับ นี ้
จะจ ากัดเฉพาะผู้ จัดจ าหน่าย (supplier) ในประเทศและผู้ จัดจ าหน่ายจากรัฐท่ีเป็นภาคีของ 
ความตกลงนีเ้ท่านัน้  ซึ่งในกฎหมายใช้ค าว่า “relevant protocol State” ซึ่งไม่รวมถึงประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยมิได้เป็นภาคีของความตกลงวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐของสิงคโปร์มิได้ครอบคลุม  
การจัดซือ้จัดจ้างทัง้หมดของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งต่างจากในกรณีของประเทศไทย  เน่ืองจาก
วัตถุประสงค์หลักของการตรากฎหมายฉบับนี ้คือ การเปิดเสรีการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐตาม 
ข้อผูกพันในความตกลงว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐในองค์การการค้าโลก มิใช่เพ่ือการจัด
ระเบียบการพัสดุของหน่วยงานราชการ  ดงันัน้ Government Procurement Act  จึงมีการก าหนด 
“ขอบเขต” ของตลาดการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐท่ีสิงคโปร์พร้อมท่ีจะเปิด โดยมาตรา ๔ แห่ง 
Government Procurement Act ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการก าหนด
ขอบเขตดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้๒๖๓   

                                                   
๒๖๒ ความตกลงพหภุาคี (multilateral) หมายถึง ความตกลงที่สมาชิกขององค์การการค้าโลกทกุประเทศต้องเข้าเป็นภาคี ในขณะที่
ความตกลงหลายฝ่าย (plurilateral) เป็นความตกลงที่สมาชิกองค์การการค้าโลกสามารถเลือกที่จะเป็นภาคีหรือไมก็่ได้ 
๒๖๓ Section 4.—(1)  The Minister may, by order published in the Gazette, declare any ministry or department of the 
Government, organ of State or statutory board as a contracting authority for the purposes of this Act. 
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(๑) ก าหนดรายช่ือกระทรวง  กรม หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ๆ ท่ีจะต้องอยู่ภายใต้ 

การบงัคบัใช้ของกฎหมายนี ้  

(๒) ก าหนดขนาดของโครงการจัดซือ้จัดจ้างท่ีต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  โดยอาจใช้ 

วงเงินขัน้ต ่าเป็นเกณฑ์ 

(๓) ก าหนดประเภทของสินค้าหรือบริการท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมาย และ  

(๔) ก าหนดวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  เช่น การจัดซือ้จัดจ้างทั่วไป และการจัดซือ้จัดจ้าง 

แบบพิเศษท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมาย เป็นต้น 

ทัง้ นี  ้ ไ ด้มีการออกค าสั่งกระทรวงการคลัง  (Government Procurement Order) ตาม 
มาตรา ๔ หลายฉบบั เพ่ือขยายความการบงัคบัใช้กฎหมายแม่บท เช่น ค าสัง่ฉบบัท่ี ๒๒๖๔ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทกุประเภทต้องอยู่ภายใต้การบงัคบัใช้ของกฎหมายนี ้รวมถึง มหาวิทยาลยัของรัฐ 
และหน่วยงานอิสระตามกฎหมายด้วย ส่วนค าสั่งฉบับท่ี ๓๒๖๕ ฉบับท่ี  ๔๒๖๖  และฉบับท่ี ๕๒๖๗ 
ก าหนดประเภทของสินค้าหรือบริการท่ีการจดัซือ้จดัจ้างต้องอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายนี ้เช่น 
บริการบัญชีและตรวจสอบบัญชี  บริการเ ก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  บริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ บริการติดตัง้ ตลอดจนบริการก่อสร้างอาคาร  ส าหรับสินค้าท่ีอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของ
กฎหมาย ได้แก่  อุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวกับระบบท่อน า้  การท าความร้อน  
การท าความสะอาด เคร่ืองสบูน า้ เป็นต้น   

นอกจากนี ้รัฐบญัญตัดิงักลา่วยงัได้มีการก าหนดวงเงินขัน้ต ่าในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีอยู่ภายใต้
ข้อบงัคบัของกฎหมายนี ้คือ ๑๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับการจดัซือ้จัดจ้างสินค้าและบริการ 
และ  ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิ งคโป ร์  ส าห รับโครงการก่อส ร้าง ท่ีหน่วยงานของ รัฐ เ ป็น 

                                                                                                                                                      
(2)  The Minister may, by order published in the Gazette, declare a procurement to be subject to the Act. 
(3)  An order made under subsection (2) may identify the procurement by one or more of the following: 
(a) the means by which the procurement is undertaken; 
(b) the contracting authority undertaking the procurement; 
(c) the goods or service, or combination of goods and service, to be procured; 
(d) the value of the procurement. 
๒๖๔ Second Schedule Contracting  Authorities 
๒๖๕ Third Schedule: Services the Procurement of which is subject to the Act for the Purpose of Paragraph 4(1)(a)(ii) 
๒๖๖ Fourth Schedule: Construction Services the Procurement  of  which is subject to the Act 
๒๖๗ Fifth Schedule: Doods the Procurement  of  which by the Ministry of Defense  is subject to the Act for the Purpose of 

Paragraph 4(1)(b) 
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ผู้จดัซือ้จดัจ้าง๒๖๘  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานก ากับดแูลกิจการสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน หรือหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเป็นผู้จดัซือ้จดัจ้าง  มลูคา่ขัน้ต ่าในการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
และบริการจะสงูกว่า คือ ๔๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ แตใ่นกรณีของโครงการก่อสร้าง วงเงินขัน้ต ่า
ยังคงเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ดี การจัดซือ้จัดจ้างท่ีเก่ียวกับ 
ความมั่นคง การสืบสวนคดีอาชญากรรม และการต่อต้านยาเสพติดไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ 
Government Procurement Act๒๖๙  อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่มัน่ใจว่า การจดัซือ้จดัจ้างของตน
อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของรัฐบญัญัติฉบบันีห้รือไม่ สามารถท าเร่ืองขอ “ใบรับรอง” ว่าโครงการจดัซือ้จดั
จ้างโครงการหนึง่โครงการใดไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายได้๒๗๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ ประกาศกฎ และกติกาในการก ากับดูแล 
การจดัซือ้จดัจ้างตามมาตรา ๔  ซึ่งจะต้องครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้คือ ข้อก าหนดทาง
เทคนิคของบริการหรือสินค้าท่ีจัดซือ้จัดจ้าง  กระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้จดัจ าหน่าย กระบวนการในการคดัเลือกผู้จดัจ าหน่าย การให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง และ
เง่ือนไขส าหรับการจดัซือ้จดัจ้าง  อนึ่ง การท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบเหล่านีไ้ม่ได้
เป็นมลูเหตขุองการถกูด าเนินคดี หากแตอ่าจท าให้มีการร้องเรียนจากผู้จดัจ าหน่ายท่ีได้รับ หรืออาจ
ได้รับความเสียหายจากการกระท าท่ีขดักบักฎระเบียบ  

 กระบวนการในการพิจารณาเ ร่ือง ร้องเ รียนกระบวนการจัด ซือ้จัดจ้างท่ีไม่ เ ป็นไป 
ตามข้อก าหนดของกฎหมายจะด าเนินการโดยศาลช านญัพิเศษในการพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างของ
ภาครัฐ (Government Procurement Adjudication Tribunal) ซึ่ ง มีผู้ พิพากษาประจ าศาลและ 
ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา  (Commissioner and Deputy Commissioner) ซึ่ ง ไ ด้ รั บกา รแต่ ง ตั ง้ โ ด ย

                                                   
๒๖๘ Special Drawing Rights หรือ คา่เงินกลางของกองทนุระหวา่งประเทศ ประมาณ ๔๘ บาท ตอ่ ๑ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
๒๖๙ รายละเอียดในสว่นนีไ้มไ่ด้อยูใ่นกฎหมายหลกั หากแตอ่ยูใ่นกฎหมายล าดบัรองรอง  ข้อมลูดงักลา่วมาจาก David Jones,  
“Procurement Practices in the Singapore Civil Service: Balancing Control and Delegation,” Journal of Public Procurement 
2, Issue 1 (2002), 29-53. 
๒๗๐ Section 5.—(1)  The Minister may issue a certificate certifying that a particular procurement is not a procurement 
subject to the Act by virtue of section 4(4)(b). 
(2)  The Minister may issue a certificate certifying that a ground referred to in section 4(4)(c) exists in relation to a 
particular procurement or an act or measure in relation to a particular procurement. 
(3)  A certificate issued under subsection (1) or (2) shall be conclusive evidence of the matters so certified. 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั๒๗๑ การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจะด าเนินการโดยผู้พิพากษาและ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาหนึ่งคนท่ีผู้พิพากษาเป็นผู้ก าหนด๒๗๒  โดยผู้ ร้องเรียนสามารถแต่งตัง้ทนายความใน
ขัน้ตอนของการไตส่วนได้๒๗๓ 

กระบวนการในการร้องเรียนเร่ิมจากการท่ีผู้ ร้องแจ้งเร่ืองร้องเรียน (Notice of Challenge) ซึ่ง
ต้องมีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงานท่ีจัดซือ้จัดจ้าง  และเหตุผลของการร้องเรียนแก ่
นายทะเบียน (Registrar) ของศาลช านัญพิเศษในการพิจารณาการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐ 
ซึ่ง ต้องด าเนินการภายใน  ๑๕ วัน  หลังจากท่ีไ ด้ รับทราบถึงกระบวนการและขัน้ตอนใน 
การจัดซือ้จัดจ้างท่ีเช่ือว่าขัดกับกฎระเบียบ  ทัง้นี  ้การร้องเรียนดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมและ 
“เงินมัดจ า” เพ่ือเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้ ถูกร้องเรียนตามท่ีศาล
เห็นสมควร  หากค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่าวงเงินมัดจ า  ผู้ ร้องเรียนก็จะได้รับเงินส่วนท่ีเหลือคืน  
ในทางตรงกันข้าม  หากค่าชดเชยสูงกว่าวงเงินมัดจ า  หน่วยงานของรัฐท่ีถูกร้องเรียนสามารถ 
เรียกเงินดงักลา่วได้๒๗๔ โดยให้ค าสัง่ดงักลา่วของศาลช านญัพิเศษเทียบเทา่กบัค าสัง่ของศาลสงู๒๗๕ 

                                                   
๒๗๑ Section 8.—(1)  For the purposes of hearing and determining challenges referred to in section 7(3), there shall be 
established a Tribunal to be called the Government Procurement Adjudication Tribunal consisting of the Commissioner or 
a Deputy Commissioner. 
(2)  The Minister shall appoint a Commissioner and such number of Deputy Commissioners as he thinks fit. 
๒๗๒ Section 10.—(1)  Subject to subsection (2), a challenge proceeding shall be heard and disposed of by the Tribunal 
consisting of the Commissioner or a Deputy Commissioner designated by the Commissioner. 
๒๗๓ Section 11.—(1)  The applicant and the contracting authority concerned may be represented by an advocate and 
solicitor at the hearing of any challenge proceeding. 
๒๗๔ Section 13.—(1)  The applicant shall, at the time of lodgment of the Notice of Challenge with the Registrar of the 
Tribunal, deposit in cash or in such other form as the Registrar in a particular case may allow, such sum as may be 
prescribed (referred to in this Act as the deposit). 
(2)  The challenge shall be deemed to have been withdrawn if the applicant fails to comply with subsection (1). 
(3)  The deposit shall be used by the Registrar to pay any costs awarded by the Tribunal to the contracting authority 
concerned under section 21 in relation to the challenge. 
(4)  Where the deposit is insufficient to cover the costs referred to in subsection (3), the contracting authority concerned 
may recover the balance of the costs in the manner referred to in section 21. 
(5)  The Registrar shall, after the challenge has been disposed of by the Tribunal and if he is satisfied that there is no 
outstanding claims for costs by the contracting authority concerned against the applicant, release the deposit or the 
balance of the deposit, as the case may be, to the applicant. 
๒๗๕ Section 21.—(1)  Subject to any regulations made under this Act, the costs of any challenge proceeding, including the 
costs of the Tribunal, shall be at the discretion of the Tribunal. 
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หลังจากท่ีมีการแจ้งเร่ืองร้องเรียน จ่ายค่าธรรมเนียมและเงินมัดจ า และส่งหนังสือแจ้ง 
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้ จัดซือ้จัดจ้างแล้ว  ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ศาล 
มีค าสัง่ยบัยัง้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างได้ ศาลอาจมีค าสัง่ยบัยัง้โดยก าหนดเง่ือนไขบางประการได้
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ศาลจะไม่สามารถมีค าสั่งสั่งยับยัง้ได้  หากค าสั่งดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ หรือ การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีการร้องเรียนได้สิน้สุดลงแล้ว ณ วนันดัไต่สวน  ใน
กรณี ท่ีศาลมีค าสั่ง  หน่วยงานจัดซื อ้จัดจ้างอาจ ร้องขอให้ศาลทบทวนค าสั่งดั งกล่าวไ ด้  
หรือในกรณีท่ีการยบัยัง้การจดัซือ้จดัจ้างดงักลา่วท าให้เกิดผลเสียหายตอ่สาธารณะ ศาลสามารถเพิก
ถอน หรือปรับเปล่ียนค าสัง่ได้เช่นกนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาจมีหนงัสือแจ้งท่ีระบวุ่าการ
ยบัยัง้การจดัซือ้จดัจ้างดงักลา่วเป็นผลเสียตอ่สาธารณะได้๒๗๖  

                                                                                                                                                      
(2)  The costs may be recovered as if they were costs in a suit in the High Court and as if the determination of the Tribunal 
in relation to the costs were a decree made in the High Court. 
๒๗๖ Section 16.—(1)  The applicant may, at any time after he has — 
(a) lodged the Notice of Challenge with the Registrar; 
(b) paid the fee referred to in section 12(1)(b) and the deposit to the Registrar; and 
(c) served the Notice of Challenge on the relevant contracting authority, 
apply to the Tribunal for an order to suspend, pending the disposal of the challenge — 

(i) the procedure leading to the award of the contract for the procurement which is the subject of the challenge; 
or 
(ii) the implementation of any decision made while undertaking the procedure referred to in sub-paragraph (i). 

(2)  The Tribunal may, in its discretion, make the order either unconditionally or upon such terms and conditions as the 
Tribunal thinks just. 
(3)  The Tribunal shall not make an order under this section if — 
(a) such suspension is against the public interest; or 
(b) the contract referred to in subsection (1)(i) has already been awarded at the date of hearing of the application for the 
order. 
(4)  If the Tribunal refuses to make an order under this section, the Tribunal shall give the reasons for its refusal in writing. 
(5)  Where an order under this section has been made, the contracting authority concerned may, at any time before the 
determination on the challenge referred to in section 18 is made, apply to the Tribunal for the order to be varied or 
rescinded. 
(6)  Subject to subsection (7), the Tribunal may, in its discretion, vary or rescind the order either unconditionally or upon 
such conditions as it thinks just. 
(7)  The Tribunal shall rescind the order if the continuance of such suspension is against the public interest. 
(8)  The Minister may issue a certificate that such suspension, or the continuance of such suspension, in a particular case 
is against the public interest, and such a certificate shall be conclusive evidence of the matters so certified. 
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เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ศาลมีเวลา ๔๕ วนั ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จนบั
จากวนัท่ีมีการแจ้งเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้จดัซือ้จดัจ้าง
ทราบ ทัง้นี ้ภาระในการพิสูจน์การไม่ปฏิบตัิตามระเบียบพสัดนุัน้ตกอยู่กับผู้ ร้องเรียน๒๗๗ ในกรณีท่ี
ศาลมีค าพิพากษาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ร้องเรียน  ศาลอาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ยกเลิกการตดัสินใจ หรือการกระท าใด ๆ ของหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นประเด็นของ

เร่ืองร้องเรียน 

(ข) สัง่ให้หนว่ยงานท่ีถกูร้องเรียนปฏิบตัติามกฎระเบียบตามมาตรา ๖ ให้ถกูต้อง  

(ค) สั่งใ ห้หน่วยงานจัดซื อ้จัดจ้างแก้ไขเอกสารใด  ๆ ท่ี เ ก่ียวกับการจัดซื อ้จัดจ้าง 

ท่ีถกูร้องเรียน 

(ง) สัง่ให้หนว่ยงานจดัซือ้จดัจ้างจ่ายเงินชดเชยคา่ใช้จ่ายในการเตรียมการเพ่ือเข้าประมลูท่ี

สมเหตสุมผลให้แก่ผู้ ร้อง 

ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาหลังจากท่ีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างจบลงแล้ว  ศาลสามารถ 
มีค าสั่งด าเนินการได้เฉพาะข้อ (ง) เท่านัน้  และหากผู้ ร้องเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียม 
การประมลู  ศาลอาจสัง่ให้มีการชดเชยคา่ใช้จา่ยในการร้องเรียนแก่ผู้ ร้องตามท่ีศาลเห็นควร๒๗๘ 

                                                   
๒๗๗ Section 17.—(1)  The onus of proving the breach of duty which is the subject of the challenge shall be on the 
applicant. 
๒๗๘ Section 18.—(1)  The Tribunal shall issue its determination on a challenge within 45 days from the date of lodgment of 
the Notice of Challenge by the applicant unless there are exceptional circumstances justifying an extension of time. 
(2)  Subsection (1) shall not apply if the challenge has been disposed of under section 15. 
(3)  If the Tribunal makes a determination in favour of the applicant, the Tribunal may do one or more of the following: 
(a) order any decision or action taken by the contracting authority concerned in relation to the procurement which is the 
subject of the challenge to be set aside; 
(b) order the contracting authority to make a decision or take action, in accordance with the applicable regulations made 
under section 6, in place of that which has been set aside under paragraph (a); 
(c) order the contracting authority to amend any document pertaining to the procurement; 
(d) order the contracting authority to pay to the applicant the costs of participation in the qualification of suppliers, or the 
costs of tender preparation, reasonably incurred by the applicant for the purposes of the procurement. 
(4)  An order made under subsection (3)(b) may specify the decision or action which the contracting authority is to make 
or take. 
(5)  Notwithstanding subsection (3), if — 
(a) the Tribunal makes a determination in favour of the applicant; and 
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มาตรา ๒๕ แหง่ Government Procurement Act ก าหนดให้รัฐมนตรีว่ากากระทรวงการคลงั
เป็นผู้ออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วิธีการในการเสนอเร่ืองร้องเรียนตอ่ศาลช านญัพิเศษ 

(ข) ขัน้ตอนในการสืบพยานและการเก็บบนัทกึหลกัฐานข้อมลู 

(ค) สถานท่ีและเวลาในการสืบพยาน 

(ง) คา่ธรรมเนียมและต้นทนุในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

(จ) ประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือท่ีจะให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันีอ้ย่างรวดเร็วและอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกบักฎระเบียบในการจดัซือ้จดัจ้างของสิงคโปร์ปรากฎอยู่ในกฎหมาย
ล าดับรองท่ีเรียกว่า Procurement regulations ซึ่งมีจ านวนมาก  คณะผู้ วิจัยขอน าเสนอเฉพาะ
ประเดน็ท่ีส าคญั ดงันี ้

(๑) การจดัซือ้จดัจ้างตามกฎหมายนีจ้ะไม่เลือกปฏิบตัิ ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับ

ผู้ประกอบการตา่งชาตท่ีิเป็นภาคีความตกลง และ 

(๒) การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีมลูคา่ ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึน้ไป จะต้องมีการลงทะเบียนไว้ท่ี

เว็บไซต ์www.gebiz.gov.sg เพ่ือความโปร่งใส๒๗๙ 

ค) การท าสัญญา 

การท าสัญญาในนามของรัฐบาลสิงคโปร์ถูกก าหนดไว้ใน Government Contracts Act 
(Chapter 118) ซึ่งได้รับการตราออกมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือเพียงปีเดียวหลังจากท่ีสิงคโปร์
กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการท าสัญญาของรัฐบาล 
เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรจ ากัด ภาครัฐจึงไม่อาจรับภาระในการบริหาร

                                                                                                                                                      
(b) the contract for the procurement has already been awarded, 
the Tribunal may only — 

(i) make an order under subsection (3)(d); or 
(ii) if the applicant did not incur any of the costs referred to in subsection (3)(d), award the applicant the costs 
of the challenge proceeding in accordance with section 21. 

๒๗๙ International Comparative Legal Studies, “Singapore - Public Procurement 2014,” http://www.iclg.co.uk/practice-
areas/public-procurement/public-procurement-2014/singapore (สืบค้นเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.gebiz.gov.sg/


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 
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จัดการและพัฒนาในทุกด้านฝ่ายเดียว การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการท าสัญญา 
จงึเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือแบง่เบาภาระของรัฐบาล  

สาระส าคญัของรัฐบญัญตัฉิบบันี ้คือ ก าหนดให้สญัญาทกุประเภทท่ีท าในสิงคโปร์เพ่ือรัฐบาล 
หรือในนามรัฐบาลจะต้องท าในช่ือของรัฐบาล และอาจจะลงนามโดยรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ซึ่งรัฐมนตรีอาจอนุญาตให้
ลงนามเป็นรายกรณี หรืออนญุาตให้ลงนามในสญัญาทุกฉบบัท่ีมีมลูค่าตามท่ีระบโุดยกระทรวง หรือ
กรมนัน้ ๆ เช่น รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว  (Ministry of Social and Family 
Development - MSFD) สามารถลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงฉบบัใดก็ได้ท่ีมีมูลค่าไม่
เกิน ๑ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์๒๘๐  ทัง้นี ้ในการให้อนุญาตทุกครัง้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จะต้องประกาศในรัฐกิจจานเุบกษา  

ในกรณี ท่ี เ ป็นสัญญาท่ีจัดท าขึ น้นอกประ เทศสิงคโปร์  Government Contracts Act 
ก าหนดให้สัญญาทุกฉบับท่ีจัดท าเพ่ือรัฐบาล หรือในนามรัฐบาล โดยบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทัง้ท่ีเป็นการอนุญาตรายกรณี หรือ 
การทั่วไป จะถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของศาลสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีท่ีศาลเห็นว่าสัญญา
ดงักลา่วไมถื่อเป็นสญัญารัฐบาล๒๘๑  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นผู้ ลงนามในสัญญาของรัฐ  ท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ลงนาม จะได้รับการคุ้มครองจากการด าเนินคดี ยกเว้นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐลงนามในสญัญาท่ีตนลงนามเป็นการสว่นตวั และไมใ่ชใ่นฐานะตวัแทนของรัฐบาล๒๘๒  อนึ่ง รายช่ือ
ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ลงนามในสญัญาของรัฐ และขอบเขตของสญัญาท่ีเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนสามารถลง

                                                   
๒๘๐ Singapore Statutes Online, “First Schedule Authorised Public Officers for Contracts in Government Ministries and 
Departments,” http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=4ceb4ff2-6ef4-42fb-ac28-
7958b665999d;page=0;query=CompId%3A83d9bf51-14dd-49a8-98d7-
efaedbb54392%20ValidTime%3A20150121000000%20TransactionTime%3A20150121000000;rec=0#Sc1-. (สืบค้นเม่ือ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 
๒๘๑ Section 3.  All contracts made outside Singapore for or on behalf of the Government by a person either generally or 
specially authorised in writing in that behalf by the Minister for Finance shall, so far as they come within the jurisdiction of 
the courts in Singapore, be deemed to be Government contracts. 
๒๘๒ Section 5 5.  No public officer shall be liable to be sued personally upon any contract which he makes in that 
capacity; but a public officer shall be personally liable when he expressly pledges his personal credit or where he 
contracts otherwise than as the agent of the Government. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=4ceb4ff2-6ef4-42fb-ac28-7958b665999d;page=0;query=CompId%3A83d9bf51-14dd-49a8-98d7-efaedbb54392%20ValidTime%3A20150121000000%20TransactionTime%3A20150121000000;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=4ceb4ff2-6ef4-42fb-ac28-7958b665999d;page=0;query=CompId%3A83d9bf51-14dd-49a8-98d7-efaedbb54392%20ValidTime%3A20150121000000%20TransactionTime%3A20150121000000;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=4ceb4ff2-6ef4-42fb-ac28-7958b665999d;page=0;query=CompId%3A83d9bf51-14dd-49a8-98d7-efaedbb54392%20ValidTime%3A20150121000000%20TransactionTime%3A20150121000000;rec=0#Sc1-
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นามได้อยู่ใน First Schedule และ Second Schedule ของกฎหมายล าดับรองท่ีช่ือ Government 
Contracts (Authorisation) Notification 2014๒๘๓ 

ง) การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นกฎหมายท่ีมีวิวฒันาการมา
ยาวนาน และมีความเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอย่างมีนัยส าคญั   ในอดีต กงสุลมักเป็น
พอ่ค้าท่ีได้รับเลือกจากพอ่ค้าชาตเิดียวกนัเพ่ือท าหน้าท่ีตดิตอ่เจรจากบัเจ้าผู้ครองรัฐท่ีตนพ านกัและท า
การค้าอยู่ เม่ือการค้าและการพาณิชย์นาวีได้เจริญขึน้ สถานภาพของกงสุลจึงได้รับการรับรองโดย
สนธิสญัญาพิเศษทางกงสุล หรือสนธิสญัญาทางการค้า ซึ่งเนือ้หาท่ีให้การรับรองกงสลุในสญัญาแต่
ละฉบบัก็มีแนวทางปฏิบตัท่ีิตา่งกนัออกไป ดงันัน้ กฎเกณฑ์สว่นใหญ่ทางกงสลุในอดีตจึงเป็นกฎหมาย
จารีตประเพณี  

ต่อมาในศตวรรษท่ี ๒๐ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ 
ได้ยกร่างอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีส าคัญ  ๒ ฉบับ ได้แก่ 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต  (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations 1961) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔๒๘๔ และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล 
(Vienna Convention on Consular Relations 1963) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖๒๘๕ 

สิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย Diplomatic and Consular Relations Act (Chapter 82A) เพ่ือ 
อนุวัติความตกลงระหว่างประเทศทัง้  ๒ ฉบับข้างต้น กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้อนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางการทตู และอนสุญัญาเวียนนาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางกงสลุมี
ผลบงัคบัใช้ในสิงคโปร์ และให้ “national of the receiving state” ท่ีปรากฏอยู่ในอนสุญัญาทัง้สอง
ฉบบันัน้ หมายถึง คนสญัชาติสิงคโปร์๒๘๖ โดยในตอนท้ายของ Diplomatic and Consular Relations 

                                                   
๒๘๓ Singapore Statutes Online, “Government Contracts (Authorisation) Notification 2014,” 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e36cb223-4126-43b8-aca3-
0f8b564698c1;page=0;query=CompId%3A722adcaa-82f9-4578-88d0-37bb99d9ff00;rec=0#Sc1- (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน 
๒๕๕๘). 
๒๘๔ United Nations, “Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961,” 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 
๒๘๕ United Nations, “Vienna Convention on Consular Relations 1963,” 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘).  
๒๘๖ Section 3.—(1)  Subject to this section and section 6, Articles 1, 22, 23, 24 and 27 to 40 of the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations shall have the force of law in Singapore. 
(2)  In the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations referred to in subsection (1) — 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e36cb223-4126-43b8-aca3-0f8b564698c1;page=0;query=CompId%3A722adcaa-82f9-4578-88d0-37bb99d9ff00;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e36cb223-4126-43b8-aca3-0f8b564698c1;page=0;query=CompId%3A722adcaa-82f9-4578-88d0-37bb99d9ff00;rec=0#Sc1-
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
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๓-๑๖๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

Act ได้ยกอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วย
ความสมัพนัธ์ทางกงสลุ มาใส่ไว้ใน First Schedule และ Second Schedule ตามล าดบั๒๘๗ เน่ืองจาก
บทบญัญัติใน Diplomatic and Consular Relations Act อ้างอิงมาจากความตกลงระหว่างประเทศ 
๒ ฉบบั ดงักล่าว ท าให้กฎหมายฉบบันีมี้เนือ้หาเพียงแค่ ๔ หมวด ๘ มาตรา เท่านัน้ โดยเนือ้หาส่วน
ใหญ่เป็นการใช้บงัคบั (application) อนสุญัญาทัง้สองฉบบัในสิงคโปร์ เช่น หมวด ๓ เป็นการใช้บงัคบั
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ส่วนหมวด ๔ เป็นการใช้บงัคบัอนุสัญญา
เวียนนาวา่ด้วยความสมัพนัธ์ทางกงสลุ 

การอนวุตัิความตกลงระหว่างประเทศข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอ้างอิงหลกัการ
และมาตรฐานระหว่างประเทศในการด าเนินความสมัพนัธ์กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคญัอย่าง
มากส าหรับประเทศขนาดเล็กท่ีเพิ่งเกิดใหม่ ซึ่งต้องการการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ โดยในช่วง 
๓ ปีแรกภายหลังการเป็นสาธารณรัฐอิสระ สิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
องค์การสหประชาชาติ เครือจักรภพแห่งประชาชาติ (Commonwealth of Nations) รวมถึงสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนด้วย๒๘๘ การเป็นศนูย์กลางการค้าและอาณานิคม
ขององักฤษเป็นเวลาหลายร้อยปี ท าให้สิงคโปร์มีประวตัิศาสตร์การติดตอ่และด าเนินความสมัพนัธ์กบั
ต่างประเทศมาเป็นเวลานาน เม่ือสิงคโปร์กลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีต้องพึ่งพิงการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือชดเชยข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ด าเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด (nonaligned) ในเวทีระหวา่งประเทศ เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศตา่ง ๆ ไว้ โดย
ในปัจจบุนั สิงคโปร์มีความสมัพนัธ์ทางการทตูกบั ๑๘๘ ประเทศทัว่โลก๒๘๙ 

                                                                                                                                                      
(a) a reference to agents of the receiving State shall be construed as including a reference to any police officer and any 
person exercising a power of entry to any premises under any written law; and 
(b) a reference to a national of the receiving State shall be construed as a reference to a citizen of Singapore. 
(3)  For the purposes of Article 32 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, a waiver by the head of the 
diplomatic mission of any State or any person for the time being performing his functions shall be deemed to be a waiver 
by that State. 
๒๘๗ Singapore Statutes Online, “Diplomatic and Consular Relations Act (Chapter 82A),” 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ac5531bd-9749-474a-8837-
d90a547c93cf;page=0;query=DocId%3A%22ff32241e-78b5-4c4e-acbb-
2d93fdaca22f%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc1- (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 
๒๘๘ Tommy Koh, “50 Years of Singapore’s Diplomacy: Highlights and Insights,” 
http://tembusu.nus.edu.sg/news_events.php/news/details/122/4 (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 
๒๘๙ อ้างแล้ว. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ac5531bd-9749-474a-8837-d90a547c93cf;page=0;query=DocId%3A%22ff32241e-78b5-4c4e-acbb-2d93fdaca22f%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ac5531bd-9749-474a-8837-d90a547c93cf;page=0;query=DocId%3A%22ff32241e-78b5-4c4e-acbb-2d93fdaca22f%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ac5531bd-9749-474a-8837-d90a547c93cf;page=0;query=DocId%3A%22ff32241e-78b5-4c4e-acbb-2d93fdaca22f%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc1-
http://tembusu.nus.edu.sg/news_events.php/news/details/122/4


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๖๙ 

กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ได้ประกาศหลกัการพืน้ฐานในการด าเนินนโยบายการ
ตา่งประเทศไว้ ๑๐ ข้อ ดงันี ้๒๙๐ 

(๑) สิงคโปร์ เ ข้าใจถึงสถานะความเป็นจริงของการเ ป็น รัฐขนาดเล็กในภูมิภาคนี ้ 
และในเวทีโลก 

(๒) นโยบายการต่างประเทศของสิงคโปร์ต้องได้รับการหนุนด้วยกองก าลังทางทหาร 
ท่ีนา่เช่ือถือและมีลกัษณะป้องปราม 

(๓) สิงคโปร์ต้องการท่ีจะสนบัสนนุและท างานอย่างเป็นมิตรกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  
(๔) สิงคโปร์จะเป็นมิตรกบัประเทศท่ีต้องการเป็นมิตรกบัสิงคโปร์ 
(๕) สิงคโปร์จะยืดหยดัอยูข้่างมิตรประเทศท่ีไมท่อดทิง้สิงคโปร์ในยามวิกฤติ 
(๖) สิงคโปร์ให้การสนบัสนนุและผกูมดัอยา่งเตม็ท่ีตอ่อาเซียน  
(๗) สิงคโปร์จะด าเนินการเพ่ือคงไว้ซึ่งความมั่นคงและสันติภาพ ทัง้ภายในและโดยรอบ

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงให้ และภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(๘) สิงคโปร์ต้องด าเนินการเพ่ือรักษาระบบการค้าขายท่ีเป็นอิสระและเป็นแบบพหภุาคี 
(๙) สิงคโปร์พร้อมท่ีจะค้าขายกับรัฐใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของทัง้สองประเทศและรักษา

เศรษฐกิจระบบตลาดเสรี  
(๑๐) สิงคโปร์จะสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในองค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ สหประชาชาต ิ 

๓.๙.๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองความลับของหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีก่อตัง้ขึน้มาในช่วงท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วย  
ความท้าทายด้านความมัน่คง ทัง้การแยกตวัและประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการแพร่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต์ ซึง่สามารถสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐบาล
สิงคโปร์ได้อย่างมีนยัส าคญั ด้วยเหตนีุ ้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการคุ้มครองความลบั
ทางราชการจงึมีความส าคญัอยา่งมาก  

การน าเสนอในส่วนนีจ้ะแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึง การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
และคุ้มครองความลับของหน่วยงานรัฐ และส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
คุ้มครองความลบัของหนว่ยงานอิสระตามกฎหมาย 

                                                   
๒๙๐ Ministry of Foreign Affairs Singapore, “Foreign Policy,” 
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/manila/about_singapore/foreign_policy.html (สืบค้นเม่ือวนัที่ ๑๖ 
กนัยายน ๒๕๕๘).  

http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/manila/about_singapore/foreign_policy.html


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๗๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ก) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองความลับของหน่วยงานรัฐ 

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองความลบั
ทางราชการมีช่ือว่า Official Secrets Act (Chapter 213) ซึ่งมีการบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
ก่อนท่ีสิงคโปร์จะได้รับเอกราชจากอังกฤษ ดังนัน้ รัฐบัญญัติฉบับนีจ้ึงได้รับการวางรากฐานจาก
ประเทศเจ้าอาณานิคม โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของ
ราชการท่ีเก่ียวโยงกับกิจกรรมในการสืบราชการลับระหว่างประเทศ เช่น มาตรา ๓ ห้ามบุคคลทัว่ไป
เข้าไปใน “พืน้ท่ีต้องห้าม (prohibited place)” ซึ่งได้แก่ พืน้ท่ีในเขตทหาร เช่น คลงัอาวุธ ค่ายทหาร 
ลานบิน และท่าเรือท่ีใช้ในทางการทหาร เป็นต้น  รวมทัง้ห้ามถ่ายรูป วาดภาพ ร่างแผนท่ี และท า 
การรังวดัในพืน้ท่ีเหลา่นี ้รวมถึงการส่ือสารหรือสง่ตอ่เอกสารหรือข้อมลูดงักลา่วไปให้ผู้ อ่ืน๒๙๑  

การฝ่าฝืน ท่ี เ ก่ียวกับการสืบความลับมีบทลงโทษท่ีค่อนข้าง รุนแรง  คือ โทษปรับ 
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และจ าคกุไม่เกิน ๑๔ ปี๒๙๒ ยกเว้นผู้ถกูกล่าวหาจะสามารถพิสจูน์
ได้วา่ การถ่ายภาพ วาดภาพ การท าแผนท่ี การรังวดั หรือการส ารวจใด ๆ (survey) ในพืน้ท่ีต้องห้ามท่ี
ได้ด าเนินการไปแล้วนัน้ มิได้มีเป้าประสงค์ในการบ่อนท าลายความมั่นคง หรือผลประโยชน์ของ
สิงคโปร์ หรือมิได้เป็นประโยชน์ต่อข้าศึกหรือศตัรูต่างชาติ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  นอกจากนี ้
การน าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเข้าไปในพืน้ท่ีต้องห้าม มีโทษปรับ ๒๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และ

                                                   
๒๙๑ Section 3.—(1)  If any person for any purpose prejudicial to the safety or interests of Singapore — 
(a) approaches, inspects, passes over or is in the neighbourhood of, or enters any prohibited place within the meaning of 
this Act; 
(b) makes any photograph, drawing, plan, model or note which is calculated to be or might be or is intended to be 
directly or indirectly useful to a foreign Power or to an enemy; or 
(c) obtains, collects, records, publishes or communicates to any other person any secret official code word, countersign 
or password, or any photograph, drawing, plan, model, article or note, or other document or information which is 
calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to a foreign Power or to an enemy, 
he shall be guilty of an offence. 
(2)  Any person who takes or makes any photograph, drawing, map, measurement, sounding or survey of or within a 
prohibited place, shall, unless he proves that the thing so taken or made is not prejudicial to the safety or interests of 
Singapore and is not intended to be directly or indirectly useful to a foreign Power or to an enemy, be guilty of an offence: 
๒๙๒ Section 17.—(1)  A person who is guilty of an offence under this Act by reason of section 3 shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $20,000 and to imprisonment for a term not exceeding 14 years. 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๗๑ 

หน่วยงานท่ีมีอ านาจสามารถยึดกล้องและฟิล์มหากสงสัยว่าได้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการ
บนัทกึภาพ๒๙๓   

ในกรณีท่ีบุคคลใดให้ข้อมูลเท็จ หรือช่วยเหลือผู้กระท าผิดในการให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าท่ี
เพ่ือท่ีจะเข้าไปในพืน้ท่ีต้องห้ามเหล่านี ้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องโทษ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๒๙๔  ทัง้นี ้มาตรา ๖ แห่ง Official Secrets Act ได้ระบุลกัษณะ
ของการกระท าท่ีเป็นการหลอกลวง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปในพืน้ท่ีต้องห้าม  เช่น  
การสวมใส่เคร่ืองแบบทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ช่ือปลอมไม่ว่าโดยวาจา หรือเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร  การแอบอ้างต าแหน่งหน้าท่ี ตลอดจนการใช้ตราสญัลกัษณ์ของทางราชการโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
โทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะส่ือสาธารณะมีค่อนข้างมาก เช่น  
มาตรา ๕ ว่าด้วยการส่ือสารข้อมูลโดยมิชอบ (wrongful communication) ซึ่งมีแม่แบบมาจาก 
มาตรา ๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยความลับราชการของประเทศสหราชอาณาจักร  ค.ศ. ๑๙๑๑ โดย
มาตรา ๕ แห่ง Official Secrets Act (Chapter 213) ระบุว่า หากบุคคลใดครอบครองรหัสลับของ
ราชการ หรือรูปวาด ภาพถ่าย แบบจ าลอง ผังภาพ แผนท่ี บทความ บนัทึกความจ า เอกสาร หรือ
ข้อมลูใด ๆ ซึ่ง (๑) เก่ียวกบัหรืออยู่ในพืน้ท่ีต้องห้าม (๒) เก่ียวกบัการท าสงคราม (๓) ได้รับมาโดยมิ
ชอบตามกฎหมายฉบบันี ้ (๔) ได้รับมาโดยชอบทางกฎหมายหากแตมี่เง่ือนไขห้ามเปิดเผย และ (๕) 
ได้มาตามต าแหนง่หน้าท่ี หากมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

(ก) ส่ือสารข้อมลูดงักลา่วตอ่หนว่ยราชการตา่งชาตท่ีิไมเ่ก่ียวกบัการปฏิบตัิภารกิจในต าแหน่ง
หน้าท่ี 

                                                   
๒๙๓ Section 4.—(1)  Any person who within a prohibited place has any apparatus for taking or making photographs in his 
possession without a permit in writing in that behalf signed by the competent authority shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $200: 
Provided that it shall not be an offence under this section for any person residing within any prohibited place to possess 
any such apparatus within that place without a permit. 
๒๙๔ Section 3 (5)  Any person who makes or assists in making a declaration or statement which is false in any material 
respect for the purpose of obtaining a permit from a competent authority shall be guilty of an offence and shall be liable 
on conviction before a District Court to a fine not exceeding $2,000, or before a Magistrate’s Court to a fine not exceeding 
$1,000. 
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(ข) ใช้ข้อมลูดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ของตา่งชาติ หรือในลกัษณะใด ๆ ท่ีเป็นการท าให้เกิดผล
ในทางลบตอ่ความปลอดภยัหรือผลประโยชน์ของสิงคโปร์ 

(ค) เก็บรักษาหรือครอบครองข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือในลกัษณะ
ท่ีขดักบัภาระหน้าท่ีของตนเอง หรือละเลยท่ีจะปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(ง) ละเลยท่ีจะใช้ความระมดัระวงัท่ีสมเหตสุมผลเพ่ือท่ีจะปกป้องความลบัของเอกสารหรือ
ข้อมลูในครอบครอง 

อนึง่ รัฐบญัญัติฉบบันีไ้ม่ได้เจาะจงว่า ข้อมลูท่ีห้ามเปิดเผยต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการจดัล าดบัชัน้
ของความลับ  ดังจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีการระบุว่า รูปวาด ภาพถ่าย แบบจ าลอง ผังภาพ แผนท่ี 
บทความ บนัทกึความจ า เอกสาร หรือข้อมลูใด ๆ นัน้ต้องเป็นข้อมลูลบั  การพิจารณาว่าการกระท าใด
เป็นการละเมิดกฎหมายจะพิจารณาจากลกัษณะของข้อมลูตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๕) และลกัษณะของ
พฤตกิรรมตามท่ีระบไุว้ในข้อ (ก) ถึงข้อ (ง) ภายใต้มาตรา ๕ 

บุคคลใดท่ีได้รับเอกสารหรือข้อมูลท่ีมีลักษณะตามท่ีกล่าวมาแล้ว โดยมีเหตุอันควรท่ีจะ
ตระหนักว่า การได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายฉบับนี  ้จะต้อง 
รับบทลงโทษตามกฎหมาย ยกเว้นในกรณีท่ีสามารถพิสจูน์ได้วา่ ได้รับข้อมลูเอกสารเหล่านัน้มาโดยไม่
สมคัรใจ๒๙๕  

หากมีหลกัฐานท่ีสามารถพิสจูน์ได้ว่า บคุคลท่ีครอบครองข้อมลูดงักล่าวเป็นลกูจ้างหรือได้รับ
การว่ า จ้ างจากต่างชาติ  กฎหมายจะอนุมานว่ า  บุคคลดังกล่ าว ไ ด้ มีการ ส่ือสาร ข้อมูล 
ท่ีครอบครองไว้ไปให้กบัตา่งชาติ ซึ่งเป็นการกระท าท่ีมีผลเสียต่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ต่อ
สิงคโปร์โดยไม่ต้องพิสูจน์หลักฐาน ๒๙๖ การละเมิดบทบัญญัติภายใต้มาตรา ๕ มีโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

                                                   
๒๙๕ Section 5 (2)  If any person receives any secret official code word, countersign, password, or any photograph, 
drawing, plan, model, article, note, document or information knowing, or having reasonable ground to believe, at the time 
when he receives it, that the code word, countersign, password, photograph, drawing, plan, model, article, note, 
document or information is communicated to him in contravention of this Act, he shall be guilty of an offence unless he 
proves that the communication to him of the code word, countersign, password, photograph, drawing, plan, model, 
article, note, document or information was contrary to his desire. 
๒๙๖ Section 5 (3)  In any proceedings against a person for an offence under this section, where it is proved that that 
person is or has been in the employment or service of any foreign Power or government in breach of any undertaking 
which he has made with the Government or any specified organisation, he shall be deemed to be in possession or control 
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ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีบันทึกของข้อมูลท่ีมีการส่ือสารท่ีผิดกฎหมายในระบบ
โทรคมนาคมการส่ือสารของตนนัน้  มีภาระหน้าท่ีในการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกรณีท่ีมีการละเมิด
กฎหมายแก่หน่วยงานราชการหากมีการร้องขอ๒๙๗ นอกจากนี ้ประชาชนทั่วไปมีหน้าท่ีในการให้
เอกสารและข้อมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายฉบับนีแ้ก่เ จ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ท่ีมียศไม่ต ่ากว่านายสิบ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ  
ในกรณีท่ีมีการเ รียกร้องข้อดูข้อมูลดังกล่า ว๒๙๘ การละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวมีโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

 อนึ่ง การด าเนินคดีในกรณีของการละเมิดกฎหมายฉบับนีจ้ะต้องให้อัยการเป็นผู้ สั่งฟ้อง
เท่านัน้ อย่างไรก็ดี  ผู้ ต้องสงสยัว่าได้การท าการละเมิดอาจถูกจบั หรือมีการออกหมายสัง่จบั กักขัง 
หรือประกนัตวัได้ ก่อนท่ีอยัการจะสัง่ฟ้อง๒๙๙ 

 ท่ีผ่านมาได้มีการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว แต่การใช้แต่ละครัง้มกัมีข้อวิจารณ์
ค่อนข้างมากเก่ียวกับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี  ้ซึ่งมีขอบเขตข้อห้ามใน 

                                                                                                                                                      
of such information or thing as is referred to in subsection (1) and to have unlawfully communicated that information to a 
foreign Power or to have used that information or thing in a manner prejudicial to the safety or interests of Singapore. 
๒๙๗ Section 9.—(1)  Where it appears to the Minister that such a course is expedient in the public interest, he may by 
warrant under his hand, require any person who owns or controls any telecommunication system, used for the sending or 
receipt of messages to or from any place out of Singapore, to produce to him, or to any person named in the warrant, the 
originals and transcripts, either of all messages, or of messages of any specified class or description, or of messages 
sent from or addressed to any specified person or place, sent or received to or from any place out of Singapore by 
means of any such telecommunication system, and all other papers relating to any such messages as aforesaid. 
(2)  Any person who, on being required to produce any such original or transcript or paper as aforesaid, refuses or 
neglects to do so, or mutilates or destroys the same, shall be guilty of an offence. 
๒๙๘ Section 10.  It shall be the duty of every person to give on demand to any police officer not below the rank of 
sergeant, or to any officer of the armed forces on duty, or to any member of the armed forces engaged on guard, sentry, 
patrol or other similar duty, any information in his power relating to an offence or suspected offence under this Act, and, if 
so required, and upon tender of his reasonable expenses, to attend at such reasonable time and place as may be 
specified for the purpose of furnishing the information, and, if any person fails to give any such information or to attend as 
aforesaid, he shall be guilty of an offence. 
๒๙๙ Section 14.—(1)  A prosecution for an offence under this Act shall not be instituted except by or with the consent of 
the Public Prosecutor: 
Provided that a person charged with such an offence may be arrested, or a warrant for his arrest may be issued and 
executed, and any such person may be remanded in custody or on bail, notwithstanding that the consent of the Public 
Prosecutor to the institution of a prosecution for the offence has not been obtained, but the case shall not be further 
prosecuted until that consent has been obtained. 
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การส่ือสารข้อมูลราชการท่ีค่อนข้างกว้าง เช่น เจ้าหน้าท่ีของธนาคารกลางสิงคโปร์  (Monetary 
Authority of Singapore) ถูกกล่าวหาว่าได้ส่ือสาร (communicate) ตัวเลขอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาสท่ี ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่พนกังานซึ่งเป็นนกัวิเคราะห์อาวุโสของ
บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง   พนักงานดังกล่าวได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่นักข่าวอาวุโสของ
หนังสือพิมพ์ Business Times ซึ่งได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับเพ่ือนร่วมงาน  และสุดท้ายมี 
การตีพิมพ์ตัวเลขดังกล่าวสู่สาธารณะ ก่อนท่ีธนาคารกลางสิงคโปร์จะมีการแถลงประมาณการ 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ 
นกัข่าวอาวุโส และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Business Times ถูกปรับด้วยข้อหา “การส่ือสาร
ข้อมูลท่ีไม่ได้รับอนญุาต” ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีของธนาคารกลางดงักล่าวอ้างว่า เขามิได้ส่ือสารข้อมูล
ดังกล่าว  หากแต่ตัวเลขดังกล่าวปรากฏอยู่ในแฟ้มเอกสารท่ีเขาน าเข้าไปในการประชุมร่วมกับ
เ จ้าหน้า ท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ เท่านัน้   สุดท้ายแล้ว  เขาจึงถูกปรับด้วยข้อหาละเลยใน 
การระมัดระวังเพ่ือรักษาเอกสารลบัของราชการ ซึ่งมีโทษปรับ ๑,๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะท่ี
จ าเลยอ่ืน ๆ ท่ีน าข้อมลูดงักลา่วไปส่ือสารตอ่ ถกูปรับ ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๓๐๐ 

การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความลบัราชการของสิงคโปร์โดย Wing Cheong Chan 
(1998)๓๐๑ พบว่า  บทบัญญัติ ของ รัฐบัญญัติฉบับ นี  ้ มีความคลุม เค รือค่อนข้างมาก  เช่น 
ไมมี่การก าหนดนิยามของค าวา่ “ข้อมลูราชการ (official information)” ท าให้อาจตีความรวมถึงข้อมลู
ส่วนบุคคล หรือข้อมูลบริษัทท่ีอยู่ในครอบครองของหน่วยงานราชการด้วย เช่น ข้อมูลสมาชิกระบบ
ประกันสังคม หรือข้อมูลผู้ เ สียภาษี เป็นต้น  แต่ในขณะเดียวกัน กฎหมายฉบับนี ไ้ด้ตีกรอบ 
ค านิยามของหน่วยงานภาครัฐไว้ค่อนข้างแคบ ท าให้หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงานราชการ 
เชน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามกฎหมายจึงไม่อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายนี ้ท าให้ต้อง
มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลส าหรับหน่วยงานเหล่านีโ้ดยเฉพาะ ซึ่งจะน าเสนอใน
หวัข้อตอ่ไป 

 การพิจารณาค าตดัสินของศาลในอดีต พบวา่ การท่ีข้อมลูหรือเอกสารท่ีอยู่ในครอบครองได้มี
การเปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว ไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือให้พ้นความผิดได้  เน่ืองจาก
ความผิดเกิดขึน้จากองค์ประกอบของลกัษณะของข้อมลู และการกระท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ดงัท่ี

                                                   
๓๐๐ Singapore Press, “Official Secrets Act,” 
http://singaporepress.pbworks.com/w/page/11489284/Official%20Secrets%20Act (สืบค้นเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 

๓๐๑ Wing Cheong Chan, “Section 5 of the Official Secrets Act: Bridges and Beyond,” 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955636 (สืบค้นเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://singaporepress.pbworks.com/w/page/11489284/Official%20Secrets%20Act
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955636
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ได้กล่าวมาแล้ว ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะแบบไม่เป็นทางการ  
ไปก่อนแล้ว เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งซึ่งจะใช้ประกอบในการพิจารณาเจตนาและผลกระทบของ 
การครอบครองและ/หรือส่ือสารข้อมลูท่ีผิดกฎหมายฉบบันีเ้ทา่นัน้ 

รัฐบาลสิงคโปร์ได้แสดงความกังวลต่อกรอบการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจ 
มีผลท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่กล้าเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตหรือการประพฤติมิชอบท่ีพบเจอใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี   จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายท่ีให้การคุ้ มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีแจ้งเบาะแส (whistle blower) เก่ียวกบัการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบ  

 อนึ่ง สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศท่ีเป็นแม่แบบของกฎหมายความลับราชการของ
สิงคโปร์  ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความลับราชการในปี  พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยการระบ ุ
ประเภทของข้อมลูท่ีอยู่ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายไว้เพียง ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ความมัน่คง (๒) 
การทหาร (๓) ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลปกปิดท่ีได้รับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ และ (๔) ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่ออาชญากรรม  การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ จะเป็น
ประเด็นท่ีมีบทลงโทษทางวินัย หรือทางแพ่งเท่านัน้ แต่สิงคโปร์ยงัไม่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายใน
ลกัษณะดงักลา่ว 

ข) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองความลับของหน่วยงานอิสระตาม
กฎหมาย 

ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วว่า กรอบค านิยามของหน่วยงานภาครัฐภายใต้ Official Secrets Act นัน้
ค่อนข้างแคบ จึงได้มีการออก Statutory Bodies and Government Companies (Protection of 
Secrecy) Act (Chapter 319) ขึน้มาเพ่ือบังคับใช้กับหน่วยงานอิสระตามกฎหมายซึ่งรับผิดชอบ
กิจการของรัฐในหลายด้าน 

รัฐบัญญัติฉบับนีมี้วัตถุประสงค์ในการรักษาความลับของข้อมูลท่ีอยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายและรัฐวิสาหกิจ  โดยมีการก าหนดรายช่ือของหน่วยงาน
ดงักล่าวไว้ในภาคผนวกแนบท้ายกฎหมาย (schedule) ทัง้หมด ๒๖ หน่วยงาน๓๐๒ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของหนว่ยงานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

                                                   
๓๐๒ Singapore Statutes Online, “Statutory Bodies and Government Companies (Protection of Secrecy) Act (Chapter 319),” 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=065a9b7e-c835-4c80-9070-
46bf4d3be524;page=0;query=DocId%3A4c9682ae-0da2-4216-a7ff-
430c58b9e13a%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc-. (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=065a9b7e-c835-4c80-9070-46bf4d3be524;page=0;query=DocId%3A4c9682ae-0da2-4216-a7ff-430c58b9e13a%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=065a9b7e-c835-4c80-9070-46bf4d3be524;page=0;query=DocId%3A4c9682ae-0da2-4216-a7ff-430c58b9e13a%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=065a9b7e-c835-4c80-9070-46bf4d3be524;page=0;query=DocId%3A4c9682ae-0da2-4216-a7ff-430c58b9e13a%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#Sc-
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(๑) หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล เช่น หน่วยงานก ากับดูแลกิจการพลังงาน (Energy 
Market Authority Singapore)  หน่วยงานก ากับดูแลกิจการบ่อนพนันคาสิโน (Casino Regulatory 
Authority Singapore) หน่วยงานก ากับดูแลกิจการขนส่งบกและทางทะเล  (Land Transport 
Authority of Singapore และ Maritime and Port Authority of Singapore) เป็นต้น 

(๒) หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม เช่น Agency of Science, Technology and Research, 
(A*STAR) Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING)  หรือ Singapore Tourism 
Board เป็นต้น 

สารบัญญัติส าคัญของกฎหมายฉบับนีซ้ึ่งมีเพียง  ๕ มาตรา คือ การรักษาความลับของ
หน่วยงานท่ีระบไุว้ในกฎหมายเหล่านี ้ นอกจากนี ้ยงัก าหนดให้บคุคลใดท่ีเป็น หรือเคยเป็นเจ้าหน้าท่ี 
ลูกจ้าง  หรือตัวแทนของหน่วยงานเหล่านี จ้ะ ต้องไม่ เ ปิดเผยความลับ  ห รือข้อมูลเอกสาร 
ท่ีเป็นความลบัใด ๆ ท่ีได้รับระหวา่งการด ารงต าแหนง่ในหนว่ยงานนัน้ ๆ ยกเว้นในกรณีดงัตอ่ไปนี ้๓๐๓ 

(๑) การเปิดเผยข้อมลูในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามปกตขิองบคุคลนัน้ ๆ และ  

(๒) การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นไปตามค าสัง่ศาล หรือบทบญัญตัขิองกฎหมาย   

การละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โทษจ าคุก 
ไมเ่กิน ๑๒ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ รัฐบญัญตัฉิบบันีก็้ไมมี่การก าหนดนิยามของข้อมลู หรือเอกสารท่ีถือว่าเป็น
ข้อมูลหรือเอกสารลบัอย่างชดัเจน  อนึ่ง การด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ ท่ีละเมิดรัฐบญัญัติฉบบันี ้
จะต้องไ ด้ รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักงานอัยการ สูงสุด  เช่น เ ดียวกับ 
ในกรณีของกฎหมายวา่ด้วยการรักษาความลบัของหนว่ยงานราชการท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

                                                   
๓๐๓ Section 3.—(1)  No person who is or has been a member or an officer, employee or agent of a specified organisation 
shall, without authority of that organisation, disclose to any other person any secret or confidential document or 
information which he has obtained or to which he has access by virtue of his position as such member, officer, employee 
or agent. 
(2)  Subsection (1) shall not apply to the disclosure of any document or information — 
(a) for the purpose of the performance of his duties or functions by any member, officer, employee or agent of a specified 
organisation; or 
(b) which is lawfully required or authorised to be disclosed by any court or under the provisions of any written law. 
(3)  Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๗๗ 

๓.๙.๓ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีต่าง ๆ 

มาตรา ๑๑๖ (๑) แห่งรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ก าหนดให้มีการออกกฎระเบียบว่าด้วย
กระบวนการทางวินยัของข้าราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้มีการตราและบงัคบัใช้รัฐบญัญัติ Public 
Service (Disciplinary Proceedings) Regulations ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  
กฎระเบียบดังกล่าวก าหนดให้ปลัดกระทรวง หรือข้าราชการผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน
ราชการ เช่น อยัการสูงสุด ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการคณะกรรมการบริการกฎหมาย 
(Secretary to Legal Service Commission)๓๐๔ เป็นต้น เป็นผู้ เสนอเร่ืองของการด าเนินการทางวินัย
ตอ่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission – PSC) 

ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใต้การบังคับบัญชาประพฤติมิชอบ  หรือละเลยใน 
การปฏิบัติหน้าท่ี หากการประพฤติดังกล่าวมิใช่เป็นการผิดวินัยท่ีร้ายแรงซึ่งจะมีโทษปลดออก  
หรือปรับลดล าดับชัน้ของต าแหน่ง  (demotion) แล้ว  PSC สามารถด าเนินการสอบสวนได้ 
ตามวิธีการท่ีเห็นสมควร โดยไม่ต้องปฏิบตัิตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีก าหนดในกฎระเบียบนี ้
หากแตก่ารด าเนินการดงักลา่วจะต้องมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้ ท่ีถกูกล่าวโทษทราบและ
ให้โอกาสในการโต้ตอบข้อกลา่วหา และในกรณีท่ีผลการสืบสวนแสดงให้เห็นว่า ข้อกล่าวหาเป็นความ
จ ริง  PSC อาจมีค าสั่ ง ใ ห้ยกเลิก  ห รือยับยั ง้การ เพิ่ ม เ งิน เ ดือน  ห รือปรับ  ห รือต าหนิ โทษ 
หรือทัง้  ๓ อย่าง หรือให้เกษียณเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (retire in the public interest) เช่น  
ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นการท าอนาจาร เป็นต้น โดยอาจได้ หรือไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
แล้วแตก่รณี๓๐๕  

                                                   
๓๐๔ คณะกรรมการบริการกฎหมายเป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนญู ซึง่มีหน้าที่ในการเลื่อนขัน้ โอน ปลด หรือด าเนินการทางวินัย
กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เก่ียวข้องกบักระบวนการทางยตุิธรรมและกฎหมาย อนัได้แก่ ศาล อยัการ และ ส านักกฎหมายของกระทรวงต่าง 
ๆ 
๓๐๕ Section 3.—(1)  If it is represented to the Public Service Commission by a Permanent Secretary that a public officer 
has been guilty of misconduct or neglect of duty and the Public Service Commission is of the opinion that the subject of 
the complaint is not serious enough to warrant proceedings under regulation 4 with a view to dismissal or reduction in 
rank, the Public Service Commission may cause an investigation to be made into the matter in such manner as it thinks fit. 
(2)  The public officer shall be informed in writing of the case against him and shall have a reasonable opportunity of 
replying thereto. 
(3)  The Public Service Commission may, after considering the case made against the public officer, his reply thereto and 
the results of the investigation, if any, if it is of the opinion that — 
(a) the allegation has been proved, impose a penalty, such as stoppage or deferment of increment, fine or reprimand, or 
a combination of such penalties; or 

 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๗๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ในกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีผิดวินยัร้ายแรง ในหนงัสือแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องระบุรายละเอียด
เ ก่ียวกับ ข้อกล่าวหา ท่ีอาจน า ไปสู่ การปลด  ห รือป รับลดต าแหน่ ง  โดยใ ห้ เ วลา  ๑๔  วัน 
แก่ผู้ ถูกกล่าวหาในการแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว   ในกรณีท่ี PSC เห็นว่า ค าชีแ้จงไม่เพียงพอใน 
การแก้ข้อกล่าวหาก็จะมีการตัง้ “คณะกรรมการสอบสวน” ขึน้มาชดุหนึ่ง ประกอบด้วย พนกังานของ
รัฐ ๒ คน และบุคคลภายนอก ๑ คน รวม ๓ คน ทัง้นี ้คณะกรรมการสืบสวนอาจใช้ดุลยพินิจ 
ในการอนุมัติให้ผู้ ถูกกล่าวหาแต่งตัง้ทนายและอัยการ  พนักงานของรัฐ (ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
ข้าราชการประจ า)  หรือกรรมการคนหนึ่งจาก  “คณะกรรมการผู้ แทนสหภาพ ข้าราชการ” 
(Panel of Union Officials)๓๐๖ แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ มีต าแหน่ง ท่ีสูงกว่ากรรมการใน
คณะกรรมการสืบสวน หรือพนกังานของรัฐท่ีปลดักระทรวงมอบหมายให้เป็นผู้น าเสนอข้อมลูของฝ่าย
รัฐท่ีเป็นผู้กลา่วหา 

เม่ือการสืบสวนสิน้สุดลงแล้ว  คณะกรรมการสืบสวนจะท ารายงานส่งให้แก่ PSC ซึ่งอาจ 
พิจารณามีค าสั่งปลด หรือปรับลดต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีผู้ ถูกกล่าวหา หรือมีบทลงโทษท่ีเบากว่า 
เชน่ การยบัยัง้ หรือยกเลิกการขึน้เงินเดือน หรือปรับ หรือต าหนโิทษ หรือทัง้ ๓ อยา่ง๓๐๗  

อนึ่ง  ในกรณีท่ีผู้ ถูกกล่าวหาไม่ย่ืนเอกสารชีแ้จงตอบโต้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลา  
ท่ีก าหนด หรือยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา  PSC อาจเลือกท่ีจะไม่ตัง้กรรมการสืบสวนและพิจารณา
บทลงโทษตามข้อมูลท่ีมีอยู่ได้  ในกรณีท่ี PSC เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องให้ผู้ ท่ีกระท าการท่ีขัดกับ

                                                                                                                                                      
(b) the results of such investigation disclose grounds for so doing, require the public officer to retire in the public interest 
without further proceedings under these Regulations, with or without a reduction in retirement benefits. 
(4)  The public officer shall be given an opportunity to submit a reply to the grounds upon which his retirement is 
contemplated. 
๓๐๖ Section 4 (8A)  The Committee may, in its discretion, permit the public officer under inquiry to be represented by an 
advocate and solicitor, by another public officer who need not be a confirmed officer or by a member of the Panel of 
Union Officials. คณะกรรมการดงักลา่วได้รับการคดัเลือกและแตง่ตัง้โดย PSC  มีจ านวนไมเ่กิน ๖ คน และมีวาระ ๑ ปี 
๓๐๗ Section 4 (14)  The Public Service Commission may, upon considering the report of the Committee, if it is of the 
opinion — 
(a) that the public officer should be dismissed or be reduced in rank, dismiss or reduce the rank of the public officer from 
such date as it may think fit; or 
(b) that some punishment other than dismissal or reduction in rank should be imposed — 

(i) impose some lesser penalty such as stoppage or deferment of increment, fine or reprimand, or a 
combination of such penalties; or 
(ii) require the public officer to retire in the public interest without further proceedings under these Regulations, 
with or without a reduction in retirement benefits. 
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กฎหมายจะต้องสมคัรใจเกษียณเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (retirement in public interest) เน่ืองจาก
พฤติกรรมท่ีกล่าวหาไม่สอดคล้องกบักฎระเบียบใด ๆ นัน้  ผู้ ท่ีถกูกล่าวหาจะได้รับโอกาสในการชีแ้จง
ข้อกลา่วหาท่ีเป็นเหตใุห้ต้องเกษียณก่อนก าหนด๓๐๘  

ในระหว่างการสืบสวนหรือการด าเนินคดีทางอาญานัน้  PSC มีอ านาจในการสั่งห้าม 
ผู้ ท่ีถูกกล่าวหา ไม่ให้ใช้อ านาจตามต าแหน่งหรือหน้าท่ีในช่วงเวลาดังกล่าว  ผู้ ท่ีถูกกล่าวหา 
อาจไ ด้ รับค่าตอบแทนเ ป็นบางส่วน  ห รืออาจไม่ ไ ด้ รับ เลย  ขึ น้อยู่ กับดุลยพินิ จของ  PSC  
หากการสืบสวนหรือการด าเนินคดีไม่ได้น าไปสู่การปลดออกจากราชการ หรือบทลงโทษอ่ืนใด 
ผู้ ถูกกล่ าวหามีสิท ธิ ไ ด้ รับค่าตอบแทนท่ียัง ไม่ ไ ด้ รับ เต็มจ านวน  แต่หากผู้ ท่ี ถูกกล่าวหา 
ได้รับบทลงโทษท่ีเบากว่าการถูกปลดออก  ผู้ ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบางส่วน๓๐๙  
แต่กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามีความผิดทางอาญา จะไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีถูกระงับการเบิกจ่ายไว้เลย๓๑๐  

                                                   
๓๐๘ Section 6.—(1)  Notwithstanding regulation 4, if the Public Service Commission considers that it is desirable in the 
public interest that a public officer shall be required to retire from the service on grounds which cannot be suitably dealt 
with by specific charges under these Regulations, it shall call for a full report from the Permanent Secretary under whom 
the public officer is serving and, in its discretion, from any other Permanent Secretary under whom the public officer has 
served. 
(2)  The Public Service Commission shall give the public officer an opportunity of submitting a reply to the complaints by 
reason of which his retirement is contemplated. 
๓๐๙ Section 7.—(1)  If in any case the Public Service Commission considers that the public interest requires that a public 
officer should cease to exercise the powers and functions of his office instantly, the Public Service Commission may 
interdict the public officer from the exercise of the powers and functions of his office, provided that criminal proceedings 
or proceedings for his dismissal or reduction in rank are being contemplated. 
(2)  Subject to regulation 10(1), a public officer who has been interdicted may be allowed to receive such portion of the 
emoluments of his office for such period during the period of interdiction as the Public Service Commission shall think fit, 
or the Public Service Commission may order the withholding of his total emoluments. 
(3)  If the proceedings against a public officer do not result in the dismissal or other punishment of the public officer, he 
shall be entitled to the full amount of the emoluments which he would have received had he not been interdicted. 
(4)  If the punishment is other than dismissal, the public officer may be refunded such portion of the emoluments withheld 
as a result of his interdiction as the Public Service Commission shall think fit. 
๓๑๐ Section 10.—(1)  A public officer convicted of a criminal charge shall not, unless the Public Service Commission 
otherwise directs, receive any emoluments from the date of conviction, pending consideration of his case by the Public 
Service Commission. 
(2)  If the officer’s increment has been withheld pending the outcome of the criminal charge, the Public Service 
Commission may order forfeiture of such withheld increment. 
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อนึง่ พนกังานของรัฐท่ีอยูใ่นกระบวนการของการสอบสวนวินยัร้ายแรง จะไม่สามารถลาออก หรือเดิน
ทางออกนอกประเทศได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก PSC๓๑๑  

รัฐบญัญตัอีิกฉบบัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของ PSC คือ Public Service Commission 
and Legal Service Commission Act (Chapter 259) ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ การระบุโทษของผู้ ท่ีให้
ข้อมูลเท็จแก่ PSC โดยอาจถูกปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จ าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ๓๑๒ นอกจากนี ้ข้อมลูท่ีเป็นการส่ือสารระหว่าง PSC กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของ PSC ก็ไม่
สามารถเปิดเผยได้ หากไมไ่ด้รับอนญุาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จ าคกุ
ไมเ่กิน ๑ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ๓๑๓  

๓.๙.๔ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายเก่ียวกับความรับผิด 

                                                   
๓๑๑ Section 13.  A public officer against whom disciplinary proceedings are instituted under these Regulations shall not, 
without the permission of the Public Service Commission, resign or leave Singapore during the interval before the 
disciplinary proceedings are concluded. 
๓๑๒ Section 2.  Any person who, in connection with an application by any person for employment or appointment in the 
public service or with any matter upon which it is the duty of the Public Service Commission or the Legal Service 
Commission (either of which shall be referred to in this Act as the Commission) to act, wilfully gives to the Commission or 
to any member of it or to any person or body of persons appointed by the Commission to assist it in the exercise of its 
functions or the discharge of its duties any information which is false or misleading in any material particular shall be 
guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not 
exceeding 2 years or to both. 
๓๑๓ Section 4.—(1)  No member of the Commission nor any other person shall, without the written permission of the 
President acting in his discretion, publish or disclose to any unauthorised person or otherwise than in the course of the 
duty of the member or other person the contents or any part of the contents of any document, communication or 
information which has come to the knowledge of that member or other person in the course of the member’s or other 
person’s duties under any written law relating to the Commission in respect of any of the Commission’s functions under 
any such law, and any person who knowingly acts in contravention of this subsection shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to 
both. 
(2)  If any person having possession of any information which to his knowledge has been disclosed in contravention of 
this section publishes or communicates that information to any other person otherwise than for the purpose of a 
prosecution under this Act, he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 
$1,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 
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ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งได้น าเสนอไว้ในหัวข้อก่อนหน้า  มีทัง้หมด ๒ หน่วยงาน ได้แก่ 
Government Procurement  Adjudication Tribunal และ Public Service Commission 

(ก) Government Procurement Adjudication Tribunal 

หวัข้อท่ี ๓.๙.๑ ได้กล่าวถึง Government Procurement Adjudication Tribunal (GPAT) ไว้
แล้ววา่ เป็นศาลช านญัพิเศษในการพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ อ านาจหน้าท่ีของ GPAT จึง
เป็นการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ ท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญัติ
ใน Government Procurement Act (Chapter 120) โดยมาตรา ๘ ของรัฐบัญญัติดังกล่าวระบุ
โครงสร้าง คณุสมบตั ิและขอบเขตการท าหน้าท่ีของ GPAT ไว้ดงันี ้

(๑ )  ผู้ พิพากษาและผู้ ช่ วยผู้ พิพากษา  (Commissioner and Deputy Commissioner) 
ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถแต่งตัง้ผู้ พิพากษา และผู้ ช่วยผู้ พิพากษา 
จ านวนก่ีคนก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

(๓) ผู้ พิพากษา และผู้ ช่วยผู้ พิพากษามีวาระการด ารงต าแหน่ง  ๒ ปี และสามารถได้รับ 
การแตง่ตัง้ซ า้ได้ 

(๔) ผู้พิพากษา และผู้ช่วยผู้พิพากษาท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ไม่สมควรได้รับการแตง่ตัง้ หรือ
กระท าหน้าท่ีตอ่ 

 เป็นผู้ มีความผิดปกตทิางจิต และไมส่ามารถควบคมุตนเอง หรือกิจของตนได้ 

 เป็นผู้ ท่ียงัไมพ้่นภาวะล้มละลาย หรือยงัไมไ่ด้จดัการท าข้อตกลงกบัเจ้าหนี ้

 เป็นผู้ ท่ีถกูตดัสินวา่กระท าความผิดในข้อหาท่ีเก่ียวกบัการทจุริต การฉ้อโกง หรือ 
การละเมิดศีลธรรม หรือยงัไมพ้่นโทษตามความผิดดงักล่าว 

(๕) ผู้ พิพากษา และผู้ ช่วยผู้ พิพากษาสามารถลาออกจากต าแหน่งได้  โดยการแจ้ง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

(๖) ผู้ พิพากษา และผู้ ช่วยผู้พิพากษาถือเป็นข้าราชการภายใต้ค านิยามใน Penal Code 
(Chapter 224) และจะได้รับความคุ้ มกันทางศาล ( judicial immunity) เช่นเดียวกับผู้ พิพากษา 
ของศาลสงูสดุ (Supreme Court) 

(๗) ผู้พิพากษา และผู้ ช่วยผู้พิพากษาจะได้รับเงินเดือนและเบีย้เลีย้งตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัเห็นสมควร 
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(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจยกเลิกค าสั่งแต่งตั ง้ผู้ พิพากษา หรือผู้ ช่วย 
ผู้พิพากษา ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นผู้ ท่ีเข้าข่ายลกัษณะต้องห้ามตามข้อ (๔) 

 เป็นผู้ ท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีผู้พิพากษา หรือผู้ชว่ยผู้พิพากษาได้อยา่งถาวร หรือ 

 เป็นผู้กระท าผิดในรูปแบบท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วไมเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ี 
ผู้พิพากษา หรือผู้ชว่ยผู้พิพากษาตอ่ไป 

(๙) ในกรณีท่ีผู้พิพากษาไม่สามารถ หรือคาดว่าไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ หรือไม่ได้ปรากฏ
ตัว เ พ่ือปฏิบัติห น้า ท่ี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจแต่งตั ง้ ใ ห้ผู้ ช่ วยผู้ พิพากษา  
ท าหน้าท่ีผู้พิพากษาในกรณีดงักลา่วได้ 

(ข) Public Service Commission 

Public Service Commission (PSC) อาจเทียบได้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(กพ.) ของไทย  PSC มีบทบาทในการสรรหาและจัดการต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสิงคโปร์ 
มาตัง้แต่ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๔ หรือเม่ือสมัยท่ีสิงคโปร์ยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  
เม่ือสิงคโปร์กลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสระแล้ว สถานะ โครงสร้าง และหน้าท่ีของ PSC จึงได้รับ 
การรับรองเป็นหน่วยงานอิสระโดยรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์  ซึ่งหมวดท่ี ๙ ของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งครอบคลุมมาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๑๙ เป็นบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ 
ในสิงคโปร์ (Part IX The Public Service) แนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ PSC คือ การด าเนินงาน
อย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง และใช้ความสามารถของบุคคล (meritocracy) เป็นหลักในการ
พิจารณาผลงานของข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๑๐๕ แห่งรัฐธรรมนญูสิงคโปร์ ระบโุครงสร้าง คณุสมบตัิ และวาระต าแหน่งของ PSC 
ไว้ดงันี ้

(๑) ให้ PSC ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ และกรรมการอ่ืนจ านวนไม่ต ่ากว่า ๕ คน 
แต่ไม่เกิน ๑๔ คน โดยแต่ละคนต้องได้รับการแต่งตัง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานาธิบดี  
ตามท่ีได้รับค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรี 

(๒) ประธานคณะกรรมการ PSC ต้องเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ 

(๓) ประธานาธิบดีอาจแต่งตัง้กรรมการมากกว่าหนึ่งคน  เ พ่ือท าหน้าท่ีรองประธาน
คณะกรรมการ ตามท่ีได้รับค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรี 

(๔) นายกรัฐมนตรีต้องปรึกษาประธานคณะกรรมการ  PSC ก่อนท่ีจะให้ค าแนะน า 
ตอ่ประธานาธิบดี ในการแตง่ตัง้รองประธานคณะกรรมการตามข้อ (๓)  
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(๕) รองประธานคณะกรรมการแต่ละคนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีได้รับการแต่งตัง้  
และการด ารงต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการจะสิน้สุดลงทันท่ี  หากรองประธานฯ สิน้สุด 
การเป็นสมาชิกของ PSC  

(๖) บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ  PSC จะไม่สามารถได้รับการแต่งตัง้ 
ให้ท างานในหนว่ยงานราชการ (public office) ใดได้ 

(๗) ในการประชุม PSC แต่ละครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ท่ีรวมทัง้
ประธานคณะกรรมการ หรือรองประธานคณะกรรมการคนใดคนหนึง่ หรือทัง้หมด  การด าเนินงานของ 
PSC จะต้องครบองค์ประชุม และการท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งไม่เข้าประชุม  หรือกรรมการ 
ท่ีรับผิดชอบงานในส่วนนัน้ไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม จะไม่สามารถน ามาอ้างว่าการด าเนินงานของ PSC 
นัน้ไมมี่ผลมิได้ 

(๘) ประธานคณะกรรมการและกรรมการทุกคนต้องปฏิญาณตนต่อหน้าประธานศาลสูงสุด 
(Chief Justice) หรือผู้พิพากษาศาลสงูสดุคนใดคนหนึง่ ก่อนการขึน้ด ารงต าแหนง่ 

นอกจากนี  ้คณะกรรมการ PSC ยังถูกคาดหวังให้มีความเป็นกลางมากท่ีสุด  ดังนัน้ 
ผู้ ท่ีจะมาด ารงต าแหนง่กรรมการต้องไมมี่ความเก่ียวข้องกบัทัง้ฝ่ายการเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนใด ตามมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ซึ่งระบุเกณฑ์การขาดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการไว้ ดงันี ้

(๑) เป็นพนกังานของรัฐ 

(๒) เป็นลูกจ้างของบริษัทท่ีจัดตัง้ภายใต้กฎหมายอ่ืน  ท่ียังมีผลบังคับใช้ในสิงคโปร์ 
นอกเหนือจาก Companies Act (Chapter 50) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในอดีต แต่ไม่รวมถึง
อาจารย์ในมหาวิทยาลยัซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 

(๓) เป็นสมาชิกรัฐสภา หรือได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภา 

(๔) เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือองค์กรท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสหภาพแรงงาน 

(๕) เป็นผู้ มีต าแหนง่ทางการเมือง 
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อ านาจหน้าท่ีของ PSC อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ี 
เป็นลายลักษณ์อักษร  (statutory function) และอ านาจหน้าท่ีนอกเหนือจากกฎหมายท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร (non-statutory function) ดงันี ้๓๑๔ 

อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (statutory function) ได้แก่ 

(๑) แตง่ตัง้ และเล่ือนขัน้ผู้ ท่ีมีความสามารถ 

(๒) รักษากฎระเบียบด้านวินยัข้าราชการ 

(๓) ก ากบัดแูลคณะกรรมการยอ่ยด้านตา่ง ๆ ท่ี PSC แตง่ตัง้ขึน้ 

(๔) พิจารณาข้ออทุธรณ์ท่ีเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหนง่ ซึง่ตดัสินโดยคณะกรรมการยอ่ย 

อ านาจหน้าท่ีนอกเหนือจากกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (non-statutory function) ได้แก่ 

(๑) พิจารณา และคดัเลือกผู้ รับทนุการศกึษา PSC 

(๒) แตง่ตัง้ และเล่ือนต าแหน่งผู้อ านวยการบริหาร (Chief Executive Officer) ของหน่วยงาน
อิสระตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม 

โดยสรุป สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก และมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐเด่ียวโดยรัฐบาล
ซึ่งเป็นผู้ ใช้อ านาจฝ่ายบริหารมีอ านาจในการบริหารจัดการเร่ืองต่าง  ๆ ค่อนข้างมาก กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความคุ้มครองและรับรองอ านาจของ
รัฐบาล หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ทัง้ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล
ของรัฐ อ านาจในการท าสญัญา การจดัซือ้จดัจ้าง และการเอาผิดตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ความพยายาม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลสิงคโปร์น่าจะเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์การก่อตัง้
ประเทศทา่มกลางความขดัแย้งในภมูิภาค การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทัว่โลก และความ
ท้าทายในการบริหารจดัการประเทศเกิดใหมด้่วยทรัพยากรท่ีมีจ ากดั  

๓.๑๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์
บ้านเมือง 

ดงัท่ีกล่าวไว้แล้วในบทท่ี ๒ ภาพรวมด้านการเมืองและความมัน่คงในสิงคโปร์ คือ รัฐบาลท่ี
เข้มแข็งและมีอ านาจมาก และในบางกรณี ความมั่นคงของประเทศถูกให้ความส าคัญมากกว่า 

                                                   
๓๑๔ Public Service Commission Singapore, “Functions of the PSC,” http://www.psc.gov.sg/functions-of-the-psc/statutory-
functions (สืบค้นเม่ือ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.psc.gov.sg/functions-of-the-psc/statutory-functions
http://www.psc.gov.sg/functions-of-the-psc/statutory-functions
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สิทธิและเสรีภาพของคนในประเทศ รวมถึงส่ือมวลชน ดงัตวัอย่างการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือรักษา
ความมั่นคงในประเทศ เป็นต้น  ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและภูมิประเทศ 
ท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ท าให้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติในบริเวณหนึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการ
ท างานของทัง้ประเทศได้ 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์บ้านเมือง โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น ๓ หวัข้อ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยการ
ควบคมุสถานการณ์บ้านเมืองในกรณีฉกุเฉิน และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๑๐.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย  

หัวข้อนีจ้ะน าเสนอการกระท าในท่ีสาธารณะ ท่ี ถือเป็นความผิดตามกฎหมายของ 
สิงคโปร์ ๓ ฉบับ ไ ด้แก่  Public Order Act (Chapter 257A)  Sedition Act (Chapter 290) และ 
Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act (Chapter 184)  

รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้การคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของพลเมืองเอาไว้ใน 
หมวดท่ี ๔ ว่าด้วยเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว การชุมนุมในท่ีสาธารณะ 
โดยไม่ถูกด าเนินคดีข้อหาขัดกับความสงบเรียบร้อยของส่วนร่วมนัน้  เป็นสิ่ง ท่ียากจะท าได้ 
ในสิงคโปร์  กฎหมายเ ร่ืองการรักษาความสงบเ รียบร้อย ในสิงคโปร์  คือ Public Order Act  
ซึ่งหนึ่งในอ านาจท่ีรัฐบญัญัติฉบบันีใ้ห้แก่หน่วยงานของรัฐ คือ อ านาจในการสัง่ห้ามไม่ให้บุคคลใด
ออกจากบ้านหรืออาคาร หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วง 
และต ารวจสามารถสั่งให้บุคคลออกจากสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนา 
ท่ีจะกระท าผิดกฎหมาย  รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เม่ือครัง้สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมสุดยอดผู้ น าเอเปค (APEC Summit) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งนาย Wong Kan Seng 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ในขณะนัน้ เห็นว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และป้องกนัไมใ่ห้การประท้วงรบกวนการประชมุระดบันานาชาตดิงักลา่ว๓๑๕  

Public Order Act มีสาระหลกั คือ ก าหนดห้ามมิให้มีการชมุนมุในท่ีใดก็ตามในสิงคโปร์ก่อน
ได้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการจากต ารวจ ยกเว้นท่ี Speakers’ Corner ในสวนสาธารณะ Hong Lim 
ซึ่งก็ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะก่อนเช่นกัน  ซึ่งค านิยามของค าว่า 

                                                   
๓๑๕ BBC News, “Singapore wans APEC protesters,” April 16 (2009). 
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๓-๑๘๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

“assembly” ใน Public Order Act หมายถึง การรวมตวัหรือการประชมุ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
การบรรยาย การอภิปราย หรือการแลกเปล่ียนความคดิเห็น) ท่ีเป็น๓๑๖  

(ก) การแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนต่อ หรือการต่อต้านความคิดเห็นหรือการกระท าของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ กลุม่ใดกลุม่หนึง่ หรือรัฐบาลใด  

(ข) การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึง่ หรือ  

(ค) เพ่ือร าลึกเหตกุารณ์ และรวมถึงการประท้วงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์
ดงัท่ีกลา่วมาทัง้ ๓ ข้อ ข้างต้น  

นิยามค าว่า “การจัดการ” และ “การเข้าร่วม” ให้หมายถึง บุคคลท่ีจัดการชุมนุมหรือ 
ด าเนินการชุมนุม จะเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบเร่ืองการจัด การรวมตวั และการชุมนุม โดยให้รวมถึง
บุคคลใด ๆ ท่ีช่วย หรือสนับสนุนการจัด การรวมตัว และการชุมนุม และบุคคลท่ีได้รับรายได้จาก 
การชมุนมุหรือด าเนินการชมุนมุ๓๑๗ เชน่ การขายบตัรเข้าร่วมการประชมุ เป็นต้น 

 ก่อนการชมุนมุในท่ีสาธารณะแตล่ะครัง้ ผู้จดัการชมุนมุดงักล่าวจะต้องแจ้งตอ่คณะกรรมการ
ของต ารวจท่ีได้รับมอบหมายถึงเจตนาท่ีจะจดัการชมุนมุ และจะต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ
ของต ารวจให้จัดการชุมนุมดังกล่าว นอกจากนี ้การชุมนุมสาธารณะนัน้จะต้องไม่จัดในสถานท่ี
ต้องห้าม และจะต้องไม่เป็นการชุมนุมท่ีคณะกรรมการฯ เห็นว่า อาจจะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย
หรือความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือของประชาชน หรือเป็นการชุมนุมท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความร าคาญหรือกีดขวางถนน หรือเป็นภัยคกุคามต่อความปลอดภัยของบุคคลในสถานท่ี

                                                   
๓๑๖ Section 2 “assembly” means a gathering or meeting (whether or not comprising any lecture, talk, address, debate or 
discussion) of persons the purpose (or one of the purposes) of which is — 
(a) to demonstrate support for or opposition to the views or actions of any person, group of persons or any government; 
(b) to publicise a cause or campaign; or 
(c) to mark or commemorate any event, 
and includes a demonstration by a person alone for any such purpose referred to in paragraph (a), (b) or (c); 
๓๑๗ Section 3.—(1)  In this Act, a reference to a person organising an assembly or a procession shall be a reference to a 
person who is responsible for holding, convening, forming or collecting the assembly or procession, and includes — 
(a) any person who assists or promotes the holding, convening, forming or collecting of any assembly or procession; and 
(b) where any person will receive revenue from the sale (if any) of tickets to the assembly or procession, that person, 
but does not include a person carrying on a demonstration by himself or marching alone. 
(2)  A reference to a person or persons taking part in an assembly or a procession shall include, as the case may be, a 
person carrying on a demonstration by himself, or a march by a person alone, for any such purpose referred to in the 
definitions of an assembly and a procession, respectively, in section 2(1). 
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สาธารณะ หรือการชมุนมุดงักลา่วอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของคนท่ีมีเชือ้สายตา่งกนั
ในสิงคโปร์ หรือการชมุนมุดงักลา่วอาจจะเป็นเหตใุห้ทหารหรือต ารวจต้องปฏิบตังิานเกินควร๓๑๘  

หากบุคคลท่ีเป็นผู้ จัดการชุมนุมไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ก่อนจัดการชุมนุม 
ในท่ีสาธารณะ มีโทษปรับไม่ เ กิน  ๕ ,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  (ประมาณ ๑๒๓ ,๐๐๐ บาท)  
และผู้ ท่ีเข้าร่วมชุมนุมท่ีไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท)  และหากเป็นการกระท าผิดซ า้ ผู้ ท่ีเป็นผู้จดัการชมุนมุจะได้รับโทษปรับเป็น
เงินไม่เ กิน ๑๐ ,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  (๒๔๐ ,๐๐๐ บาท) หรือโทษจ าคุกไม่เ กิน  ๖ เดือน  
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และกรณีของผู้ เข้าร่วมชมุนมุจะได้รับโทษปรับไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

จะเห็นได้วา่ แม้วา่การชมุนมุในท่ีสาธารณะจะเป็นสิ่งท่ีท าได้ในสิงคโปร์ แตเ่น่ืองด้วยข้อจ ากดั
จ านวนมาก และด้วยพืน้ท่ีท่ีจ ากดัของสวนสาธารณะอนัเป็นสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้เป็นสถานท่ี
ชมุนมุ ไมส่ามารถรองรับผู้ชมุนมุจ านวนมากได้ และยงัเป็นสถานท่ีปิด ดงันัน้การท่ีจะจดัการชมุนมุใน
ท่ีสาธารณะท่ีจะให้มีผู้ เข้าร่วมจ านวนมาก เพ่ือหวงัให้เกิดแรงกดดนัจากประชาชนมากพอท่ีจะกระตุ้น
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคมนัน้ จงึมีโอกาสน้อยมาก 

                                                   
๓๑๘ Section 7.—(1)  The Commissioner shall, upon receipt of any notice and application under section 6 for a permit in 
respect of a proposed public assembly or public procession, have regard to the information furnished in the notice and 
any other information available to him in relation to the proposed public assembly or public procession, as the case may 
be, and may thereafter either — 
(a) grant a permit (with or without conditions) in respect of the proposed public assembly or public procession, as the 
case may be; or 
(b) refuse to grant a permit in respect of the proposed public assembly or public procession. 
(2)  The Commissioner may refuse to grant a permit for a public assembly or public procession in respect of which notice 
under section 6 has been given if he has reasonable ground for apprehending that the proposed assembly or procession 
may — 
(a) occasion public disorder, or damage to public or private property; 
(b) create a public nuisance; 
(c) give rise to an obstruction in any public road; 
(d) place the safety of any person in jeopardy; 
(e) cause feelings of enmity, hatred, ill-will or hostility between different groups in Singapore; 
(f) glorify the commission or preparation (whether in the past, in the future or generally) of acts of terrorism or any offence 
or otherwise have the effect of directly or indirectly encouraging or otherwise inducing members of the public to commit, 
prepare or instigate acts of terrorism or such an offence; or 
(g) be held within or enter a prohibited area, or an area to which an order or a notification under section 13 applies. 
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Sedition Act (Chapter 290) มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการปลุกระดมท่ีจะน าไปสู่ 
ความเกลียดชังและความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเหยียดเชือ้ชาติ 
ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวในสงัคมท่ีมีประชากรท่ีมีความหลากหลายด้านเชือ้ชาติสูงอย่างสิงคโปร์  โดย
รัฐบัญญัติดังกล่าวให้ค านิยามพฤติกรรมท่ีเป็นการปลุกระดม  (seditious) ว่าคือ การกระท า  
การปราศรัย การพดู การตีพิมพ์ หรือสิ่งท่ีถือว่ามี “แนวโน้มท่ีจะปลกุระดม” (seditious tendency)๓๑๙ 
ซึง่ประกอบด้วยการกระท าท่ีมีแนวโน้มตามท่ีบญัญัติไว้ภายใต้มาตรา ๓ แห่ง Sedition Act (Chapter 
290) ดงันี ้

(๑) การก่อให้เกิดความเกลียดชงั หรือการดถูกู หรือกระตุ้นให้เกิดความไมพ่อใจในรัฐบาล 

(๒) การกระตุ้ นใ ห้พล เ มืองของสิ งคโป ร์  ห รือผู้ มี ถ่ิ นพ านักในสิ งคโป ร์จัด เต รียม 
การเปล่ียนแปลงกิจการด้านหนึง่ด้านใดในสิงคโปร์ ท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

(๓) การก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือการดูถูก หรือกระตุ้ นให้เกิดความไม่พอใจใน 
ระบบยตุธิรรมในสิงคโปร์ 

(๔) การปลุกเร้าให้เกิดความไม่พอใจ  หรือความแตกแยกระหว่างพลเมืองสิงคโปร์  
หรือผู้ ท่ีมีถ่ินพ านกัในสิงคโปร์ 

(๕) การส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีไม่ดี หรือความเป็นศัตรูระหว่างเชือ้ชาติ หรือชนชัน้ของ
ประชาชนในสิงคโปร์ 

บคุคลท่ีกระท าการปลกุระดมโดยการ (ก) พยายามจะกระท า การเตรียมการท่ีจะกระท า หรือ
การสมคบคิดกับผู้ อ่ืนเพ่ือกระท าการท่ีมีแนวโน้มท่ีจะปลุกระดม   (ข) กล่าววาจาท่ีมีแนวโน้ม 
ท่ีจะปลกุระดม  (ค) พิมพ์ เผยแพร่ ขาย เสนอขาย แจกจ่าย หรือท าซ า้ สิ่งพิมพ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะปลุก
ระดม  ห รือ (ง )  น า เ ข้าสิ่ งพิมพ์ ท่ี มีแนวโน้ม ท่ีจะปลุกระดม   จะมีความผิดตามกฎหมาย 
หากเป็นความผิดครัง้แรก มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  หากเป็นการกระท าความผิดซ า้  ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน  ๕ ปี โดยสิ่งพิมพ์ 
ท่ีมีลกัษณะปลกุระดมท่ีอยูใ่นครอบครองจะถกูท าลาย หรือน าไปทิง้ ตามแตท่ี่ศาลจะเห็นสมควร 

Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
การกระท าความผิดต่อความสงบเรียบร้อย  การก่อความร าคาญและทรัพย์สิน  ตัวอย่างของ 
ฐานความผิดภายใต้รัฐบญัญตัดิงักลา่วมีดงันี ้ 

                                                   
๓๑๙ Section 2 “seditious” when applied to or used in respect of any act, speech, words, publication or other thing qualifies 
such act, speech, words, publication or other thing as one having a seditious tendency; 
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(๑)  การเผาวัตถุใด  ๆ ห รือการยิง ปืนในถนนสาธารณะ  ท่ีท าใ ห้เ กิดความร าคาญ  
ความไม่สะดวกสบาย หรืออันตรายต่อสาธารณชน หรือละเลย หรือเจตนายิงปืน หรือขว้างหิน 
หรือจุดขีปนาวุธ  หรือส่งลูกโป่งไฟ หรือจรวด ในหรือใกล้ถนนสาธารณะ ถือว่ามีความผิด 
และมีโทษปรับไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา ๖)  

(๒) การปล่อยปละละเลยสุนัขท่ีอยู่ในความดูแลให้ท าการรบกวนถนนสาธารณะ  โดยหาก
ศาลมาจิสเตรทสามารถพิสจูน์ได้วา่ สนุขัดงักลา่วมีนิสยัชอบว่ิงเข้าหาผู้คน หรือยานพาหนะท่ีวิ่งอยู่บน
ถนนสาธารณะ เจ้าของสุนัขถือว่ามีความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
(มาตรา ๘) 

(๓) หากบุคคลใดปล่อยให้สุนัขท่ีดุร้ายเดินในท่ีสาธารณะ โดยไม่สวมตะกร้อครอบปาก 
บคุคลนัน้ถือว่าได้กระท าความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และหากสุนขักัด
หรือพยายามกดัคน ศาลอาจจะออกค าสัง่ให้ฆา่สนุขัตวันัน้ได้ (มาตรา ๙) 

(๔) หากบุคคลใดท าให้เกิดเสียงจากเคร่ืองมือ หรือโดยวิธีการอ่ืน ในลักษณะท่ีท าให้ 
เป็นเหต ุหรืออาจจะเป็นเหตใุห้เกิดความร าคาญ หรือความไม่สะดวกตอ่ผู้อยู่อาศยัของสถานท่ี หรือ
ต่อบุคคล ท่ี ใ ช้ถนนสาธารณะอย่างถูกกฎหมาย  ห รือในสถาน ท่ีสาธารณะ  มี โทษป รับ 
ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา ๑๔) 

๓.๑๐.๒  การควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองในกรณีฉุกเฉิน  

การควบคมุสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างมากในสิงคโปร์  เน่ืองจาก
เป็นประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และมีความหนาแน่นของประชากรในระดบัท่ีสูง ท าให้ภัยคกุคาม
ตา่ง ๆ เช่น อคัคีภยั สามารถแพร่ขยาย และสร้างความเสียหายแก่ประเทศและผู้อยู่อาศยัในประเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว  กฎหมายส าคญัท่ีรัฐบาลสิงคโปร์น ามาบงัคบัใช้เพ่ือป้องกนัและควบคมุสถานการณ์
บ้านเมืองในกรณีฉุกเฉินมี ๓ ฉบบั ได้แก่ Internal Security Act (Chapter 143)  Civil Defence Act 
(Chapter 42) และ Civil Defence Shelter Act (Chapter 42A) 

Internal Security Act เป็นกฎหมายท่ีตราขึน้เพ่ือการรักษาความมั่นคงภายในสิงคโปร์  
มีสาระส าคญั คือ การให้อ านาจแก่รัฐบาลในการตดัสินให้กักขังบุคคลเพ่ือป้องกันการบ่อนท าลาย 
และการปราบปรามโดยใช้ก าลังต่อบุคคล และทรัพย์สินในสถานท่ีท่ีระบุไว้ภายใต้กฎหมาย  
ในการพิจารณานัน้  รัฐบาลสามารถประเมินสถานการณ์ ท่ีเกิดขึน้โดยรวม ซึ่งแตกต่างจาก 
การพิจารณาคดีอาญาของศาล ท่ีพิจารณาถึงการกระท าท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา
เท่านัน้  จึงอาจกล่าวได้ว่า Internal Security Act เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้รัฐบาลสามารถกระท าการ



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๙๐ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

เพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามท่ีเกิด  หรือก าลังจะเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที  เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
การคกุคามนัน้ขยายกลายเป็นสถานการณ์ท่ีรุนแรงขึน้   

ดัง นั น้  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  Internal Security Act เ ป็ นกฎหมาย ท่ี ใ ห้ อ า น าจแก่ รั ฐ บาล 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจในการสั่งกักขังก่อนท่ีจะเกิดการกระท าผิด นอกจากนี ้
Internal Security Act ยังระบุข้อห้ามอีกหลายประการ เช่น การห้ามใส่เคร่ืองแบบขององค์กร 
ทางการเมือง หรือการใส่ชุดเคร่ืองแบบขององค์กรใด ๆ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เห็นว่า เป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการเมือง ๓๒๐  หากมีผู้ ใดฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๑ ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ เป็นต้น  

ส าหรับกรณีการสั่งให้กักขังนัน้  หากประธานาธิบดีเห็นสมควรท่ีจะป้องกันบุคคลจาก 
การกระท าท่ีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสิงคโปร์ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสามารถออกค าสัง่ให้บคุคลนัน้๓๒๑ 

                                                   
๓๒๐ Section 3.  The Minister may from time to time by order prohibit the wearing in public places or at meetings or 
gatherings to which the public or any section of the public has access, of — 
(a) any uniform or dress which signifies association with any political organisation or with the promotion of any political 
object; or 
(b) any uniform, dress or emblem by members or adherents of any organisation or association specified or described in 
the order, whether incorporated or not when, in the opinion of the Minister, members of that organisation or association 
are organised or trained or equipped for the purpose of enabling them to be employed — 

(i) in usurping the functions of the police or of the Singapore Armed Forces; or 
(ii) for the use or display of physical force in promoting any political or other object or in such a manner as to 
arouse reasonable apprehension that they are organised or trained or equipped for that purpose. 

๓๒๑ Section 8.—(1)  If the President is satisfied with respect to any person that, with a view to preventing that person from 
acting in any manner prejudicial to the security of Singapore or any part thereof or to the maintenance of public order or 
essential services therein, it is necessary to do so, the Minister shall make an order — 
(a) directing that such person be detained for any period not exceeding two years; or 
(b) for all or any of the following purposes: 

(i) for imposing upon that person such restrictions as may be specified in the order in respect of his activities 
and the places of his residence and employment; 
(ii) for prohibiting him from being out of doors between such hours as may be specified in the order, except 
under the authority of a written permit granted by such authority or person as may be so specified; 
(iii) for requiring him to notify his movements in such manner at such times and to such authority or person as 
may be specified in the order; 
(iv) for prohibiting him from addressing public meetings or from holding office in, or taking part in the activities 
of or acting as adviser to any organisation or association, or from taking part in any political activities; 
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(๑) ถกูกกัขงัเป็นระยะเวลาไมเ่กิน ๒ ปี  

(๒) สัง่ห้ามบคุคลดงักลา่วกระท าการใด หรือจ ากดัสถานท่ีอยู่อาศยัและการจ้างงาน หรือออก
ค าสั่งเพ่ือป้องกันการเดินทางออกจากสถานท่ีกักขังในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด  เว้นแต่จะได้รับ 
การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือก าหนดให้บุคคลนัน้  ๆ แจ้ง 
ตอ่หนว่ยงานถึงการเคล่ือนท่ีของตน  

(๓) ห้ามไม่ให้บุคคลนัน้ อภิปราย รับต าแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม หรือเป็นผู้แนะน า
ขององค์กร หรือสมาคม หรือจากการร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  

(๔) ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  

ค าสั่งต่าง ๆ ของประธานาธิบดี ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
อยา่งไรก็ดี ประธานาธิบดีสามารถสัง่ขยายระยะเวลาได้ เป็นเวลาไมเ่กิน ๒ ปี ตอ่ครัง้  

อย่างไรก็ตาม มาตรา ๙ ก าหนดให้รัฐบาลต้องแจ้งผู้ ท่ีถูกกักขัง ถึงเหตุในการกักขังทันที 
ท่ีเป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิทธิพืน้ฐานภายใต้มาตรา ๑๕๑ แห่งรัฐธรรมนูญ และให้สิทธิผู้ ท่ีถูกกักขัง 
ในการแตง่ตัง้ทนายความได้ 

Civil Defense Act เ ป็นกฎหมายท่ีก าหนดเร่ืองการเ ข้าเป็นส่วนหนึ่งของ  กองก าลัง 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (Civil Defense Force) เพ่ือควบคมุสถานการณ์บ้านเมืองในกรณีฉกุเฉิน โดย
รัฐบาลสามารถเ รียกบุคคลใด  ๆ รวมทัง้ เ จ้าหน้า ท่ี รัฐ  (public officer) ใ ห้มาปฏิบัติหน้า ท่ี 
ในฐานะส่ วนหนึ่ ง ของ กองก าลั ง ป้ อ งกันภั ย ฝ่ ายพล เ รื อน ไ ด้   โดย  PSC จ ะยั ง คงดูแ ล 
การเล่ือนต าแหน่ง การย้ายต าแหน่ง การจัดการบ านาญ และการควบคุมทางวินัยของเจ้าหน้าท่ี
ดงักล่าว๓๒๒ นอกจากนี ้ สมาชิกของกองก าลงัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ยงัประกอบไปด้วยผู้ ท่ีเข้าข่าย

                                                                                                                                                      
(v) for prohibiting him from travelling beyond the limits of Singapore or any part thereof specified in the order 
except in accordance with permission given to him by such authority or person as may be specified in such 
order, 

and any order made under paragraph (b) shall be for such period, not exceeding two years, as may be specified therein, 
and may by such order be required to be supported by a bond. 
๓๒๒ Section 8.—(1)  The Public Service Commission shall continue to have control over the confirmation, emplacement on 
the permanent or pensionable establishment, promotion, transfer, dismissal and exercise of disciplinary control over 
public officers who are posted to serve in the Force. 
(2)  A public officer who is posted to the Force as an officer or a serviceman may resign from the Force by giving the 
notice of termination of service prescribed by the terms and conditions of his appointment as a public officer. 
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เกณฑ์ทหาร คือ มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเลือกท่ีจะอยู่ในกองก าลงัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  รวมถึง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นอาสาสมคัรของกองก าลงัฯ อีกด้วย 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ บัญชาการ 
กองก าลงัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถกระท าการ ท่ีก าหนดไว้ภายใต้มาตรา 
๑๐๓ แหง่ Civil Defense Act ดงันี ้

(๑) มีค าสั่งให้บุคคลให้ความช่วยเหลือกองก าลังฯ  ในการป้องกันการเสียชีวิตจาก 
ภยัอนัตรายเฉพาะหน้า (immediate danger) 

(๒) มีค าสั่งให้อพยพออกจากพืน้ท่ี อาคาร หรือสถานท่ี และไม่ให้บุคคลใดเข้าไปในพืน้ท่ี 
อาคาร หรือสถานท่ี โดยอาจใช้ก าลังน าบุคคลท่ีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้อพยพ  หรือท่ีเข้าไป 
หรือถกูพบวา่อยูใ่นพืน้ท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีมีค าสัง่ ออกจากบริเวณดงักลา่วได้ 

(๓) เคล่ือนย้ายพาหนะ โครงสร้าง หรือสิ่งของท่ีขัดขวางการปฏิบัติงานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเ รือน  และอาจใช้ก าลัง เท่า ท่ีจ า เ ป็นอย่าง เหมาะสมเ พ่ืออ านวยความสะดวกใน  
การเคล่ือนย้ายนัน้ หรืออาจใช้ก าลงัในการเข้าไปในพาหนะดงักลา่วได้ 

(๔) เข้า หรือใช้ก าลังในการเข้าไปยังสถานท่ี  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือท่ีดิน ท่ีเช่ือว่า 
มีความจ าเป็นต่อการช่วยชีวิต หรือป้องกันการบาดเจ็บ หรือช่วยเหลือผู้ บาดเจ็บ หรือผู้ ท่ีตกอยู่ 
ในอันตราย หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินมาตรการฉุกเฉินท่ีเก่ียวข้องกับการบรรเทา
ความทรมาน หรือความตงึเครียด 

(๕) สั่ง ห้ามการเคล่ือนย้ายของบุคคล ปิดการจราจรบนถนนสาธารณะ ทางพิเศษ  
ถนนส่วนบุคคล ช่องทางรถประจ าทาง สิทธิในการผ่าน ทางเข้า หรือเส้นทางอ่ืน ๆ หรือปิดสถานท่ี
สาธารณะ 

ทัง้นี ้บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกองก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามข้อ  (๑) จะได้รับ
คา่ตอบแทนจากผู้บญัชาการกองก าลงัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตามความเหมาะสม และบคุคลท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีกองก าลงัฯ ตามข้อ (๓) และข้อ (๔) จะได้รับคา่ชดเชย
อยา่งเป็นธรรม แตผู่้ ท่ีกระท าการท่ีขดัตอ่ค าสัง่หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีของกองก าลงัดงัท่ีกล่าวไว้ด้านบน 
มีโทษปรับไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคกุไมเ่กิน ๓ เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

นอกจากนี ้Civil Defense Act ยงัให้ความคุ้มครองผู้ ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะสมาชิกของกอง
ก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในกรณีฉุกเฉิน  จากการถูกไล่ออก ถูกลงโทษเพราะขาดงาน  
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ถูกหักวันหยุดพักผ่อน หรือถูกริบผลประโยชน์และสวัสดิการอ่ืน ๆ ไม่ว่านายจ้างจะเห็นด้วยกับการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่กองก าลงัฯ หรือไมก็่ตาม๓๒๓ 

กฎหมายฉบับสุดท้าย ได้แก่  Civil Defense Shelter Act ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศว่า  ประเทศก าลังตกอยู่ ในสถานการณ์ฉุกเ ฉิน 
และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้แน่ใจว่า ประชาชนจะได้รับความปลอดภยั โดยให้อ านาจรัฐบาลใน
การก าหนดให้ส่วนของอาคารใด  ๆ เ ป็น ท่ีหลบภัยชั่วคราว   และเ จ้าของอาคารมีหน้า ท่ี 
ท่ีจะไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนเข้าซ่อมแซม หรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถานท่ีหลบภัยชัว่คราวนัน้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการท่ี
ทางกระทรวงกลาโหมแตง่ตัง้ก่อน๓๒๔  หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
จ าคุกไม่ เ กิน  ๖ เ ดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  และในกรณีของการกระท าผิดซ า้  จะมีโทษปรับ 
ไมเ่กิน ๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ตอ่วนั ตลอดระยะเวลาท่ีกระท าผิด 

รัฐบญัญตัดิงักลา่วยงัได้ระบสุถานท่ีหลบภยัในกรณีฉกุเฉิน ๙ แห่ง ไว้ใน First Schedule ด้วย 
โดยทัง้หมดเป็นสถานีรถไฟใต้ดนิในสิงคโปร์๓๒๕   

๓.๑๐.๓  หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

เป็นท่ีแนช่ดัวา่ สิงคโปร์มีการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความมัน่คงและควบคมุสถานการณ์
ในประเทศอย่างเข้มงวด หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการด้านความมัน่คงท่ี

                                                   
๓๒๓ Section 108.  A person who, during a state of emergency or a state of civil defence emergency, is absent from his 
usual employment by reason of carrying out duties in connection with civil defence measures in any capacity shall not be 
liable for dismissal, loss of vacation leave, or other benefits to which he may be entitled under the industrial award or 
agreement applicable to his usual employment, by reason only of his absence on those duties, whether or not his usual 
employer has consented to his absence. 
๓๒๔ Section 7.—(1)  If, during the period in which this Part is in operation, the Commissioner is satisfied that any part of 
any building is suitable for use as a shelter, he may designate such part of the building as an improvised shelter and shall 
inform the owner or occupier of the building or part thereof of such designation. 
(2)  Any part of any building which has been designated by the Commissioner as an improvised shelter pursuant to 
subsection (1) shall cease to be an improvised shelter when this Part ceases to be in operation, unless the designation is 
sooner revoked by the Commissioner. 
๓๒๕ Singapore Statutes Online, “Civil Defense Shelter Act (Chapter 42A),” 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f8cefb57-a17a-4a35-b96c-
7170c8b34ae0;page=0;query=DocId%3A%227869f617-93ad-4daf-96ee-
7fc195ad7b37%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr7-he-. (สืบค้นเม่ือ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f8cefb57-a17a-4a35-b96c-7170c8b34ae0;page=0;query=DocId%3A%227869f617-93ad-4daf-96ee-7fc195ad7b37%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr7-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f8cefb57-a17a-4a35-b96c-7170c8b34ae0;page=0;query=DocId%3A%227869f617-93ad-4daf-96ee-7fc195ad7b37%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr7-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f8cefb57-a17a-4a35-b96c-7170c8b34ae0;page=0;query=DocId%3A%227869f617-93ad-4daf-96ee-7fc195ad7b37%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr7-he-
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๓-๑๙๔ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

น าเสนอไว้ในหัวข้อท่ีผ่านมามี ๒ หน่วยงาน ได้แก่ Singapore Police Force และ Singapore Civil 
Defence Force ซึง่หวัข้อนีจ้ะน าเสนอโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหนว่ยงานดงักลา่ว 

(ก) Singapore Police Force 

เช่นเดียวกับหน่วยงานส าคัญหลายหน่วยงานในสิงคโปร์  กองก าลังต ารวจสิงคโปร์ 
(Singapore Police Force - SPF) ก็มีกฎหมายรองรับอ านาจและหน้าท่ีเช่นกนั รัฐบญัญัติดงักล่าว 
คือ Police Force Act (Chapter 235) ซึ่งถูกตราขึน้เ ม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ดี SPF ถือว่า 
เป็นหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในสิงคโปร์ เน่ืองจากถกูก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๓๖๒๓๒๖ หรือ
ช่วงท่ีสิงคโปร์กลายมาเป็นอาณานิคมขององักฤษนัน่เอง โดยช่ือเรียกอย่างเป็นทางการของ SPF คือ 
Polis Repablik Singapura  เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของผู้ คนและทรัพย์สินในประเทศ  SPF จึง มีการท างานท่ีเ ข้มงวดตามมาตรฐาน 
ตา่ง ๆ เช่น ต้องรับโทรศพัท์ท่ีตอ่สายเข้ามาหมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน (๙๙๙) ภายใน ๑๐ วินาที และ
ต้องไปถึงสถานท่ีเกิดเหตภุายในเวลาไมเ่กิน ๑๕ นาที นบัจากรับแจ้งเหต ุเป็นต้น๓๒๗ 

มาตรา ๓ แห่ง Police Force Act (Chapter 235) ระบโุครงสร้างและองค์ประกอบของ SPF 
ไว้ดงันี ้

(๑) เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาวโุส 

(๒ )  เ จ้ า ห น้ า ท่ี อ่ื น ท่ี มี ต า แ หน่ ง ต ่ า ก ว่ า ร ะ ดับ ส า ร วั ต  (inspector) ท่ี แ ต่ ง ตั ง้ โ ด ย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

SPF ประกอบด้วย ๑๔ กรม ๙ หน่วย และ ๖ ส่วนงาน นอกจากนี  ้ยังมีกรมบุคลากร
ผู้ เ ช่ียวชาญ (Specialist Staff Department) อีก ๓ หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีด้านกิจการพาณิชย์ 
(commercial affairs) การสอบสวนอาชญากรรม (criminal investigation) และข่าวกรองต ารวจ 
(police intelligence) 

มาตรา ๔ แหง่ Police Force Act (Chapter 235) ระบอุ านาจหน้าท่ีของ SPF ไว้ดงันี ้

(๑) คงไว้ซึง่กฎหมายและระเบียบในสงัคม 

(๒) ด ารงไว้ซึง่ความสงบสขุของสาธารณะ 

(๓) ป้องกนัและตรวจจบัอาชญากรรม 

                                                   
๓๒๖ Singapore Police Force, “About Us,” http://www.police.gov.sg/about/history.html (สืบค้นเม่ือ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘). 
๓๒๗ อ้างแล้ว. 

http://www.police.gov.sg/about/history.html


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๙๕ 

(๔) จบักมุผู้กระท าผิด 

(๕) กระท าหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๖) ก ากบัดแูลขบวน และการชมุนมุบนถนนสาธารณะ หรือสถานท่ีสาธารณะ  

(๗) ก ากบัดแูลการจราจรและเคล่ือนย้ายสิ่งกีดขวางบนทางสาธารณะ 

(๘) คงไว้ซึ่งระเบียบในสถานท่ีสาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องเสีย 
คา่ผา่นทาง  

(๙) ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ การปฏิบตัิการ สุขอนามัย การอนุรักษ์ การกักตวั 
และกฎหมายคนเข้าเมือง 

(๑๐) ให้ความช่วยเหลือในการคงไว้ซึ่งระเบียบในท่าเรือ  สถานีรถไฟ หรือสนามบิน 
ในสิงคโปร์ 

(๑๑) ด าเนินการเรียกตวั เรียกตวัด้วยหมายศาล หมายจบั และกระบวนการค าสัง่อ่ืนท่ีออก
โดยศาล 

(๑๒) เผยแพร่ข้อมลูและให้ค าแนะน าแก่สาธารณชน 

(๑๓) ปกป้องทรัพย์สินท่ีสญูหายและไมไ่ด้ถกูครอบครอง และตามหาเจ้าของ 

(๑๔) ให้ความชว่ยเหลือในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเม่ือเกิดอคัคีภยั 

(๑๕) ปกป้องผู้คนจากการบาดเจ็บหรือการตาย และปกป้องทรัพย์สินจากความเสียหายหรือ
สญูหาย ไมว่า่จะเป็นการกระท าทางอาชญากรรมหรือไมก็่ตาม 

(๑๖) รักษาระเบียบภายในศาลอาญา และศาลแพง่ในกรณีท่ีมีค าสัง่เฉพาะ 

(๑๗) คุ้มกนันกัโทษ  

(ข) Singapore Civil Defence Force 

Singapore Civil Defence Force (SCDF) หรือกองก าลังป้องกันภัยพลเรือนสิงคโปร์ ก่อตัง้
ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามกฎหมาย Civil Defence Act (Chapter 42) เพ่ือเตรียมความพร้อม 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๙๖ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ให้ประเทศในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ SCDF ได้รวมตวักับหน่วย
ดบัเพลิง (Singapore Fire Service) เน่ืองจากมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีคล้ายกนั๓๒๘ 

มาตรา ๕ แห่ง  Civil Defence Act (Chapter 42) ใ ห้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ในการแต่งตัง้และยกเลิกหน่วย ส่วน และกองก าลงัย่อยภายใน SCDF ตามท่ีเห็นสมควร  
และให้ SCDF ประกอบไปด้วย 

(๑) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ประจ าการ SCDF 

(๒) ทหารเกณฑ์ท่ีเลือกเข้ามาอยูใ่น SCDF 

(๓) บคุคลซึง่ได้รับการคดัสรรให้เป็นกองก าลงัเสริม (auxiliary members) 

(๔) เจ้าหน้าท่ีรัฐซึง่ประจ าการท่ี SCDF 

นอกจากนี  ้ รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ยัง มีอ านาจในการแต่งตัง้ 
ผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการ ผู้ช่วยผู้บญัชาการอาวุโส และผู้ ช่วยผู้บญัชาการ เพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 

อ านาจหน้าท่ีของ SCDF ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๔ แห่ง Civil Defence Act (Chapter 42) มี
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ชว่ยเหลือผู้ ท่ีตกอยูใ่นอนัตราย และเคล่ือนย้ายบคุคลดงักลา่วไปอยูใ่นท่ีปลอดภยั 

(๒) ให้การปฐมพยาบาลขัน้ต้น และน าส่งผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาล 
หรือไปยงัสถานท่ีปลอดภยั 

(๓) ฝึกอบรม และหากจ าเป็น ให้แจกจ่ายอุปกรณ์แก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถรับมือใน 
การป้องกนัภยัพลเรือนได้ 

(๔) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี รัฐในการด าเนินมาตรการกู้ คืน  และหากจ าเป็น  
ให้การป้องกนัการตดิเชือ้จากศพผู้ เสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียง 

(๕) เผยแพร่ข้อมลูและค าแนะน าแก่สาธารณะ 

(๖) ใช้มาตรการตามกฎหมายเพ่ือดบั หรือจ ากดัการแพร่ขยายของเพลิงไหม้ 

(๗) จดัหา รักษา ควบคมุ และปฏิบตังิานเคร่ืองเตือนภยัท่ีก าหนด 

                                                   
๓๒๘ Singapore Civil Defence Force, “General: About Us,” http://www.scdf.gov.sg/content/scdf_internet/en/general/about-
us.html (สืบค้นเม่ือ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘). 

http://www.scdf.gov.sg/content/scdf_internet/en/general/about-us.html
http://www.scdf.gov.sg/content/scdf_internet/en/general/about-us.html


โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ๓-๑๙๗ 

(๘) จดัการสถานท่ีหลบภยัสาธารณะทัง้หมด ทัง้ท่ีเป็นสถานท่ีหลบการโจมตีทางอากาศ และ
สถานท่ีหลบภยัชัว่คราว 

(๙) ใช้มาตรการตามกฎหมายในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยั 

(๑๐) ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งมี
พิษ (hazardous materials) และเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในกรณีดงักลา่ว 

(๑๑) จดัหา และบ ารุงรักษาบริการรถพยาบาลท่ีเพียงพอ 

(๑๒) ร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในกรณีฉกุเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๑๓) ปฏิบตัติามอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 

โดยสรุป สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีให้ความส าคัญกับความมั่นคงเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นผล 
จากการท่ีสิงคโปร์ต้องการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคง อันเป็นอิทธิพลจากประสบการณ์การอยู่
ภายใต้การปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลานาน และการรุกรานของญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลก 
ครัง้ท่ี ๒ ก็ท าให้สิงคโปร์ตระหนกัว่า ไม่ควรหวงัพึ่งพาประเทศมหาอ านาจเม่ือเกิดวิกฤติ  นอกจากนี ้
สิงคโปร์ยงัมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ท าให้การชุมนุม
ประท้วงรัฐบาล หรือการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท่ีสาธารณะถูกจ ากัด หรือใช้มาตรการ
ทางกฎหมายตอบโต้อยูบ่อ่ยครัง้  

สรุป 

ความส าคญัของทรัพยากรมนุษย์ต่อการพฒันาประเทศท าให้กฎหมายสิงคโปร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพของมนุษย์  เช่น  กฎหมายท่ี เ ก่ียวกับการศึกษา  
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้ มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน  
รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขในสิงคโปร์ มีลักษณะชัดเจน รัดกุม และเข้มงวด   
อยา่งไรก็ดี หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบกฎหมายดงักล่าว ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องกระจายอ านาจ
หน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี  ้ให้แก่หน่วยงานอิสระตามกฎหมายเพ่ือความคล่องตัว 
และการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ยังคงสามารถตรวจสอบ
ตดิตามการท างานของหน่วยงานเหล่านีไ้ด้ เน่ืองจากมีอ านาจในการแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ
ชดุตา่ง ๆ โดยตรง 

เน่ืองจากด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีมีพลวัตสูงและต้องการ
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจดัการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องจึงมีลกัษณะมุ่งให้อ านาจและ
ความ รับผิดชอบแก่หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย  (statutory body) ในทางตรงกัน ข้าม  
ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงของประเทศ เชน่ การควบคมุมลพิษและการใช้ทรัพยากรจะมีกฎหมาย 



โครงการวิจัย เร่ือง “กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์” 

๓-๑๙๘ บทที่ ๓ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ท่ีลงรายละเอียดชัดเจน และมีการก าหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างจริงจัง   ซึ่งผู้ ท่ีสนใจด้าน
สงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คงของสิงคโปร์ควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อห้ามและ
ข้อบงัคบัเหลา่นี ้รวมไปถึงหนว่ยงานรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด้วย 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายด้านเชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันธรรมของประชากร
ในสงัคม อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากประวตัิศาสตร์การเป็นศนูย์กลางการค้าและจุดแวะพกัทางทะเลมา
นานหลายศตวรรษ ประกอบกับการเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจอย่างอังกฤษมาเป็นเวลากว่า 
๑๕๐ ปี ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัว่า ความพยายามท่ีจะสลายความหลากหลายท่ีมีมายาวนาน
ดงักล่าว โดยการท าให้สิงคโปร์มีเชือ้ชาติ วฒันธรรม และศาสนาเดียวนัน้ ยากกว่าการคงไว้และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายดงักล่าว รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงมุ่งให้ความรู้ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัวฒันธรรมของแตล่ะเชือ้ชาติ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหวา่งคนในสงัคม  

การก่อตัง้ประเทศท่ามกลางช่วงสงครามเย็นและความขัดแย้งในภูมิภาคได้ท าให้รัฐบาล
สิงคโปร์เน้นการด าเนินนโยบายท่ีเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลและความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น การก าหนดมาตรการท่ีเข้มงวดและรัดกุมเพ่ือควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร 
ของรัฐ และการจ ากัดความรับผิดของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐในกรณีการกระท าภายใต้หน้าท่ีรัฐ 
นอกจากนี ้ในฐานะประเทศเกิดใหม ่รัฐบาลสิงคโปร์ยงัมีความพยายามท่ีจะท าให้สถานะของประเทศ
สิงคโปร์ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ว่ามีศกัดิ์และสิทธิเทียบเท่ากับรัฐอ่ืน ๆ ในโลก โดยการอนุวัติ
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับโดยรัฐอ่ืน 

 ในการท่ีจะด ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในสงัคมนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายหลาย
ฉบบัท่ีเป็นการป้องปรามการปลุกป่ันและยุยงให้เกิดความเกลียดชงัระหว่างกลุ่มคนต่างเชือ้ชาติใน
ประเทศ และกฎหมายท่ีมีผลให้เกิดการจ ากัดการรวมตัวหรือการชุมนุมในท่ีสาธารณะ  ซึ่งถูก
วิพากษ์วิจารณ์วา่เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนญู  

เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา สิงคโปร์ได้เฉลิมฉลองวันครบรอบ ๕๐ ปี 
ของการก่อตัง้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งหากพิจารณาความท้าทายของสิงคโปร์ในช่วง 
เวลา ๕๐ ปีท่ีผ่านมา ทัง้ท่ีเป็นความท้าทายจากปัจจยัภายใน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ ากดั และ
ความหลากหลายของประชากรในประเทศ และจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามเย็น ขบวนการ 
ก่อการร้ายข้ามชาติ และวิกฤติเศรษฐกิจโลกครัง้ต่าง ๆ นัน้ อาจกล่าวได้ว่า สิงคโปร์ประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาประเทศให้กลายเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมัง่คัง่และมัน่คงท่ีสดุประเทศหนึ่งของ
โลก ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเกิดขึน้ได้จากการวางแผนและนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวข้อง และการมีกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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