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                          รัฐสภา 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร�  

 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาสิงคโปรในดานการตรวจสอบ
การดําเนินงานของฝายบริหารที่สําคัญไดแก กลไกการตรวจสอบ
ฝายบริหารโดย การเสนอญัตติ (Motions) การต้ังกระทูถาม 
(Questions to the Ministers) การแถลงของรัฐมนตรีโดยไมมี
การลงมติ (Ministerial Statement) การเสนอขอรองเรียน 
(Petitions) และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected 
Committee) ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
(Standing Orders of Parliament) ดงัจะอธิบายในบทความตอนน้ี 

การเสนอญัตติ (Motions) 
 
 เปนการเสนอเร่ืองตาง ๆ  ใหทีป่ระชุมรฐัสภามีมตหิรอืมคํีาสัง่
อยางใดอยางหน่ึงทีซ่ึ่งในหลายกรณีมผีลเปนการตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหาร ซึ่งสมาชิกรัฐสภาตองเสนอญัตติลวงหนาเปนเวลา 
๗ วันทําการ กอนวันประชุมพิจารณาญัตติ โดยไมนับวันที่ยื่นเสนอ 
เมื่อถงึวาระพิจารณาญัตตินั้น สมาชิกรัฐสภาผูเสนอจะแถลงเหตุผล
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และความจําเปน ตลอดจนวัตถปุระสงคของการเสนอญัตตใิหรฐัสภาพิจารณาและมีมต ิจากน้ันประธานรัฐสภา
จะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภากอนที่จะมีมติอยางใดอยางหนึ่งตอไป๑ 

การตั้งกระทูถาม (Questions)
 
 การต้ังกระทูถามเปนกลไกหน่ึงของรัฐสภาสิงคโปรในการควบคุมฝายบริหารท่ีสาํคญั ระเบียบวาระ
กระทูถาม (Question Time) ของรัฐสภา จะมีขึ้นในเวลาชวงตนของการประชุมทุกครั้ง เปนเวลา 
๙๐ นาท ีสาํหรับการต้ังขอคําถามอันเก่ียวของกับอาํนาจหนาทีข่องรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาแตละคน
ทีจ่ะตองตอบดวยวาจาในทีป่ระชุมรฐัสภา ซึง่กระทูถามทีจ่ะไดรบัการดําเนนิการตองอยูในระเบยีบวาระ
การประชุม (Order Paper) ในแตละครั้ง๒ ทั้งน้ี สมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอตั้งกระทูถามสําหรับ
การประชุมแตละคร้ัง ไดจํานวนสูงสุดถึง ๕ กระทู ในจํานวนนี้ เปนกระทูถามที่ใหตอบดวยวาจา
ในท่ีประชุมรัฐสภาไดไมเกิน ๓ กระทู๓ โดยผูเสนอกระทูถามแตละประเภทตองย่ืนกระทูกอนวันประชุม
ลวงหนา ๗ วันทําการ เวนแตประธานรัฐสภาจะวินิจฉัยวาเปนเร่ืองจําเปนเรงดวนเก่ียวกับประโยชน
สาธารณะและอนุญาตใหสมาชิกรัฐสภาตั้งกระทูถามในเรื่องนั้นได๔ ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภายังสามารถ
ตั้งกระทูถามเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเสนอรางรัฐบัญญัติ ญัตติ หรือการดําเนินงานอื่นของสภา
ตอสมาชิกรัฐสภาดวยกันไดเชนกัน
  เนื้อหาของกระทูถามนอกจากจะตองเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูตอบกระทูแลว
ยังจะตองมีลักษณะตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา ดังนี้๕ 
  ๑)  มีประเด็นหลักที่ตั้งถามเพียง ๑ ประเด็น และกระชับไดใจความ
  ๒)  ตองไมแสดงขอมูลพาดพิงชื่อบุคคล หรือบรรยายความใหสามารถทราบถึงขอมูลเชนนั้นได
  ๓)  ตองไมแสดงขอมลูอนัสมาชกิรฐัสภาผูตัง้กระทูไมสามารถพสิจูนยนืยนัความแทจรงิของขอมลูได
  ๔)  ตองไมมีเนื้อหาอันมีลักษณะเปนการโตแยง การคาดเดา การแสดงความเห็น การกลาวหา 
หยาบคาย สรางความแตกแยก เยยหยันหรือประชดประชัด หรือเปนขอความโจมตี
  ๕)  ตองไมกลาวถึงเน้ือหาการอภิปรายหรือคําตอบตอกระทูถามใด ๆ ในสมัยประชุมรัฐสภา
ปจจุบัน
  ๖)  ตองไมกลาวถึงการพิจารณาในช้ันกรรมาธิการที่ยังมิไดรายงานตอรัฐสภา
  ๗)  ตองไมเปนการสืบหาขอมูลอันเปนความลับ

๑Parliament of Singapore, Motion, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/
parliamentary-business/glossary/Details/motion/Motion [2018, Jun 1].. และ Standing Order of the Parliament of 
Singapore, No.33-45.

๒Parliament of Singapore, SITTING OF PARLIAMENT, [online](2018), available from:  https://www.parliament.
gov.sg/about-us/parliament-information/sitting-of-parliament [2018, Jun 1].

๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.19-22.
๔Standing Order of the Parliament of Singapore, No.20 paragraph (1).
๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.21.
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    ๘)   ตองไมกลาวถงึการตดัสนิหรอืพพิากษาของศาล ตลอดจนตัง้กระทูถามถงึกระบวนพจิารณา
ของศาลที่ยังคงดําเนินอยู
    ๙)   ตองไมเปนการต้ังคําถามเพ่ือทราบถึงความคิดเห็นหรือแนวทางสําหรับการดําเนินคดี
ทางกฎหมาย
  ๑๐)  ตองไมเปนการตัง้คาํถามเก่ียวกบัความถกูตองแทจรงิในการแสดงความคิดเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏ
ในการรายงานขาว
  ๑๑)   ตองไมเปนการตัง้คาํถามเกีย่วกบัลกัษณะนสิยัหรอืความประพฤตใินชวีติสวนตวัของบคุคล
  ๑๒)  ไมเปนการต้ังคําถามเก่ียวกับขอมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารหรือแหลงขอมูลท่ีเขาถึง
ไดอยูแลว
  ๑๓)  ไมเปนการต้ังกระทูถามท่ีซํ้าซอนกับกระทูถามท่ีไดมีการตอบอยางเปนทางการแลว
ในสมัยประชุมเดียวกัน
  ทัง้นี ้เมือ่มผีูตอบกระทูถามแลว สมาชกิรฐัสภาอืน่สามารถตัง้คาํถามเพิม่เตมิทีเ่ก่ียวของกับกระทูถาม
เรื่องน้ันได เม่ือเวลาสําหรับการตอบกระทูถามส้ินสุดลง ผูตอบสามารถจัดใหมีเอกสารคําตอบเปน
ลายลักษณอักษรสําหรับคําตอบที่ยังไมครบถวนได เวนแตสมาชิกรัฐสภาผูยื่นกระทูถามจะแสดงความ
จํานงขอเลื่อนเพื่อพิจารณาในคราวประชุมถัดไป๖

การแถลงของรัฐมนตรีโดยไมมีการลงมติ (Ministerial Statement)

  การแถลงของรฐัมนตรใีนขอน้ีเปนการชีแ้จงขอมลูตอทีป่ระชมุรฐัสภาในประเดน็สาํคญัเกีย่วดวย
ประโยชนสาธารณะ โดยไมตองแจงลวงหนา ในการนี้ สมาชิกรัฐสภาไมสามารถอภิปราย แตสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีผูชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาได๗

การเสนอขอรองเรียน (Petitions)

 การเสนอขอรองเรียน (Petitions) มตีนกาํเนดิและพัฒนาการในระบบรัฐสภาของอังกฤษ สาํหรับ
ในระบบงานรัฐสภาของสิงคโปรน้ัน บุคคลหรือคณะบุคคลสามารถเสนอคํารองตอสภาไดผานทาง
สมาชิกรัฐสภาใหเปนผูเสนอเรื่องตอรัฐสภาเพื่อแกไขเยียวยาความเดือดรอน จากนั้น จะสงตอไป
ยังคณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public Petitions Committee) เพ่ือดําเนินการสรุป
ขอเท็จจริงและเสนอรายงานตอที่ประชุมรัฐสภาตอไป หากคณะกรรมาธิการคณะดังกลาวพบวา

๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.20., No. 22.
  Parliament of Singapore, Question Time, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.

sg/parliamentary-business/glossary/Details/question-time/Question%20Time [2018, Jun 1]. 
๗Parliament of Singapore, Ministerial Statement, [online](2018), available from:  https://www.parliament.

gov.sg/parliamentary-business/glossary/Details/ministerial-statement/Ministerial%20Statement [2018, Jun 1].
Standing Order of the Parliament of Singapore, No.23.
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เร่ืองท่ีเสนอมีความเก่ียวของกับการพิจารณารางรัฐบัญญัติฉบับใด ยอมสงตอไปยังคณะกรรมาธิการท่ี
กําลังพิจารณารางรัฐบัญญัติฉบับนั้นตอไป๘

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected Committee)

 คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสิงคโปรมีดวยกัน ๓ ประเภท ไดแก 

  ประเภทที่ ๑ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
(Standing Selected Committees) จํานวน ๗ คณะ ไดแก 
  - คณะกรรมาธิการสรรหาและแตงตั้ง (Committee of Selection)๙

  - คณะกรรมาธิการตรวจเงินแผนดิน (Public Accounts Committee)๑๐

  - คณะกรรมาธิการประเมินเศรษฐกิจมหภาค (Estimates Committee)๑๑

  - คณะกรรมาธิการขอบังคับการประชุมรัฐสภา (Standing Orders Committee)๑๒

  - คณะกรรมาธิการกิจการสภา (House Committee)๑๓

  - คณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public Petitions Committee)๑๔

  - คณะกรรมาธิการคุมครองเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา (Committee of Privileges)๑๕

  ประเภทที่ ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐบัญญัติ (Selected Committees 
on bills) ซึ่งรัฐสภามีมติตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราของรางรัฐบัญญัติที่เสนอตอสภา
  ประเภทท่ี ๓ คณะกรรมาธิการวสิามญั (Selected Committees)๑๖ ซึง่มาจากการเสนอญัตติ
ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้ เพือ่พจิารณาสอบสวนหรือศกึษาเรือ่งใด ๆ แลวรายงานตอทีป่ระชมุรฐัสภา
  เม่ือพจิารณาจากขอบงัคบัการประชมุรฐัสภาของสงิคโปร แลวพบวาบทบาทหลักในการตรวจสอบ
ฝายบรหิารผานทางกลไกของคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา นาจะมขีึน้ทัง้ในกรรมาธกิารสามญั จาํนวน ๓ คณะ
ไดแก คณะกรรมาธิการตรวจเงินแผนดิน (Public Accounts Committee) คณะกรรมาธิการประเมิน
เศรษฐกิจมหภาค (Estimates Committee) และในคณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public 
Petitions Committee) และเกิดขึน้ในคณะกรรมาธิการวิสามัญทีร่ฐัสภาต้ังขึน้เพ่ือพจิารณาเฉพาะเร่ือง

๘Standing Order of the Parliament of Singapore, No.18. 
 Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (6).
 Parliament of Singapore, Petition, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/

parliamentary-business/glossary/Details/petition/Petition [2018, Jun 1]. and Parliament of Singapore, Public Petitions 
Committee, [online](2018), available from:  https://www.parliament.gov.sg/parliamentary-business/glossary/Details/
public-petitions-committee/Public%20Petitions%20Committee [2018, Jun 1].

๙Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (1).
๑๐Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (2).
๑๑Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (3).
๑๒Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (4).
๑๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (5).
๑๔Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (6).
๑๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (7).
๑๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.101.
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ความสงทาย

 เมือ่พิจารณาบทบาทการปฏิบตัหินาท่ีของรฐัสภาสงิคโปรในดานการตรวจสอบการดําเนนิงาน
ของฝายบริหารตามที่ปรากฏในขอบังคับการประชุมรัฐสภา (Standing Orders of Parliament) 
แลวพบวา กลไกการตรวจสอบฝายบริหารทุกประการลวนมีความคลายคลึงกับบทบาทของรัฐสภา
ในนานาประเทศ โดยเฉพาะรัฐสภาแบบ Westminster System ที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ
ในฐานะเปนตนแบบของการกอตั้งและกําหนดบทบาทหนาท่ีของรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปรภายหลัง
การไดรับเอกราช เชน การตั้งกระทูถาม และการเสนอขอรองเรียน อันถือเปนลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏ
ในระบบรัฐสภาของอังกฤษ 
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