Community Justice and Tribunals Division (CJTD)
พรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์
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รายงานฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อเสนอต่อสานักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากผู้เขียนได้รับทุน
จากสานักงานศาลยุติธรรมในโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ณ State Courts สาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 24 กรกฎาคม 2558
ผู้เขียนมีโอกาสเข้าสังเกตการณ์ในการพิจารณาคดีของ State Courts กับเยี่ยมชมและ
ฟังบรรยายสรุปดังนี้
ในสัปดาห์แรก เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีอาญาใน Criminal Justice Division
ของ State Courts โดยได้เข้าสังเกตการณ์ใน Mentions Court, Coroner’s Court, Pre-trial
Conference Court, Crime Registry, Regulatory Offences Court, Trial Court, Community
Court, Traffic Court, Pled Guilty Court, Night Court, Magistrate Court
ในสัปดาห์ที่สอง เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีแพ่งใน Civil Justice Division และ
Community Justice and Tribunal Division กับการไกล่เกลี่ยคดีใน Centre for Dispute
Resolution ของ State Courts
ในสั ปดาห์ ที่ส าม เข้า สัง เกตการณ์ก ารไกล่เ กลี่ ยคดีใ น Centre for Dispute
Resolution ของ State Courts ต่อ กับเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปของศาลครอบครัว (Family
Justice Court) สานักงานอัยการสูงสุด (Attorney General Chamber) สานักงานตารวจ
(Singapore Police Force) และศาลสูงของสิงคโปร์ (Supreme Court)
ในรายงานฉบั บ นี้ ผู้ เ ขี ย นจะเขี ย นเฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาคดี ใ น
Community Justice and Tribunal Division ซึ่งเป็นแผนกที่จัดตั้งใหม่ใน State Courts

สำน

Community Justice and Tribunals Division (CJTD)
Community Justice and Tribunals Division (CJTD) เป็นแผนกที่ตั้งขึ้นใหม่ใน
State Courts เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสังคมและข้อพิพาทที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม แผนกนี้จะแตกต่างจากแผนกอื่นใน State Courts เพราะจะพิจารณาคดี
ที่เป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทาให้แผนกนี้มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากระบบกฎหมายของสิงคโปร์จะ
แยกการพิจารณาคดีแพ่งออกจากคดีอาญา ผู้พิพากษาจะไม่พิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาไปพร้อม
กัน
คดี ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจการพิ จ ารณาของแผนกนี้ คื อ คดี ภ ายใต้ Small Claims
Tribunals Act ซึ่งเดิมอยู่ในแผนกคดีแพ่ง (Civil Division) คดีภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองการ
รบกวน (Protection from Harassment Act) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014 และ

ทศ

คดีภายใต้พระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทของชุมชน (Community Disputes Resolution Act
(CDRA)) ซึ่งผ่านรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2015 และคาดว่าจะจัดตั้งเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี
2015
แผนกนี้มีผู้พิพากษา 5 ท่าน และมีเจ้าหน้าที่ศาล 26 คน ซึ่งมีความชานาญในกระบวน
พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา และสามารถประเมินได้ว่าคู่ความใดจะได้ประโยชน์จากการส่งให้ไปพบที่
ปรึกษาของศาลและหรือส่งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือหรือไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีหรอ
ไม่

Small Claims Tribunals

ารต

่างป

ระเ

Small Claims Tribunals (SCT) ก่อตั้งขึ้นตาม Small Claims Tribunals Act เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1985 เพื่อให้การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ให้บริการ (supplier) เกิด
ความรวดเร็ว สะดวก และประหยัด แต่จากัดเขตอานาจไว้เฉพาะคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 10,000 เหรียญ
สิงคโปร์ เว้นแต่คู่กรณีตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้พิจารณาคดีได้ SCT อาจพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่
เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ได้ แต่นับแต่วันที่มูลคดีเกิดขึ้นจนถึงวันฟ้องคดีต้องไม่เกิน 1 ปี กระบวน
พิจารณาในศาลจะเป็นไปอย่างง่า ย ๆ เพื่อให้คู่ความสามารถดาเนินกระบวนพิจารณาได้ ดังนั้นไนการ
พิจารณาคดีประเภทนี้คู่ความไม่อาจแต่งตั้งทนายความให้ดาเนินคดีได้
แม้ว่า SCT จะมีหน้าที่ในการพิจารณาคดี แต่ก่อนจะมีการพิจารณาคดีจะมีการไกล่เกลี่ยคดีก่อน
หากไม่ประสบความสาเร็จ จึงจะเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี การไกล่เกลี่ยคดีถูกนามาใช้อย่างมากในการ
พิจารณาคดีประเภทนี้ ในแต่ละปี จะมีคดีประเภทนี้มาสู่ศาลประมาณ 10,000 เรื่อง

ักก

การฟ้องคดี

สำน

โจทก์อาจยื่นคาฟ้องต่อ SCT เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ได้ กรณีที่โจทก์ยื่น
ฟ้องด้วยวาจา Registrar จะบันทึกคาฟ้องเป็นลายลักษณ์อักษร อ่านให้โจทก์ฟัง และให้โจทก์ลงชื่อใน
คาฟ้อง1
กระบวนพิจารณา

กระบวนพิจารณาคดีเริ่มตั้งแต่โจทก์ยื่นคาฟ้องต่อ Registrar 2
SCT เน้นการไกล่เกลี่ยคดีเป็นสาคัญ เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีแล้ว SCT จะกาหนดวันให้
คู่ความพบกับที่ปรึกษา ซึ่งคือ Registrar หรือ Assistant Registrar ในศาล เพื่อทาการไกล่เกลี่ยคดี
หากคดีตกลงกันได้ในชั้นนี้ ก็จะมีการคาสั่ง3 ตามข้อตกลง (consent order) หากคดีไม่อาจตกลงกันได้
1

มาตรา 15(2) ถึง (4)
มาตรา 15(1)
3
คดีประเภทนี้ จะทาเป็นคาสั่ง
2

ก็จะมีการกาหนดวันนัดพิจารณาคดี โดยผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีจะรียกว่า Referee4 ซึ่งก่อน
การพิจารณาคดี Referee ก็จะพิจารณาคดีว่ามีแนวโน้มจะตกลงกันได้หรือไม่ ถ้าคดีตกลงกันได้ใน
ระหว่างพิจารณาคดีของ Referee ก็จะมีการออกคาสั่ง
คดีภายใต้อานาจของ Small Claims Tribunals
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กระบวนพิจารณา
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คดีที่ยื่นฟ้องจะต้องเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายหรือสัญญาบริการ
การละเมิดซึ่งเรียกค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน เว้นแต่เป็นค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์
หรือสัญญาเช่าซึ่งไม่เกิน 2 ปี และต้องเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือไม่เกิน
20,000 เหรียญสิงคโปร์ หากคู่ความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้พิจารณาคดีในศาลนี้ได้ และมูลคดี
ที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันฟ้อง5
กรณีที่คดีไ ม่อยู่ในเขตอานาจ SCT จะต้องโอนคดีไปยังศาลที่มีเขตอานาจเหนื อ
6
ข้อพิพาทนั้น และเมื่อฟ้องคดีต่อ SCT แล้ว จะฟ้องคดีต่อศาลอื่นอีกไม่ได้7

สำน

ักก
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โจทก์อาจยื่นฟ้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ SCT หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ คู่ความจะดาเนิน
กระบวนพิจารณาคดีเองโดยไม่มีทนายความ
SCT เน้นการใช้วิธีการไกล่เกลี่ย การพิจารณาจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ในชั้นแรก
เป็นรูปแบบการไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นบทบาทหลักของ SCT8 เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีแล้ว จะมีการกาหนด
วันให้คู่ความพบกับที่ปรึกษาซึ่งคือ Registrar หรือ Assistant Registrar เพื่อทาการไกล่เกลี่ยคดี การ
ไกล่เกลี่ยในชั้นนี้อาจทาโดยทางโทรศัพท์ ทางวิดีโอโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หากคดีตกลง
กันได้ในชั้นนี้ ศาลก็จะมีการ consent order หากคดีไม่อาจตกลงกันได้ ก็จะมีการกาหนดวัน
นัดพิจารณาคดี โดยผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีจะรียกว่า Referee9 ซึ่งก่อนการพิจารณาคดี
Referee ก็จะพิจารณาว่าคดีมีแนวโน้มจะตกลงกันได้หรือไม่ ถ้าคดีตกลงกันได้ในระหว่างพิจารณาคดี
ของ Referee ก็จะมีการออกคาสั่ง
Referee มีอานาจในการควบคุมกระบวนพิจารณา10โดยอาจไม่ใช้กฎหมายลักษณะ
พยานทั่ว ไป 11 กระบวนพิจารณาคดีไ ม่เป็นทางการ 12และเป็นการพิจารณาโดยลับ 13 คู่ความต้อง
ดาเนินคดีเองเฉพาะบางกรณีเท่านั้นที่คู่ความอาจมีทนายความได้14
4

เป็นคาที่ใช้โดยมุ่งหมายให้เป็นทางการน้อยลง
มาตรา 5
6
มาตรา 7
7
มาตรา 6
8
มาตรา 12 “attempts to bring the parties to an agreed settlement”.
9
เป็นคาที่ใช้โดยมุ่งหมายให้เป็นทางการน้อยลง
10
มาตรา 30
5

ค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้อง
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 5,000 ทุนทรัพย์ไม่เกิน
10,000
ผู้บริโภค
10 เหรียญ
20 เหรียญ
ไม่ใช่ผู้บริโภค
50 เหรียญ
100 เหรียญ

ทุนทรัพย์ไม่เกิน
20,000
ร้อยละ 1 ของทุนทรัพย์
ร้อยละ 3 ของทุนทรัพย์
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คาสั่งศาล

การบังคับคดี

่างป
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ศาลอาจมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) คาสั่งให้ชาระเงินให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
2) คาสั่งให้ทางานให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
3) คาสั่งให้ทางานให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้คู่ความฝ่ายนั้นชาระเงินให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
4) คาสั่งยกฟ้อง
5) คาสั่งอื่น ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคาสั่งข้างต้น

ารต

เช่นเดียวกับกระบวนพิจารณาคดีแพ่งทั่วไป คู่ความที่ชนะคดีมหี น้าที่บังคับคดีตามคาสั่ง
ของ SCT (order of the SCT) ซึ่งในขั้นนี้หากคู่ความไม่มีความชานาญ อาจแต่งตั้งทนายความมาช่วย
ก็ได้
การอุทธรณ์

สำน

ักก

จะอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย หรือเมื่อคาสั่งของศาลเกินกว่าอานาจที่จะทาได้ และ
จะต้องได้รับอนุญาตจาก District Court15

พระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทของชุมชน (Community Disputes Resolution Act
(CDRA))
เนื่ องจากสิ งคโปร์ เป็ น ประเทศเล็ ก ๆ มีพื้ นที่ จากั ด และมี ประชากรหลายเชื้ อชาติ
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยในสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแฟลตหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์โดย
11

มาตรา 25(1), 25(3), 20(3)
มาตรา 20(1)
13
มาตรา 24
14
มาตรา 23(3)
15
มาตรา 35
12

สำน
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คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development Bureau) พยายามจัดให้สถานที่อยู่อาศัย
แต่ละแห่งมีสัดส่วนของประชากรเชื้อชาติต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ในแฟลตหรือคอนโดมิเนียมแต่
ละแห่งจึงมีทั้งชาวจีน ชาวมาเลย์ หรือชาวอินเดียอาศัย อยู่รวมกัน ซึ่งแต่ละเชื้อชาติจะมีวัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน การที่ประชาชนต่างเชื้อชาติกันมาอยู่รวมกัน จึงอาจเกิดข้อพิพาทกันขึ้นได้
ข้อพิพาททีม่ ักเกิดขึ้นบ่อยมักได้แก่ การวางของเกะกะกีดขวางทางเดิน การทะเลาะกันเกี่ยวกับที่จอดรถ
การตะโกนด่ากันด้วยคาหยาบคาย จุการดธูปรบกวนเพื่อนบ้าน หรือการหุงต้มอาหารที่มีกลิ่นแรง เป็น
ต้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทเพราะคู่กรณีอยู่
ในชุมชนเดียวกัน และจะต้องอาศัยอยู่รว่ มกัน มีความใกล้ชิด ต้องพบปะกันเป็นประจา โดยมีองค์กรของ
รัฐที่ทาหน้าที่ไกล่ข้อพิพาท แต่บางครั้งก็ไม่อาจระงับข้อพิพาทได้ รัฐบาลสิงคโปร์เล็งเห็นปัญหานี้จึง
บัญญัติพระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทชุมชนขึ้น เพื่อระงับข้อพิพาทชุมชนซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้
โดยวิธีไกล่เกลี่ยเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้มีคณะกรรมการระงับข้อ
พิพาทชุมชน (Community Disputes Resolution Tribunals: CDRT) และเรียกผู้ระงับข้อพิพาทว่า
Tribunal ซึ่ง Tribunal ทาหน้าที่เช่นเดียวกับศาลในระงับข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้าน ให้มีมาตรการ
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการสมานฉันท์ระหว่างชุมชน ศาลสามารถออกคาสั่งให้ มีการไกล่เกลี่ยได้ ให้มีวิธี
พิจารณาที่ง่าย รวบรัดเพื่อให้ประชาชนสามารถขอให้ศาลระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทอง
ในการว่าจ้างทนาย
พระราชบัญญัตินี้ผ่านรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2015 และได้รับความยินยอมของ
ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2015 ปัจจุบัน CDRT ยังจัดตั้งไม่แล้วเสร็จ โดย State Courts
คาดว่าจะจัดตั้งเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2015
โดยพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเฉพาะดังนี้
(1) กระบวนพิจารณาพิเศษและรวบรัดเพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาเนินคดี
เองในศาลได้
เนื่ องจากคู่ความมักจะดาเนินคดี เองโดยไม่มีทนายความ กระบวนพิจารณาจึง
เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ ผู้พิพากษา 16มีบทบาทในการชี้นาการพิจารณา (judge-led) มากกว่าการ
พิจารณาคดีทั่วไป การพิจารณาจะกระทาโดยลับ (heard in camera) และไม่จาต้องใช้กฎหมาย
ลักษณะพยานทั่วไป เช่น อาจรับฟังพยานบอกเล่าได้
(2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้จะต่ากว่าการดาเนินคดีแพ่งทั่วไป
เนื่องจากกระบวนพิจารณาเป็นไปอย่างรวบรัดและไม่จาต้องใช้ทนายความ เว้นแต่คู่ความจะตกลงกันให้
มีทนายความและศาลเห็นสมควรอนุญาตให้มีทนายความได้
(3) บุคคลที่สามอาจเข้าเป็นตัวแทนคู่ความได้ในบางกรณี
16

ผู้ที่พิจารณาคดีตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งที่เรียกว่า Community Disputes Resolution Tribunals ซึ่งทาการพิจารณาคดี
และอาจมีคาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) และคาสั่งพิเศษของศาลตามมาตรา 6(2) และผู้พิพากษา ใน Magistrate’s Court ซึ่ง
พิจารณาคดีเมื่อจาเลยไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งพิเศษของศาล บทความนี้จึงใช้คาว่า ผู้พิพากษาในทั้งสองความหมาย

ความหมายของคาว่า “เพื่อนบ้านจาเลย”

ระเ

ทศ

กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ อ่านหนังสือไม่ได้ หรือป่วยทางกายหรือทาง
จิต เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการเยียวยาทางศาล บุคคลที่สามอาจเข้าเป็นตัวแทนคู่ความได้
(4) เขตอานาจของ CDRT : ค่าเสียหายที่เรียกร้องต้องไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
CDRT จะพิจารณาคดีได้เฉพาะคดีที่โจทก์เรียกค่าเสียหายไม่เกิน 20,000 เหรียญ
สิงคโปร์ เนื่องจากไม่ต้องการให้ CDRT พิจารณาคดีที่มีข้อยุ่งยาก ประเด็นซับซ้อนหรือโจทก์เรียก
ค่าเสียหายจานวนมาก
(5) เขตอานาจของ CDRT : ต้องเป็นคดีที่มูลคดีเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ปี
CDRT จะไม่พิจารณาคดีที่มูลคดีเกิดขึ้ นเกิน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อให้คู่ความพยายามที่จะ
ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งอาจโดยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีต่อศาลก็ได้
พระราชบัญญัตินี้มี 4 ส่วน (Part) 35 มาตรา (Section) โดยมีสาระสาคัญดังนี้

ารต

่างป

พระราชบัญญัตินี้ กาหนดขอบเขตของผู้เสียหายซึ่งจะฟ้องคดีได้ต้องเป็น “เพื่อนบ้าน
จาเลย” โดยมาตรา 4(4) นิยามคาว่า “เพื่อนบ้านจาเลย” ว่า หมายถึง บุคคลซึ่งอาศัยอยู่โดยชอบด้วย
กฎหมายในสถานที่อยู่อาศัย(place of residence)17 (a) ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับจาเลย (respondent)
หรือ (b) ซึ่งอยู่ภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากสถานที่อยู่อาศัยของจาเลย แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งอาศัยอยู่
ในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกับผู้จาเลย ดังนั้น กรณีที่โจทก์กับจาเลยอาศัยอยู่ในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกันแต่
คนละห้องจะไม่อยูค่ วามหมายตามพระราชบัญญัตินี้ ระยะหนึ่งร้อยเมตรจากสถานที่อยู่อาศัยข้างต้น ให้
วัดจากอาณาเขตภายนอกอาคารของสถานที่อยู่อาศัยหนึ่งไปยังอีกสถานที่อยู่อาศัยหนึ่ง18
บ้าน

ักก

การละเมิดโดยการรบกวนการครอบครองหรือ การใช้สถานที่อยู่อาศัยโดยสงบสุขของเพื่อน

สำน

กรณีใดที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการอยู่อาศัยซึ่งเพื่อนบ้านจาเลยมีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลได้ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 4(2) โดยมาตรา 4(2) บัญญัติถึงการกระทาละเมิดต่อเพื่อนบ้านไว้ว่า
หมายถึง การกระทาหรือละเว้นกระทาของจาเลยซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนการครอบครองหรือ การใช้
สถานที่อยู่อาศัยโดยสงบสุขของเพื่อนบ้านรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การกระทาดังต่อไปนี้
(a) ก่อให้เกิดเสียงดัง กลิ่น ควัน แสง หรือการสั่นสะเทือนเกินสมควร
(b) ทิ้งขยะที่หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
(c) กีดขวางสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้านโดยการวางสิ่งของหรือวัตถุหรือโดยวิธีการ
อื่นใดในสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
(d) รบกวนเพื่อนบ้านหรือยุ่งเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ของเพื่อนบ้านในที่หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
17

ตามมาตรา 3 หมายถึง บ้าน แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หรือที่พักอาศัยอื่นใดซึ่งใช้เพื่อการอยู่อาศัย
มาตรา 4(5)

18

ทศ

(e) สอดส่องเพื่อนบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน โดยการสอดส่องกระทาที่
หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
(f) บุกรุกสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
(g) ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจาเลยเข้าไปในสถานที่อยู่
อาศัยของเพื่อนบ้าน หรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงดังกล่าวทาให้เกิดเสียงดังหรือกลิ่น
เหม็นเกินไป หรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงดังกล่าวถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะที่หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้าน
คาสั่งศาล

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

เมื่อศาลเห็นว่าคดีมีมูลให้เชื่อได้ว่า (satisfied with a balance of probabilities)
จาเลยกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 และเห็นว่าเหตุสมควรและยุติธรรม ศาล
อาจมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ก็ได้
(a) คาสั่งให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย
(b) คาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
(c) คาสั่งให้จาเลยกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
(d) ค าสั่ ง ให้ จ าเลยขอโทษเพื่ อ นบ้ า น โดยจะให้ ก ระท าในรู ป แบบใดตามที่ ศ าล
เห็นสมควรก็ได้
(e) คาสั่งใด ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้คาสั่งข้างต้นของศาลมีผลใช้บังคับได้19
อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะมีคาสั่งให้จาเลยกระทาการอย่างใด ๆ ข้างต้น มาตรา 5(2)
บัญญัติให้ศาลคานึงถึง
(a) ผลกระทบของคาสั่งดังกล่าวต่อ
(i) จาเลย
(ii) บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกับ จาเลยในขณะที่ศาลมีคาสั่ง
ดังกล่าว และ
(iii) บุคคลอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากคาสั่งของศาลดังกล่าวด้วย
(b) การดารงชีวิตประจาวันในสังคมปกติซึ่งวิญญูชนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สามารถทน
ได้ และ
(c) ปัจจัยอื่น ๆ ตามแต่ศาลเห็นสมควร
บทลงโทษจาเลยที่ฝ่าฝืนคาสั่งศาล

19

มาตรา 5(1)

ระเ

ทศ

กรณีที่ผู้จาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) คู่ความซึ่งได้ประโยชน์จาก
คาสั่งศาลดังกล่าวอาจยื่น คาร้องต่อศาลที่เกี่ยวข้อง 20ขอให้จาเลยปฏิบัติตามคาสั่ง ศาลดังกล่าวได้21
ศาลใด ๆ (ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์) อาจมีคาสั่งพิเศษ (special direction) ให้จาเลยปฏิบัติตาม
คาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่อเชื่อว่า จาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุสมควร 22 กรณีที่ศาลมีคาสั่งพิเศษ ศาลอาจสั่งให้บุคคลใดเข้า ทาสัญญาประกัน
เพื่อให้จาเลยปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวก็ได้ 23 กรณีที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเข้าทาสัญญาประกัน หากศาล
เห็นสมควร ศาลอาจกาหนดให้เงื่อนไขหรือคาสั่งใด ๆ (directions) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกัน
เพื่อให้จาเลยตามคาสั่งดังกล่าวตามมาตรา 5(1) ด้วยก็ได้24 แต่ศาลต้องให้โอกาสผู้เข้าทาสัญญาประกัน
แถลงต่อศาลด้วย25 เว้นแต่ผู้เข้าทาสัญญาประกันไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุสมควร ศาลจะไม่ฟังคาแถลงของ
ผู้เข้าทาสัญญาประกันก็ได้26 ผู้ใดซึ่งศาลมีคาสั่งให้ เข้าทาสัญญาประกันไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ผู้นั้นมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์27 แต่ผู้นั้นไม่ต้องถูกลงโทษฐาน
ละเมิดอานาจศาล28 และหากศาลลงโทษผู้นั้นฐานละเมิดอานาจศาลแล้ว ศาลก็ไม่อาจลงโทษผู้นั้นฐาน
ไม่เข้าทาสัญญาประกันตามคาสั่งศาลได้29

่างป

บทลงโทษผู้ถูกร้องเรียนที่ฝ่าฝืนคาสั่งพิเศษของศาล

สำน

20

ักก

ารต

กรณีที่จาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพิเศษของศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 7 บัญญัติ
ให้จาเลยมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษ
(a) ปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
และ
(b) หากผู้นั้นยังคงกระทาผิดต่อไป ผู้นั้นต้องโทษปรับไม่เกินวันละ 1,000 เหรียญ
สิงคโปร์ แต่เมื่อรวมโทษปรับทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์30
จาเลยซึ่งไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งพิเศษของศาล ไม่อาจอ้างเหตุใด ๆ ขึ้นต่อสู้
ว่าศาลที่มีคาสั่งตามมาตรา 5 หรือศาลที่มีคาสั่งพิเศษไม่ควรมีคาสั่งเช่นว่านั้น31 นอกจากนี้ เมื่อศาล
มาตรา 6(10) บัญญัติให้หมายถึงศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีตามมาตรา 4 หรือศาลซึ่งเทียบเท่า
มาตรา 6(1)
22
มาตรา 6(2)
23
มาตรา 6(3)
24
มาตรา 6(4)
25
มาตรา 6(5)
26
มาตรา 6(6)
21

27
28
29
30

มาตรา 6(7)
มาตรา 6(8)
มาตรา 6(9)
มาตรา 7(1)

ลงโทษจาเลยฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพิเศษของศาลแล้ว จะลงโทษจาเลยที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลหรือ
คาสั่งพิเศษของศาลฐานละเมิดอานาจศาลอีกไม่ได้32 และหากศาลลงโทษจาเลยฐานละเมิดอานาจศาล
แล้ว ก็จะลงโทษจาเลยตามมาตรา 7(1) อีกไม่ได้เช่นกัน33
มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า มาตรา 8 บัญญัติไม่ให้นามามาตรา 6 มาใช้กับกรณีที่ศาลมี
คาสั่งให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย จึงหมายความว่า หากศาลมีคาสั่งตามมาตรา 5(1)(a) ให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายแล้ว แม้จาเลยจะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ศาลก็จะมีคาสั่งพิเศษไม่ได้

ทศ

คาสั่งให้ขับไล่จาเลยออกจากสถานที่อยู่อาศัย (Exclusion order)

่างป

ระเ

กรณีที่จาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพิเศษของศาล คู่ความซึ่งได้ประโยชน์จากคาสั่งพิเศษ
ของศาลดังกล่าว อาจยื่นคาร้องต่อศาล34ขอให้ขับไล่จาเลยออกจากสถานที่อยู่อาศัย35 ศาลจะมีคาสั่งให้
ขับไล่จาเลยออกจากสถานที่อยู่อาศัยต่อเมื่อศาลเห็นว่าจาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพิเศษของศาลโดยไม่มี
เหตุสมควร และการมีคาสั่งให้ขับไล่จาเลยดังกล่าวมีเหตุสมควรและยุติธรรมที่จะกระทาได้36 ศาลอาจ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดในคาสั่งให้ขับไล่จาเลยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 37 อย่างใดที่ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุ
สมควรและยุติธ รรมก็เป็น ไปทานองเดียวกับกรณีต ามมาตรา มาตรา 5(2) คือศาลต้องคานึงถึง
ผลกระทบของคาสั่งดังกล่าวต่อจาเลย บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกับจาเลยในขณะที่
ศาลมีคาสั่งดังกล่าว และบุคคลอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากคาสั่งของศาลดังกล่าวด้วย กับปัจจัยอื่น
ๆ ตามแต่ศาลเห็นสมควร38

ารต

กรณีที่จาเลยไม่ออกไปจากสถานที่อยู่อาศัยตามคาสั่งให้ขับไล่ของศาล

สำน

ักก

กรณีที่จาเลยไม่ออกไปจากสถานที่อยู่อาศัยตามคาสั่งให้ขับไล่ของศาลโดยไม่มีเหตุ
สมควรจาเลยมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกไม่
เกิน 3 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ และหากผู้นั้นยังคงกระทาผิดต่อไป ผู้นั้นต้องโทษปรับไม่เกินวันละ
1,000 เหรียญสิงคโปร์ แต่เมื่อรวมโทษปรับทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์39 แต่การที่
จาเลยไม่ออกจากสถานที่อยู่อาศัยไม่มีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล 40 และหากศาลลงโทษจาเลยฐาน

31

มาตรา 7(2)
มาตรา 7(3)
33
มาตรา 7(4)
34
ตามมาตรา 9(5) หมายถึง ศาลทีพ่ ิจารณามีคาสั่งพิเศษของศาลเป็นศาลแรก
35
มาตรา 9(1)
36
มาตรา 9(2)
37
มาตรา 9(3)
38
มาตรา 9(4)
39
มาตรา 10(1)
40
มาตรา 10(2)
32

ทศ

ละเมิดอานาจศาลเพราะการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งให้ขับไล่จาเลย จาเลยก็ไม่มีความผิดฐานละเมิดอานาจ
ศาลอีก41
การบังคับตามคาสั่งของ CDRT โดยสรุป
หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) โจทก์อาจยื่นคาร้องตามมาตรา
6(1) ต่อ CDRT ขอให้มีศาลคาสั่งพิเศษ42สั่งให้จาเลยปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) หลังจาก
ศาลมีคาสั่งพิเศษแล้ว หากจาเลยยังคงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา 5(1) โจทก์อาจยื่นฟ้องต่อ
Magistrate’s Court ซึ่ง Magistrate’s Court อาจพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดและปรับจาเลยไม่เกิน
5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกจาเลยไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ หรือโจทก์อาจยื่นคาร้องต่อ
CDRT ขอให้มีคาสั่งขับไล่จาเลยออกจากสถานที่อยู่อาศัย

ระเ

การบอกเลิกสัญญาเช่า

่างป

กรณีที่จาเลยไม่ยอมออกจากสถานที่อยู่อาศัยตามคาสั่งศาล และผู้เข้าทาสัญญาประกัน
ตามมาตรา 6(3) เป็นผู้ให้จาเลยเช่าสถานที่อยู่อาศัย มาตรา 11 บัญญัติผู้ให้เช่าดังกล่าวอาจมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญาเช่ากับจาเลยได้43 และผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลิกสั ญญา
ดังกล่าว44
คาสั่งชุมชน (Community Order)

ักก

ารต

นอกจากศาลจะลงโทษจาเลยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 มาตรา 7 หรือมาตรา 10
มาตรา 12 บัญญัติให้ศาลอาจมีคาสั่งชุมชน (Community Order) ได้ เช่น อาจมีคาสั่งให้จาเลยไปรับ
การเยียวยา (mandatory treatment) รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกวัน (Daily report) หรืออาจคุมขัง
ระยะสั้น (short detention) ได้
การอุทธรณ์

สำน

การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งจะทาได้เฉพาะกรณีอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย และกรณี
อุทธรณ์ว่าคดีไม่อยู่ภายในอานาจของศาล และจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลที่มีคาพิพากษาหรือคาสัง่ นัน้
คาสั่งของศาลที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อุทธรณ์เป็นที่สุด

41

มาตรา 10(3)
ตามมาตรา 6(2)
43
มาตรา 11(3) บัญญัติให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงข้อตกลงตามสัญญาหรือกฎหมายอื่น ๆ แต่
ต้องเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 11(2) ต้องทาเป็นหนังสือและต้องระบุวันที่ผู้ให้
เช่าจะเข้าครอบครองสถานที่อยู่อาศัยดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 14 นับแต่วันที่จาเลยได้รับหนังสือดังกล่าว
44
มาตรา 11(4)
42

พระราชบัญญัติป้องกันจากการรบกวน (Protection from Harassment Act (POHA))

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

พระราชบัญญัตินี้ผ่านรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2014 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2014 โดย State Courts ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกฝนมาให้สามารถช่วยเหลือ
ผู้เสียหายที่มาศาล เนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียหายที่มาศาลมักไม่มีทนายความมา
ด้วยและมักอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจ
พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะพิเศษคือ ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทาต่าง ๆ
ที่เป็นการรบกวนหรือการกระทาอื่นใดที่เป็นความประพฤติที่ขัดต่อสังคม เช่น การรบกวนในที่ทางาน
(workplace harassment) การรบกวนทางเพศ (sexual harassment) การคุกคามในโรงเรียน
(school bullying) การคุกคามในโลกไซเบอร์ (cyber bullying) และบัญญัติความผิดฐานใหม่ขึ้นคือ
ความผิดฐานเฝ้าติดตามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawful stalking) บัญญัติให้รวมถึงการรบกวน
ทางกายภาพและการรบกวนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (online harassment) หรือผ่านเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารใด (telecommunication devices) ทาให้แก้ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกั บความผิดใน
การรบกวนทางอินเตอร์เน็ต บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานของรัฐและผู้ให้บริการแก่สาธารณะ
(public servants and public service worker) เช่น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (health care
workers) ผู้ให้บริการด้านการคมนาคม (transport worker) บัญญัติยกเลิกความรับผิดทางการ
กระทาละเมิดโดยการรบกวนซึ่งเดิมเป็นความรับผิดใน common law (common law tort) และ
บัญญัติให้เป็นความรับผิดทางละเมิดโดยพระราชบัญญัติ (statutory tort) แทน45 ทาให้ผู้เสียหาย
สามารถฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทาผิดได้ โดยมีการเยียวยาทั้งทางแพ่ง ได้แก่ การชดใช้
ค่าเสียหายทางแพ่ง46 โดยผู้เสียหายจากการถูกรบกวนอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่กระทาความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือศาลอาจมีคาสั่งทางแพ่ง โดยผู้เสียหายจากการถูกรบกวนยื่นคา
ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครอง47 (protection order : PO) ได้ และกรณีที่จาเป็นเร่งด่วน อาจยื่นคาร้อง
ขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครอง48 ฉุกเฉิน (expedited protection order : EPO) ซึ่งคุ้มครองเป็นระยะเวลา
28 วัน หรือจนกว่าจะถึงวันนัดพิจารณานัดต่อไป คาสั่งคุ้มครองหรือคาสั่งคุ้มครองฉุกเฉินอาจสั่งให้ผู้
รบกวนหยุดการกระทาที่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือลบข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ใดที่เป็นการรบกวนออกไป
การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองหรือคาสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเป็นความผิดอาญาและมีโทษจาคุกไม่เกิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจาทั้งปรับ กรณีที่การรบกวนเป็นการตีพิมพ์
45

ตามมาตรา 11
มาตรา 11 (2) บัญญัติให้ศาลอาจพิพากษาให้จาเลยใช้ค่าเสียหายได้ เมื่อศาลเชื่อว่าจาเลยกระทาละเมิดตามมาตราดังกล่าว
และเมื่อพิจารณาถึงเหตุแวดล้อมทุกอย่างแล้วเชื่อว่ามีเหตุสมควรและยุติธรรม
47
ตามมาตรา 12 เช่น ห้ามจาเลยกระทาการใดต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตามที่สั่งไว้ ห้ามจาเลยหรือบุคคลใด
กระทาการพิมพ์เผยแพร่ที่คุกคามผู้เสียหาย ให้จาเลยหรือผูเ้ สียหายไปปรึกษาหรือไกล่เกลีย่ คดีโดยหน่วยงานที่ศาลเห็นสมควร
หรือมีคาสั่งใด ๆ ให้ปฏิบัตติ ามคาสั่งที่ศาลสั่งอย่างเหมาะสม
48
มาตรา 13 ศาลอาจมีคาสั่งเมื่อมีพยานหลักฐานเบื้องต้นให้เห็นว่าจาเลยกระทาการละเมิดตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5
มาตรา 6 หรือมาตรา 7 และมีแนวโน้มว่าหากจาเลยจะกระทาละเมิดต่อไป และหากการกระทาละเมิดยังคงมีต่อไป จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดารงชีวิตของผู้เสียหาย และมีเหตุสมควรและยุติธรรมที่จะมีคาสั่งคุ้มคอรงฉุกเฉิน
46

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ข้อความซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายอาจยื่นคาร้องขอให้สั่งให้หยุดตีพิมพ์ (non-publication order)
ก็ได้ บัญญัติให้มีการเพิ่มโทษแก่ผู้กระทาความผิดซ้าในมาตรา 8 นอกจากนี้ ยังบัญญัติให้ศาลอาจใช้
ดุลพินิจในการออกคาสั่งชุมชน (Community Orders) เช่น Mandatory Treatment Order, day
reporting order, short detention order
ส่วนการเยียวยาทางอาญา ได้แก่ ลงโทษทางอาญา โดยผู้เสียหายอาจยื่นคาร้องที่
เรียกว่า Magistrate’s Complaint หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Mag Com ต่อ Magistrate’s Court โดยยื่น
ผ่านงานรับคาร้องภายใต้พระราชบัญญั ตินี้ (specialized counters for handling applications
under the Act) ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษจาคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000
เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจาทั้งปรับ กรณีที่จาเลยเคยต้องโทษมาแล้ว ศาลอาจลงโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้น โจทก์จึงอาจฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งและ/
หรือคดีอาญาก็ได้
ส่วนในการพิจารณาคดี ศาลอาจสั่งให้ไกล่มีการเกลี่ยคดีหรือให้คู่ความไปพบที่ปรึกษา
เพื่อให้ข้อพิพาทระงับลงอย่างสันติในขั้นตอนใดของการพิจารณาก็ได้ และศาลจะกาหนดวันนัดพิจารณา
คดีเฉพาะเมื่อศาลเห็นว่าไม่อาจระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยหรือให้คาปรึกษาได้แล้วเท่านั้น
พระราชบัญญัตินบี้ ัญญัตถิ ึงการกระทาที่เป็นความผิดทางอาญาไว้ในมาตรา 3 ถึงมาตรา
7 และบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ให้การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองและคาสั่งคุ้มครองฉุ กเฉินเป็นความผิด
อาญาด้วย โดยมาตรา 3 บัญญัติถึงกรณีความผิดเกิดจากการที่ผู้กระทาเจตนาที่จะก่อให้เกิดการรบกวน
ความตกใจกลัว หรือความเสียใจโศกเศร้าแก่ผู้อื่น มาตรา 4 บัญญัติถึงกรณีความผิดเกิดจากการที่
ผู้กระทาใช้ถ้อยคาหรือพฤติกรรมใด หรือใช้การสื่อสารซึ่งเป็นการการการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก ที่อาจ
ก่อให้ผู้ได้ยิน ได้เห็น หรือได้รับรู้เข้าใจว่าเป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก (ผู้กระทาไม่มีเจตนา) มาตรา 5
บัญญัติถึงกรณีความผิดเกิดจากการที่ผู้กระทาใช้ถ้อยคาหรือแสดงอาการหรือใช้การสื่อสารใดอันเป็น
การคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถู กผู้เสียหายโดยเจตนาก่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจะมีผู้ใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายต่อผู้เสียหายหรือผู้อื่น หรือก่อให้ผู้เสียหายหรือผู้ใดใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต่อผู้อื่น มาตรา 6 บัญญัติถึงกรณีความผิดเกิดจากการที่ผู้กระทาใช้ข้อความหรือแสดงอาการใดหรือใช้
การสื่อสารใดอันเป็นการไม่เหมาะสม คุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูกต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และมาตรา 7 บัญญัติถึงความผิดฐานเฝ้าติดตามผู้อื่น โดยความผิดในแต่ละ
มาตรามีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
เจตนาที่จะก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจโศกเศร้า

มาตรา 3 (1) ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเจตนา
ก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจโศกเศร้าแก่บุคคลอื่น
(a) ใช้ถ้อยคาหรือแสดงอาการใดที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก หรือ

ระเ

ทศ

(b) ใช้การสื่อสาร49ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก
ซึ่งก่อให้เกิดการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูกแก่ผู้อื่นหรือผู้หนึ่งผู้ใด (ผู้เสียหาย)
(2) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 850 ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
(3) ในการดาเนินคดีตามอนุมาตรา 3 จาเลยไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า
การกระทาของตนมีเหตุสมควร
ตัวอย่างมาตรานี้เช่น
(a) ก และ ข เป็นผู้ร่วมงานกัน ในที่ทางาน ก พูดบอกอย่างดังกับผู้ร่วมงานคนอื่นว่า
ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับ ข โดย ก รู้อยู่แล้วว่า ข อยู่ในระยะห่างที่ได้ยินได้และ ก
ตั้งใจให้ ข เสียใจ ข ได้ยินแล้วเกิดความเสียใจ ก มีความผิดตามมาตรานี้
(b) ก เขียนจดหมายซึ่งมีข้อความขุมขู่ ข และตั้งใจจะส่งไปให้ ข แต่เปลี่ยนใจไม่ส่งและ
ทิ้งจดหมายไป ข มาพบจดหมายดังกล่าวและเกิด ความตกใจกลัว ก ไม่ผิด ตาม
มาตรานี้เพราะไม่มีเหตุที่จะทาให้ ก รู้ว่า ข จะเห็นจดหมายดังกล่าว

่างป

การรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจโศกเศร้า

สำน

ักก

ารต

มาตรา 4 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยวิธีใด
(a) ใช้ถ้อยคาหรือแสดงอาการใดที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก หรือ
(b) ใช้การสื่อสารที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก
ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่น (ในมาตรานี้หมายถึงผู้เสียหาย) ได้ยิน ได้เห็น หรือได้
รับรู้เข้าใจว่าเป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก
(2) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 8 ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์
(3) ในการดาเนินคดีตามอนุมาตรา 2 จาเลยไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า
(a) ไม่มีเหตุให้จาเลยเชื่อว่าผู้เสียหายจะได้ยิน หรือได้เห็น หรือได้รับรู้
โดยวิธีใดถึงถ้อยคาหรืออาการที่ใช้หรือการสื่อสารดังกล่าวของตน หรือ
(b) การกระทาของจาเลยมีเหตุสมควร
ตัวอย่าง
ก และ ข เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกัน ก โพสต์ ข้อความประณาม ข อย่างหยาบคายบน
เว๊ปไซต์ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งแสดงข้อความที่ปรากฏ
บนเว๊ปไซต์ดังกล่าวแก่ ข ทาให้ ข เสียใจ ก มีความผิดตามมาตรานี้
ความกลัวหรือการก่อให้เกิดความรุนแรง
49

มาตรา 2 บัญญัติให้การสื่อสารตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง ถ้อยคา ภาพ ข้อความ การแสดงออก สัญลักษณ์ หรือ
other representation ซึ่งอาจได้ยิน ได้เห็น หรือได้รับรู้โดยผู้อื่น
50
มาตรา 8 เป็นมาตราที่บญ
ั ญัติให้เพิ่มโทษแก่จาเลย กรณีจาเลยกลับมากระทาความผิดอีก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

มาตรา 5 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยวิธีการใดใช้ถ้อยคาหรือแสดงอาการใดอันเป็นการ
คุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก หรือใช้การสื่อสารซึ่งเป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูกผู้อื่น (ในมาตรานี้หมายถึง
ผู้เสียหาย) ไม่ว่า
(a) โดยเจตนา
(i) ก่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจะมีผู้ใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายต่อผู้เสียหายหรือผู้อื่น หรือ
(ii) ก่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายหรื อ ผู้ ใ ดใช้ ค วามรุ น แรงโดยไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายต่อผู้อื่น
(b) และโดยการกระทาเช่นนั้น
(iii) เป็นไปได้ที่ผู้เสียหายจะเชื่อว่ามีการใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามอนุมาตรา (a)(i) หรือ
(iv) เป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด การใช้ ค วามรุ น แรงตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
อนุมาตรา (a)(ii) ขึ้น
(2) ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000
เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ ทั้งนี้ภายใต้มาตรา 8
(3) ในการดาเนินคดีตามอนุมาตรา (2) จาเลยไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า
(a) เกี่ยวกับการฝ่าฝืนตามอนุมาตรา (1)(b) ไม่มีเหตุที่จะทาให้จาเลย
เชื่อว่าผู้เสียหายจะได้ยิน ได้เห็น หรือได้รับรู้โดยวิธีใดถึงถ้อยคา
หรืออาการแสดงที่ใช้หรือการสื่อสารดังกล่าวของตน หรือ
(b) การกระทาของตนมีเหตุสมควร

ักก

การคุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ

สำน

มาตรา 6 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยวิธีการใด
(a) ใช้ข้อความหรือแสดงอาการใดอันเป็นการไม่เหมาะสม คุกคาม
ข่มขู่ หรือดูถูก หรือ
(b) ใช้การสื่อสารใดอันเป็นการไม่เหมาะสม คุกคาม ข่มขู่ หรือดูถูก ต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหรือลูกจ้างของรัฐ (ในมาตรานี้หมายถึงผู้เสียหาย)
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
(2) การกระทาที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นการกระทาที่
ผู้กระทารู้หรือควรจะรู้ว่าผู้เสียหายกระทาการตามหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(3) ผู้ใดฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญ
สิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ ทั้งนี้ภายใต้มาตรา 8
(4) ในการดาเนินคดีตามอนุมาตรา 3 จาเลยไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า

(a) ไม่มีเหตุที่จะทาให้จาเลยเชื่อว่าผู้เสียหายจะได้ยิน ได้เห็น หรือได้
รับรู้โดยวิธีใดถึงถ้อยคาหรือพฤติกรรมที่ใช้หรือการสื่อสารดังกล่าว
ของตน หรือ
(b) การกระทาของตนมีเหตุสมควร
การเฝ้าติดตามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawful stalking)

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

มาตรา 7 บัญญัติ
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดเฝ้าติดตามผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) ภายใต้อนุมาตรา 7 ผู้ใด (ในมาตรานี้หมายถึงจาเลย) กระทาความผิด
ฐานเฝ้าติดตามผู้อื่น (ในมาตรานี้หมายถึงผู้เสียหาย) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการกระทาดังกล่าว
(a) เป็นการกระทาหรือละเว้นกระทาเกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตาม
(b) ก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจโศกเศร้าแก่
ผู้เสียหาย และ
(c) จาเลยตั้งใจก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจ
โศกเศร้าแก่ผู้เสียหาย หรือรู้หรือควรรู้ว่าน่าจะก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจกลัว หรือความเสียใจ
โศกเศร้าแก่ผู้เสียหาย
(3) ตัวอย่างที่เป็นการกระทาหรือละเว้นกระทาเกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตาม
(a) ติดตามผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
(b) กระทาการสื่อสารหรือพยายามกระทาการสื่อสารโดยวิธีใด
(i) ต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
(ii) ซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีวัตถุประสงค์ให้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
(iii) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เริ่มจาก

สำน

(C) เข้าไปหรือเตร็ดเตร่ในสถานที่ใด (ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคล
หรือสถานที่สาธารณะ) ภายนอกหรือใกล้กับสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เสียหาย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสถานที่อื่นใดซึ่งผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจา
(d) แทรกแซงเข้าไปเกี่ยวข้อง (interfere) ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในการ
ครอบครองของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย (ไม่ว่าจาเลยจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนั้นหรือไม่ก็ตาม)
(e) ให้หรือส่งวัต ถุสิ่งของ (material) แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย หรือวางวัตถุสิ่งของในที่ที่ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอาจพบได้
เห็นให้ความสนใจได้
(f) คอยสอดส่อ ง ผู้เ สี ยหายหรื อ บุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ เ สีย หาย
(surveillance)

สำน
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ารต
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ตัวอย่างการกระทาเฝ้าติดตาม
(a) ก ส่งอีเมล์ ข ไปหา ข ซึ่งเป็นลูกน้องซ้าแล้วซ้าอีก โดยในอีเมล์วิจารณ์รูปร่างของ ข
(b) ก ส่งดอกไม้ไปให้ ข ทุกวัน แม้ว่า ข จะขอร้องให้หยุดส่งดอกไม้มาให้ ข ก็ตาม
(c) ก เผยแพร่ภาพถ่ายของ ข ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับ ก ซ้า ๆ ให้เพื่อนร่วมชั้น
เรียนอื่นเห็น
(4) การกระทาตามอนุมาตรา 2(c) จะต้องเป็นการกระทาที่จาเลยควรรู้ว่า
จะก่อให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกถูกรบวน ตกใจกลัว หรือเศร้าโศกเสียใจ โดยใช้มาตรฐานวิญญูชนซึ่งอยู่
ในภาวะเช่นนั้นจะรู้สึกเช่นเดียวกับผู้เสียหาย
(5) ในการพิจารณาว่าการกระทาใดน่าจะก่อให้เกิดการรบกวน ความตกใจ
กลัว หรือความเสียใจโศกเศร้า ศาลจะพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
(a) จานวนครั้งของการกระทาหรืองดเว้นกระทาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฝ้า
ติดตามดังกล่าว
(b) ความถี่ และระยะเวลาของการกระท าหรื องดเว้น กระทาซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตามดังกล่าว
(c) ลักษณะแห่งการกระทาหรืองดเว้นกระทาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฝ้ า
ติดตามดังกล่าว
(d) พฤติการณ์แห่งการกระทาหรืองดเว้นกระทาซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เฝ้าติดตามดังกล่าว
(e) การกระทาหรืองดเว้นกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตาม
(f) โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามั ย
ชื่อเสียง ตาแหน่งทางเศรษฐกิจ หรือเสรีภาพของผู้เสียหายในการกระการใด ๆ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิที่จะ
กระทาได้หรือไม่กระทาการใด ๆ ซึ่งผู้เสียหายไม่มีหน้าที่ต้องกระทา
(g) กรณี แ วดล้ อมของผู้ เ สีย หาย รวมถึ ง สุ ขภาพทางกายหรือ จิ ต ใจและ
บุคลิกภาพของผู้เสียหาย
(6) ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000
เหรียญสิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
(7) ในการดาเนินคดีตามอนุมาตรา 6 จาเลยไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า
(a) การกระทาของตนมีเหตุสมควรในทุกกรณี
(b) มีกฎหมายให้กระทาได้
(c) เป็นการกระทาตามหน้าที่ หรืออานาจโดยชอบด้วยกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันหรือสืบสวนอาชญากรรม
(d) เป็นการกระทาในนามของรัฐบาลและจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ความปลอดภัยของชาติ การป้องกันประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Community Order

มาตรา 9 บัญญัติให้ศาลมีอานาจสั่งให้มี Community order51 แก่ผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา 3 ถึงมาตรา 7 ได้52
เขตอานาจของศาลภายใต้พระราชบัญญัติ

่างป

ระเ

ทศ

พระราชบัญญัตินี้ใช้กับทั้งผู้กระทาผิดและผู้เสียหายทั้งที่อยู่ในหรือนอกสิงคโปร์ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 17 ดังนี้
กรณีที่ผู้เสียหายตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 อยู่นอก
สิงคโปร์ แต่จาเลยกระทาผิดขณะอยู่ในสิงคโปร์ ศาลก็มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้
กรณีจาเลยอยู่นอกราชอาณาจักรและกระทาความผิดตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5
และมาตรา 6 และมาตรา 7 ศาลก็มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ หาก
(1) ผู้ เ สี ย หายอยู่ ใ นสิ ง คโปร์ ใ นขณะที่ ก ารกระท าดั ง กล่ า วรบกวนผู้ เ สี ย หาย ท าให้
ผู้เสียหายตกใจกลัวหรือเศร้าโศกเสียใจ หรือในขณะที่ผู้เสียหายได้ยิน เห็น หรือ
รับรู้ถึงการกระทานั้น หรือในขณะที่จาเลยเฝ้าติดตามผู้เสียหายและ
(2) จาเลยรู้หรือควรรู้ว่าขณะจาเลยกระทาความผิดนั้น ผู้เสียหายอยู่ในสิงคโปร์

บทสรุป

สำน

ักก

ารต

สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ที่มีประชากรหนาแน่น แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนา
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การที่ประเทศจะอยูร่ อดได้จงึ ต้องมีความเกาะเกี่ยวและกลมกลืนกันระหว่าง
ชุมชนต่าง ๆ โดยที่ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องคุ้มครองสังคม State Courts จึงใช้หลัก 2 ประการ
ได้แก่ หลักความหลักสิทธิข์ องกฎหมาย (supremacy of law) โดยบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
พยายามยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมโดยการกาหนดโทษที่สะท้อนถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ของกฎหมายและ
ความจาเป็นที่ตอ้ งรักษาความสงบสุขของสังคม โดยการทาหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมาย และหลักการ
คุ้มครองส่วนรวม (protection of the public) โดยการพัฒนาขั้นตอนทางานและนาแนวคิดใหม่ ๆ มา
ใช้ ทาให้การดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลเข้าถึงได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ
ยุติธรรมเป็นทีม่ ั่นใจแก่สังคม รวมทั้งให้แก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องต่าง ๆ ได้ เพื่อให้อยูด่ ้วยกันโดยสันติสุข
การบัญญัติ Small Claims Tribunal Act ขึ้นมาใช้บงั คับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นความพยายามที่จะทา
51

Community Order ตามที่บัญญัติไว้ใน Part XVII ของCPC (Cap. 68) ซึ่งมาตรา 336 บัญญัติว่า community order
หมายถึง mandatory treatment order, day reporting order, community work order, community service
order, short detention order และมาตรา 337(h) บัญญัติห้ามมิให้ศาลมีคาสั่ง community order กรณีที่ความผิดนั้นมี
โทษปรับเท่านั้น
52
มาตรา 337(h) บัญญัติห้ามมิให้ศาลมีคาสั่ง community order กรณีที่ความผิดนั้นมีโทษปรับเท่านัน้ แต่สาหรับความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ แม้จะมีเพียงโทษปรับ ศาลก็อาจมีคาสั่ง community order 1ได้ ตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 9
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ให้ประชาชนเข้าถึงความยุตธิ รรมได้โดยง่ายและประหยัด นอกจากนีก้ ารบัญญัตกิ ฎหมายใหม่ออกมา
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและเยียวยาผู้เสียหาย เช่น บัญญัติ Community Dispute Resolutions
Act ขึ้น เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาของเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน และเนื่องจากเห็นว่าข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านมีโอกาสที่จะเป็นทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญารวมกันอยู่ จึงบัญญัติให้มีทั้งการ
ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในกฎหมายฉบับเดียวกันจะทาให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีได้ในศาลเดียวกัน
โดยไม่ต้องดาเนินคดีแยกกันเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ซึง่ เป็นมานาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ เพราะเดิมการ
พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาใน State Courts จะพิจารณาแยกจากกัน ทั้งยังมุ่งเน้นการรักษาความ
สงบสุขของสังคม โดยบัญญัติมาตรการการแก้ไขปัญหาเป็นระดับไป โดยเบื้องต้นอาจให้มีการไกล่เกลี่ย
และหากไกล่เกลี่ยไม่ได้ ศาลก็จะออกคาสั่งให้จาเลยปฏิบัตติ าม เมื่อจาเลยไม่ปฏิบตั คิ าสั่งศาล ศาลก็จะ
กาหนดมาตรการที่รนุ แรงขึน้ โดยการออกคาสั่งพิเศษและให้บุคคลที่สามเข้าทาสัญญาประกัน หาก
จาเลยยังคงไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งพิเศษอีก กฎหมายก็บญ
ั ญัติให้เป็นความผิดทางอาญา และกฎหมายฉบับ
นี้ยังให้อานาจศาลในการมีคาสั่งเกี่ยวกับชุมชน ซึง่ โดยปกติศาลจะมีคาสั่งเช่นนี้ได้ตามที่ไว้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น
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นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดตั้ง Community Justice and Tribunals Division
(CJTD) แล้ว State Courts ยังจัดให้ SCT ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกคดีแพ่ง การดาเนินคดีที่ไม่
เป็นทางการ มี Referee เป็นผู้นาในการดาเนินคดี ทาให้การพิจารณาคดีของ SCT มีลักษณะคล้ายกับ
Community Disputes Resolution Tribunals อยู่ใน CJTD แผนกเดียวกัน อันจะเพิ่มการจัดการ
สังคมและข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจาก Community Dispute Resolutions Act แล้ว สิงคโปร์ยังบัญญัติ The
Protection from Harassment Act ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้เสียหายถูกคุกคามแต่ไม่ได้รับการ
เยียวยา ซึ่งแต่เดิมไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษรบัญญัติให้เพียงการคุกคามเป็นความผิดโดยเฉพาะ ทา
ให้ผู้เสียหายไม่อาจรับการเยียวยา ในการเยียวยาผู้เสียหายจึงต้องอาศัยคอมมอนลอว์ เป็นฐานในการ
ฟ้องคดี เช่น ฟ้องว่าดูหมิ่น ทาร้ายร่างกาย เป็นต้น พระราชบัญญัตินี้ยังระบุให้การกระทาบางอย่างเป็น
ความผิด อย่างชัด เจนด้วย เช่น การเฝ้าติด ตามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ จึงเห็นได้ว่าสิงคโปร์
พัฒนาการคุ้มครองสิทธิบุคคลไปไกลกว่าหลายประเทศ

