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บทที่ ๑ 
บทน ำเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกฎหมำยของประเทศเกำหลีใต้* 

๑. บทน ำ 
ระบบกฎหมายของ “ประเทศเกาหลีใต้” หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐ

เกาหลี” นั้น จัดอยู่ ในสกุลกฎหมาย “โรมาโนเยอรมันมานิค” (Romano Germanic Family) 
เหมือนดังเช่นนานาอารยประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย กล่าวคือ ระบบกฎหมายจะถูกจัดท าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
ในรูปของประมวลกฎหมาย  ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายและสามารถท าความเข้าใจ
กฎหมายได้อย่างเป็นระบบ  อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาผ่านไปการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพทางการเมืองของประเทศเกาหลีใต้ 
ท าให้สภาพกฎหมายภายในประเทศเกิดปัญหาการมีกฎหมายมากเกินความจ าเป็นและน ามาสู่ปัญหา  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุของปัญหาอันเนื่องมาจากการมีกฎหมายเฟ้อ 
(Regulatory Inflation) การมีกฎหมายที่สร้างภาระในการในการประกอบอาชีพหรือการด าเนินธุรกิจ
ของประชาชน รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับกลไกและเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
ที่ขาดการบูรณาการร่วมกัน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้ประเทศเกาหลีใต้เกิดแนวความคิดที่จะปฏิรูปกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย โดยแนวความคิดดังกล่าวได้ เกิดขึ้น 
ในยุครัฐบาลของประธานาธิบดีคิม แดจุง ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในประเทศ  
เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและรับมือกับผลพวงที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจในขณะนั้นภายหลัง  
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยว่า 
“วิกฤตต้มย ำกุ้ง” ประเทศเกาหลีใต้จึงได้ตราพระราชบัญญัติ Framework Act on Administrative 
Regulation 1997 (Framework Act 1997) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือวางรากฐานในการปฏิรูป
กฎหมายและเป็นหนึ่งในมาตรการส าคัญในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้มี  
การจัดตั้งคณะกรรมการ Regulatory Reform Commission (RRC) และหน่วยงานธุรการ Regulatory 
Reform Office (RRO) ขึ้นในปีถัดมา เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลและขับเคลื่อน
การปฏิรูปกฎหมายของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 

๒. กำรเกิดกฎหมำยกลำงเพื่อกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดท ากฎหมายกลางเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายของประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้ 
ในการบริหารประเทศ ในการนี้ประเทศเกาหลีใต้จึงได้จัดท ากฎหมายกลางขึ้นมาหนึ่งฉบับ เรียกว่า 
Framework Act on Administrative Regulation 1997 (Framework Act 1997) โดยเป้าหมาย 

* สรุปข้อมูลโดยนายอภิชัย  กู้เมือง นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ และนางสาวใจใส  วงส์พิเชษฐ
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เริ่มแรกของพระราชบัญญัติ Framework Act 1997 คือ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และเพ่ิม
ความมั่นใจของนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ผ่านการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย 
และแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ  
มากเกินจ าเป็น (Administrative burdens)๑ โดยนอกจากจะก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ RRC 
และหน่วยงานกลาง RRO แล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้อง 
ท าการทบทวนกฎหมายในความดูแลของตนเองเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย  
หรือหมดความจ าเป็น และในกรณีที่หน่วยงานใดต้องการจะเสนอร่างกฎหมายใหม่ หน่วยงานนั้น 
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องก่อนจะด าเนินการวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการออกกฎหมาย
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ กฎหมายที่หน่วยงานเสนอจะต้องไม่ละเมิด
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องชีวิต สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
ของสังคม๒ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้มีการจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูล
กฎหมายของประเทศ ทั้งในรูปแบบการรวบรวม (Compilation) และการจ าแนกตามหมวดหมู่เนื้อหา 
(Codification) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและท าความเข้าใจ
กฎหมายได้โดยง่าย 

พระราชบัญญัติ Framework Act 1997 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง  และได้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแก้ไขมาตรา ๑๗ เพ่ือรับรองสิทธิของประชาชน 
ในการเรียกร้องต่อคณะกรรมการ RRC ให้ด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย๓ 

๓. กำรตั้งหน่วยงำนกลำงเพื่อกำรพัฒนำกฎหมำย 
พระราชบัญญัติ Framework Act 1997 ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

Regulatory Reform Committee (RRC)  และการจัดตั้ งหน่วยงาน Regulatory Reform Office 
(RRO) ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของ RRC  โดยคณะกรรมการ Regulatory Reform Committee (RRC) 
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ Framework Act 1997 มีภารกิจในการก าหนด
ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับ
การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว  คณะกรรมการ RRC มีอ านาจเด็ดขาดในการพิจารณาเกี่ยวกับ 
การพัฒนากฎหมายของฝ่ายบริหารทั้งหมดและรายงานโดยตรงต่อประธานาธิบดี แต่หน่วยงานธุรการ 
RRO จะด าเนินงานภายใต้สังกัดส านักงานประสานนโยบายของรัฐ (Office for Government Policy 
Coordination) ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี 

๑สืบค้นจากเอกสารประกอบการประชุม Regulatory Policy Committee ครั้งที่ ๑๖ ในหัวข้อ 
Regulatory Policy Review of Korea ในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ OECD Conference Centre กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส 

๒สืบค้นจากเอกสารประกอบการประชุม EAS Roundtable II ในหัวข้อ Regulatory Reform in 
Korea’s Economic Transformation โดย Prof. DaeYong Choi ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองจาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย <http://www.eria.org/events/Regulatory-Reform-in-Korea-Economic-Transformation.pdf>  

๓สืบค้นจาก https://ombudsman.kotra.or.kr:446/eng/rli/lgs/na.do?mode=view&blNo= 2005286 

https://ombudsman.kotra.or.kr:446/
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ภารกิจหลักอ่ืนของคณะกรรมการ RRC คือ (๑) การศึกษาทบทวนกฎหมายที่มีอยู่
ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรได้รับ 
การปรับปรุงหรือยกเลิก (๒) จัดท าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการออกกฎหมาย 
(๓) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
รวมทั้งกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่หน่วยงานจัดท าเสนอ (๔) รับจดทะเบียนกฎหมายทั้งหมด 
ในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งในกรณีท่ีมีการออกกฎหมายใหม่ มีการแก้ไขปรับปรุง หรือในกรณีที่มีการยกเลิก
กฎหมาย เพ่ือจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ และ (๕) ตรวจสอบประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการพัฒนากฎหมายโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐในทุกระดับชั้น๔ 

ในส่วนของหน่วยงาน Regulatory Reform Office (RRO) นอกเหนือจากจะท าหน้าที่ 
เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการ RRC แล้ว RRO ก็ยังท าหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามนโยบายพัฒนากฎหมายของคณะกรรมการ RRC 
และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกกฎหมาย รวมไปถึง จัดท า
รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของทุกกระทรวงบนพ้ืนฐานของแผนการพัฒนากฎหมาย
ตามที่แต่ละกระทรวงได้ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการ RRC มีกรรมการทั้งหมด ๒๒ คน เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ๖ คน 
และภาคประชาชน ๑๔ คน และมีประธานร่วมเป็นนายกรัฐมนตรีและตัวแทนจากภาคเอกชน ๑ คน 
หน่วยงาน RRO มีบุคลากรทั้งหมดจ านวนประมาณ ๙๐ คนจากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ ๕ 

๔. กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) 
ส าหรับการเสนอร่างกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ หน่วยงานผู้เสนอเรื่องจะต้องจัดท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Preliminary Review) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ RRC 
พิจารณาว่าร่างกฎหมายนั้นมีความส าคัญเพียงพอที่จะต้องจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ในการออกกฎหมายฉบับสมบูรณ์หรือไม่ โดยรายงานฉบับเบื้องต้นนี้จะต้องประกอบไปด้วย ร่างกฎหมาย 
ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เหตุผลความจ าเป็นในการตรากฎหมาย และผลการวิเคราะห์
ผลกระทบเบื้องต้น โดยหน่วยงานผู้เสนอเรื่องจะต้องเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดผ่านเว็บไซต์เมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จด้วย 

คณะกรรมการ RRC จะประเมินความส าคัญของร่างกฎหมายด้วยการพิจารณา
ผลกระทบภายใต้หลักเกณฑ์ คือ (๑) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่าเกิน 
๑๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (๒) มีผลกระทบต่อประชาชนเกินหนึ่งล้านคน หรือ (๓) มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

หากคณะกรรมการ RRC เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการจัดท า RIA เพ่ิมเติม รายงาน Preliminary Review ที่จัดท าโดยหน่วยงานจะถือว่าเป็น 
ที่สิ้นสุดของกระบวนการ RIA ส าหรับร่างกฎหมายนั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการ RRC จะต้องด าเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน  แต่หากคณะกรรมการ RRC มีมติว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจ าเป็น

๔ Chapter IV Regulatory Reform Committee, Framework Act on Administrative 
Regulations (Act No. 13329) 

๕อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓ 
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จะต้องจัดท า RIA เพ่ิมเติม  คณะกรรมการ RRC จะเป็นผู้ด าเนินการทบทวนและจัดท ารายงาน RIA 
เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน๖ 

ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีบุคลากรภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 
ในหน่วยงานส่วนกลางอยู่ทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๐ คน และบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นประมาณ 
๖๑๓ คน  นอกจากหน่วยงาน RRO แล้ว ในประเทศเกาหลีใต้ยังมีหน่วยงานย่อยที่ร่วมกันขับเคลื่อน 
การพัฒนากฎหมายของประเทศอีกหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น Regulatory Reform Task Force 
เป็นคณะท างานเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการจัดท า RIA 
เฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเทคโนโลยี และ Regulatory Reform and Legal Affair Division ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล
การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดท า RIA 
และการทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะ๗  นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๗ 
ประเทศเกาหลีใต้ได้ริเริ่มระบบ Sinmungo เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถยื่นค าร้องให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการ RRC ด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 
โดยหนึ่ งปีหลังจากการใช้ระบบนี้  คณะกรรมการ RRC ได้รับค าร้องประมาณ ๖,๕๐๐ ฉบับ 
และหน่วยงานได้ด าเนินการทบทวนแก้ไขกฎหมายตามข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้น  
ถึงร้อยละ ๓๖.๖๘  อนึ่ง ผลส ารวจจาก OECD ในปี ๒๕๕๘ พบว่า การวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
การออกกฎหมาย การทบทวนกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในประเทศเกาหลีใต้ 
ล้วนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก๙ การออกแบบโครงสร้างองค์กร 
และกระบวนการพัฒนากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งส าหรับ  
การพัฒนาคุณภาพของกฎหมายในประเทศไทย 

๖สืบค้นจาก https://better.go.kr/fzeng.page.AboutRRC.laf 
๗อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓ 
๘สืบค้นจาก OECD Regulatory Policy Outlook 2015 Country Profile: Korea
๙อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑๐ 



บทที่ ๒ 
กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้* 

๑. กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
โดยที่หลักการส าคัญของกระบวนการออกกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของประเทศ 

เกาหลีใต้ จะถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ Framework Act on Administrative Regulation 1997 
ซึ่งหลักการส าคัญ คือ กระบวนการออกกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  ดังนั้น กระบวนการร่างกฎหมายจึงก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่กลั่นกรอง
กฎหมายหลายขั้นตอน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและคานอ านาจ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

* สรุปข้อมูลโดยนางสาวปัทมา  วะรินทร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ กองพัฒนากฎหมาย
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- จัดท าร่างกฎหมาย 
- ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
- วิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) 
- จัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบฯ (RIA Statement) 

- ตรวจสอบการวเิคราะหผ์ลกระทบฯ (RIA) 
- ตรวจสอบความคุ้มค่าของกฎหมาย 

ตรวจสอบการวิเคราะหผ์ลกระทบฯ (RIA) 
ในกรณีที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับ SMEs 
การแข่งขัน และเทคโนโลย ี

ตรวจสอบการวิเคราะหผ์ลกระทบฯ (RIA) 

เป็นหน่วยงานย่อยในทุกหน่วยงานของรัฐ 
- ก ากับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายในความรับผดิชอบ
ของหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือและ
ค าแนะน าในการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
และการทบทวนกฎหมาย 

ตรวจสอบร่างกฎหมาย 
- ความจ าเป็นในการออกกฎหมาย 
- ตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมของกระบวนการ 
- ความเป็นไปได้ในการปฏิบัตติามกฎหมาย 

หน่วยงานผู้เสนอร่างกฎหมาย 

หน่วยงานวิจัยด้านกฎหมาย 
(เช่น KDI,KIPA) 

คณะท างานปฏริูปกฎหมายเฉพาะกิจ 
(Regulatory Reform Task Force) 

Regulatory Reform and Legal 
Affair Division 

คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform Committee) 

คณะรัฐมนตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กระทรวงการร่างกฎหมาย 
(MOLEG) 

เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา 
ส าหรับกฎหมายที่ต้องเสนอรัฐสภา 
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โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประธานาธิบดี (President) 

ส านักงานปฏิรูปกฎหมายภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี 
(Regulatory Reform Office under Prime Minister’s Office) 

การประชุมคณะรัฐมนตร ี
ปฏิรูปกฎหมาย  

(Ministerial Meeting on 
Regulatory Reform) 

คณะกรรมการเฉพาะทางด้านต้นทุนของกฎหมาย 
(Technical Committee on Regulatory Cost) 

คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย
(Regulatory Reform Committee) 

อนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Sub-Committee) 

อนุกรรมการด้านสังคมและ 
การบริหารราชการ 

(Administrative and Social 
Sub-Committee) 

แผนริเริ่มการพัฒนาร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public-Private Joint 

Advancement Initiative) 

ส านักนโยบายการปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform Policy Bureau) 

ส านักตรวจสอบกฎหมาย  
(Regulatory Review Bureau) 

ส านักวางแผนและนวัตกรรม 
ทางกฎหมาย (Regulatory 

Innovation and Planning Bureau) 

หน่วยงานกลางและส่วนภมูิภาคของรัฐ 
(Central Administrative Agencies and Local Government) 



บทที่ ๓ 
ภาพรวมของกฎหมายในปัจจุบันของประเทศเกาหลีใต้* 

โดยที่ระบบกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีมีลักษณะโครงสร้าง 
ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร  ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์
ถึงกระบวนการร่างกฎหมาย รวมทั้งสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศเกาหลีใต้ 
ในเรื่องต่าง ๆ จึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมของกฎหมายในปัจจุบัน 
ของประเทศเกาหลีใต้นั้นมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑. กฎหมายและกฎระเบียบ (Laws and Regulations) 
    ๑.๑ สถานะของกฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน (Current Law Status) 

ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑ ฉบับ พระราชบัญญัติ 
จ านวน ๑,๔๑๐ ฉบับ รัฐกฤษฎีกา จ านวน ๑,๖๕๑ ฉบับ กฎกระทรวงของส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 
๘๕ ฉบับ และกฎกระทรวงของกระทรวงอ่ืน ๆ จ านวน ๑,๑๙๑ ฉบับ  โดยรวมแล้วประเทศเกาหลีใต้ 
มีกฎหมายและกฎระเบียบทั้งสิ้น จ านวน ๔,๓๓๘ ฉบับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา พบว่ามีกฎระเบียบเพ่ิมข้ึน ๘๑ ฉบับ  

    ๑.๒ รัฐธรรมนูญและกฎระเบียบ (Constitution and Regulations) 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ ดังนี้ 
วรรคหนึ่ง เสรีภาพและสิทธิของพลเมืองจะไม่ถูกละเลยโดยอ้างว่าเสรีภาพ

และสิทธิดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
วรรคสอง เสรีภาพและสิทธิของพลเมืองอาจถูกจ ากัดได้โดยพระราชบัญญัติ

เท่านั้น โดยการจ ากัดดังกล่าวต้องเป็นไปเพ่ือความปลอดภัยของประเทศ เพ่ือรักษากฎหมายและ 
ความเรียบร้อยหรือเพ่ือสวัสดิภาพทางสังคม การบังคับใช้ข้อจ ากัดดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อสาระส าคัญ
ของเสรีภาพหรือสิทธิ 

นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังก าหนด
ไว้อีกว่า กฎระเบียบด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อเสรีภาพ
และการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและปัจเจกชน โดยรัฐจะควบคุมด้านเศรษฐกิจ
ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ในการรักษาสมดุลของการเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ ในการประกัน
การกระจายรายได้อย่างเหมาะสม ในการป้องกันการครอบง าตลาดและการใช้อ านาจทางเศรษฐกิจ  
โดยมิชอบ และในการสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจผ่านความสามัคคีกันระหว่างตัวแทนทางเศรษฐกิจ 

    ๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Concept of Regulations) 
ประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร 

ที่เรียกว่า Framework Act on Administrative Regulations ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจออกกฎ คือ 
รัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจในการบริหาร ส่วนผู้อยู่ใต้บังคับของกฎ คือ 
บุคคลธรรมดาซึ่งอาจเป็นพลเมืองหรือชาวต่างชาติ โดยกฎระเบียบอาจอยู่ในรูปแบบของประกาศ 
กฎกระทรวง รัฐกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ 

* สรุปข้อมูลโดยนางสาวคนึงนิจ  แซ่เฮง นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง กองกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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  โดยมาตรา ๔ ของ Framework Act on Administrative Regulations ก าหนดว่า 
กฎระเบียบข้อบังคับจะต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของพระราชบัญญัติและเนื้อหาจะต้องชัดเจน 
และไม่ก ากวม (วรรคหนึ่ง) และกฎระเบียบข้อบังคับจะต้องจัดให้มีขึ้นโดยพระราชบัญญัติ และรายละเอียด
ของกฎระเบียบข้อบังคับต้องก าหนดโดยรัฐกฤษฎีกา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ และกฎของเทศบาล
ตามที่ได้รับมอบอ านาจพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่าและกฎเกณฑ์  
ในล าดับรองลงมา (วรรคสอง)  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจจ ากัดสิทธิของพลเมืองหรือก าหนดหน้าที่ 
ต่อประชาชนโดยกฎระเบียบข้อบังคับท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติ (วรรคสาม) 

     ๑.๔ ประเภทของกฎข้อบังคับ (Types of Regulatory Affairs) แบ่งออกเป็น  
๓ ประเภท ดังนี้ 

  ประเภทที่หนึ่ง กฎระเบียบในทางบริหารในการรับค าขอของประชาชน ซึ่งหาก
ประชาชนด าเนินการครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ หรือได้รับการรับรอง 
เป็นต้น 

  ประเภทที่สอง กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เพ่ือประกันการด าเนินงานของรัฐ เช่น แนวทาง (Guidance) ข้อห้าม (Interdiction) 

  ประเภทที่สาม เกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่บางประการ เช่น การก าหนด
มาตรฐานส าหรับการด าเนินการเฉพาะเรื่อง  

     ๑.๕ จ านวนใบอนุญาตในราชการส่วนกลาง แยกเป็นรายกระทรวงได้ดังนี้ 
 

กระทรวง จ านวนใบอนุญาต 
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง ๗๒ 
กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ๓๘ 
คณะกรรมการบริหารทางการเงิน ๓๒ 
กระทรวงมหาสมุทรและการประมง ๓๓ 
กระทรวงสิ่งแวดล้อม ๒๘ 
ส านักงานนโยบายแห่งชาติ ๑๙ 
กระทรวงกลยุทธ์และการเงิน ๑๘ 
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ๑๘ 
กระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและยา ๑๘ 

 
      ๑.๖ จ านวนใบอนุญาตในราชการส่วนท้องถิ่น 
   ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้มีจ านวน ๒๔๓ แห่ง มีใบอนุญาต
ทั้งหมด ๓๘,๗๖๖ ฉบับ คิดค่าเฉลี่ยใบอนุญาตต่อท้องถิ่น ๑ แห่ง คือ ประมาณ ๑๖๐ ฉบับ 
 
  ๒. การปรับปรุงกฎหมายโดยกฎกระทรวงการร่างกฎหมาย (Law Improvement 
by Ministry of Legislation Government : MOLEG) 
      การปรับปรุงกฎหมายโดยกฎกระทรวงการร่างกฎหมาย (MOLEG) เป็นการปรับปรุง
กฎหมายภายหลังการประกาศใช้บังคับ โดยจะพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
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ไม่สมเหตุสมผล ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่าหรือไม่ การปรับปรุงกฎ
หมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลดความไม่สะดวกสบายของประชาชนและก่อตั้งระบบกฎหมาย  
ที่ถูกต้องเป็นธรรม และท าให้เกิดหลักสังคมแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust society) 
       ทั้ งนี้ มาตรา ๒๔ ของ Regulation of Legal Affairs Operation ก าหนดให้  
MOLEG ทบทวนและแก้ไขกฎหมาย หากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะดังต่อไปนี้  
       (๑) เมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
       (๒) เมื่อกฎหมายก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการมากเกินความจ าเป็น 
       (๓) เมื่อมีความจ าเป็นต้องทบทวนกฎหมายเพื่อให้บรรลุนโยบายของรัฐที่ส าคัญ 
       (๔) เมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น 
       (๕) เมื่อมีความจ าเป็นต้องทบทวนและรักษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
       ทั้งนี้ ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา MOLEG ได้ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
       (๑) กฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายและภาระต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและการประกอบธุรกิจ 
       (๒) กฎหมายที่สร้างข้ันตอนการบริหารงานที่มากเกินไปและไม่สมเหตุสมผล 
       (๓) กฎหมายที่ไม่เหมาะสมและล้าสมัยส าหรับยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
       (๔) กฎหมายที่เป็นนามธรรมซึ่งอาจท าให้เกิดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
       (๕) กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   
  ๓. ตัวอย่างการปรับปรุงกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ เช่น 
      - แก้ไขกฎหมายเพื่อให้รถบรรทุกขนาดเล็กประกอบธุรกิจขายอาหารได้ 
      - บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้โดรน 
      - ลดขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ 
      - บังคับใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น าที่เป็นเยาวชน 
      - ยกเลิกระบบการลงทะเบียนธุรกิจในธุรกิจด้านงานนิทรรศการ 
      - ก าหนดมาตรฐานเฉพาะส าหรับอุปกรณ์ในสกีรีสอร์ท 
      - ปรับปรุงเงื่อนไขและสถานการณ์ท างานของแพทย์ประจ าบ้าน 
      - ยกเลิกข้อจ ากัดเรื่องระยะทางในการใช้อุปกรณ์การท าเบเกอรี่ร่วมกัน 
      - อนุญาตให้เก็บเครื่องจักรทางการเกษตรในคลังเก็บสินค้าเกษตร 
      - อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากโรงพยาบาล 
เช่น ในเขตพ้ืนที่ทุรกันดารที่ไม่มีโรงพยาบาล 
      - ควบคุมธุรกิจเก่ียวกับการท าเล็บเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสุขอนามัย  เป็นต้น 
 
 

    
 
 



บทที่ ๔ 
คณะกรรมการและหน่วยงานที่ส าคัญ 

เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้* 

การปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ 
ของกฎหมายเพ่ือรองรับการบริหารภารกิจของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  ในการด าเนินการ 
เรื่องดังกล่าวนี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐเพ่ือก าหนดภารกิจหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานเพื่อการด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการและหน่วยงานที่ส าคัญ 
 ๑.๑ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Committee (RRC)) 

คณะกรรมการดังกล่าวนี้จัดตั้งขึ้นตาม Article 23 แห่ง Framework Act on 
Administrative Regulation 1997 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายในประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ 
และตรวจสอบความจ าเป็นและการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐ  
ทั้งนี้ เพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น ล้าสมัย หรือกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกัน 
และเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และตรวจสอบการด าเนินการวิเคราะห์ความจ าเป็น และผลกระทบ 
ในการออกกฎหมายที่จะตราขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) มีอ านาจเด็ดขาด (สูงสุด) 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเสนอกฎหมายในฝ่ายบริหาร (Administrative Regulations) 
ขี้นตรงต่อประธานาธิบดี แต่ส านักงานปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Office - RRO) ซึ่งเป็น
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนั้นจะอยู่ ในสังกัดของส านักนายกรัฐมนตรี ส าหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาจากบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน ปัจจุบันมีกรรมการ ๒๒ คน (ภาครัฐ ๖ คน 
ภาคเอกชน ๑๔ คน ประธานร่วมจากภาคเอกชน ๑ คน และนายกรัฐมนตรี)  นอกจากนี้ มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ และคณะอนุกรรมการด้านสังคม 
และการบริหารราชการแผ่นดิน ท าหน้าที่พิจารณากฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Office (RRO)) 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย Regulatory Reform Office (RRO) 

เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานนโยบายของรัฐ 
(Office for Government Policy Coordination) ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี (ข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีบุคลากรจ านวนประมาณ ๙๐ คน)  โดยส านักงานฯ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย (RRC) และเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินการ
ตามนโยบายพัฒนากฎหมายและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
รวมไปถึงจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของทุกกระทรวงตามแผนการพัฒนา
กฎหมายที่แต่ละกระทรวงได้จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายของรัฐบาล 

*สรุปข้อมูลโดยนางสาวกมลกานต์  ศรสุวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิเคราะห์
การร่างกฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ  นางสาวปัทมา  วะรินทร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ กองพัฒนากฎหมาย 
และนางสาวใจใส  วงส์พิเชษฐ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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    ๑.๓ หน่วยงานวิจัยด้านกฎหมาย 
   หน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานวิจัยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการอันจะเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย เช่น การปรับปรุงคุณภาพการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมาย ความคุ้มค่า และความจ าเป็นในการมีกฎหมาย ซึ่งมีหน่วยงานวิจัยที่ส าคัญ 
ได้แก่ สถาบันวิจัยกฎหมายแห่งชาติ Korea Legislation Research Institute (KLRI) สถาบันวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korea Development Institute (KDI) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korea Institute of Public Administration (KIPA) เป็นต้น 

    ๑.๔ The Regulatory Reform Task Force 
หน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตั้งขึ้นในสังกัด

หน่วยงาน Fair Trade Commission เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมายในด้านที่เกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

    ๑.๕ Regulatory Reform and Legal Affair Division 
จัดเป็นหน่วยงานย่อยที่อยู่ในทุกหน่วยงานของรัฐซึ่งท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ รวมไปถึงการให้
ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายและการทบทวนกฎหมาย  
ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานนั้นด้วย 

 
๒. บทบาทในการปฏิรูปกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

(Regulatory Reform Office (RRO)) 
       ส านักงาน RRO เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลี  ส านักงาน RRO ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับมือกับวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมีหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform 
Committee) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางการปฏิรูป
กฎหมายของประเทศ การตรวจสอบและประเมินผลกระทบของกฎหมายที่มีอยู่เดิมและกฎหมายที่จะถูก
ตราขึ้นใหม่ รวมทั้งรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย ในปัจจุบันส านักงาน RRO ยังคงเป็นหน่วยงาน
กลางใน  การผลักดันการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยนอกจากการท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงและจัดท า
กฎหมายแล้ว ส านักงาน RRO ยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือควบคุม
ทิศทางและคุณภาพของการปรับปรุงและจัดท ากฎหมาย รวมถึงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบวิธีการท างาน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดทิศทางในการพัฒนากฎหมาย
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ ส านักงาน RRO ยังมีหน้าที่ในการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย
แห่งชาติ ทั้งในภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
      ๒.๑. ปัจจัยของความส าเร็จในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
    องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD จัดการ
ประเมินผลการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และพบว่าประเทศเกาหลีใต้นั้น  
นับได้ว่าเป็นประเทศท่ี ๓ ของโลกท่ีสามารถท าการปฏิรูปกฎหมายของตนเองได้ส าเร็จ รองจากประเทศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
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อังกฤษและประเทศแคนาดา  ทั้งนี้ แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้การปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้
ประสบความส าเร็จได้นั้น มี ๓ ประการ ดังนี้ 
        (๑) แรงกดดันอย่างหนักจากภาคเศรษฐกิจ ประชาชน และภาคเอกชน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพ่ือรับมือกับผลพวงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การเงิน 
ในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ และอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ หรือ วิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ 
        (๒) การออกแบบระบบและกระบวนการท างานเพ่ือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปรับปรุง
และการจัดท ากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งให้มีคณะกรรมการและหน่วยงานกลาง
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย  โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับตัวแทนจากฝ่ายเอกชน ท าให้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายมีอ านาจชี้ขาดในเชิงนโยบายของประเทศเพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิรูปกฎหมาย และเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการปรับปรุงหรือเสนอกฎหมายใหม่ 
        (๓) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐทุกส่วน และความร่วมมือ
ร่วมใจจากภาคเอกชนและประชาชนนับเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการปฏิรูปกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากการปฏิรูปกฎหมายจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม
และเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน  ดังนั้น หากภาครัฐขาดแรงสนับสนุนจากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนไม่พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สาธารณรัฐเกาหลีก็จะไม่สามารถท าให้ 
การปฏิรูปกฎหมายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
      ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปกฎหมายและวิธีการแก้ไข 
   คณะผู้แทนส านักงาน RRO ตั้งข้อสังเกตว่า อุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งที่ยังคง
เป็นปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการปฏิรูปกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน คือ การเสริมสร้างการรับรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงและจัดท ากฎหมาย กล่าวคือ กระบวนการท างานของ
ภาครัฐที่ขาดความโปร่งใส หรือขาดการสื่อสารกับความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากจะท าให้กฎหมายที่ได้จัดท าขึ้นไม่มีคุณภาพและไม่ตรงกับบริบทของสังคมแล้ว ยังส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นของประชาชนในรัฐบาลลดถอยลงอีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายของประเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของภาครัฐ คือการสื่อสารกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการกระบวนการปรับปรุงและจัดท ากฎหมาย เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐให้แก่ประชาชน เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  
และประชาชนในการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายของประเทศ  
      ๒.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย 
   การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment 
หรือ RIA) เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (Ex-post Evaluation) นั้น จะเห็น
ได้ว่าการจัดท า RIA เป็นงานหลักส าหรับส านักงาน RRO ในการพัฒนาคุณภาพกฎหมาย เนื่องจาก 
เป็นกระบวนการกรองกฎหมายที่จัดท าขึ้นใหม่ให้มีเฉพาะเท่าที่ จ าเป็นและมีคุณภาพ ในส่วนของ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นจะเป็นการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพกฎหมายที่มีอยู่  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
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ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถกลั่นกรองกฎหมายที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ภาระงานที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก็จะ 
ลดน้อยลง  อย่างไรก็ตาม ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นแตกต่างกับสาธารณรัฐเกาหลี
ค่อนข้างมาก โดยประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของการปฏิรูปกฎหมาย การด าเนินการในส่วนของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่จึงควรเป็นงานหลัก 
ของรัฐบาลไทยควบคู่ไปกับการออกแบบกระบวนการในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย  
ส าหรับวิธีการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและสูตรในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
ของสาธารณรัฐเกาหลีนั้น ในระยะแรกรัฐบาลและส านักงาน RRO ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของ OECD เป็นส่วนใหญ่  แต่หลังจากได้มีประสบการณ์และพบเจออุปสรรคในการด าเนินงานตาม  
วิธีดังกล่าวแล้ว  ส านักงาน RRO ร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ KDI และ KIPA จึงได้พัฒนาต่อยอด 
จากข้อเสนอแนะของ OECD อย่างต่อเนื่องมาจนในปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลีจึงได้คิดค้นกระบวนการ
และวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเป็น  
ของตนเอง ภายใต้แนวคิดของการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
ให้เหมาะสมกับวิธีการท างานของหน่วยงานของรัฐและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
มากที่สุด 
  เมื่อมีการจัดท ากฎหมายหรือวางแผนนโยบาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
และส านักงาน RRO ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในประเทศ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ  คณะผู้แทนฯ ในการประชุมครั้งนี้จึงมีข้อแนะน าว่า 
ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น คือ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ และการกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยรัฐบาลควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการมุ่งพัฒนาคุณภาพกฎหมายของประเทศต่อไป 
 

๓. บทบาทในการปฏิรูปกฎหมายของสถาบันวิจัยกฎหมายแห่งประเทศเกาหลีใต้ 
(Korea Legislation Research Institute (KLRI)) 
      สถาบันวิจัยกฎหมายแห่ง (KLRI) เป็นสถาบันวิจัยนโยบายระดับชาติของรัฐบาล 
ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะรวบรวมและจัดการข้อมูล 
ด้านกฎหมายอย่างเป็นระบบและด าเนินการวิจัยทางวิชาชีพด้านกฎหมาย รวมทั้งให้ค าแนะน าและ  
ให้ความช่วยเหลือในการก าหนดนโยบายระดับชาติ นโยบายด้านกฎหมายและยกระดับการให้บริการ
ทางกฎหมาย  KLRI ได้จัดท าข้อเสนอด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเด็นนโยบายที่ร่วมสมัย
โดยอาศัยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการออกกฎหมายของ
ต่างประเทศ และจัดค าแปลภาษาอังกฤษของกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันของประเทศเกาหลี 
นอกจากนั้น KLRI ยังมุ่งเน้นความก้าวหน้าและโลกาภิวัตน์ของระบบการออกกฎหมายของเกาหลี  
นอกจากนี้ KLRI มุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนานโยบายด้านกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด  
กลยุทธ์ในระดับสากลของเกาหลี นอกจากนั้น KLRI ยังได้สนับสนุนการประกอบธุรกิจของเกาหลี 
ให้ขยายไปทั่วโลกด้วยการวิเคราะห์ระบบการออกกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา  
ทั้งนี้ภารกิจที่ส าคัญของ KLRI นั้น จะมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
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      (๑) ศึกษาวิจัยกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศเกาหลี รวมทั้ง
นโยบายเกี่ยวกับการออกกฎหมาย 
      (๒) รวบรวม จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการร่างกฎหมายทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ 
      (๓) ตีพิมพ์เผยแพร่และจัดหาเอกสารเกี่ยวกับเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมาย 
รวมทั้งความเป็นมาของกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับ 
      (๔) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะในการออกกฎหมาย การจัดท าประมวลกฎหมาย 
ของประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความเป็นมาของกระบวนการ
ออกกฎหมายของแต่ละประเทศ 
      (๕) ศึกษาวิจัยทางกฎหมายร่วมกับสถาบันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกับ
ระบบกฎหมาย และนโยบายในการออกกฎหมาย รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศมาเพ่ือการวิจัย 
      (๖) มอบหมายให้สถาบันวิจัยอ่ืนภายในประเทศหรือสถาบันวิจัยเฉพาะด้าน 
เป็นผู้ด าเนินการโครงการศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาวิจัยของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน 
      (๗) ด าเนินโครงการอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ KLRI 
 

๔. บทบาทในการปฏิรูปกฎหมายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้  
(The Federation Of Korea Industries (FKI)) 
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเกิดขึ้นจาก 
การรวมตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐมีการวางแผนและจัดท านโยบายฟ้ืนฟู
พัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ประเทศก าลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ าภายหลัง
สงครามเกาหลีสิ้นสุดลง  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ผลักดันให้เกิดนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออกของสาธารณเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1980 ซึ่งได้กลายมาเป็นนโยบายส าคัญ 
ที่ช่วยฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นจุดก าเนิดของบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Samsung 
และ Hyundai ในปัจจุบัน  ในตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีหลังจากการก่อตั้งนั้น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ของประเทศ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมให้ค าแนะน าและเสนอแนะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและ  
การพัฒนาแก่ภาครัฐอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  
ในการปฏิรูปกฎหมายนั้นได้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกัน
ก าหนดมาตรการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือรับมือกับผลพวงทางเศรษฐกิจอันเกิดขึ้นจากวิกฤตต้มย ากุ้ง  
นอกจากการปฏิรูปกระบวนการจัดท ากฎหมายโดยภาครัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแล้ว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ยังมีบทบาทส าคัญในการผลักดันโครงการ
ปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจ าเป็น หรือสร้างภาระแก่การด ารงชีวิตของประชาชน
เกินความจ าเป็น (โครงการ Regulatory Guillotine)  โครงการดังกล่าวสามารถลดจ านวนกฎหมาย 
ในสาธารณรัฐเกาหลีลงจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐ ฉบับ เป็นการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่มากเกินจ าเป็น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างบรรยากาศการลงทุนส าหรับนักลงทุนทั้งภายใน  
และภายนอกประเทศ  นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ยังจัดท าข้อเสนอนโยบายอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ต่อทั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRO)  
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และกระทรวงการร่างกฎหมาย (MOLEG) อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอให้ภาครัฐพัฒนาระบบ
สวัสดิการและประกันสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอดังกล่าวส่งผล
ให้ต้นทุนด้านสวัสดิการสุขภาพของภาคเอกชนลดน้อยลง ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยน น าจ านวน
ต้นทุนที่ลดลงนั้นไปพัฒนาธุรกิจของตนในส่วนอ่ืนได้  อย่างไรก็ดี แม้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีนั้นจะถูกนับ 
ว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลกซึ่งประสบความส าเร็จในการปฏิรูปกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตามผล
การศึกษาของ OECD  สภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกลับมองว่าสาธารณรัฐเกาหลียังคงมี
กฎหมายในหลาย ๆ ด้านที่ควรจะได้รับการทบทวนและพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าการปฏิรูป
กระบวนการออกกฎหมายของภาครัฐ โดยการก าหนดให้หน่วยงานผู้เสนอกฎหมายด าเนินการวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมายและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้องนั้นสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของกฎหมายให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ภาคเอกชนกลับมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ดัชนีชี้วัด “ความส าเร็จ” ซึ่งภาครัฐใช้ในการพัฒนากฎหมายในแต่ละด้านนั้นยังคง 
มีความชัดเจนไม่เพียงพอ  ภาคธุรกิจยังคงมีความรู้สึกว่าหน่วยงานของรัฐมักจะปฏิบัติตามกระบวนการ
ดังกล่าวตามหน้าที่เพ่ือเป็นพิธีเท่านั้น  สภาอุตสาหกรรมฯ จึงยังเห็นว่ายังคงมีกฎหมายและนโยบาย  
ของภาครัฐในหลาย ๆ ด้านที่ภาครัฐควรให้ความสนใจทบทวนและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ  
และพัฒนาประเทศต่อไป 
 

๕. บทบาทในการปฏิรูปกฎหมายของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ
เกาหลีใต้ (Korea Institute of Public Administration (KIPA)) 

     สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Institute of Public 
Administration : KIPA) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดท างานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบและการด าเนินงานในการบริหารรัฐกิจ การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย 
รวมทั้งการสนับสนุนแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ การด าเนินงานของ KIPA ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ด้วยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้แก่องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  
ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันดังกล่าวนี้ 

 
    

 
 



บทที่ ๕ 
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้* 

ประเทศเกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านการปฏิรูป
กฎหมาย โดยเมื่อพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์แล้ว แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายนั้น 
ได้มีพัฒนาการมาโดยล าดับประกอบกับความร่วมมือในการด าเนินการจากองค์กรของรัฐทุกภาคส่วน 
นอกจากนี้ กระบวนการการปฏิรูปกฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. บทน าเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
    ความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยของผู้น าประเทศ ในยุคแรกในสมัยของ
ประธานาธิบดี Kim Dae-Jung (ค.ศ. ๑๙๙๘-๒๐๐๓) มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่ปฏิรูปกฎหมายของประเทศ มีการออกกฎหมายก าหนดกรอบการท างานเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านการบริหารรัฐกิจ และน าหลักการ Regulatory Guillotine มาใช้ในการปฏิรูปกฎหมาย ต่อมา 
ในสมัยของประธานาธิบดี Roh Moo-Hyun (ค.ศ. ๒๐๐๓-๒๐๐๘) มีการแยกส่วนการท างานเฉพาะด้าน 
โดยเกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการก าหนดแผนการปฏิรูปกฎหมาย ในช่วงนี้มีการริเริ่ม  
น าระบบการจัดการที่ เรียกว่า Regulatory Stock Management System มาใช้ มีการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และปรับปรุงกฎหมายที่ซ้ าซ้อนกัน  ในสมัย
ของประธานาธิบดี Lee Myung-Bak (ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๓) มีการแยกส่วนการท างานเฉพาะด้าน 
เพ่ิมมากขึ้น โดยมีการด าเนินการตามแผนความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการปฏิรูปกฎหมาย 
และมีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการแข่งขันของประเทศ มีการด าเนินการด้านการปฏิรูปกฎหมาย  
ที่ส าคัญ ได้แก่ การน าหลักการทบทวนกฎหมายที่เรียกว่า Sunset Clause มาใช้ มีการคิดค้นระบบ 
การให้ข้อมูลด้านกฎหมาย (Regulation Information System : RIS) และ Temporary Regulatory 
Relief (TRR)  จนกระทั่งในสมัยของประธานาธิบดี Park Geun-Hye (ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๗) มีการแยกส่วน
การท างานเฉพาะด้านเพ่ิมมากขึ้นอีก คือ ความร่วมมือระดับสูงระหว่างรัฐกับเอกชนในการก าหนด
แผนการปฏิรูปกฎหมาย มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านการลงทุนทางอุตสาหกรรมใหม่ (Emerging Industry) ในยุคนี้มีการด าเนินการ 
ด้านการปฏิรูปกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ น าหลัก Cost-in Cost-out มาใช้ มีหลักการปฏิรูปกฎหมาย 
ที่เรียกว่า Sinmungo (การตีกลองร้องทุกข์) และปรับปรุงกฎเกณฑ์ของรัฐบาลท้องถิ่นให้ทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 

*สรุปข้อมูลโดยนายสุนทร  เปลี่ยนสี นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายประมวลกฎหมาย
กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และนายอภิชัย  กู้เมือง นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ กองพัฒนากฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๒. ทิศทางนโยบายของการออกกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
    ทิศทางนโยบายของการออกกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้นั้นจะมีหลักการส าคัญ 

ที่จะน าไปสู่การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้ได้กฎหมายที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีหลักการส าคัญ ๒ ประการ คือ  
(ก) ขจัดกฎเกณฑท์ี่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
(ข) บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณ 

และสุขภาพของประชาชน 

๓. กลยุทธ์และเครื่องมือส าหรับการปฏิรูปกฎหมาย 
    กลยุทธ์และเครื่องมือส าหรับการปฏิรูปกฎหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 

ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมาย และหลักการที่ใช้ในการปฏิรูป
กฎหมาย 

๓.๑ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมาย 
 องค์กรปฏิรูปกฎหมายอาจแบ่งได้ ๔ ระดับ คือ 
(ก) ระดับประธานาธิบดี โดยมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการปฏิรูป

กฎหมาย 
(ข) ระดับนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมรัฐมนตรีย่อยเก่ียวกับการปฏิรูป

กฎหมาย และมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Committee : RRC) 
(ค) ระดับรัฐบาลกลาง โดยมีองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน  

ที่เรียกว่า Public-Private Joint Advancement Initiative มีส านักงานการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory 
Reform Office : RRO) ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการการลงทุนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมใหม่ (Investment Committee on the Emerging Industry) 

(ง) ระดับภูมิภาค โดยหน่วยงานจากการปกครองส่วนกลางและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๒ หลักการส าคัญท่ีใช้ในการปฏิรูปกฎหมาย 
หลักการส าคัญที่ใช้ในการปฏิรปูกฎหมาย จะมีสาระส าคัญ ๕ ประการ ได้แก ่
(๑) ระบบการจัดทะเบียนกฎหมาย (Regulatory Registry System) 
(๒) หลักการ Regulatory Information Portal 
(๓) หลักการ Sinmungo หรอื Regulatory Petition 
(๔) การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย Regulatory Impact 

Analysis 
(๕) หลักการ Cost-in, Cost-out (CICO) 

๔. กระบวนการที่ส าคัญในการปฏิรูปกฎหมาย 
    ในกระบวนการตรากฎหมายจะมีกระบวนการย่อยที่จะต้องกระท า เพ่ือให้ได้

กฎหมายที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการย่อยส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
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    (๑) การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) 
จะต้องกระท าตั้งแต่ในชั้นการจัดท าร่างกฎหมายก่อนการการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย จะต้องมี
การจัดท าค าชี้แจงการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย มีการวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมาย  
โดยน าหลักการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น หลักการ CICO และต้องมีการทบทวนโดยคณะกรรมการ
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการมีกฎหมาย (Regulatory Cost) และผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของธุรกิจ SMEs อีกด้วย 

    (๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) 
จะมีขึ้นเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรภาคประชาชนแล้ว 
คณะกรรมการ RRC จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และจะมีการด าเนินการจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Public Consultation) จากนั้นจะมีการประเมินผลเบื้องต้น 
ซึ่งหากผลการประเมินเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบน้อยจะให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าการประเมิน
กฎหมายนั้นต่อไปเอง แต่หากเห็นว่าเป็นกฎหมายส าคัญที่มีผลกระทบมาก เช่น มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจมากกว่า ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป กระทบต่อประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนขึ้นไป หรืออาจ
ท าให้เกิดการเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า กรณีเหล่านี้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าการทบทวนและเสนอแนะผลการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายนั้นเอง 

๕. การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
  ๕.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) หมายความว่า เป็นกระบวนการที่จัดเป็นเครื่องมือและเป็นกระบวน
การตัดสินใจส าหรับผู้มีอ านาจตัดสินใจทางการเมืองในการก าหนดว่าจะออกกฎหมายอย่างไรเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะ  ทั้งนี้  กฎหมายภายในของประเทศเกาหลีใต้ได้ก าหนดถึง
แนวความคิดของการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไว้ในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร (Framework Act on Administrative Regulations 
1997) โดยก าหนดให้การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจะกระท าขึ้นเพ่ือคาดการณ์ 
และวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวันของประชากร สังคม เศรษฐกิจ การบริหาร
บ้านเมือง และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ด้วยการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและเป็นวิทยาศาสตร์ การด าเนินการ
ดังกล่าวก่อเกิดมาตรฐานซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการบ่งชี้ถึงความถูกต้องเหมาะสมของกฎหมาย 

    ๕.๒ กระบวนการและขั้นตอนที่ส าคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมาย 

กระบวนการในการจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact 
Analysis and Independent Examination) 

โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ 
ฝ่ายบริหารฯ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายที่จะเสนอ
และจัดท ารายงาน โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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 ความจ าเป็นในการตราหรือแก้ไขกฎหมาย
 ความเป็นไปได้ในการบรรลุจุดประสงค์ของกฎหมาย
 วิธีการอ่ืนในการบรรลุจุดประสงค์ของกฎหมาย และความทับซ้อน

กับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
 ผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 มีการจ ากัดการแข่งขันหรือไม่
 ความเป็นกลางและความชัดเจนของกฎหมาย
 องคก์ร บุคลากร และงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมาย
 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินการทางแพ่ง ขั้นตอนการด าเนินงาน และสาระ

ส าคัญอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมหรือไม่
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ของกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปทราบและมีการน าความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบไปพิจารณา 
รวมถึงก าหนดหัวข้อ ขอบเขต วิธีการ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระต่อไป 

๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Public Consultation) 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ 

ฝ่ายบริหารฯ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมายต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
จากหน่วยงานบริหารราชการ ภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย สถาบันวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่น ๆ 
ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การเปิดรับฟังความคิดเห็นทางสื่อสารสนเทศ หรือการท า
ประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

๑.๓ ขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย 
ในการท าการการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย แยกพิจารณา

เป็นล าดับขั้นตอนได้ดังนี้ 
     (๑) วิเคราะห์ความจ าเป็นของการออกกฎหมายและทางเลือก 

ในขั้นตอนนี้จะมีการจ ากัดความสภาพปัญหาซึ่งเป็นภยันตรายหรือ
ความเสียหายของสังคม โดยจะต้องมีการจ ากัดความที่ชัดเจนและแจกแจงสภาพปัญหาดังกล่าว 
ว่ามีอะไรบ้าง ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และแสดงเหตุผลได้ว่าเหตุใดปัญหาดังกล่าว  
จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอันสมควรต้องมีกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหานั้น  นอกจากนี้ ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุ
ของปัญหาที่ซ่อนอยู่คืออะไร เช่น ความล้มเหลวของการตลาด นโยบาย หรือความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด 
จากนั้นจะต้องมีการให้เหตุผลความจ าเป็นที่รัฐบาลต้องเข้ามาด าเนินการในเรื่องนี้ โดยมีข้อมูลสถิติ  
ที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง 

     (๒) วิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมาย 
ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ในการตรากฎหมาย 

และเลือกใช้วิถีทางที่ดีที่สุด โดยมีการจ าลองสถานการณ์ว่าหากรัฐไม่ด าเนินการอย่างไรเลย ผลที่จะ
เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หากใช้ทางเลือกที่รัฐมนตรีต้องการ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร และทางเลือกอ่ืน
ทั้งการตราและไม่ตรากฎหมาย ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ถึงมูลเหตุจูงใจ ความเคลื่อนไหวของสังคม การตรา
กฎหมายใหม่ หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ 
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     (๓) วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 
ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการตรากฎหมาย 

กล่าวคือ กฎหมายที่จะตราขึ้นต้องเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้จ ากัดความไว้ 
ต้นทุนของการออกกฎระเบียบต้องน้อยกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจ 
SMEs และความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อีกทั้งต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีที่ใกล้เคียง
กัน ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในสถาบันระหว่างประเทศ ประเทศหลักที่พัฒนาแล้ว และกรณีที่คล้ายคลึงกัน
ภายในประเทศ นอกจากนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost-Benefit Analysis) 
โดยต้องมีการก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ก าหนดถึงผลได้ผลเสีย และมาตรการที่จะว่า
น ามาใช้ 

     (๔) วิเคราะห์การบังคับใช้และสรุปผล 
ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการก าหนดแผนการประเมินผลการบังคับใช้

กฎหมาย โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นและเงื่อนไขของการมีกฎหมาย
ดังกล่าว 

     (๕) ระบบ Korean E-RIA 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดให้มีระบบการจัดท า 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย โดยท างานผ่านเว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Web based online) ทดแทนการใช้คู่มือแบบเก่าในการด าเนินการประเมินผลกระทบในการตรา
กฎหมาย  ในการนี้ หน่วยงานที่จะตรากฎหมายต้องเข้าไปกรอกข้อมูลซึ่งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายทางเว็บไซต์ในระบบเครือข่ายดังกล่าว โดยมีศูนย์  
การวิจัยการออกกฎหมาย (Regulatory Research Center) ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลดังกล่าว 

    ๕.๓ การวิเคราะห์ความจ าเป็นของกฎหมายโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
โดยที่มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ

ฝ่ายบริหารฯ ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะไม่สามารถตรากฎหมายได้หากไม่ผ่ านการพิจารณา
ของคณะกรรมการปฏิรูปกกฎหมาย (RRC) และหน่วยงานของรัฐจะต้องส่งผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการฯ ให้กระทรวงกฎหมายของรัฐบาล (Ministry of Government Legislation: MOLEG) 
เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นด้วย  นอกจากนี้ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
คณะกรรมการ RRC จะต้องตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมายภายใน ๔๕ วัน หรือ ๖๐ วัน (กรณีมี 
การขยายเวลา) รวมทั้งพิจารณาว่าการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระตามมาตรา ๗ เป็นไปอย่างเหมาะสม
หรือไม่ กรณีมีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ อาจขอให้หน่วยงานยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ได้  และหากจ าเป็นคณะกรรมการฯ สามารถเสนอแนะให้หน่วยงานดังกล่าวถอนการเสนอ  
ร่างกฎหมายหรือปรับปรุงร่างกฎหมายได้ และให้หน่วยงานปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าว เว้นแต่  
มีเหตุผลพิเศษเท่านั้น  อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วย อาจเสนอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาใหม่อีกครั้งก็ได ้

๖. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
    โดยที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ 

ฝ่ายบริหารฯ ก าหนดให้กฎหมายจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับเท่าที่จ าเป็นในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และก าหนดระยะเวลาใช้บังคับไม่เกิน ๕ ปี โดยให้หน่วยงานจะต้องยื่นเรื่องไปที่
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คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมายเป็นเวลา ๖ เดือน ก่อนระยะเวลา
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงว่าจ าเป็นจะต้องมีการต่อระยะเวลาหรือไม่ โดยต้องยื่นเอกสารตามมาตรา ๑๐ 
ดังตอ่ไปนี้ 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย
 ความเห็นจากการตรวจสอบของหน่วยงานอิสระ
 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ

กรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไป ให้กฎหมายสิ้นสุดการใช้บังคับ 
ทั้งนี้ มาตรา ๑๘ ก าหนดให้คณะกรรมการ RRC สามารถตรวจสอบความจ าเป็นของ

กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วก็ได้ กรณีได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลใดก็ตามว่า
สมควรมีการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย  นอกจากนี้มาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙-๒ 
ยังก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมายทุกปีและส่งผล 
การตรวจสอบมายังคณะกรรมการฯ รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาใช้บังคับที่ก าหนดในกฎหมายทุกปี  
อีกด้วย ประกอบกับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก าหนดให้คณะกรรมการฯ 
สามารถก าหนดขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบความจ าเป็น 
ของกฎหมายเป็นกรณีพิเศษในแต่ละปี รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบความจ าเป็น และอาจ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการได้หากเห็นว่าจ าเป็น จากนั้นจึงแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบ  
เพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ และด าเนินการตามแผนงาน 
และเมื่อหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนงานแล้วให้คณะกรรมการรวบรวมแผนงานและรายงาน  
ต่อประธานาธิบดีต่อไป 



บทที่ ๖ 
สรุปผลการประชุมทางวิชาการ 

ระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ 
และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ* 

โดยที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KDI) และองค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) 
ได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาธรรมาภิบาลในการวางกฎระเบียบของภาครัฐ 
(Improving Regulatory Governance) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
แห่งประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งเป็นผลการศึกษา
ร่วมกันของ KDI และ OECD 

การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ 
๑. การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment – RIA) 
๒. การประเมินผลของการใช้กฎหมาย (Ex-post Evaluation) 
๓. การให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม (Stakeholder Engagement) 
๔. การก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลของการวางกฎระเบียบของภาครัฐ (Regulatory 

Oversight) 
ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีผู้น าเสนอผลงาน ๒ - ๓ ท่าน โดยหลังจากที่ได้น าเสนอ 

ผลงานแล้ว มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการตั้งค าถามและการสนธนาระหว่างผู้ร่วมอภิปราย 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) 
การประชุมทางวิชาการในส่วนนี้มีผู้น าเสนอผลงานจ านวน ๒ ท่าน คือ Mr. Nick 

Malyshev หัวหน้าฝ่ายนโยบายว่าด้วยกฎหมาย แผนกธรรมาภิบาลของภาครัฐ องค์การเพ่ือความร่วมมือ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) และ Dr. Jongyearn LEE ผู้อ านวยการแผนกการวิเคราะห์และประเมิน 
ศูนย์ว่าด้วยการศึกษากฎระเบียบ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KDI) โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑.๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 
การสร้างความมีธรรมาภิบาลในการออกกฎหมายนั้น รัฐอาจใช้มาตรการต่าง ๆ 

เช่น การให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วม (Communication, Consultation, Engagement) การก ากับ
ดูแลหน่วยงานที่ออกกฎหมาย (Regulatory Oversight) การประเมินผลการใช้กฎหมาย (ex-post 
evaluation) การปรับโครงสร้างองค์กรที่มีส่วนในกระบวนการออกกฎหมาย (Organization of regulatory 
agencies) การตรวจสอบกฎหมายโดยฝ่ายปกครองและศาล (Administrative and Judicial Review) 
การเสริมสร้างความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎที่ดี (Regulatory management 
capacity at subnational level) หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาความมีธรรมาภิบาล
ในการออกกฎหมาย (International Regulatory Cooperation) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment – RIA) เป็นหนึ่งในมาตรการที่กล่าวมา 

*สรุปข้อมูลโดยนายปรัชญา  เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษา
และวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) มีเป้าหมายเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอันเนื่องมาจากการออกกฎหมายดังกล่าว โดยการวิเคราะห์  
จะช่วยให้รัฐตัดสินใจเลือกออกกฎหมายที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดโดยก่อภาระค่าใช้จ่าย  
น้อยที่สุด  ทั้งนี้ การด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายจะส าเร็จได้ต้ องอาศัยองค์ประกอบ 
หลายประการ เช่น ผู้ปกครองรัฐควรแสดงความมุ่งม่ันที่จะจัดให้ มีการด าเนินการดังกล่าว 
(Commitments) รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐสนใจและใส่ใจที่จะด าเนินการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมายให้มีคุณภาพ ( Incentives) ควรสร้างแนวทางวิเคราะห์ผลกระทบของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ (home-grown) รวมถึงควรจัดให้มีหน่วยงาน
กลางท าหน้าที่ก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลของการออกกฎหมาย (Regulatory Oversight 
Bodies) 

การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย อาจด าเนินการได้อย่างน้อย ๕ ขั้นตอน 
ได้แก่ การชี้ปัญหา (Problem Definition) การหาทางเลือกอ่ืนในการแก้ปัญหา ( Identification of 
alternative regulatory options) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) การหาข้อสรุปเชิงนโยบาย 
(Identification of the preferred policy option) และ การติดตามประเมินผล (Provisions of monitoring 
and evaluation)  อย่างไรก็ดี พบว่ากระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายมีส่วนสร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรของรัฐ  ดังนั้น จึงควรเลือกด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality)  นอกจากนั้น ยังพบประเด็น
ปัญหาจากการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง ๆ อีกด้วย (Methodology Issues) 

๑.๒ การใช้หลักความได้สัดส่วนในการตัดสินใจเลือกท า RIA 
 เนื่องจากรัฐมีทรัพยากรของรัฐอยู่อย่างจ ากัดและการท าการวิเคราะห์

ผลกระทบของกฎหมายย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น ควรก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือเลือกว่าจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายฉบับใดและจะด าเนินการวิเคราะห์ละเอียด
เพียงไร เพ่ือให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรในการบริหารรัฐกิจได้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

หนึ่งในเกณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ได้คือหลักความได้สัดส่วน (Proportionality) 
โดยอาจใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะท าการวิเคราะห์กฎหมายฉบับใด (subject) และเลือกว่าจะท าการ
วิเคราะห์ละเอียดเพียงไร (scope) โดยตามหลักดังกล่าว หน่วยงานควรพิจารณาเลือกวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากเป็นล าดับแรก โดยรัฐควร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการวิเคราะห์ได้เต็มรูปแบบด้วย  ในทางกลับกัน ในกรณีของ
กฎหมายที่มีผลกระทบน้อย ก็อาจเว้นการวิเคราะห์ผลกระทบหรือน ามาด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ
ในภายหลัง รวมทั้งอาจด าเนินการวิเคราะห์แบบรวบรัดได้ 

ในปัจจุบันพบว่ามีประเทศที่ใช้หลักความได้สัดส่วนเพ่ือเลือกท าการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเกณฑ์การท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 
โดยให้ท าอย่างเต็มรูปแบบเฉพาะกรณีของกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่า ๑ พันล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ในส่วนของประเทศเกาหลี ใต้นั้น กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารเกือบทั้งหมด โดยยังไม่มีการก าหนดให้ใช้หลักความได้สัดส่วน 
ซึ่งมีส่วนท าให้รัฐต้องใช้ทรัพยากรเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์กฎหมายค่อนข้างมากทั้ง ๆ ที่อาจได้ผลลัพธ์  
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ที่ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานยังไม่ค่อยมีการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(quantitative analysis) และยังไม่มีการใช้การค านวณความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ (cost-benefit 
analysis) ในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเท่าท่ีควร 

๑.๓ ประเด็นปัญหาจากการใช้วิธีการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ 
(๑) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายที่ส าคัญเครื่องมือ
หนึ่ง คือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-Benefit Analysis – CBA)  อย่างไรก็ดี 
เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะที่จะน าไปใช้กับกฎบางประเภท เนื่องจากไม่สามารถตีค่าทุกอย่างเป็นมูลค่าเงิน 
(monetizability) หรือวัดค่าในเชิงปริมาณได้ (quantifiability)  นอกจากนั้น ยังพบว่าประเทศส่วนใหญ่ 
ใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพียงผิวเผินเท่านั้น 
อาทิ มีการแสดงให้เห็นเพียงว่าจะเกิดประโยชน์และค่าใช้จ่ายจากการใช้กฎอย่างไรบ้าง แต่ไม่มีการแสดง 
ให้เห็นว่าจะเกิดประโยชน์เป็นมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายหรือไม่ และยังไม่ค่อยพบการเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ของทางเลือกต่าง ๆ (Cost-effectiveness Analysis) 

(๒) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) – ผลกระทบในแง่สังคม 
 การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายควรต้องค านึงถึงผลกระทบอ่ืน ๆ  

ต่อสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่อาจวัดค่าเป็นมูลค่าเงินได้ด้วย โดยในประเทศเกาหลีใต้ได้ก าหนดให้ต้อง
พิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบของกฎหมายต่อการแข่งขันในตลาด ผลกระทบต่อ  
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อย่างไรก็ได้ 
ในทางปฏิบัติพบว่า การพิจารณาผลกระทบในด้านดังกล่าวจ ากัดอยู่เพียงการรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

(๓) การวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์หลากประเภท (Multi-criteria analysis – MCA) 
  การวิเคราะห์โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพพร้อมกัน
นั้น (เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (cost-benefit analysis) และการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสังคม (social impact analysis) ควบคู่กัน) มีข้อดีคือสามารถท าให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  
ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ดี การชั่งน้ าหนักโดยใช้เกณฑ์หลากประเภทอาจเปิดช่องให้มี 
การเลือกใช้ข้อมูลหรือเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตามธงที่ตั้งไว้ได้ (manipulation) และอาจส่งผลให้ผู้วิเคราะห์ให้น้ าหนักกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
น้อยเกินไปได ้

(๔) การวัดค่าของชีวิต 
 ในการท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายในประเทศเกาหลีนั้น  

ส านักประสานงานนโยบายของรัฐบาล (Office for Government Policy Coordination – OPC) 
ก าหนดให้หน่วยงานต้องน าค่าของชีวิตมาร่วมพิจารณาด้วย (Value of Statistical Life – VSL)  
โดยอาจมีวิธีค านวณได้หลายแบบ เช่น การค านวณแบบ Contingent Valuation Method (คนยอม
จ่ายเงินเท่าไหร่ เพ่ือรักษาชีวิตของตน) หรือการค านวณแบบ Human Capital Approach (ชีวิตที่อยู่
รอดได้ จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคตได้เท่าไหร่) รวมทั้งอาจน าค่าเสียรายได้ ค่าประกัน ค่ารักษาพยาบาล 
ฯลฯ มาประกอบเพื่อค านวณค่าของชีวิต (VSL) ได ้
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๑.๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย ควรด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรของรัฐ โดยอาจใช้หลักความได้สัดส่วนเป็นเกณฑ์วัดว่าควรวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมายเรื่องใด และควรท าการวิเคราะห์ละเอียดเพียงไร   ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายตั้งแต่ชั้นการวางแผนนโยบาย และควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์  
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ มิเช่นนั้นการวิเคราะห์กฎหมายก็จะมีประโยชน์น้อย  
หรืออาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือเพ่ือยืนยันนโยบายตามธงที่ตั้งไว้เท่านั้น 
 
  ๒. การประเมินผลของการใช้กฎหมาย (Ex-post Evaluation) 

การประชุมทางวิชาการในส่วนนี้ มีผู้น าเสนอผลงานจ านวน ๒ ท่าน คือ Mr. Filippo 
Cavassini ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) และ  
Dr. Yong Hyeon YANG ผู้อ านวยการแผนกวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KDI) 
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี ้

๒.๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการประเมินผลการใช้กฎหมาย 
การประเมินผลการใช้กฎหมายภายหลังจากที่ได้ใช้กฎหมายไประยะหนึ่งแล้ว  

(ex-post evaluation) เป็นมาตรการหนึ่ งที่ ใช้ ในการทบทวนกฎหมาย ( regulatory review) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินว่าได้ใช้กฎหมายให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้วหรือไม่ โดยนอกจาก
จะตรวจสอบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย (enforced and complied) หรือไม่
แล้ว ยังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ (efficiency) กล่าวคือ ทบทวนว่ากฎหมายนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนคิดเป็นมูลค่าแล้วมากกว่าก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายหรือไม่ รวมทั้งมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย (initial objectives) ว่ายังมีความเท่าทันต่อสถานการณ์หรือไม่ และมีทางเลือกอ่ืน 
(alternatives) ที่ดีกว่าเพ่ือให้ลุซึ่งวัตถุประสงค์หรือไม่ 

การประเมินผลการใช้กฎหมายเป็นมาตรการที่ส าคัญ  อย่างไรก็ดี หากน าไป
เปรียบกับมาตรการอ่ืน เช่น การท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย พบว่ายังมีการใช้มาตรการ
ประเมินผลการใช้กฎหมายอยู่น้อย จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการ
ประเมินผลการใช้กฎหมาย เช่น การให้ค าชมเชย การตักเตือน หรือการรายงานผลการด าเนินการ 
เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานใดได้ด าเนินการประเมินผลการใช้กฎหมายดีกว่า
หน่วยงานอ่ืน  ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมีทรัพยากรจ ากัด จึงไม่อาจด าเนินการประเมินผลการใช้กฎหมายกับ
กฎหมายทุกฉบับได้ จ าเป็นต้องเลือกว่าจะท าการประเมินกฎหมายฉบับใด และควรท าการประเมิน
ละเอียดเพียงไร  ทั้งนี้ ควรใช้หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญของกฎหมายที่จะน ามาประเมิน 

๒.๒ รูปแบบของการประเมินผลของการใช้กฎหมาย 
(๑) การทบทวนกฎหมายตามแนวหลักการ (Principle-based Review)  

เป็นรูปแบบการทบทวนกฎหมายที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้ โดยมีลักษณะเป็นการทบทวนกฎหมาย
หลายฉบับพร้อม ๆ กัน บนพ้ืนฐานของเป้าหมายนโยบายเดียวกัน  ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจถูกก าหนด
โดยภาครัฐหรืออาจเป็นข้อเสนอของกลุ่มประชาชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากกฎหมาย (Public Stock-take review) ก็ได้ เช่น นโยบายที่เสนอโดยกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนเพ่ือริเริ่มการพัฒนากฎหมายของเกาหลี (Joint Regulation Advancement Initiative) 
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หรือ ข้อเสนอของผู้ตรวจการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลี (SME Ombudsman) 
โดยในประเทศเกาหลีได้มีการทบทวนกฎหมายในรูปแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง อาทิ การพัฒนากฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ การพัฒนากฎระเบียบที่ส่งผลจ ากัดการเข้าถึง
ตลาดและมีผลเป็นการจ ากัดหรือลดการแข่งขันในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ หรือการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ 
การออกใบอนุญาตระหว่างช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๕ 

(๒) การจัดท าแผนเพ่ือออกกฎหมายและทบทวนกฎหมาย (Regulatory 
Planning and Review) เป็นการสร้างกระบวนการให้มีการประเมินผลของการใช้กฎหมายเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อด้อยของกฎหมาย รวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการพัฒนากฎหมาย  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในเกาหลีได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) ท าหน้าที ่
ออกแนวปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายของหน่วยงานรัฐทุก ๆ ปี โดยกระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว จัดท าแผนการปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเสนอ  
ต่อคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่คณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมขึ้นเป็นแผน  
การพัฒนากฎหมายกลางที่จะต้องน าเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่ปฏิบัติ 
ตามแผนดังกล่าว รวมทั้งต้องรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกปีอีกด้วย 

(๓) การก าหนดวันสิ้นสุดวันใช้บังคับของกฎหมาย (Sunset Rule) เป็นการก าหนด
ระยะเวลาใช้บังคับของกฎหมาย โดยเมื่อสิ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว อาจก าหนดให้กฎหมายสิ้นสภาพ 
หรือก าหนดให้ต้องทบทวนกฎหมายฉบับนั้นก็ได้ โดยในเกาหลีได้ก าหนดไว้ทั้งสองรูปแบบ กล่าวคือ 
มี Sunset Rule ที่มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมาย และ Sunset Rule ที่มีผลให้ต้องทบทวนกฎหมาย 

(๔) การทบทวนกฎหมายสืบเนื่องจากการร้องทุกข์ของประชาชน (Regulatory 
Reform Sinmungo – RRS) เป็นมาตรการทบทวนกฎหมายรูปแบบเฉพาะของเกาหลี ซึ่งเปิดให้
ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นข้อเรียกร้องผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตให้มีการทบทวนกฎหมายฉบับใด 
ฉบับหนึ่งได้ โดยเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องนั้นแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งคือส านักงานนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister’s Office - PMO) จะต้องด าเนินการส่งข้อเรียกร้องนั้นต่อไปให้หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องตัดสินใจภายใน ๑๔ วัน ว่าจะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวไปด าเนินการ 
หรือจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในระยะกลางและระยะยาว หรือจะปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อเรียกร้อง
ดังกล่าว  ทั้งนี้ หากหน่วยงานปฏิเสธข้อเรียกร้องในขณะที่ส านักงานนายกฯ (PMO) เห็นว่าเป็นข้อเรียกร้อง 
ที่สมเหตุสมผล ส านักงานนายกฯ (PMO) ก็อาจเสนอให้หน่วยงานดังกล่าวชี้แจงเหตุผลของการปฏิเสธ
โดยละเอียด รวมถึงให้เสนอทางเลือกอ่ืน และท้ายที่สุดส านักงานนายกฯ (PMO) ก็อาจเสนอให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายของเกาหลี (Regulatory Reform Committee – RRC) พิจารณาข้อเรียกร้องนั้นโดยตรงได้ 

(๕) การก าหนดให้ทบทวนยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายอ่ืนในกรณีที่จะออก
กฎหมายใหม่ (Cost-in Cost-out – CiCo) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระดับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
กับประชาชนไม่ให้สูงขึ้นในภาพรวม โดยมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอ
กฎหมายใหม่ต้องท าการทบทวนกฎหมายเดิมเสียก่อน เพ่ือหาว่าจะสามารถยกเลิกหรือปรับปรุงกฎ
หมายฉบับใดเพ่ือให้มีผลเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ เดิมได้ โดยการท า Cost- in Cost-out 
ในเกาหลีนั้น จะใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อยู่ภายใต้กฎนั้นโดยตรง (direct cost 
and benefit) มาพิจารณา ซึ่งมีข้อเสียคืออาจท าให้มองข้ามประโยชน์หรือภาระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นได้ 
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๓. การให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม (Stakeholder Engagement) 
การประชุมทางวิชาการในส่วนนี้มีผู้น าเสนอผลงาน จ านวน ๓ ท่าน คือ Mr. Filippo 

Cavassini ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) Ms. 
Winona Bolislis นักวิเคราะห์นโยบาย ฝ่ายนโยบายกฎระเบียบภาครัฐ องค์การเพ่ือความร่วมมือ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) และ Professor Wonhyuk LIM, อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KDI) โดยสามารถสรุปการบรรยายในส่วนของ Prof. Wohnyuk LIM 
ได้ดังนี้ 

๓.๑ หลักคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม 
การให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม หรือ Stakeholder 

Engagement หมายถึง การให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบายของภาครัฐ ซึ่งจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง 
(Parcipatory Model of Government) 

แม้ว่ากระบวนการให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายภาครัฐจะยังไม่แพร่หลายในประเทศที่มีการปกครองแบบผู้แทน (Delegated Model of 
Government) แต่ปัจจุบันเริ่มมีเสียงเรียกร้องในประเทศเหล่านี้ให้รัฐบาลมีความเปิดกว้างยิ่งขึ้น (Open 
Government) กล่าวคือ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
โดยต้องมีความโปร่งใสในกระบวนการก าหนดนโยบาย (transparency) ต้องอ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง (accessibility) รวมถึงต้องตอบสนองต่อความต้องการและแนวคิด
ใหม่ ๆ ของประชาชนด้วย (responsiveness) 

อย่างไรก็ดี แม้การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายภาครัฐ
โดยตรงจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
แต่การด าเนินการดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาถึงประเด็นปัญหาให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการดังกล่าว  ประเด็นความชอบธรรมของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
ดังกล่าว  หรือประเด็นความเห็นต่างระหว่างเสียงส่วนใหญ่ในหมู่ประชาชนกับข้อชี้แนะของนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ 

(๑) ประเด็นความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (cost and benefit) ของการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายภาครัฐ  โดยหลักควรต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม  ซึ่งการจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น อาจท าได้ 
โดยการช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลบนพ้ืนฐานของข้อมูล
และค าชี้แนะของผู้ เชี่ยวชาญ โดยการพัฒนาทักษะของหน่วยงานผู้ เสนอนโยบายให้สามารถ  
จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจต้อง 
น าเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบเขตของ “ผู้ได้รับผลกระทบ” ในแต่ละ
กรณีด้วย โดยหากเป็นนโยบายหรือเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก เช่น การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ก็อาจต้องจ ากัดกรอบของผู้ได้รับผลกระทบให้แคบลง เนื่องจากการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางจนเกินไปอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
จากการจัดให้มีกระบวนการดังกล่าวได้ 
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(๒) ประเด็นความชอบธรรม รัฐควรสร้างหลักประกันว่ากระบวนการมีส่วนร่วม
จะไม่ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายตามธงที่ตั้งไว้ (manipulation) รวมถึง 
มิให้น ากระบวนการดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มนายทุน แทนการรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วม (policy capture)  ดังนั้น รัฐควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
มีความรัดกุมและโปร่งใส (due process and transparency) และควรมีการวางหลักเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพของการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน (enforcing quality standards) 

ในกรอบของประเด็นนี้ รัฐยังต้องค านึงถึงกรณีที่กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้ 
ต่อต้านมีขีดความสามารถในการรวมกลุ่มก้อนไม่เท่ากันอีกด้วย (equitable power of voice) (มุมมอง 
ของเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือ political economy) เพราะลักษณะดังกล่าวอาจท าให้ผลจากการมี
ส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ เช่น กรณีของนโยบายส่งเสริ ม 
ให้มีการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ แต่เนื่องจากผู้บริโภคไม่อาจรวม 
กลุ่มกันได้ดีเท่าผู้ประกอบธุรกิจ ที่มักมองนโยบายส่งเสริมการแข่งขันว่าเป็นอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจ  ดังนั้น เมื่อจัดให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว 
อาจได้ผลที่มีแนวโน้มไปในทางต่อต้านนโยบาย เพราะกลุ่มต่อต้านมีการรวมตัวดีกว่านั่นเอง  ด้วยเหตุนี้
รัฐพึงวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบด้านเสมอ 

(๓) ประเด็นความเห็นต่างระหว่างเสียงส่วนใหญ่ในหมู่ประชาชนกับข้อชี้แนะ
ของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ นั้น รัฐจะต้องหาแนวทางลดปัจจัยที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว  
ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้น้ าหนักกับความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  นอกจากนั้น ผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องแสดงได้อย่าง
โปร่งใสว่าตนได้รับผลกระทบอะไร อย่างไร ประกอบกับต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดกลุ่มว่าปัจเจก
แต่ละบุคคลเข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง  ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน 
ที่ใช้กับประเทศอื่น ๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอด้วย 

๓.๒ รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
การจัดให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายภาครัฐ

นั้น อาจมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
แบ่งตามจ านวนผู้มีส่วนร่วม อาจแบ่งได้เป็น 
(๑) การให้มีส่วนร่วมอย่างแคบ เช่น การให้มีคณะกรรมการเพ่ือร่วมหารือกับ

ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรู้ในด้านที่เก่ียวข้อง หรือมีผลประโยชน์ 
(๒) การให้มีส่วนร่วมอย่างกว้าง เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ 
 แบ่งตามรูปแบบของการสื่อสาร อาจแบ่งได้เป็น 

(๑) การแจ้งประชาสัมพันธ์ (Notification) เป็นการสื่อสารทิศทางเดียวจึงไม่
อาจจัดว่าเป็นการให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้ 

(๒) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สื่อสารกลับมายังผู้ก าหนดนโยบายได้ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ แต่มีความสุ่มเสี่ยงว่ารัฐอาจเลือกฟัง  
เฉพาะด้านที่รัฐอยากฟัง หรือเป็นการรับฟังเพียงเพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนเท่านั้น (tick box) 
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(๓) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยจัดให้มีการอภิปรายและปรึกษา 
หารือเพ่ือหาแนวนโยบายที่จะใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม (Participation)  ทั้งนี้ ไม่ควรใช้การมี
ส่วนร่วมรูปแบบนี้แทนการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายของภาครัฐ ซึ่งยังเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในนโยบาย
ที่ก าหนดขึ้น (accountability) 

โดยรัฐอาจจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเสนอนโยบาย (Policy Initiation and Agenda Setting) ขั้นตอน
ออกแบบและพัฒนานโยบาย (Policy Development and Design) ขั้นตอนการบังคับใช้นโยบาย (Policy 
Implementation and Enforcement) หรือขั้นตอนการตรวจสอบและการตอบรับนโยบาย (Policy 
Monitoring and Feedback) 

๓.๓ กระบวนให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายในประเทศ
เกาหลี 

รัฐธรรมนูญของเกาหลี ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสองรูปแบบคือ กรณีท่ีต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของการท าประชาพิจารณ์ ได้แก่
กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณีที่ก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจท าประชาพิจารณ์ได้ ได้แก่ กรณีที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรณีการรักษาอธิปไตยของชาติ กรณีการรวมชาติ และกรณีอ่ืน ๆ 
ที่มีความส าคัญต่อความเป็นไปของชาติในอนาคต  

ในส่วนของนโยบายอ่ืน ๆ ทั่วไป ประเทศเกาหลีใต้ยังจัดให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายน้อยอยู่ และโดยมากเป็นลักษณะการให้มีส่วนร่วมอย่างแคบ 
กล่าวคือ จ ากัดการมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มผู้แทนผลประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ โดยในส่วนของรูปแบบการมี 
ส่วนร่วมนั้น ประเทศเกาหลีใต้ใช้รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชนน าโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม (Korean Chamber of Commerce and Industry) 
และส านักงานนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office - PMO) เพ่ือด าเนินการเสนอให้มีการปฏิรูป
กฎหมาย  

นอกจากนั้น ประเทศเกาหลียังจัดให้มีกระบวนการที่เรียกว่า Regulatory 
Sinmungo (ตีกลองร้องทุกข์) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ โดยเมื่อมีการเสนอมาแล้ว ส านักงานนายกฯ (PMO) จะต้องด าเนินการส่งข้อเรียกร้อง
นั้นต่อไปให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานนั้นต้องตัดสินใจภายใน ๑๔ วัน ว่าจะรับ 
ข้อเรียกร้องดังกล่าวไปด าเนินการ หรือจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในระยะกลางและระยะยาว 
หรือจะปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าว  ทั้งนี้ หากหน่วยงานปฏิเสธข้อเรียกร้องในขณะที่
ส านักงานนายกฯ (PMO) เห็นว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผล ส านักงานนายกฯ (PMO) ก็อาจเสนอ
ให้หน่วยงานดังกล่าวชี้แจงเหตุผลของการปฏิเสธโดยละเอียด รวมถึงให้เสนอทางเลือกอ่ืน และท้ายที่สุด
ส านักงานนายกฯ (PMO) ก็อาจเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของเกาหลี (Regulatory Reform 
Committee – RRC) พิจารณาข้อเรียกร้องนั้นโดยตรงได้ 

๔. การก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลในการวางกฎระเบียบของภาครัฐ (Regulatory 
Oversight) 

การประชุมทางวิชาการในส่วนนี้มีผู้น าเสนอผลงาน จ านวน ๒ ท่าน คือ Mr. Nick 
Malyshev หัวหน้าฝ่ายนโยบายว่าด้วยกฎหมาย แผนกธรรมาภิบาลของภาครัฐ องค์การเพ่ือความร่วมมือ
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และการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) และ Professor Wonhyuk LIM อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KDI) โดยสามารถสรุปการบรรยายได้ดังนี ้

๔.๑ หลักการส าคัญของก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลในการวางกฎระเบียบ 
ของภาครัฐ 

การพัฒนาธรรมาภิบาลในการวางกฎระเบียบของภาครัฐนั้น จ าเป็นต้องสร้าง
กระบวนการก ากับดูแล โดยควรจัดให้มีหน่วยงานจากส่วนกลางที่สามารถก ากับดูแลการวางกฎระเบียบ
ของภาครัฐได้ในทุก ๆ ด้านนโยบาย และควรก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวไว้ในกฎหมาย
ให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดให้มีหลักประกันความเป็นอิสระของหน่วยงานดังกล่าวจากอิทธิพล 
ทางการเมืองด้วย 

การก ากับดูแลธรรมาภิบาลในการวางกฎระเบียบของภาครัฐควรครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ดูแลคุณภาพของกระบวนการจัดท ากฎหมายให้มีธรรมภิบาล (scrutiny 
of process) 

(๒) รวบรวมข้อมูลจากประชาชนเพ่ือใช้พิจารณาว่ากฎหมายฉบับได้ควรมี 
การปรับปรุงหรือยกเลิก (scrutiny of substance) 

(๓) ปรับปรุงระบบการจัดท ากฎหมายให้มีธรรมาภิบาล (scrutiny of the system) 
(๔) สร้างให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการจัดท ากฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 

(coherence of the approach in the administration) 
(๕) จัดท าแนวปฏิบัติและข้อแนะน า รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่มีหน้าที่จัดท าร่างกฎหมาย (capacity building in the administration) 
๔.๒ การก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลของการวางกฎระเบียบภาครัฐในประเทศ

เกาหลีใต ้
๔.๒.๑ ระบอบการปกครองและกระบวนการเสนอกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดี
เป็นประมุขและผู้น าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ท าหน้าที่ก ากับ
และประสานนโยบายกระทรวงต่าง ๆ ถือเป็นผู้น าฝ่ายบริหารรองจากประธานาธิบดี มีคณะรัฐมนตรี  
(State Council) ท าหน้าที่พิจารณานโยบายต่าง ๆ โดยบางกรณีคณะรัฐมนตรีมีอ านาจตัดสินใจก าหนด
นโยบาย แต่ในบางกรณีมีเพียงหน้าที่ให้ค าปรึกษาประธานาธิบดีเท่านั้น และมีรัฐสภา (National 
Assembly) ท าหน้าที่ตรากฎหมาย (มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี)  

การตรากฎหมายระดับรัฐบัญญัติโดยรัฐสภานั้น สมาชิกรัฐสภาและ
รัฐบาลต่างมีอ านาจในการเสนอร่างรัฐบัญญัติสู่สภา (มาตรา ๕๒ แห่งรัฐธรรมนูญเกาหลี) โดยเมื่อรัฐสภา
พิจารณาร่างกฎหมายและมีมติเห็นชอบร่างรัฐบัญญัตินั้นแล้ว ก็จะส่งร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวให้ฝ่าย
บริหารเพ่ือให้น าไปประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ทั้งนี้ ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่เห็นด้วยกับรัฐบัญญัตินั้น  
ฝ่ายบริหารก็อาจใช้อ านาจคัดค้านร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวได้ (presidential veto)  โดยที่สุดแล้ว รัฐสภา 
ก็มีสิทธิในการยืนยัน (override) ให้ตรารัฐบัญญัติดังกล่าว  

ส าหรับการออกกฎของฝ่ายบริหารนั้น รัฐธรรมนูญเกาหลีได้แบ่ง
ประเภทของกฎออกเป็น กฤษฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree - มาตรา ๗๕ แห่งรัฐธรรมนูญ
เกาหลี) และกฎกระทรวง (Prime Minister’s or Ministerial Decree - มาตรา ๙๕ แห่งรัฐธรรมนูญ
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เกาหลี) ซึ่งกฎทั้งสองรูปแบบจะออกได้ก็ต้องมีบทอาศัยอ านาจในรัฐบัญญัติหรือในกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบดีแล้วแต่กรณี โดยการออกกฎเหล่านี้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งไม่ต้องเสนอให้รัฐสภา
พิจารณา  อย่างไรก็ดี กฎหมายได้ก าหนดกลไกให้รัฐสภาสามารถทักท้วงได้ในกรณีที่ฝ่ายบริหารออกกฎ
เกินอ านาจที่รัฐบัญญัติก าหนดไว้ (มาตรา ๙๒-๒ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา) 

นอกเหนือจากขั้นตอนในการออกกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แล้ว ยังมีขั้นตอนการตรวจร่างกฎหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย 
แนวทางการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร (Framework Act on Administrative Regulations – 
FAAR) ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับการออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร  ดังนั้น ในกรณีของรัฐบัญญัติ
ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภาหรือในกรณีกฎของฝ่ายบริหาร เมื่อหน่วยงานต้นเรื่องได้ร่างกฎหมาย
หรือกฎนั้นแล้ว ก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอน 
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปราบปรามการทุจริต ขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของฝ่ายบริหาร ขั้นตอนการปรึกษาพรรครัฐบาล ขั้นตอนการประกาศให้ประชาชนทราบถึงแผนการที่
จะออกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์ร่างกฎหมาย (RIA) และขั้นตอนการตรวจร่างกฎหมาย
โดยกระทรวงการร่างกฎหมาย (MOLEG) โดยเมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จึงจะสามารถน าร่างรัฐบัญญัติ
หรือร่างกฎดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเพ่ือให้ผู้มีอ านาจเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้ 

๔.๒.๑ การก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลของการวางกฎระเบียบภาครัฐ 
 มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ 

ฝ่ายบริหาร (FAAR) ก าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Committee – 
RRC) ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการปฏิรูปกฎหมายและก ากับดูแลความมีธรรมาภิบาลของการวาง
กฎระเบียบภาครัฐ  อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบและหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องวิธีการสรรหากรรมการโดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดี ซึ่งยังไม่มีความยึดโยงกับประชาชน
อย่างเพียงพอ และยังขาดกระบวนการตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการฯ โดยอาจแก้ปัญหาได้ด้วย
การก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นไม่ตรงกับความเห็นของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
คณะกรรมการฯ ต้องเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ พร้อมความเห็นของหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของ 
ฝ่ายบริหาร (FAAR) ก าหนดไว้เพียงอ านาจในการตรวจพิจารณาร่างฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยปัจจุบัน
ยังไม่มีกฎหมายก าหนดให้ตรวจพิจารณาความมีธรรมาภิบาลของร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา 
แม้จะพบว่ากฎหมายระดับรัฐบัญญัติของเกาหลีส่วนมากจะเป็นกฎหมายที่ได้รับการเสนอโดยสมาชิก
รัฐสภาก็ตาม 

ในส่วนของการท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) นั้น 
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร (FAAR) ก าหนดให้
หน่วยงานผู้เสนอร่างกฎหมายต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพ่ือเผยแพร่  
ต่อสาธารณะและเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) โดยรายงานดังกล่าวต้องประกอบไปด้วย
เหตุผลของร่างกฎหมาย (rationale) การพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ (alternative means) การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (cost and benefit analysis) และการพิจารณาความได้สัดส่วน 
และประสิทธิภาพ (proportionality and effectiveness) เป็นอาทิ  อย่างไรก็ดี พบว่าหน่วยงานของ
เกาหลียังขาดทรัพยากรบุคคลที่จะท าการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
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โดยการวิเคราะห์ผลกระทบนั้นก็มักไม่ได้รับความส าคัญตั้งแต่ชั้นการวางแผนนโยบาย และมักขาด
ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และไม่มีการกล่าวถึงทางเลือกอ่ืน ๆ อีกด้วย 

นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว 
รัฐบาลเกาหลีใต้ยังวางแนวทางให้มีการควบคุมการออกกฎหมายแบบพลวัต (dynamic) โดยก าหนดให้
ต้องมีการยกเลิกกฎระเบียบเดิมบางส่วน เพ่ือชดเชยกับภาระที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกฎระเบียบ  
ที่จะออกใหม่ (Cost-In Cost-Out Approach) โดยในการพิจารณาตามแนวทางนี้ ต้องน าภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในหนึ่งปีจากกฎแต่ละฉบับ (Equivalent Annual Net Cost 
to Business – EANCB) มาเป็นฐานในการคิด มิใช่เพียงยกเลิกจ านวนกฎระเบียบเดิมให้เท่ากับจ านวน
กฎระเบียบที่จะออกใหม่เท่านั้น  อย่างไรก็ดี ยังไม่แน่ชัดว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินการตามแนวทางนี้มากน้อยเพียงไร 

๔.๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การก ากับดูแลความเป็นธรรมภิบาลของการวางกฎระเบียบภาครัฐนั้นจะต้อง 

มุ่งพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย มิใช่มุ่งเพียงการลดปริมาณกฎหมายเท่านั้น โดยควรจัดให้มีกระบวนการ
เพ่ือสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในการออกกฎหมายให้ครอบคลุมกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เสนอและออกโดยรัฐสภา นอกจากนั้น ต้องจัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานรัฐมีเพียงพอที่จะสามารถ
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดธรรมาภิบาลในการออกกฎหมายได้  นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุม
การออกกฎหมาแบบพลวัต (Cost-In Cost-Out Approach)  กระทรวงต่าง ๆ ควรด าเนินการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในหนึ่งปีจากกฎที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญองกฎหมายและจัดกลุ่มหมวดหมู่กฎระเบียบในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมการออกฎหมายแบบพลวัตได้ต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
 

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลใีต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 



34 



35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 
 

รายนามคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

รายนามคณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
ในหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง 

๑. นายดิสทัต โหตระกิตย์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๓. นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 
๔. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
๕. นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กระทรวงคมนาคม 
๖. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สศช. 
๘. นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๙. นายชูชัย อุดมโภชน ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
๑๐. นายทศพร นุชอนงค์  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
๑๑. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร ์ อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ ๒ ส านักงานอัยการสูงสุด 
๑๒. นางธิดา พัทธธรรม  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 
๑๓. พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๔. นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณชิย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๕. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๑๖. พันต ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
๑๗. พลต ารวจตรี พรชัย ขันตี  รองผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๑๘. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑๙. พลเรือตรี ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์  ผู้ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒๐. นางรวีวรรณ ภรูิเดช  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๒๑. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี 
๒๒. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 
๒๓. นายวัลลภ นาคบัว  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 
๒๔. พลต ารวจตรี วัลลภ ประทุมเมือง รองผู้บัญชาการ ส านักงานก าลังพล 
๒๕. นายวิชัย คงรัตนชาติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
๒๖. นายวิทยา ยาม่วง  ทีป่รึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ า กระทรวงคมนาคม 
๒๗. นายสมชัย มาเสถียร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๘. นางสมฤดี ธัญญสิริ  รองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 
๒๙. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๓๐. นายสิทธิพร เศาภายน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๓๑. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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๓๒. นายสุรพล ชามาตย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
๓๓. นายโสภณ สุวรรณรัตน ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 
๓๔. นายอภิจิณ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
๓๕. นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี  ที่ปรึกษาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 
๓๖. นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ  กรรมการร่างกฎหมายประจ า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓๗. นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
๓๘. ร้อยต ารวจโท อุทัย อาทิเวช  อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด 
๓๙. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

๑. นางสาวกมลกานต์ ศรสุวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๒. นายสุนทร เปลี่ยนส ี  นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
๓. นายอภิชัย กู้เมือง  นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
๔. นางสาวคนึงนิจ แซ่เฮง  นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
๕. นางสาวปัทมา วะรินทร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
๖. นางสาวณธรา บ็อตฐ์  นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
๗. นายปรัชญา เจียสกุล  นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
๘. นางสาวใจใส วงส์พิเชษฐ ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
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