การพัฒนาคุณภาพของกฎหมายในประเทศเกาหลีใตเกิดขึ้น
จากแรงผลักดันในยุครัฐบาลประธานาธิบดีคิม แดจุง ใหเกิดการปรับ
โครงสรางการบริหารภายในประเทศเพือ่ เรงแกไขปญหาและรับมือกับผลพวง
ที่เกิดขึ้นจากการลมสลายทางเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตการณทางการเงิน
ในเอเซียในป พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยวา “วิกฤต
ตมยำกุง” ประเทศเกาหลีใตจึงไดตราพระราชบัญญัติ Framework Act
on Administrative Regulation 1997 (Framework Act 1997) ขึน้ ในป
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ วางรากฐานในการปฏิรปู กฎหมายและเปนหนึง่ ในมาตรการ
สำคัญในการฟน ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการ Regulatory Reform Commission (RRC) และหนวยงานธุรการ
Regulatory Reform Ofﬁce (RRO) ขึ้นในปถัดมาเพื่อทำหนาที่เปน
หนวยงานหลักในการกำกับดูแลและขับเคลือ่ นการปฏิรปู กฎหมายของประเทศ
มาจนถึงปจจุบัน

เปาหมายเริม่ แรกของพระราชบัญญัติ Framework Act 1997
คือการเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน และเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน
ทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศผานการพัฒนากฎหมายใหมคี วามทันสมัย
และแกไขหรือยกเลิกกฎหมายทีส่ รางภาระตนทุนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
แกผปู ระกอบการมากเกินจำเปน (Administrative burdens) โดยนอกจาก
จะกำหนดใหมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ RRC และหนวยงานกลาง RRO แลว
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองทำการ
ทบทวนกฎหมายในความดูแลของตนเองเพือ่ พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายทีล่ า สมัยหรือหมดความจำเปนและในกรณีทห่ี นวยงานใดตองการ
จะเสนอร า งกฎหมายใหม หน ว ยงานนั ้ น จะต อ งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของผู  เ กี ่ ย วข อ งก อ นจะดำเนิ น การวิ เ คราะห เ หตุ ผ ลความจำเป น
ในการออกกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายนั้น

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดกำหนดใหมีการจัดทำ
และเผยแพรฐานขอมูลกฎหมายของประเทศ ทั้งในรูปแบบการรวบรวม
(Compilation) และการจำแนกตามหมวดหมูเนื้อหา (Codiﬁcation)
เพื ่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ และประชาชนทุ ก ภาคส ว นสามารถเข า ถึ ง
และทำความเขาใจกฎหมายไดโดยงาย
พระราชบัญญัติ Framework Act 1997 มีการแกไขเพิ่มเติม
หลายครัง้ และไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมครัง้ ลาสุดเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแกไข
มาตรา ๑๗ เพือ่ รับรองสิทธิของประชาชนในการเรียกรองตอคณะกรรมการ
RRC ใหดำเนินการแกไขหรือยกเลิกกฎหมาย

คณะกรรมการ RRC ไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ ตามมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติ Framework Act 1997 มีภารกิจในการ
กำหนดทิศทางนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนากฎหมายของประเทศ
และเปนศูนยกลางในการประสานงานเกีย่ วกับการดำเนินการตาม
นโยบายดังกลาว คณะกรรมการ RRC มีอำนาจเด็ดขาดในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของฝายบริหารทั้งหมด
และรายงานโดยตรงตอประธานาธิบดี แตหนวยงานธุรการ RRO
จะดำเนินงานภายใตสังกัดสำนักงานประสานนโยบายของรัฐ
(Ofﬁce for Government Policy Coordination) ซึ ่ ง อยู 
ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ภารกิจหลักอืน่ ของคณะกรรมการ RRC คือ (๑) การศึกษา
ทบทวนกฎหมายที่มีอยูประกอบกับการรับฟงความคิดเห็น
และขอรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรไดรับ
การปรับปรุงหรือยกเลิก (๒) จัดทำหลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย (๓) ตรวจสอบและประเมิน
คุ ณ ภาพรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จาก
การออกกฎหมาย รวมทัง้ กลไกการบังคับใชกฎหมายทีห่ นวยงาน
จัดทำเสนอ (๔) รับจดทะเบียนกฎหมายทั้งหมดในประเทศ
เกาหลีใต ทัง้ ในกรณีทม่ี กี ารออกกฎหมายใหม มีการแกไขปรับปรุง
หรือในกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมาย เพื่อจัดทำและเผยแพร
ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศ และ (๕) ตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนากฎหมายโดยหนวยงานอืน่ ๆ
ของรัฐในทุกระดับชั้น
ในสวนของหนวยงาน RRO นอกจากจะทำหนาที่เปน
ฝายเลขานุการใหแกคณะกรรมการ RRC แลว RRO ก็ยังทำ
หนาที่เปนฝายประสานงานกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อให
คำแนะนำในการดำเนิ น การตามนโยบายพั ฒ นากฎหมาย
ของคณะกรรมการ RRC และใหความชวยเหลือแกหนวยงาน
ในการวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมาย รวมไปถึงจัดทำ
รายงานประจำปเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของทุกกระทรวง
บนพื้นฐานของแผนการพัฒนากฎหมายตามที่แตละกระทรวง
ไดกำหนดไว
คณะกรรมการ RRC มี ก รรมการทั ้ ง หมด ๒๒ คน
โดยมีประธานรวมเปนนายกรัฐมนตรี ตัวแทนภาคเอกชน ๑ คน
มีกรรมการจากภาครัฐ ๖ คน และภาคประชาชน ๑๔ คน
สำหรับหนวยงาน RRO มีบคุ ลากรทัง้ หมดจำนวนประมาณ ๙๐ คน
(ขอมูลในป ๒๕๕๙)
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การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
Regulatory Impact Analysis (RIA)

สำหรับการเสนอรางกฎหมายในประเทศเกาหลีใต
หนวยงานผูเ สนอเรือ่ งจะตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
เบื้องตน (Preliminary Review) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
RRC พิจารณาวารางกฎหมายนัน้ มีความสำคัญเพียงพอทีจ่ ะตอง
จัดทำรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
ฉบับสมบูรณหรือไมโดยรายงานฉบับเบื้องตนนี้จะตองประกอบ
ไปดวยรางกฎหมาย ผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
เหตุผลความจำเปนในการตรากฎหมายและผลการวิเคราะห
ผลกระทบเบื้องตน โดยหนวยงานผูเสนอเรื่องจะตองเผยแพร
ขอมูลทั้งหมดผานเว็บไซตเมื่อดำเนินการแลวเสร็จดวย
คณะกรรมการ RRC จะทำการประเมินความสำคัญ
ของรางกฎหมายดวยการพิจารณาผลกระทบภายใตหลักเกณฑ
คือ (๑) มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในแตละปเปนมูลคา
เกิน ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐ (๒) มีผลกระทบตอประชาชน
เกิ น หนึ ่ ง ล า นคน หรื อ (๓) มี ผ ลกระทบต อ ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
หากคณะกรรมการ RRC เห็นวารางกฎหมายดังกลาว
ไมมีความจำเปนจะตองดำเนินการจัดทำ RIA เพิ่มเติมรายงาน
Preliminary Review ทีจ่ ดั ทำโดยหนวยงานจะถือวาเปนทีส่ น้ิ สุด
ของกระบวนการ RIA สำหรั บ ร า งกฎหมายนั ้ น ในกรณี น ี ้
คณะกรรมการ RRC จะตองดำเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน แตหากคณะกรรมการ RRC มีมติวา รางกฎหมาย
ดังกลาวจำเปนจะตองจัดทำ RIA เพิม่ เติม คณะกรรมการ RRC
จะเปนผูดำเนินการทบทวนและจัดทำรายงาน RIA เพิ่มเติม
ตามทีเ่ ห็นสมควร และจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน

ในปจจุบนั ประเทศเกาหลีใตมบี คุ ลากรภาครัฐซึง่ มีหนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายในหนวยงานสวนกลางอยูทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๐๐ คน และบุคลากรในหนวยงานสวนทองถิ่น
ประมาณ ๖๑๓ คน โดยนอกจากหนวยงาน RRO แลวในประเทศ
เกาหลีใตยงั มีหนวยงานยอยทีร่ ว มกันขับเคลือ่ นการพัฒนากฎหมาย
ของประเทศอีกหลายหนวยงาน ตัวอยางเชน Regulatory
Reform Task Force เปนคณะทำงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ซึ่งทำหนาที่ใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐในการจัดทำ
RIA เฉพาะในด า นที ่ เ กี ่ ย วกั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
ทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และเทคโนโลยี และ Regulatory Reform and Legal Affair
Division ซึ่งมีหนาที่กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
การพัฒนากฎหมาย และใหความชวยเหลือเกีย่ วกับการจัดทำ RIA
และการทบทวนกฎหมายที่อยูในความดูแลของแตละหนวยงาน
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในป ๒๕๕๗ ประเทศเกาหลีใตไดริเริ่ม
ระบบ Sinmungo เพือ่ เปนชองทางใหประชาชนสามารถยืน่ คำรอง
ใหหนวยงานหรือคณะกรรมการ RRC ดำเนินการแกไขกฎหมาย
ที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปน โดยหนึ่งปหลังจากการใช
ระบบนี้ คณะกรรมการ RRC ไดรบั คำรองประมาณ ๖,๕๐๐ ฉบับ
และหนวยงานไดดำเนินการทบทวนแกไขกฎหมายตามขอเสนอแนะ
ของประชาชนเปนจำนวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๓๖.๖
อนึง่ ผลสำรวจจาก OECD ในป ๒๕๕๘ พบวาการวิเคราะห
ผลกระทบจากการออกกฎหมาย การทบทวนกฎหมาย
และการมี ส  ว นร ว มของผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ในประเทศเกาหลี ใ ต
ลวนมีคุณภาพอยูในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก
การออกแบบโครงสรางองคกรและกระบวนการพัฒนากฎหมาย
ของประเทศเกาหลีใตจึงนับวาเปนตัวอยางที่ดีอีกตัวอยางหนึ่ง
สำหรับการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายในประเทศไทย
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