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ภาคผนวก 1  :  ระบบการเมืองการปกครองของเกาหลใีต้ในปัจจุบัน 
        
 นบัจนถึงปี ค.ศ. 2001 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ ใชร้ะบบการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด รูปแบบหลกัของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใตน้ั้นคลา้ยคลึงกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการ  
ปกครองในระบอบเดียวกนั  อยา่งไรกต็าม รายละเอียดของรูปแบบการปกครองของประเทศ
น้ีมีลกัษณะเด่นดงัต่อไปน้ี    

รัฐธรรมนูญ 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั จะขอยอ้นกล่าวถึงประวติัศาสตร์ของการ
ใชรั้ฐธรรมนูญของประเทศนบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งประเทศ เพื่อท่ีจะท าใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจถึงการ
พฒันาของกฎหมายสูงสุดของเกาหลีใตพ้อสงัเขป 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัแรกประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 ภายหลงั
ท่ีก่อตั้งประเทศเป็นสาธารณรัฐข้ึนใน วนัท่ี 15 สิงหาคม ในปีเดียวกนั  จากนั้นไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ข 9 คร้ัง  คร้ังสุดทา้ยไดก้ระท าข้ึนในปี ค.ศ. 1987 เน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขในแต่
ละคร้ังนั้นเป็นในเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจของประธานาธิบดี และแบบแผนการเลือกตั้งเป็นหลกั  
ส่วนการแกไ้ขในดา้นโครงสร้างของกฎหมายมีไม่มากนกั 
 กล่าวโดยยอ่รัฐธรรมนูญฉบบัแรกก าหนดใหรั้ฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นสภา
เด่ียว และเป็นองคก์รท าหนา้ท่ีเลือกประธานาธิบดี ข้ึนบริหารประเทศ (Presidential system) 
การแกไ้ขคร้ังท่ีหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1952  มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัคือการ
ก าหนดใหก้ารเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกโดยตรงจากประชาชน และใหมี้สองสภา 
 ในปี ค.ศ. 1954 มีการแกไ้ขเป็นคร้ังท่ีสอง  โดยไดเ้พิ่มเติมบทบญัญติัวา่ ในกรณีท่ี
ประธานาธิบดีถึงแก่อสญักรรมหรือไร้ความสามารถ ใหร้องประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งแทน  
ต่อมาในเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1960 รัฐบาลรักษาการซ่ึงปกครองประเทศภายหลงัท่ีไดเ้กิด
เหตุการณ์ประทว้งโค่นลม้รัฐบาลเผดจ็การของประธานาธิบดี ซิงมนั รี โดยกลุ่มนกัศึกษา 
ประชาชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายทหาร จนเป็นผลใหน้าย ซิงมนั รี ออกไปล้ีภยัยงั
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ต่างประเทศ  จึงเกิดการแกไ้ขรัฐธรรมนูญเป็นคร้ังท่ีสามโดยใหมี้การปรับเปล่ียนมาใชร้ะบบ
รัฐสภา (Parliamentary system) โดยใหน้ายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร  ส่วน
ประธานาธิบดีท่ีไดรั้บเลือกจากประชาชนท าหนา้ท่ีเป็นเพียงประมุขของประเทศ และเป็นผู้
บญัชาการทหารสูงสุด ระบบรัฐสภาไดรั้บการน ามาใชใ้นช่วงสั้นๆระหวา่งเดือน สิงหาคม 
ค.ศ. 1960 – กรกฎาคม ค.ศ. 1961 เท่านั้น 
 การแกไ้ขคร้ังท่ีส่ีมีข้ึนในเดือน ธนัวาคม ค.ศ. 1960 โดยไดเ้พิ่มบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ
วา่  ใหรั้ฐสภาออกกฎหมายเพิ่มการลงโทษต่อผูท่ี้ทุจริตในการเลือกตั้ง  และใหล้งโทษต่อผูท่ี้
รับผิดชอบท่ีสงัหารและท าร้ายผูท่ี้ท าการประทว้ง เร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง   อน่ึง มีการ
ก าหนดบทลงโทษต่อผูต่้อตา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย และต่อขา้ราชการท่ีท าการ
คอร์รัปชัน่ 
 การแกไ้ขคร้ังท่ีหา้ ไดก้ระท าข้ึนในยคุรัฐบาลทหารรักษาการในปี ค.ศ. 1962  โดยได้
ก าหนดใหน้ าระบบประธานาธิบดี และการมีสภาเด่ียว กลบัมาใชด้งัเดิม 
 ในปี ค.ศ. 1969 มีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังท่ีหก เป้าหมายหลกักคื็อการขยายวาระ
ของการด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีออกเป็น 3 วาระ ขอ้ก าหนดคราวน้ีมีผลใหป้ระธานาธิบดี 
ปัก จุงฮี สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัจนวาระท่ีสามได ้
 อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังท่ีเจด็ ในปี ค.ศ. 1972 ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดให้
ประธานาธิบดีสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดต้ลอดชีวิต  นัน่หมายถึงการยกเลิกการก าหนดวาระ
ของการเป็นผูน้ าประเทศนัน่เอง  ทั้งน้ีเพื่อให้นายปัก จุงฮี สามารถด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ า
ประเทศตลอดไป  อน่ึง ไดก้  าหนดใหมี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยผา่นทางคณะผูเ้ลือกตั้ง  
(electoral college) หรือเรียกวา่ เป็นการเลือกทางออ้ม นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัเพิ่ม
อ  านาจใหก้บัประธานาธิบดีมากข้ึน เช่น เป็นผูแ้ต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาจ านวนหน่ึงในสามของ
สภาทั้งหมด สามารถยบุสภาได ้และสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสลายกลุ่มหรือบุคคลท่ีท า
การต่อตา้นรัฐบาล 
 การแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังท่ีแปด กระท าโดยรัฐบาลทหารของนายพลชุน ดฮูวานใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1980  รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก าหนดใหป้ระธานาธิบดีด ารงต าแหน่งไดเ้พียง
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หน่ึงวาระเป็นเวลา 7 ปี และประธานาธิบดีจะไดรั้บการเลือกตั้งโดยคณะผูเ้ลือกตั้ง หรือเป็น
การเลือกตั้งทางออ้ม ดงัเช่น รัฐธรรมนูญฉบบัก่อนหนา้น้ี 
 การแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังท่ี เกา้ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ไดก้ระท าข้ึนในปี 
ค.ศ. 1987 โดยน าระบบประธานาธิบดีท่ีผูน้ าประเทศจะตอ้งไดรั้บการเลือกโดยตรงจากประชาชน 
และใหด้ ารงต าแหน่งเพยีงวาระเดียวเป็นเวลา 5 ปี 
 รัฐธรรมนูญของเกาหลีใตฉ้บบัปัจจุบนัประกอบดว้ยค ากล่าวน า มาตราต่างๆ รวม 130 
มาตรา โดยแยกออกเป็น 10 บท  และมีภาคผนวกอีกจ านวน 6 บท รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีช้ีชดัวา่ 
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยของปวงชน  ซ่ึงมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 
 สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ ความเท่าเทียมกนัตามกฎหมายโดยไม่แบ่งแยก 
ตาม เพศ ศาสนา และ สถานภาพทางสงัคม ทุกคนมีอิสรภาพ ในการเคล่ือนยา้ยและการเลือก
ท่ีอยูอ่าศยั มีสิทธิในการออกเสียงและการด ารงต าแหน่งสาธารณะ  มีสิทธิในการไดรั้บการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีท่ีถกูจบักมุหรือกกัขงั  มีสิทธิในการยืน่อุทธรณ์ในกรณีท่ีถกู
จบักมุหรือกกัขงั  มีสิทธิในการขอใหเ้ร่งการท าการสอบสวน  มีสิทธิในการปกปิดเร่ืองราวใน
การติดต่อส่ือสาร และเสรีภาพในการเลือกนบัถือศาสนา การพดู และการชุมนุม  นอกเหนือ
สิทธิพื้นฐานและเสรีภาพพื้นฐานท่ีไดรั้บการคุม้ครองแลว้  รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัเนน้วา่รัฐจะ
ด าเนินการทุกวิถีทางท่ีจะท าใหป้ระชาชนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บสิทธิดงัต่อไปน้ีคือ   สิทธิในการ
อาศยัในสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด  สิทธิในการไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษา
ตลอดชีวิต  สิทธิในการมีงานท า สิทธิในการไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าและค่าทดแทน  สิทธิท่ีไดรั้บ
การช่วยเหลือจากรัฐหากทุพพลภาพ และสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องความเป็นส่วนตวั  อน่ึง 
รัฐธรรมนูญไดค้รอบคลมุสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  ดงัเช่น  สิทธิในการถือครอง
ทรัพยสิ์น  สิทธิในการท างาน  อิสระภาพในการเลือกงานท า  สิทธิในการจดัตั้งสหภาพ
แรงงานและสามารถเจรจาต่อรองได ้
 รัฐธรรมนูญของเกาหลีไดจ้ าแนกอ านาจของรัฐออกเป็น 3 ฝ่าย คือ การออกกฎหมาย
เป็นอ านาจของรัฐสภา  การบริหารเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารซ่ึงมีประธานาธิบดีเป็นหวัหนา้  
และการตดัสินคดีความเป็นอ านาจทางศาล อ  านาจแต่ละฝ่ายจะเป็นอิสระต่อกนั  สมาชิก
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รัฐสภาไดรั้บการเลือกตั้งมาจากประชาชน  จากนั้นสมาชิกรัฐสภาเป็นผูเ้ลือกประธานสภา 
และคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ในรัฐสภา  ส าหรับตวัประธานาธิบดีนั้นไม่ตอ้งขออนุมติัรัฐสภา
ในการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูง  ยกเวน้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และผูอ้  านวยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน ท่ีประธานาธิบดีเสนอการแต่งตั้งโดยผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภา  อน่ึง 
ส าหรับในกรณีของประธานศาลฎีกา และผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลนั้น  แมว้า่จะไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยตวัประธานาธิบดีตามความเห็นชอบจากรัฐสภากต็าม  แต่รัฐสภากมี็อ  านาจในการ
ใหเ้สนอช่ือและใหค้  าแนะน าในการแต่งตั้งบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ อีกทั้งรัฐสภามี
อ านาจในการแต่งตั้งผูพ้ิพากษาคนอ่ืนๆดว้ย 
 ศาลรัฐธรรมนูญจะท าหนา้ท่ีในการตดัสินคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และท าหนา้ท่ีในการยบุพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการจดัการขอ้พิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน (local government) และระหวา่ง
รัฐบาลทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง 
 รัฐธรรมนูญของเกาหลีใตส้นบัสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี โดยยดึหลกัเศรษฐกิจท่ีเนน้
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล  องคก์รเอกชนสามารถไดรั้บสมัปทาน การใชป้ระโยชน์ใน
ระยะเวลาใด เวลาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  อน่ึงรัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐจ าเป็นตอ้ง
คุม้ครองการใชป้ระโยชน์ของผูถื้อครองสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์ และต้อง
สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และการพฒันาท่ีเท่าเทียมกนัในการ
ใชท่ี้ดิน  นอกจากน้ีรัฐตอ้งใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาเกษตรกรรม การประมง 
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ และขนาดกลาง การคา้ระหวา่งประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และทรัพยากรมนุษย ์
 การแกไ้ขรัฐธรรมนูญสามารถกระท าไดส้องทางคือ ประธานาธิบดีน าเสนอร่างแกไ้ข 
และสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ตดัสินใจยืน่ขอ้เสนอการแกไ้ขภายใน 60 วนั การแกไ้ขบทบญัญติั
ใดจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บเสียงสนบัสนุนเกินสองในสามของสมาชิกรัฐสภา  จากนั้นจะตอ้ง
น าขอ้แกไ้ขดงักล่าวไปท าประชาพิจารณ์ภายใน 30 วนั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมไม่นอ้ย
กวา่คร่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชาพิจารณ์ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือก 
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 ประการสุดทา้ยมีขอ้ก าหนดท่ีน่าสนใจยิง่กคื็อ   การแกไ้ขรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีจะขอ
ต่อวาระของการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีนั้น  จะไม่มีผลต่อตวัประธานาธิบดีท่ีก าลงัด ารง
อยูใ่นต าแหน่งในขณะท่ีเสนอใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

ฝ่ายบริหาร 
ประธานาธิบด ี(President) 

1.1 อ านาจหนา้ท่ี    
นบัตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเป็นตน้มา  อาจถือไดว้า่เกาหลีใตย้ดึการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี (Presidential system) มาโดยตลอด ยกเวน้ในช่วงสั้นๆ 
ระหวา่งเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1960 –  กรกฎาคม 1961 ท่ีเปล่ียนมาใชร้ะบบรัฐสภา 
(Parliamentary system) เท่านั้น  ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และเป็นตวัแทนของรัฐใน
การติดต่อสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ ในขณะเดียวกนัประธานาธิบดีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร และ
เป็นผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด  ในกรณีท่ีประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือไม่สามารถปฏิบติัราชการ
บริหารประเทศได ้  นายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกในคณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) จะท า
หนา้ท่ีแทนจนกวา่จะมีการเลือกตั้งบุคคลคนใหม่ด ารงต าแหน่งแทน 
 ประธานาธิบดีจะอยูใ่นต าแหน่งเพียงหน่ึงวาระเป็นเวลา 5 ปี โดยไดรั้บการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน สาเหตุท่ีมีการก าหนดวาระของการด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียวน้ีเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ทั้งน้ีเพราะในระหวา่งทศวรรษท่ี 1950 – 1970 แห่ง
คริสตศ์กัราชท่ีไดมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อใหป้ระธานาธิบดีอยูใ่นอ านาจไดห้ลายวาระจน
ท าใหส้าธารณรัฐเกาหลีกลายเป็นรัฐเผดจ็การไป 
 อ านาจและหนา้ท่ีของประธานาธิบดีเป็นไปตามขอ้ก าหนด 7 ประการ  ดงัน้ี 

(1) ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นตวัแทนของประเทศทั้งในระบบแห่ง
รัฐและในความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ ประธานาธิบดีเป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับทูตานุทูตต่างประเทศ 
มอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญเกียรติยศ รวมทั้งเป็นผูน้ าในดา้นพิธีกรรมและใหอ้ภยั
โทษ หนา้ท่ีส าคญัของประธานาธิบดีคือการปกป้องอธิปไตยของชาติใหธ้ ารงคค์วามเป็นเอก
ราช ศกัด์ิศรีของชาติ และดินแดน  อีกทั้งท าหนา้ท่ีส าคญัในการรวมชาติ(กบัเกาหลีเหนือ)  
ดว้ยสนัติวิธีเพื่อใหบ้งัเกิดความสงบสุขบนคาบสมุทรเกาหลี 
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(2) ในฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีจะท าหนา้ท่ีในการบงัคบัใช้
กฎหมาย กฎหมายท่ีไดผ้า่นรัฐสภาแลว้  ในขณะเดียวกนั ออกพระราชก าหนด และขอ้ก าหนด
อ่ืน ๆ เพื่อใหมี้การกระท าตามกฎหมาย ประธานาธิบดีมีอ  านาจเตม็ในการเป็นผูน้ า
คณะกรรมการแห่งรัฐ และก ากบัดูแลองคก์รท่ีปรึกษาและหน่วยงานระดบัสูง ประธานาธิบดีมี
อ  านาจในการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี และหวัหนา้หน่วยราชการและหน่วยงานการเมือง
ระดบัสูง 

(3) ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาการทหารสูงสุด มีอ  านาจหนา้ท่ีในการ 
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบักองทพั รวมทั้งมีอ  านาจในการประกาศสงคราม 
 (4)  ภายใตร้ะบบประธานาธิบดีของเกาหลีในปัจจุบนั ประธานาธิบดีจะด ารงต าแหน่ง
เป็นหวัหนา้พรรคการเมืองมีอ  านาจในการแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งส าคญัๆ ในพรรค และ
ใหค้  าปรึกษาหารือกบัพรรคในการเลือกสรรและแต่งตั้งผูท่ี้จะเขา้ด ารงต าแหน่งระดบัสูงใน
ฝ่ายบริหาร 
 (5)  ประธานาธิบดีเป็นหวัหนา้ก าหนดนโยบายและเป็นผูน้ าในการเสนอร่างกฎหมาย 
เป็นผูช้ี้แจงกฎหมายท่ีเสนอเขา้สู่รัฐสภาดว้ยตนเอง หรืออาจช้ีแจงเป็นขอ้เขียนกไ็ด ้
ประธานาธิบดีไม่สามารถยบุสภาได ้  อน่ึงตามรัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐสภาสามารถยืน่ขอ้
กล่าวหา (impeach) เพื่อถอดถอนประธานาธิบดีได ้
 (6)  ประธานาธิบดีมีอ  านาจเตม็ท่ีในการจดัการกบัภาวะวิกฤต เช่น เกิดความยุง่เหยงิ
และการจลาจลภายในประเทศ การคุกคามจากภายนอกประเทศ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง โดยประธานาธิบดีสามารถออกพระราช
ก าหนด หรือประกาศภาวะฉุกเฉินใหเ้ป็นผลตามกฎหมายไดเ้พื่อแกไ้ขปัญหา อยา่งไรกต็าม การ
กระท าดงักล่าวจะสามารถกระท าไดก้ต่็อเม่ือไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเปิดประชุมสภาผูแ้ทน 
นอกจากนั้นการใชอ้  านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปเพื่อความมัน่คงของชาติหรือความสงบ
เรียบร้อยของสงัคม จากนั้น ประธานาธิบดีตอ้งแจง้แก่รัฐสภาเพื่อความเห็นชอบ หาก
ประธานาธิบดีด าเนินการดงักล่าว ค าสัง่เหล่านั้นจะไม่เป็นผลตามกฎหมาย 
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(7)  ประธานาธิบดีสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดสงคราม เกิดการสูร้บ
รบ หรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ การประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
รัฐสภาดว้ย 

1.2  องคก์รในสงักดัส านกัประธานาธิบดี (Presidential agencies) 
 ในการปฏิบติัภาระหนา้ท่ีเป็นผูน้ าฝ่ายบริหารนั้น  ประธานาธิบดีจะไดรั้บการช่วยเหลือ
ดา้นบุคลากรและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีท่ีข้ึนตรงต่อตวัเขา  องคก์รเหล่าน้ีไดแ้ก่ สภาความ
มัน่คงแห่งชาติ (National Security Council) คณะท่ีปรึกษาประชาธิปไตย และการรวมชาติ
โดยสนัติ (Advisory Council on Democratic and Peaceful Unification)  กรรมาธิการวางแผน
และงบประมาณ (Planning and Budget Commission) กรรมาธิการดา้นกิจการสตรี (Presidential 
Commission on Women’s Affairs)  สภาประธานาธิบดีดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Presidential Council on Science and Technology) และ คณะกรรมการประธานาธิบดีดา้น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (Presidential Commission on Small and Medium Business)  
หวัหนา้ของสภากรรมาธิการของแต่ละองคก์รจะมีต าแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี และท าหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการตระเตรียมนโยบายใหแ้ก่ประธานาธิบดีในภาระหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะ
ขององคก์รแต่ละองคก์ร 
 อน่ึง นอกเหนือจากสภากรรมาธิการดงักล่าวขา้งตน้นั้นแลว้ยงัมีอยูอี่ก 2 องคก์รท่ีข้ึน
โดยตรงต่อตวัประธานาธิบดี นัน่คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน และการไต่สวน (Board 
of Audit and Inspection)  และหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Service)  
หวัหนา้ขององคก์รทั้งสองน้ีจะไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี  อยา่งไรกต็ามการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและการไต่สวนนั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา
เสียก่อน 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและการไต่สวนมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีทุก
ประเภทของรัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคก์รของรัฐ  คณะกรรมการชุดน้ี
มีอ  านาจอยา่งกวา้งขวางในการตรวจสอบการใชอ้  านาจผิด ๆ ของขา้ราชการท่ีมีพฤติกรรมมิ
ชอบของเหล่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จากนั้นจะตอ้งส่งรายงานผลการไต่สวนไปยงัประธานาธิบดี
และรัฐสภา 
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 หน่วยข่าวกรองแห่งชาติมีหนา้ท่ีในการเกบ็ข่าวสารขอ้มูลทางยทุธศาสตร์ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอีกทั้งตอ้งร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัสภาความมัน่คงแห่งชาติเพือ่ท างานให้
บรรลเุป้าหมายของชาติ 
 
 

นายกรัฐมนตรี (Prime Minister)  
ในประเทศท่ีมีการปกครองระบบรัฐสภานั้น นายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้

ฝ่ายบริหาร แต่ส าหรับกรณีของเกาหลีใตซ่ึ้งใชร้ะบบการปกครองแบบประชากรชาติ  
นายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยอนัดบัท่ีหน่ึงท่ีข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี โดยมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการดูแลการด าเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในฐานะเป็นหวัหนา้เหล่า
ขา้ราชการทั้งหมด  ขอ้มูลนบัจนถึงเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1998 เกาหลีใตมี้กระทรวงหลกั 17 
กระทรวง และหน่วยงานอิสระท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (หรือเทียบเท่าทบวง) อีก 17 
หน่วยงาน   
 นายกรัฐมนตรีไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี แต่ไม่มีกฎเกณฑห์รือระเบียบการ
ใดๆท่ีวางไวว้า่บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งน้ีควรจะเป็นเช่นไร ยกเวน้การเสนอ
การแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 องคก์ร/หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไดแ้ก่ ส านกังานประสานงานนโยบาย
ของรัฐ  (Office for Government Policy Coordination); กรรมาธิการการคา้เสรี  (Fair Trade 
Commision); กระทรวงยติุธรรม  (Ministry of Justice); ส านกังานสารนิเทศ  (Office of 
Public Information); คณะกรรมการวางแผนภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Planning Committee );  
และองคก์ารการบริหารผูรั้กชาติ และทหารผา่นศึก  (Patriots and Veterans Administration 
Agency) 

นายกรัฐมนตรีมีอ  านาจในการก าหนดนโยบายส าคญั ๆ ของชาติ และเขา้ร่วมประชุม
รัฐสภา  อน่ึง นายกรัฐมนตรีมีอ  านาจในการบริหารงานในงานแทนประธานาธิบดีเม่ือไดรั้บ
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มอบหมาย  นอกจากน้ีนายกรัฐมนตรีมีอ  านาจในการเสนอใหป้ระธานาธิบดีแต่งตั้งหรือถอด
ถอนรัฐมนตรี หรือสมาชิกคณะมนตรีแห่งชาติ 

คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) 
ในการตดัสินและการแกไ้ขปัญหาของชาติอยูท่ี่การปรึกษาหารือ อยา่งรอบคอบจาก

คณะมนตรีแห่งรัฐโดยจะใชฉ้นัทามติในการก าหนดนโยบาย และกิจกรรมต่างๆของประเทศ  
คณะมนตรีแห่งรัฐน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั คณะรัฐมนตรี ดงัเช่นของประเทศไทย คณะมนตรี
แห่งรัฐน้ีปกครองดว้ยสมาชิก ดงัน้ี  ผูด้  ารงต าแหน่งรัฐมนตรีราว 15-30 คน  ประธานาธิบดี
ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน และนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน  เม่ือคณะมนตรีแห่งรัฐได้
สรุปและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ แลว้ ประธานาธิบดีจะเป็นผูต้ดัสินในขั้นสุดทา้ยก่อน
ประกาศใช ้  ปัจจุบนั (ปี ค.ศ. 2000) คณะมนตรีแห่งรัฐประกอบดว้ย ประธานาธิบดี  
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การ 17 คน  รวมเป็น 19 คน   
 การท่ีคณะมนตรีแห่งรัฐ  ประชุมร่วมกนัเพื่อไตร่ตรองนโยบายหลกัของชาติ และ
น าเสนอใหป้ระธานาธิบดีเพื่อตดัสินใจขั้นสุดทา้ย  อาจกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ คณะมนตรีแห่ง
รัฐเป็นเสมือนท่ีปรึกษาของประธานาธิบดีนัน่เอง  ทั้งน้ีเพราะภาระหนา้ท่ีของคณะมนตรีแห่ง
รัฐตามรัฐธรรมนูญนั้น  มิใช่เป็นองคก์รท าหนา้ท่ีตดัสินใจ  ดงัปรากฎในมาตรา 89 ใน
รัฐธรรมนูญท่ีก าหนดวา่ คณะมนตรีแห่งชาติจะใหค้  าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 

- แผนพฒันาประเทศและนโยบายทัว่ไปของกระทรวง ทบวง กรม 
- การประกาศสงคราม  การท าสนธิสญัญาสันติภาพ และเร่ืองกิจการต่างประเทศ 
- ร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ร่างขอ้เสนอกิจการต่างๆแห่งชาติ  ร่างสนธิสญัญา  ร่าง

กฎหมาย และร่างพระราชก าหนด 
- ร่างงบประมาณแผน่ดิน การปิดงบประมาณ แผนการยกเลิกทรัพยสิ์นของรัฐ การ

ท าพนัธะสญัญาในเร่ืองการเงิน การคลงั ของรัฐ 
- ค าสัง่ประธานาธิบดีในภาวะวิกฤต  ขอ้ปฏิบติัในวิกฤตการณ์ทางการคลงั และ

เศรษฐกิจของประเทศ และการประกาศใชห้รือยติุการใชภ้าวะฉุกเฉิน 
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- กิจการทางการทหารท่ีส าคญั 
- การขอเปิดประชุมรัฐสภาสมยัพิเศษ 
- การมอบเหรียญรางวลัเกียรติยศ 
- การอภยัโทษ  
- การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ของแต่ละกระทรวง 
- แผนการทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัสรรอ านาจของฝ่ายบริหาร 
- การประเมินและวิเคราะห์ความกา้วหนา้ในนโยบายท่ีส าคญัของรัฐ 
- การก าหนดนโยบายและความร่วมมือของแต่ละกระทรวง 
- ค าสัง่การยบุพรรคการเมือง 
- พิจารณาค าร้องและส่งค าร้องต่อฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายของรัฐบาล 
- แต่งตั้งอยัการสูงสุด อธิการบดีมหาวิทยาลยั เอกอคัรราชทูต ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั 

และขา้ราชการ รวมทั้งผูอ้  านวยการรัฐวิสาหกิจท่ีไดร้วมไวใ้นกฎหมาย 
- กิจการอ่ืนใดท่ีประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และสมาชิกของคณะมนตรีแห่งรัฐ

เสนอใหพ้ิจารณา 
 

กระทรวง 
ในปี ค.ศ. 2000  เกาหลีใตมี้กระทรวงทั้งส้ิน 17 กระทรวงและรัฐมนตรีวา่การประจ า

แต่ละกระทรวงเป็นกรรมการในคณะมนตรีแห่งรัฐทั้งหมด หนา้ท่ีของแต่ละกระทรวงจะ
รับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประธานาธิบดีเป็น
ผูแ้ต่งตั้งรัฐมนตรี โดยไดรั้บการเสนอจากนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐมนตรีไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรีมีสิทธิในการเป็นผูน้ าและบริหารงานกระทรวงท่ี
รับผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของรัฐบาล  รัฐมนตรีจะปฎิบติัการแทนประธานาธิบดีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของกระทรวงของตน และจะเขา้ร่วมประชุมในรัฐสภา รวมทั้ง
ท าหนา้ท่ีในการออกกฎกระทรวงตามค าสัง่ของประธานาธิบดี  รัฐมนตรีแต่ละคน และทั้ง
คณะจะข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี 
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 นอกเหนือจากกระทรวงหลกัดงักล่าวขา้งตน้แลว้  องคก์รหรือหน่วยงานอิสระอีก 17 
องคก์ร  ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้องคก์รจ านวน 14 องคก์รมีฐานะเป็นรองรัฐมนตรี ส่วน 
3 องคก์รมีฐานะเป็นผูช่้วยรัฐมนตรี  รองรัฐมนตรีและผูช่้วยรัฐมนตรีดงักล่าวไดรั้บการ
แต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยไดรั้บค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรี  ผูด้  ารงต าแหน่งทั้ง 17 คนน้ี
จะท างานประสานกบัรัฐมนตรีของกระทรวงหลกัและนายกรัฐมนตรี  องคก์ร 17 องคก์ร
ประกอบดว้ย ส านกังบประมาณแห่งชาติ (Office of National Budget ) ส านกังานสรรพกร
แห่งชาติ (National Tax Administration) ส านกังานศุลกากรเกาหลี (Korea Customs Office) 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) ส านกังานอยัการสูงสุด (Supreme 
Public Prosecutor’s Office)  ส านกังานก าลงัพลของกองทพั (Military Manpower 
Administration) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (National Police Agency) ส านกังานอุตุนิยม
เกาหลี (Korea Meteorological Administration)  ส านกังานทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม (Office 
of Cultural Properties)  ส านกังานพฒันาชนบท (Rural Development Administration) 
ส านกังานป่าไม ้ (Forestry Administration)ส านกังานอาหารและยา (Korea Food and Drug 
Administration) ส านกังานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (Small and Medium Business 
Administration)  ส านกังานการบริหารทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Korean Industrial Property 
Administration) ส านกังานการรถไฟแห่งชาติ (National Railroad Administration)  ส านกังาน
พสัดุ หรือพลาธิการ (Supply Administration) และส านกังานต ารวจน ้ าแห่งชาติ (National 
Maritime Police Agency) 
 กระทรวงส าคญั 17 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ (Ministry of 
Finance and Economy)  กระทรวงการรวมชาติ (Ministry of Unification) กระทรวงการ
ต่างประเทศและการคา้ (Ministry of Foreign Affairs and Trade) กระทรวงยติุธรรม (Ministry 
of Justice) กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense)  กระทรวงการปกครองและมหาดไทย 
(Ministry of Government Administration and Home Affairs) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry 
of Education) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Ministry of Science and Technology)  
กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว (Ministry of Culture and Tourism)   กระทรวงเกษตร
และป่าไม ้ (Ministry of Agriculture and Forestry)  กระทรวงพาณิชย ์ อุตสาหกรรม และ
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พลงังาน (Ministry of Commerce, Industry and Energy)  กระทรวงข่าวสารและการส่ือสาร 
(Ministry of Information and Communication)  กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ 
(Ministry of Health and Welfare)  กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of Environment)  
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labor) กระทรวงการก่อสร้างและการขนส่ง (Ministry of 
Construction and Transportation)  กระทรวงกิจการนาวีและประมง (Ministry of Maritime 
Affairs and Fisheries)   
 
ระบบข้าราชการ 
 ขา้ราชการ (ค าท่ีถกูตอ้งน่าจะเป็น “ขา้รัฐการ” เพราะเกาหลีใตไ้ม่มีพระมหากษตัริย ์
แต่เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ จึงใชค้  าน้ีเพื่อเทียบเคียงกบัของประเทศไทย)  ของเกาหลี
แบ่งออกตามระดบัชั้น  ทั้งน้ีเป็นผลสะทอ้นมาจากประเพณีของการยดึถือระบบอาวโุสมา
ตั้งแต่อดีต  แต่ละต าแหน่งจะระบุขอบเขตของงานอยา่งชดัเจน และจะสอดคลอ้งกบัระดบัขั้น 
และเงินเดือน ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาของการเขา้มาท างานในองคก์าร  ระบบขา้ราชการเป็น
ระบบปิดท่ีการจะคดัเลือกคนเขา้สู่ต าแหน่งต่างๆ นั้นจะตอ้งเป็นคนท่ีท างานอยูใ่นระบบน้ี
เท่านั้น  กล่าวคือคนนอกจะเขา้มาสู่ระบบน้ีค่อนขา้งจ ากดั  ยกเวน้บางระดบัเท่านั้น  ระบบ
ราชการมีการก าหนดอายใุนการสอบเขา้ท างานคร้ังแรก ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการการคดัเลือกคน
หนุ่มสาวเขา้สู่ระบบราชการเป็นหลกั  การเล่ือนต าแหน่งจะย  ้าหลกัความอาวโุสเป็นส าคญั  
นอกจากน้ีมีกฎหมายขา้ราชการพลเรือนก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งรับใชป้ระชาชนตอ้งท างาน
ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต เท่ียงธรรม และสุภาพ 
 ก. ขนาด    นบัจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1998  มีจ านวนขา้ราชการทั้งส้ิน  933,384 
คน จากขา้ราชการทั้งหมดน้ี จ านวน 915,750 คน เป็นขา้ราชการพลเรือนท างานข้ึนตรงต่อ
ฝ่ายบริหารตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  แบ่งเป็นขา้ราชการส่วนกลาง 559,081 คน 
(รวมทั้งครู 286,800 คน  ต ารวจ และพนกังานดบัเพลิง  91,500 คน)  และ ขา้ราชการส่วน
ภูมิภาค 356,669 คน ส่วนขา้ราชการฝ่ายกฎหมายนั้นแยกออกอีกส่วนหน่ึง โดยเป็นขา้ราชการ
ในองคก์รออกกฎหมาย(รัฐสภา)  3,346 คน  ขา้ราชการตุลาการ 12,078 คน  ศาลปกครอง 
และกรรมการการเลือกตั้ง 2,210 คน 
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 จ านวนขา้ราชการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในแต่ละปี  ดงัเช่น ค.ศ. 1962 มีเพียง 253,186 
คน  ค.ศ. 1970 จ านวน 417,348 คน  ค.ศ. 1980 จ านวน 596,431 คนค.ศ. 1990 จ านวน 
818,121 คน  และมีจ านวนสูงสุดถึง 936,689 คน ในเดือนกมุภาพนัธ์   ค.ศ. 1998 จากนั้น 
ประธานาธิบดีคิม  เดจุงไดมี้นโยบายลดจ านวนขา้ราชการลง  ท าใหค้งเหลือ  933,384 คน ใน
เดือน พฤษภาคม ของปีเดียวกนั  นัน่หมายความวา่  ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 
ค.ศ. 2000 หรือภายใน 3 เดือน  สามารถลดจ านวนขา้ราชการลง 3,305 คน   

ข. การจ าแนกระดบัขั้น  เกาหลีใตจ้ าแนกขา้ราชการพลเรือนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ ขา้ราชการอาชีพ(career civil servants) และขา้ราชการพิเศษ ท่ีไม่ใช่ขา้ราชการอาชีพ 
(special career civil servants)  
 
 ขา้ราชการอาชีพมีจ านวนมากท่ีสุดในระบบราชการ จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
(1)ขา้ราชการทัว่ไป (กลุ่มท่ีท างานในสาขา วิศวกรรม การวิจยั และ การบริหารทัว่ไป (2)  
ขา้ราชการบริการพิเศษ (ศาล อยัการ การทูต ต ารวจ ดบัเพลิง การศึกษา  ทหารและขา้ราชการพล
เรือนในกระทรวงกลาโหม  หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ  และงานบริการพิเศษท่ีระบุไวใ้น
กฎหมาย  และ (3) ขา้ราชการบริการทางเทคนิค (กลุ่มท างานดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ และ
เสมียน) 
 ขา้ราชการพิเศษแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ขา้ราชการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากฝ่ายการเมือง 
(กลุ่มท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ขา้ราชการการเมืองระดบัรองรัฐมนตรี และ
สูงกว่า)  (2) ขา้ราชการทุกประเภทท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ างานพิเศษเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมืองและในต าแหน่งท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา)  (3) 
ขา้ราชการท่ีไดรั้บการวา่จา้งตามสญัญา (contact-based appointment) โดยมีก าหนดระยะเวลา 
การท างานท่ีแน่นอน และ (4) กลุ่มสุดทา้ยไดแ้ก่ ลกูจา้ง คนงาน 
 ระดบัขั้นของขา้ราชการมีจ านวน 9 ขั้น  ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นสูงสุด และขั้นท่ี 9 ต ่าสุด  การ
ก าหนดขั้นจะมีความชดัเจนท่ีสุดในงานทางดา้นวิศวกรรม และงานดา้นการปกครอง  ส่วน
งานประเภทอ่ืนนั้นใชก้ารเทียบเคียงกบังานดา้นปกครองเพื่อก าหนดสถานภาพของต าแหน่ง
ต่างๆ  ตวัอยา่งเช่น หวัหนา้สถานีต ารวจ นกัวิจยั หวัหนา้กองในองคก์รหรือสถาบนัวิจยั และ



 

AN 353 296 

อาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนรัฐบาล  จะมีสถานภาพเทียบเท่ากบัระดบั 4 หรือเท่ากบัหวัหนา้กอง
ของกระทรวง  (division chief or director)  อน่ึง ต าแหน่งแต่ละต าแหน่งจะระบุวา่เป็น
ต าแหน่งท่ีตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัและขอบเขตของงานไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น  อธิบดี 
(Director General or Administration Executive manager) มีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการบริหาร (ระดบั 2) 
หวัหนา้ส านกั (bureau chief) มีหนา้ท่ีเป็นรองผูจ้ดัการบริหาร (ระดบั 3)  นกัปกครองอาวโุส 
(administrative senior manager) หรือ นกัวิศวกรเคมีอาวโุส (ระดบั 4) เป็นตน้ 

ค.   การคดัเลือก  การคดัเลือกคนเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการอาชีพนั้น จะเปิดรับเขา้
ในระดบั 9 ระดบั 7 และระดบั 5 การคดัเลือกขา้ราชการระดบั 9 เป็นการรับสมคัรคนใหม่เพื่อ
เขา้สู่การท างานเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ีต าแหน่งวา่งในระดบั 7 และระดบั 5 จะเป็นการ
เล่ือนข้ึนสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ยกเวน้บางกรณีเท่านั้นท่ีจะมีการคดัเลือกคนนอกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว การคดัเลือกจะใชวิ้ธีการสอบขอ้เขียน อีกทั้งเนน้การน าคนหนุ่มสาวหรือเลือดใหม่
เขา้ไปท างานในงานราชการ  
           ปัจจุบนั มีการจ ากดัการรับขา้ราชการใหม่ใหน้อ้ยลง  และใชก้ารจา้งภาคเอกชนใหเ้ขา้
มารับงานราชการบางอยา่งมากข้ึน ส่วนขา้ราชการท่ีมีอยูจ่ะไดรั้บการเล่ือนชั้นเขา้สู่ต าแหน่ง
สูงข้ึนท่ีวา่งลง  การเล่ือนชั้นหรือต าแหน่งจะใชวิ้ธีการสอบ รวมทั้งการประเมินผลงาน 
อยา่งไรกต็าม ผูท่ี้จะไดรั้บการเล่ือนขั้นจะตอ้งมีอายกุารท างานขั้นต ่าตามขอ้ก าหนดของแต่ละ
ต าแหน่งเสียก่อน จากนั้นจึงมีการเรียงล าดบัก่อนหลงั ภายหลงัการพิจารณาผูท่ี้เหมาะสมโดย
การประเมินผลการสอบและประวติัการเขา้รับการฝึกอบรม แต่ปัจจยัท่ีส าคญัสูงสุดกคื็อ 
ความอาวโุส จึงอาจกล่าวไดว้า่ การเล่ือนขั้นและต าแหน่งนั้น จะข้ึนอยูก่บัความอาวโุสของ
ขา้ราชการผูน้ั้นในองคก์ร 

ง. รายได ้ รายไดข้องขา้ราชการผกูพนัโดยตรงกบัระดบัและระยะเวลาของการท างาน 
ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งและมีอายกุารท างานเท่ากนัจะไดรั้บเงินเดือนเท่ากนัหากไม่น าระดบั
การศึกษา หรือกลุ่มประเภทของงาน หรือความสามารถในการท างานมาเก่ียวขอ้งดว้ย 
ขา้ราชการจะไดรั้บเงินเดือนจ านวนร้อยละ 45 จากรายไดท้ั้งหมด นอกนั้นจะเป็นค่า
สวสัดิการและค่าทดแทนต่าง ๆ ในรูปของเงินโบนสัและค่ายงัชีพ เป็นตน้ ขา้ราชการทุกคน
จะไดรั้บการเล่ือนขั้นปีละหน่ึงคร้ัง 
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จ.  ความพยายามของรัฐในการปฏิรูประบบราชการในสหสัวรรษใหม่ รัฐบาลเกาหลี
ใตมี้นโยบายการปฏิรูประบบราชการใหมี้ความโปร่งใส สะอาดบริสุทธ์ิ เป็นประชาธิปไตย 
กระจายอ านาจ และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ีทั้งนั้น เพือ่ตอบสนองความตอ้งการต่อสงัคมและ
สามารถแข่งขนักบันานาชาติซ่ึงไดเ้พิม่สูงข้ึนเร่ือย ๆ  ท าใหรั้ฐบาลยคุหลงั ๆ ต่างก าหนด
ยทุธศาสตร์และวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีเคยยดึติดอยู่
กบัประเพณีโบราณและแนวทางการปฏิบติังานของเหล่าขา้ราชการ  การเร่งรัดการปฏิรูป
ระบบราชการไดเ้พิม่ความจ าเป็นมากข้ึนเม่ือประเทศประสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจในตอน
ปลายปี ค.ศ. 1997 จึงมีความพยายามท่ีจะใหเ้กิดความใสสะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

เม่ือรัฐบาลของนายคิม เดจุง เขา้รับต าแหน่งในเดือน กมุภาพนัธ์ ปี 1998 ไดมี้การลด
จ านวนกระทรวงหลกัจาก 23 ลงเหลือ 17 กระทรวง และใหท้ าการศึกษาระบบราชการอยา่ง
กวา้งขวางทุกแง่ทุกมุมเพื่อจะปฏิรูปทั้งระบบ  ดงัเช่น การลดขนาดระบบราชการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลง รวมทั้งลดจ านวนรัฐวิสาหกิจและองคก์รท่ีรัฐสนบัสนุนลง ให้
มีการน าวิธีการแข่งขนัมาใชใ้นระบบราชการเพื่อใหค่้าจา้งเงินเดือนสอดคลอ้งกบัผลการ
ท างาน (performance-based) และความสามารถ (merit-based) เพิ่มการวา่จา้งภาคเอกชน 
(contract-based) เขา้มารับงานบางประเภท เช่น งานในต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และ
งานท าความสะอาดส านกังาน ฯลฯ ไปท าแทนการรับขา้ราชการในต าแหน่งเหล่าน้ี  น าวิธีการ
ใหร้างวลัมาใช ้ ลดกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั และลดขนาดของรัฐบาลกลางดว้ยการกระจาย
อ านาจไปสู่ทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 
 
รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) 
 ในภาษาไทยจะเรียกรัฐบาลทอ้งถ่ินวา่ การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงในอดีตไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล สุขาภิบาล ปัจจุบนั ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
 กรณีของเกาหลีใต ้ มีบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 117 วา่  “รัฐบาลทอ้งถ่ินท า
หนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ขของประชากรในทอ้งถ่ิน โดยท าหนา้ท่ีในการจดัการดา้นทรัพยสิ์น และ
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สร้างกฎระเบียบของตนเองเพื่อใชใ้นการบริหารงานทอ้งถ่ินอยา่งเป็นอิสระตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในกฎหมายของชาติและในพระราชกฤษฎีกา”  อยา่งไรกต็ามในหว้งระยะเวลากวา่ 30 ปี ท่ีได้
มีบทบญัญติัน้ีในรัฐธรรมนูญนั้น  ในความเป็นจริงยงัไม่ไดมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
อยา่งจริงจงัจนกระทัง่เม่ือเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1995 ท่ีไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งผูว้า่ราชการ
จงัหวดั และนายกเทศมนตรี โดยตรงจากประชาชนในทอ้งถ่ินข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ของการปกครองของเกาหลีใต ้  เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารงานในจงัหวดัและรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน จากจุดน้ีเองรัฐบาลทอ้งถ่ินจึงไดเ้ปล่ียนฐานะจากการเป็นส่วนหน่ึงของงานการ
บริหารส่วนกลางท่ีท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหารของรัฐบาลทอ้งถ่ิน(หรือในทางปฏิบติัเป็นเพียงเจา้หนา้ท่ี
การปกครอง)  ไดรั้บการแต่งตั้งจากส่วนกลางและอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจอยา่งเป็น
อิสระนั้นเกือบจะไม่ปรากฏ (เทียบเคียงไดก้บัของไทยคือ การปกครองส่วนภูมิภาค) 
 การบริหารของรัฐท่ีรวบอ านาจเขา้สู่ศนูยก์ลางอยา่งเดด็ขาด (highly centralized government) 
นั้นเป็นระบบท่ีไดด้  าเนินติดต่อกนัมานานนบัแต่ในอดีตกวา่ 600 ปี  ตั้งแต่ยคุอาณาจกัรโชซอน 
(ค.ศ. 1302 – 1910) จึงเป็นผลใหน้โยบายการกระจายอ านาจท่ีประชาชนมีสิทธ์ิเลือกตั้งผูน้ า
รัฐบาลทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อใหเ้ป็นอิสระในการปกครองตนเอง  ตอ้งใชเ้วลานานจึงจะสมัฤทธ์ิ
ผลเฉกเช่นประเทศท่ีมีความเจริญร่วมสมยัในปัจจุบนั 
 การเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ินคร้ังท่ีสอง เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1998 ซ่ึงเป็นเวลาราว 3 ปี 
ภายหลงัจากท่ีมีการเลือกตั้งรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1995 ยงัผลใหก้ารเลือกตั้ง
มีความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน จากนั้นไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งในทุกส่ีปีนบัจากนั้นเป็นตน้มา 
 หนา้ท่ีของผูบ้ริหารรัฐบาลทอ้งถ่ินตามกฎหมาย ไดแ้ก่ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบทุก
ประเภทท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลกลาง  ท าการบริหารและจดัการทรัพยสิ์นและสาธารณ
สมบติั ประเมินและเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียนทอ้งถ่ิน ใหบ้ริการแก่ชุมชน และบริหารงาน
เก่ียวกบัทอ้งถ่ินในเร่ืองต่างๆ  อน่ึงรัฐบาลทอ้งถ่ินแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการการศึกษาท า
หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตน  นอกจากน้ี สภาทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบทางการเงินของรัฐบาลทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

(1)  ระบบการบริหาร    ปัจจุบนั เกาหลีใตแ้บ่งการบริหารรัฐบาลทอ้งถ่ินใน
ระดบัจงัหวดั  16 แห่ง (9 จงัหวดั และ 7 มหานคร  ไดแ้ก่ นครหลกัคือ กรุงโซล  อินชอน  เต
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จอน  กวางจู  เตก ู อลูซาน  และปูซาน ส่วนจงัหวดัคือ จงัหวดัเคียงก่ี  จงัหวดักงัวอน  จงัหวดั
ชุงชองเหนือ  จงัหวดัชุงชองใต ้ จงัหวดัโชลลาเหนือ  จงัหวดัโชลลาใต ้ จงัหวดัเคียงซงัเหนือ  
จงัหวดัเคียงซงัใต ้ และจงัหวดัเชจู)  และมีรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีต ่ากวา่จงัหวดั หรือรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
เทศบาล จ านวน 235 แห่ง  ไดแ้ก่ เมืองใหญ่ (shi) 72 แห่ง เมือง (gun) 94 แห่ง และเมืองเลก็ 
(gu) 69 แห่ง  ซ่ึงรัฐบาลทอ้งถ่ินในระดบัน้ีจะอยูใ่นเขตของรัฐบาลทอ้งถ่ินจงัหวดัและมหา
นคร   
 รัฐบาลทอ้งถ่ินจงัหวดัจะท าหนา้ท่ีหลกัในการเป็นตวักลางระหวา่งรัฐบาลกลางกบั
รัฐบาลระดบัเทศบาล 
 ในขณะเดียวกนักจ็ะมีงานท่ีตอ้งรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินในระดบั
จงัหวดัท่ีด าเนินงานครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดั  ดงันั้น ระบบการบริหารงานของจงัหวดัจึงเป็นท่ี
รวมของหน่วยงานทุกสาขา เช่นเดียวกบัรัฐบาลกลางแต่จะมีขนาดเลก็กวา่  โดยแต่ละ
หน่วยงานจะท าหนา้ท่ีในการประสานและส่งผา่นระหวา่งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ระดบัเทศบาล 
 การบริหารงานของเทศบาลจะท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตความ
รับผดิชอบโดยผา่นทางหน่วยยอ่ย เช่น เขต และแขวง(ต าบล) เป็นตน้ แต่ละหน่วยยอ่ยจะมี
ประชากรอยูร่าว 5,000 – 20,000 คน   

การแบ่งงานมีดงัน้ี  งานส าคญัๆ เช่น การรักษาความปลอดภยั   การติดตั้งเคร่ืองหมาย
จราจร และการป้องกนัอคัคีภยั เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ระดบัจงัหวดั  ส่วนงานดา้นสุขภาพอนามยั และการส่งเสริมเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ระดบัเทศบาล 

ขา้ราชการในรัฐบาลทอ้งถ่ินมีจ านวยร้อยละ 32 ของจ านวนขา้ราชการทั้งหมดทั้ง
ประเทศ หรือราว 356,669 คน  (นบัจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1998) และใชง้บประมาณ
ทั้งส้ินราวร้อยละ 36 ของงบประมาณประเทศ  ขา้ราชการและการจดัสรรงบประมาณจะอยู่
ในการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางโดยผา่นทางกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาลและ
มหาดไทย (Ministry of Government Administration and Home Affairs) อน่ึง ระบบการ
บริหารบุคคล การจดัล าดบัชั้นและต าแหน่ง  การรับเขา้ท างาน การเล่ือนขั้น และระดบั
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เงินเดือน จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบของรัฐบาลกลาง ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความคลา้ยคลึง และ
สอดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ 

(2)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน    รัฐบาลทอ้งถ่ิน
จะข้ึนอยูก่บัรัฐบาลกลางในเร่ืองการตดัสินใจในดา้นบุคลากร และงบประมาณในการ
ด าเนินงานในทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ  ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัจึงจ ากดัอยูใ่นขอบเขตของการน า
นโยบายและแผนงานของส่วนกลางไปปฏิบติัภายใตก้ารสัง่การและการแนะน าของกระทรวง 
ทบวง กรมท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลาง  อน่ึง รัฐบาลทอ้งถ่ินไม่ไดท้ าหนา้ท่ีจดัการดว้ยตนเองในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัศาล  อยัการ  ต ารวจ และการศึกษา  เพราะรัฐบาลกลางท าหนา้ท่ีเหล่าน้ีทั้งหมด 
 นอกจากน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและบุคลากรนั้น ขา้ราชการระดบัรองเช่น 
รองผูว้า่ราชการ  และรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงเทียบกบัปลดัจงัหวดั และปลดัเทศบาลของไทย  
จะไดรั้บการแต่งตั้งและส่งไปจากส่วนกลางโดยกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาลและ
มหาดไทย  และจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมการบริหารงานเร่ืองต่างๆในรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ทั้งหมด  หากจะมีการเปล่ียนแปลงในองคก์ร หรือ โครงสร้างบุคลากร  จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากรัฐบาลกลางเสียก่อน  นัน่หมายความวา่ รัฐบาลกลางมีอ  านาจเหนือรัฐบาลทอ้งถ่ิน  อน่ึง 
นโยบายทั้งหลายท่ีเก่ียวกบับุคลากร ไม่วา่จะเป็นการคดัเลือก การเล่ือนขั้น การประเมินผล
การท างาน สภาพการท างาน และเงินเดือนไดรั้บการก าหนดจากส่วนกลางแทบทั้งส้ิน 
 ประการสุดทา้ย  ในดา้นการคลงันั้น รัฐบาลทอ้งถ่ินจะพึ่งพารัฐบาลกลางเกือบทั้งหมด  
ทั้งน้ีเพราะรายไดท่ี้มาจากภาษีทอ้งถ่ินมีจ านวนเพียงเลก็นอ้ย ไม่พอเพียงแมแ้ต่จะใชจ่้ายใน
ระยะเวลาเพียงเดือนเดียวของรัฐบาลทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง  ทั้งน้ีเป็นเพราะสดัส่วนการหกัภาษี
ในส่วนของรัฐบาลทอ้งถ่ินมีนอ้ยเกินไป 

(3) ผลแห่งการปฏิรูป    รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดป้ระกาศท าการปฏิรูปรัฐบาล
ทอ้งถ่ินอยา่งขนานใหญ่ทั้งในดา้นองคก์ร บุคลากร และวิธีการท างาน  การปฏิรูปน้ีไดริ้เร่ิมมา
จากรัฐบาลกลางโดยมีเป้าหมายดงัน้ี  จะลดขนาดขององคก์รใหเ้ลก็ลงทั้งท่ีเป็นหน่วยงาน
ภายในและภายนอก (เช่น รัฐวิสาหกิจทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนๆท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
งบประมาณของรัฐบาลทอ้งถ่ิน รวมทั้งสาขาท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ)  การลดก าลงัคน การ
ปรับโครงสร้าง และการน าระบบการบริหารงานแบบธุรกิจมาใช ้
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 แผนการปฏิรูปท่ีร่างโดยกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาลฯ เนน้การลดจ านวน
รัฐบาลทอ้งถ่ินเทศบาลลง โดยเปล่ียนใหเ้ป็นเพยีงศนูยบ์ริการสงัคม(social service centers) 
น าระบบบตัรอีเลก็ทรอนิกส์ทะเบียนบา้นมาใช ้(electronic resident registration card system) 
เปล่ียนระบบการเกบ็เอกสารท่ีเป็นกระดาษลง (replacing the paper-based document system)  
วา่จา้งเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัการโรงงานก าจดัขยะ ศนูยว์ฒันธรรม และสนามกีฬา แทน
รัฐบาลทอ้งถ่ิน (contracted out to the private sector) ลดจ านวนลกูจา้ง และคนท างานใน
ส านกังานดา้นเสมียน คนท าและจดัส่งเอกสาร ภารโรง ยาม คนเกบ็ขยะ คนกวาดถนน และ
คนงานซ่อมถนน ลง และจดัการวา่จา้งภาคเอกชนใหเ้ขา้มาท างานแทน จากมาตรการทั้งหมด
น้ีจะสามารถลดอตัราก าลงัคนไดถึ้ง ร้อยละ 30 หรือ จ านวน 87,000 คนในรัฐบาลทอ้งถ่ินทัว่
ทั้งประเทศ  อน่ึง รัฐวิสาหกิจทอ้งถ่ินจะตอ้งลดจ านวนบุคลากรลง  อีกทั้งจะปิดการด าเนินงาน
ขององคก์รทอ้งถ่ินท่ีอยูภ่ายใตรั้ฐบาลทอ้งถ่ินจ านวน 12 แห่ง 
 นอกจากการลดขนาดและบุคลากรลงแลว้  กระทรวงการบริหารของรัฐบาลฯ มีแผน
ท่ีจะปรับปรุงระบบการบริหารแบบใหม่ โดยมุ่งท่ีจะขจดัการท างานเช่ืองชา้และไร้
ประสิทธิภาพของขา้ราชการทอ้งถ่ินใหห้มดไป  ดว้ยการใชแ้นวคิดการบริหารตามจุดมุ่งหมาย 
(management by objectives) น าระบบการคิดผลงานเป็นคะแนนมาใชใ้นการก าหนดค่าจา้ง
และการเล่ือนขั้น น าระบบการวา่จา้งปีต่อปีมาใช ้  และเพิ่มผูช้  านาญการ(experts) ในงานแต่
ละโครงการ ใหม้ากข้ึนเพือ่ทดแทนการวา่จา้งขา้ราชการประจ า 
 

รัฐสภา 
 
องค์กรรัฐสภา 
 อ านาจนิติบญัญติัเป็นของรัฐสภา เป็นองคก์รนิติบญัญติั และเป็นสภาเด่ียว (unicameral 
body)  รัฐสภาประกอบดว้ยสมาชิกรัฐสภา ส านกัประธานสภา องคป์ระชุมคณะกรรมาธิการ
ชุดต่าง ๆ กลุ่มต่อรอง (negotiating groups) และขา้ราชการประจ ารัฐสภา 
 รัฐสภาเกาหลีใตปั้จจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 299 คน แยกเป็นสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตจ านวน 253 คน และสมาชิกท่ีไดรั้บการ
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จดัสรรตามโควตา้แก่พรรคการเมืองตามสดัส่วนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจ านวน 46 คน  สมาชิก
รัฐสภาแต่ละชุดมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 คุณสมบติัผูส้มคัรเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นจะตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 25 ปีข้ึนไป และ
ผูส้มคัรแต่ละเขตจะไดรั้บการเลือกจากผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตนั้น ซ่ึงเป็นระบบเขตเดียวเบอร์
เดียว  อน่ึง สมาชิกรัฐสภาจะไม่ถกูจบักมุหรือจ าขงัโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากรัฐสภาเสียก่อน  
ยกเวน้กรณีท่ีกระท าผดิกฎหมายอยา่งร้ายแรง  นอกจากน้ี สมาชิกรัฐสภาจะไดรั้บเอกสิทธ์ิใน
การพดู และการออกเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระกิจในรัฐสภา 
 สมาชิกจะเลือกประธานรัฐสภา 1 คน และรองประธาน 2 คน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประธานรัฐสภาท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนรัฐสภาและก ากบัการประชุม
รัฐสภา รักษากฎระเบียบ และดแูลการบริหารงานของรัฐสภา ในกรณีท่ีประธานไม่อยู ่ รอง
ประธานจะปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
 การประชุมเตม็คณะของสมาชิกรัฐสภา หรือองคป์ระชุม (Plenary) ถือเป็นองคก์รการ
ตดัสินใจสูงสุดของรัฐสภา  ส าหรับกระบวนการการออกกฎหมายนั้นจะเร่ิมตน้จากรายงาน
สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน จากนั้นจะน าเขา้สู่ท่ีประชุมรัฐสภาโดย
สมาชิกจะท าการซกัถามและมีการตอบค าถาม มีการอภิปราย จากนั้นกเ็ป็นการลงคะแนน 
 ในการเปิดการประชุมรัฐสภา ประธานาธิบดีจะเป็นผูเ้ปิดและกล่าวปราศรัย หวัหนา้
กลุ่มหรือพรรคการเมืองจะเสนอความคิดเห็น และตั้งกระทูถ้ามในขณะท่ีสมาชิกจะท าการ
โตต้อบ อีกทั้งนัง่รับฟังความคิดเห็นจากคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการ
แผน่ดิน 
 สมาชิกรัฐสภา ชุดท่ี 15 (เลือกตั้งเม่ือ เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1998) ประกอบดว้ย
สมาชิกจากพรรค Grand National Party 150 คน, National Congress for New Politics  84 คน 
(พรรคแกนน ารัฐบาล) และ United Liberal Democrats 48 คน (พรรครัฐบาล) ส าหรับสมาชิก
รัฐสภาชุดท่ี 16 (เลือกตั้งเม่ือเดือน เมษายน ค.ศ. 2000) ประกอบดว้ยสมาชิกจากพรรค Grand 
National Party 133 คน  Millennium Democratic Party  115  คน (พรรครัฐบาลท่ีเปล่ียนช่ือ
พรรคเดิมจากพรรค National Congress for New Politics ในเดือน มกราคม ค.ศ. 2000)  
United Liberal Democrats  17 คน และพรรค  Democratic People’s Party  2 คน  และผูส้มคัร
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อิสระและพรรคเลก็  6 คน  สมาชิกรัฐสภามีสิทธ์ิในการยา้ยพรรค โดยไม่ถกูถอดถอนออก
จากการเป็นสมาชิกภาพ 

คณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองต่างๆทั้งดา้น
กฎหมาย หรือนโยบาย เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะน าข้ึนใหรั้ฐสภาอนุมติั  คณะกรรมการแต่ละคนจะมี
ขอบเขตความรับผิดชอบในการศึกษาพิจารณางานตามบทบญัญติัของกฎหมาย  ส่วน
คณะกรรมการพิเศษจะไดรั้บการแต่งตั้งเพือ่ท างานเฉพาะอยา่งตามการเสนอแนะของรัฐสภา 
 รัฐสภาเกาหลีใตก้ าหนดให้มีกรรมาธิการ 16  คณะ โดยท าหนา้รับผิดชอบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ดงัน้ี House Steering Committee; Legislation and Judiciary; National Policy; 
Finance and Economy; Unification, Foreign Affairs and Trade; National Defense; 
Government Administration and Local Autonomy; Education; Sciences, Technology, 
Information and Telecommunications; Culture and Tourism; Agriculture, Forestry, 
Maritime Affairs and Fisheries; Commerce, Industry and Energy; Health and Welfare; 
Environment and Labor; Construction and Transportation; and Intelligence 
 สมาชิกของคณะกรรมาธิการแต่ละชุดมีวาระในการอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
ประธานคณะกรรมาธิการท าหนา้ท่ีควบคุมการประชุม รักษากฎระเบียบ และเป็นตวัแทนของ
คณะกรรมาธิการชุดนั้นๆ  บทบญัญติัและกฎหมายท่ีไดรั้บการเสนอ จะส่งผา่นไปยงั
คณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาตรวจสอบ  ก่อนท่ีจะเสนอไปยงัชุดท่ีประชุมรัฐสภา  
นอกจากนั้นประธานของกรรมาธิการยงัท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกจาก
พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายคา้นในคณะกรรมาธิการแต่ละชุดอีกดว้ย 
 
การประชุม 
 รัฐสภาจะมีการประชุม 2 สมยั คือ สามญั และวิสามญั การประชุมสมยัสามญัจะมีข้ึน
ปีละคร้ังตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนการประชุมสมยัวิสามญัจะมีข้ึนตามค าร้องขอของ
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ประธานาธิบดี  หรือจากการเสนอของสมาชิกของรัฐสภาทั้งหมด ระยะเวลาของการประชุมสมยั
สามญัมีจ านวน 150 วนั  ส่วนสมยัวิสามญัมี 30 วนั ต่อปี 
 ในกรณีท่ีประธานาธิบดีร้องขอใหเ้ปิดการประชุมวิสามญั  ประธานาธิบดีจะตอ้ง
ก าหนดวนั เวลา ของการประชุมท่ีแน่นอน และเหตุผลของการร้องขอ  ในกรณีน้ีร่างกฎหมาย
ท่ีจะเสนอพิจารณาจะตอ้งเป็นร่างกฎหมายท่ีน าเสนอโดยประธานาธิบดีเท่านั้น ตามปกติการ
ประชุมรัฐสภาก าหนดใหมี้สมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด และ
เป็นการเปิดการประชุมต่อสาธารณชนทัว่ไป  ยกเวน้บางกรณีท่ีสมาชิกมากกวา่ก่ึงหน่ึงให้
ยกเวน้ มิใหเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน โดยประธานรัฐสภาพิจารณาแลว้วา่มีความจ าเป็น เพราะ
เป็นเร่ืองความมัน่คงของชาติ 
 วิธีการออกเสียงในรัฐสภา จะใชก้ารยนื หรือการขานช่ือ หรือใชบ้ตัร หรือลงคะแนน
ลบักไ็ด ้  รัฐสภาอาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้ รายละเอียด และความเห็นในกรณีท่ีก าลงั
พิจารณาในเร่ืองทางเทคนิคเฉพาะ  และในเร่ืองส าคญัของชาติ หรือในขณะท่ีท าการ
ตรวจสอบรัฐบาล  รัฐสภาสามารถเรียกหาหลกัฐาน พยาน ผูเ้ช่ียวชาญ และผูรู้้มาช้ีแจงใน
รัฐสภาได ้
 
กลุ่มต่อรอง (Negotiating group) 
 ตามกฎหมายรัฐสภาปัจจุบนัของเกาหลีใต ้ ก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มการเมืองท่ีมีสมาชิก
รัฐสภา 20 คนหรือมากกวา่  สามารถรวมตวักนัตั้งกลุ่มต่อรองระหวา่งพรรคการเมืองได ้ 
สมาชิกรัฐสภาท่ีไม่สงักดัพรรคการเมืองสามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มอิสระเพือ่การต่อรองหาก
มีจ านวน 20 คนข้ึนไป  แต่ละกลุ่มต่อรองจะเลือกผูน้ าและวิป ท าหนา้ท่ีต่อรองกบักลุ่มอ่ืน  
ผูน้ าของกลุ่มต่างๆจะประชุมเพื่อปรึกษาร่วมกนัในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าในรัฐสภา  
โดยก าหนดตารางวนั เวลา และอภิปรายในเร่ืองต่างๆ ท่ีน าเขา้ไปในท่ีประชุมรัฐสภา และท่ี
ประชุมกรรมาธิการ 
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อ านาจและกจิกรรม 
 รัฐสภามีอ านาจในการออกกฎหมาย ทั้งท่ีเป็นกฎหมายทัว่ไป กฎหมายงบประมาณ
ของรัฐบาล และท าสนธิสญัญากบัต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัท าหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  และท ากิจกรรมเก่ียวกบัรัฐสภาประเภทอ่ืน 

การออกกฎหมายและนโยบายต่างประเทศ 
 สมาชิกรัฐสภา 20 คน หรือมากกวา่สามารถเสนอร่างกฎหมายเขา้สู่รัฐสภา หรือ
ส่งผา่นใหฝ่้ายบริหารเสนอร่างกฎหมาย  เม่ือประธานรัฐสภาไดรั้บร่างกฎหมายกจ็ะแต่งตั้ง
กรรมาธิการเพื่อพิจารณา  โดยคณะกรรมาธิการชุดน้ีมีอ  านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยอ่ยข้ึนช่วยเหลือ หากร่างกฎหมายครอบคลุมเน้ือหากวา้งขวางหรือตอ้งการเจาะลึกในแต่ละ
เร่ือง  อน่ึง คณะกรรมาธิการชุดน้ีอาจท าประชาพิจารณ์ขอความเห็นชอบจากประชาชน 
ดงัเช่น กฎหมายงบประมาณ หรือกฎหมายส าคญัๆ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะ หรือตอ้งการความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ประธานรัฐสภาเสียก่อน 
 เม่ือเปิดประชุมรัฐสภาและพิจารณาร่างกฎหมายนั้น คณะกรรมาธิการจะเสนอ
รายงาน และช้ีแจงต่อท่ีประชุม  ร่างกฎหมายนั้นอาจจะไดรั้บการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ
อาจไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธไม่รับร่างหรืออาจส่งกลบัไปใหค้ณะกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง  เม่ือร่างกฎหมายผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภา จะส่งต่อไปยงัฝ่าย
บริหารโดยประธานาธิบดีจะตอ้งลงนามเพื่อประกาศใชเ้ป็นกฎหมายภายใน 15 วนั 
 อยา่งไรกต็ามประธานาธิบดีสามารถยบัย ั้ง หรือวีโตก้ฎหมายฉบบันั้นพร้อมกบัให้
เหตุผลอธิบาย  โดยจะส่งกลบัไปใหฝ่้ายนิติบญัญติัเพือ่พิจารณาใหม่  แต่รัฐสภาจะสามารถ
ผา่นกฎหมายฉบบันั้น หากไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจ านวนสองในสาม และ
กฎหมายฉบบันั้นกจ็ะเป็นกฎหมายน าไปใชไ้ดท้นัที 
 รัฐสภามีสิทธ์ิอนุมติัการท าสนธิสญัญาความร่วมมือกบัต่างชาติ ดา้นการให/้รับความ
ช่วยเหลือดา้นความมัน่คง และท าสนธิสญัญาท่ีเก่ียวกบัองคก์รระหวา่งประเทศ สนธิสญัญา
การคา้ สนธิสญัญาสนัติภาพ และสนธิสญัญาขอ้ผกูพนัทางดา้นการเงิน สนธิสัญญาเก่ียวกบั
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รัฐ หรือประชากร  สนธิสญัญาเก่ียวกบัสถานภาพกองทหารต่างชาติบนดินแดนเกาหลีและ
สนธิสญัญาดา้นกฎหมายต่างๆ  รัฐสภามีสิทธิอนุมติัในการประกาศสงคราม  หรือส่งกอง
ทหารไปต่างประเทศ หรือการตั้งกองทหารต่างชาติภายในประเทศนอกจากน้ี รัฐสภามีอ านาจ
ในการอนุมติัการประกาศกฎอยัการศึกและการอภยัโทษ 
 
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณแผ่นดนิ 
 รัฐสภาจะตรวจสอบการด าเนินงานในกิจการดา้นต่างๆของรัฐบาล หรือในงานเฉพาะ
เร่ือง หากไดรั้บการขอร้องจากรัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ หรือนายกรัฐมนตรี หรือคณะ
บริหารของรัฐ(State Council) โดยตวัแทนของฝ่ายบริหารจะตอ้งเขา้ช้ีแจงและตอบค าถาม  
รัฐสภามีอ านาจท่ีจะเสนอใหป้ระธานาธิบดีถอดถอนนายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกคณะกรรมการ
บริหารงานของรัฐ (State Council)  การเสนอการถอดถอนจะกระท าข้ึนไดก้ต่็อเม่ือ สมาชิก
รัฐสภาจ านวนหน่ึงในสาม หรือมากกวา่เห็นชอบ  และการถอดถอนจะกระท าข้ึนไดต่้อเม่ือ
สมาชิกรัฐสภาจ านวนก่ึงหน่ึงหรือมากกวา่เห็นชอบ 
 รัฐสภามีอ านาจในการพิจารณาคดีเพื่อถอดถอน (impeachment) ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี  สมาชิกคณะกรรมการบริหารของรัฐ  รัฐมนตรี  สมาชิกศาลรัฐธรรมนูญ  
สมาชิกคณะกรรมการจดัการเลือกตั้ง สมาชิกคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือขา้ราชการ
อ่ืนใดท่ีกระท าผดิกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
 สมาชิกรัฐสภาจ านวนหน่ึงในสามจะตอ้งเสนอร่างการฟ้องเพื่อถอดถอน  เม่ือสมาชิก
ส่วนใหญ่ในรัฐสภาเห็นชอบ การด าเนินการพิจารณาคดีจึงจะสามารถกระท าได ้  ผูท่ี้ถกูฟ้อง
พิจารณาคดีจะถกูใหอ้อกจากต าแหน่งเป็นการชัว่คราวจนกระทัง่เม่ือส้ินสุดการพจิารณาคดี
นั้นๆ  การพิจารณาคดีจะกระท าต่อผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองไดเ้ท่านั้น โดยการฟ้องร้อง
สามารถกระท าทั้งทางแพง่และทางอาญา 
 
กจิกรรมเกีย่วกบัรัฐสภาอืน่ๆ 
 รัฐสภาเกาหลีมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐสภาของประเทศอ่ืนๆทั้งในแง่
ความสมัพนัธข์ององคก์ร และการประชุมร่วม  ท่ีผา่นมาไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา
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ระหวา่งประเทศ (Inter-parliamentary Union)  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 และเป็นเจา้ภาพในการ
ประชุมสหภาพรัฐสภาระหวา่งประเทศคร้ังท่ี 70 ในปี ค.ศ. 1983 และคร้ังท่ี 97 ในปี ค.ศ. 
1997  อน่ึง รัฐสภาเกาหลีเป็นสมาชิกสมทบรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค (Asia – Pacific 
Parliamentarian Union)  ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1965  และเป็นสมาชิกรัฐสภากลุ่มประเทศใน
อาเซ่ียน ของเอเชีย และของโลก  โดยมีการเยีย่มเยอืน และท าขอ้ตกลงแลกเปล่ียนกบัรัฐสภา
ทัว่โลกจ านวน 65 รัฐสภา 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(1) หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคก์รในการควบคุมดูแลกฎหมายรัฐธรรมนูญดว้ยการท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบมิใหก้ฎหมายท่ีผา่นรัฐสภามีความขดัแยง้หรือลม้เลิกบทบญัญติัในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กระบวนน้ีจะกระท าโดยผา่นทางการวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ตามค าร้อง
ของศาลชั้นตน้ หรือตามค าร้องของพรรคการเมืองท่ีไม่พอใจต่อค าวินิจฉยัของศาลชั้นตน้ 
 ศาลรัฐธรรมนูญท าหนา้ท่ีในการใหค้วามเห็นชอบในทางกฎหมายในกระบวนการ
ถอดถอน (impeachment) และพิพากษาบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งขา้ราชการและขา้ราชการ
การเมืองระดบัสูง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือผูพ้ิพากษา โดยจะประกาศให้
กระบวนการถอดถอนน้ีเป็นไปใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  อน่ึง ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการ
ยบุพรรคการเมืองตามค าร้องของฝ่ายบริหารท่ีมีหลกัฐานเพียงพอในการกล่าวหาว่าพรรค
การเมืองนั้นๆไดก้ระท าการท่ีผิดต่อกฎหมาย  อ  านาจของศาลรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้น้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องกฎหมายรัฐธรรมนูญนัน่เอง 
 ในขณะเดียวกนั ศาลรัฐธรรมนูญมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลสงวนสิทธ์ิส่วนบุคคล
ขั้นพื้นฐานใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หากสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
ใด ซ่ึงไดรั้บการประกนัจากรัฐธรรมนูญ นั้นถกูล่วงละเมิดโดยการกระท า หรือถกูละเลยโดย
อ านาจของฝ่ายบริหาร บุคคลผูน้ั้นสามารถยืน่ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใหช่้วยวินิจฉยัเพื่อ
แกไ้ข  หรือบุคคลใดท่ีสิทธิขั้นพื้นฐานถกูละเมิดโดยการกระท าของกฎหมายกส็ามารถยืน่ค  า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไดเ้ช่นเดียวกนั  นอกจากน้ี บุคคลหรือคณะใดท่ีไม่พอใจต่อค าตดัสิน
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ของศาลชั้นตน้ในคดีแพง่ คดีอาญา หรือ คดีเก่ียวกบัการบริหารซ่ึงเก่ียวกบัศาลรัฐธรรมนูญ 
สามารถยืน่เร่ืองร้องทุกขโ์ดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย 
 ค าร้องของศาลรัฐธรรมนูญมีลกัษณะแตกต่างจากค าร้องต่อระบบของฝ่ายตุลาการ
ทัว่ไป 
 ประการสุดทา้ย การท่ีประชาชนมีโอกาสยืน่ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไดเ้ช่นน้ีถือ
เป็นระบบท่ีประกนัสิทธิมนุษยชนตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ  หาใช่เป็นการกระท าไดต้าม
ทฤษฎีเท่านั้น แต่เป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงดว้ย 

(2) การจดัองคก์ร   
 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยผูพ้ิพากษา 9 คน  โดยแต่ละคนจะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 40 ปี
ข้ึนไปและเป็นผูท้  างานในดา้นกฎหมายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี  สมาชิกผูพ้ิพากษาศาล
รัฐธรรมนูญไดรั้บการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  อยา่งไรกต็าม การ
เลือกผูพ้ิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมาจาก 3 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน  คือ  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายตุลา
การ  และฝ่ายนิติบญัญติั(รัฐสภา)   
 ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตามความเห็นชอบของรัฐสภา 
ผูพ้ิพากษาแต่ละคนจะเป็นผูต้ดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ  โดยจะไดรั้บการช้ีน าเฉพาะจากตวับท
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลกั และการวินิจฉยัของผูพ้พิากษาแต่ละคนนอกจากน้ี ผูพ้ิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ถกูถอดถอนจากต าแหน่งดว้ยอ านาจทางการเมือง เวน้แต่จะเป็นความ
ประสงคข์องแต่ละคน หรือถกูถอดถอน (impeached) หรือถกูจ าคุก  อน่ึง ผูพ้ิพากษาศาล
รัฐธรรมนูญจะตอ้งไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือร่วมในกิจการทางการเมืองของพรรค
ใดพรรคหน่ึง 
 

ฝ่ายตุลาการ 
 อ านาจตุลาการเป็นเร่ืองของศาลสถิตยติุธรรม  ซ่ึงก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญวา่เป็น
อ านาจอิสระจากฝ่ายบริหาร  ระบบศาลของเกาหลีมี 3 ระดบั ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์และศาล
ชั้นตน้ (district courts)  อน่ึง ระบบตุลาการของประเทศน้ีจ าแนกออกเป็น ศาลครอบครัว  
ศาลปกครอง (administrative court) และศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา (patent court) ศาลเหล่าน้ี
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จะพิจารณาคดีแพง่  คดีอาญา คดีปกครอง  คดีการเลือกตั้ง และคดีความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทาง
กฎหมาย นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีจดัการ และใหค้  าปรึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัการจดทะเบียน
ธุรกิจบา้นจดัสรร  ทะเบียนประชากร  การรับฝากเงิน และการท าสญัญาค ้าประกนั                                       
 

องค์กรทางตุลาการ 
ศาลฎกีา 

ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของประเทศ ตั้งอยูท่ี่กรุงโซล ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา
และผูพ้ิพากษา  จ านวน 13 คน  ในการพิจารณาคดีของศาลฎีกา  อาจจะมีการร่วมพิจารณาคดี
กนัทั้งคณะ หรือแยกออกเป็นคณะเลก็ท่ีประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาคณะละ 4 คน 

ศาลฎีกาท าหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีท่ีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัค าตดัสินของศาลสูง (high 
court)  ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นตน้  รวมทั้งตดัสินเพือ่รับรองผลการเลือกตั้งทัว่ไป และการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี  อีกทั้ง  มีอ  านาจในการตรวจสอบขั้นสุดทา้ยทางดา้นกฎหมายของพระ
ราชกฤษฎีกา  กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดในการบริหารราชการต่าง ๆ 
 ศาลฎีกาสามารถออกกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระเบียบการภายในของศาลฎีกา ไดแ้ก่
แนวการบริหารของศาล และกระบวนการพิจารณาคดีความ 
 ในการยืน่คดีต่อศาลฎีกาให้พิจารณาคดีนั้น จะตอ้งมีหลกัฐานแน่ชดัตรงตามแนวปฏิบติั  
กล่าวคือ ส าหรับคดีแพง่ตอ้งมีขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญอนุญาตใหศ้าลชั้นตน้
สามารถตดัสินความในระดบัหน่ึงก่อน ส่วนคดีอาญานั้น  การท่ีจะยืน่คดีต่อศาลฎีกาไดก้็
ต่อเม่ือเป็นคดีท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ หรือต่อกฎหมาย เช่น เร่ืองการท าแทง้ (abolition) หรือการ
กลบัค าพิพากษาตดัสินลงโทษ ท่ีมีการรวบรวมหลกัฐานผิดพลาดอยา่งเห็นไดช้ดั หรือเป็น
กรณีท่ีถกูลงโทษจ าคุกท่ีไม่สมเหตุสมผล  
 เพื่อท่ีจะช่วยใหผู้พ้ิพากษาท างานในคดีความท่ีมีออกมากมายมหาศาลนั้น ผูพ้ิพากษา
นกัวิจยั (research judges) ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูพ้ิพากษาสูงจะศึกษาคดีและวินิจฉยั
เบ้ืองตน้ก่อน โดยผูพ้ิพากษาวิจยักลุ่มละ 2 คน ท างานในแต่ละคดี  ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษานกัวิจยั
ดงักล่าวมีจ านวนทั้งส้ิน 20 – 30 คน 
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ศาลอทุธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์ประกอบดว้ยประธานผูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาร่วมอีก 3 คน ท าหนา้ท่ี

ในการพิจารณาคดีท่ีไดรั้บการอุทธรณ์ภายหลงัท่ีไดรั้บการตดัสินจากศาลชั้นตน้และศาล
ครอบครัว ทั้งท่ีเป็นคดีแพง่และคดีอาญา คดีการปกครอง หรือคดีอ่ืนใดท่ีไดร้ะบุไวใ้น
กฎหมาย ศาลอุทธรณ์ในเกาหลีใตมี้ 5 แห่ง ตั้งอยูท่ี่กรุงโซล เตก ูกวางจู ปูซานและเตจอน ใน
การพิจารณาคดีนั้น ศาลอุทธรณ์จะร้ือฟ้ืนการพิจารณาคดีใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงค าตดัสินอาจจะเห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินของศาลชั้นตน้กไ็ด ้ 

อน่ึง ศาลอุทธรณ์เท่านั้นท่ีสามารถตดัสินคดีความท่ีบุคคลหรือองคก์ร ท าการฟ้องร้อง
ในผลการตดัสินหรือค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือฟ้องร้องในเร่ืองการถกูถอดถอนให้
ออกจากต าแหน่งได ้  

ศาลช้ันต้น 
ศาลชั้นตน้ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาตดัสินคดีทัว่ไปแทบทุกคดี  ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้

ตั้งอยูท่ี่กรุงโซล และในเมืองหลกัอีก 12 เมือง ศาลชั้นตน้ในกรุงโซลแบ่งออกเป็น 2 ศาล คือ 
ศาลแพง่แห่งกรุงโซล และศาลอาญาแห่งกรุงโซล 

ตามปกติ ในการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน้นั้น จะมีผูพ้พิากษา 1 คน ท าหนา้ท่ี
ดงักล่าว ยกเวน้เป็นคดีร้ายแรง เช่น คดีแพง่ท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นตั้งแต่ 50 ลา้นวอน (37,000 
เหรียญสหรัฐ) ข้ึนไป หรือคดีอาญาท่ีจะตอ้งตดัสินใหผู้ต้อ้งหาตอ้งโทษประหารถึงชีวิตท่ีจะมี
คณะผูพ้ิพาษาพิจารณาคดีร่วมหลายคน 

ศาลชั้นตน้มีสาขาศาล หรือเรียกวา่ ศาลชั้นตน้สาขายอ่ย ท่ีใหผู้พ้ิพากษาพิจารณาคดี 1 
คน ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 42 แห่ง และมีศาลเทศบาลอีก 105 แห่ง (นบัจนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 1998) 
เป้าหมายของศาลชั้นตน้สาขายอ่ยกคื็อ ด าเนินการพิจารณาคดีเช่นเดียวกบังานของศาลชั้นตน้
ทัว่ไป ส่วนศาลเทศบาลท าหนา้ท่ีบริการทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชน ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ 
ศาลชั้นตน้สาขายอ่ยและศาลเทศบาลท าหนา้ท่ีในการตดัสินคดีความเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เช่น การ
ทะเลาะวิวาท การหยา่ร้าง หรือคดีท่ีมีการยอมความกนัได ้
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ศาลครอบครัว  
ศาลครอบครัวท าหนา้ท่ีพิจารณาคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งงาน คดีเยาวชน หรือคดีใน

ครอบครัว ศาลครอบครัวจะไม่เปิดใหค้นทัว่ไปเขา้รับฟังเพราะตอ้งการสงวนคดีความท่ีเป็น
เร่ืองส่วนตวัปัจจุบนั ศาลครอบครัวตั้งอยูใ่นกรุงโซลแห่งเดียว ส่วนทอ้งท่ีอ่ืนจะใหศ้าลชั้นตน้
ท าหนา้ท่ีแทน 
 
ศาลปกครอง (administrative court) 

ศาลปกครองเปิดท าการคร้ังแรกท่ีกรุงโซล ในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1998 เพื่อพิจารณา
คดีเร่ืองราวเก่ียวกบัการปกครองเท่านั้น  ศาลชั้นตน้ท่ีตั้งอยูน่อกกรุงโซลจะท าหนา้ท่ีพิจารณา
คดีเร่ืองการปกครอง 
 
ศาลสิทธิบัตร (Patent court) 

ศาลสิทธิบตัรเร่ิมเปิดคร้ังแรกในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1998 ท่ีเมือง เตจอน ท าหนา้ท่ี
ในการพิจารณาขอ้พิพาทดา้นสิทธิบตัร ท่ีไดรั้บการส่งข้ึนมาจากงานสิทธิบตัร  หรือเป็น
ตวักลางในการพิจารณาเร่ืองน้ีก่อนท่ีจะส่งต่อใหศ้าลฎีกาเพื่อตดัสินขั้นสุดทา้ย  อยา่งไรกต็าม 
ศาลชั้นตน้ทัว่ไปกส็ามารถพิจารณาคดีขอ้พิพาทดา้นสิทธิบตัรไดเ้ช่นกนั 
 
ศาลทหาร (Courts – martial) 

ศาลทหารท าหนา้ท่ีพิจารณาตีความของทหารและขา้ราชการพลเรือนท่ีท างานใน
กองทพัท่ีกระท าผดิ เช่น คดีความผิดฐานกบฏ การหนีทหาร  การไม่เช่ือฟังค าสัง่  หรือการ
กระท าผิดทางอาญา  ส่วนพลเรือนท่ีตอ้งข้ึนศาลทหารต่อเม่ือกระท าผิดในเร่ืองการจารกรรมทาง
ทหาร การเขา้ไปแทรกแซงกิจการของทหาร  หรือคดีท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัแจง้ 

คุณสมบัตแิละการแต่งตั้งผู้พพิากษา 
ประธานศาลฎีกา และผูพ้ิพากษาศาลฎีกาจะตอ้งมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไป และมี

ประสบการณ์ในหนา้ท่ีผูพ้พิากษา  อยัการ หรือนกักฎหมายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี  ส่วนผู้
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พิพากษาในศาลอ่ืนๆ จะตอ้งสอบผา่นเนติบณัฑิต (Judicial Civil Service Examination) และ
ไดรั้บการอบรมท่ี สถาบนัวิจยัตุลาการ (Judicial Research and Training Institute) เป็นเวลา
อยา่งนอ้ย  2 ปี รวมทั้งตอ้งเขา้รับต าแหน่งท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้พิากษาทดลอง (probationary 
judge) เป็นเวลา 2 ปีอีกดว้ย  หรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นอยัการ หรือ
เป็นนกักฎหมายท่ีเช่ียวชาญ (qualified prosecutor / lawyer) 
    ประธานศาลฎีกาไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตามความเห็นชอบของรัฐสภา 
ส่วนผูพ้ิพากษาศาลฎีกาท่านอ่ืนๆ ไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยการเสนอของผู ้
พิพากษาหวัหนา้ศาล  ผูพ้ิพากษาศาลท่ีต ่าลงมาไดรั้บการแต่งตั้งจากผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล 
 วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั 6 ปี  แลว้จะไม่ไดรั้บการแต่งตั้งซ ้ าอีก  อน่ึง ผูพ้ิพากษา
หวัหนา้ศาลจะตอ้งออกจากต าแหน่งเม่ืออายไุด ้ 70 ปี  ส่วนวาระการด ารงต าแหน่งของคณะ
เท่ากบั 6 ปีเท่ากนั  และอาจไดรั้บต าแหน่งต่อไปอีกภายใตร้ะเบียบของกฎหมายท่ีก าหนด  แต่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งเม่ืออายคุรบ 65 ปี  ส่วนอายเุกษียนขา้ราชการของผูพ้พิากษาอ่ืนๆ 
เท่ากบั 63 ปี 
 การค ้าประกนัสถานภาพ  เพื่อใหส้ามารถตดัสินคดีความไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ผูพ้ิพากษา
ไดรั้บการคุม้ครองการท างานจากรัฐธรรมนูญ  ผูพ้ิพากษาจะไม่ถกูถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
เวน้แต่จะถกูไต่สวนถอดถอน (impeachment) หรือกระท าผดิทางอาญา ในขณะเดียวกนั ผู ้
พิพากษาจะไม่ถกูใหส้ ารองราชการ หรือลดเงินเดือน เวน้แต่จะไดรั้บการตดัสินจาก
อนุญาโตตุลาการ 
 
การบริหารงานของฝ่ายตุลาการ 
 ศาลฎีกามีอ  านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานดา้นตุลาการอยา่งกวา้งขวาง  ประธานศาล
ฎีกาจะรับผดิชอบต่องานบริหารของศาลทุกประเภท  และจะเขียนค าร้องไปยงัรัฐสภาเพื่อให้
ออกเป็นกฎหมายหากเห็นวา่มีความจ าเป็น  งานบริหารของฝ่ายตุลาการอาจจ าแนกไดด้งัน้ี 
 คณะผูพ้ิพากษาศาลฎีกา ประกอบดว้ยผูพ้ิพากษา 14 คน และมีประธานศาลฎีกาเป็น
หวัหนา้ ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาหารือเพื่อแต่งตั้งผูพ้ิพากษาศาลในระดบัต ่าลงมา  สร้าง



 

AN 353 313 

กฎระเบียบของศาลฎีกา พิจารณาการแปรงบประมาณ หรือขอ้ก าหนดอ่ืนใด รวมทั้งเร่ืองราว
ท่ีส าคญัๆ  
 กระทรวงการบริหารงานตุลาการ (Ministry of Court Administration)   กระทรวงยติุธรรม
จะท าหนา้ท่ีในการด าเนินงานทางดา้นธุรการในศาลตามมติของคณะผูพ้พิากษาศาลฎีกา  
ประธานศาลฎีกาจะเป็นผูแ้ต่งตั้งรัฐมนตรีของกระทรวงน้ี  โดยเลือกจากผูพ้ิพากษาคนใดคน
หน่ึงท าหนา้ท่ี  กระทรวงน้ีแบ่งงานออกเป็นส านกัวางแผน ส านกัการวิจยันโยบายตุลาการ  
ส านกับริหารบุคคล และ 4 กรม (Litigation, Property and Family Registry, Court 
Construction, General Affairs)  รวมทั้งฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 สถาบนัวิจยัทางตุลาการ และฝึกอบรม (Judicial Research and Training Institution) 
เป็นสถาบนัเดียวท่ีใหก้ารศึกษา (the bench) และเนติบณัฑิต (the bar) ในเกาหลี โดยให้
ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกหดัแก่ผูฝึ้กหดั  ท่ีผา่นขอ้สอบเนติบณัฑิต (Judicial Civil Service 
Examination) แลว้  สถาบนัแห่งน้ีมีหลกัสูตร 2 ปี ในการฝึกอบรมผูท่ี้จะกา้วข้ึนเป็นนกั
กฎหมายอาชีพ  ในขณะเดียวกนั สถาบนัแห่งน้ีเป็นแหล่งใหผู้พ้ิพากษาใชเ้ป็นสถานท่ีเพิ่มพนู
ความรู้และท าการวา่จา้งทางดา้นกฎหมายอีกดว้ย 
 
ส านักงานอยัการสูงสุด (Supreme Public Prosecutor’s Office)   
 ส านกังานอยัการสูงสุดอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของกระทรวงยติุธรรม  เป็นองคก์ร
ท าหนา้ท่ีทางดา้นฝ่ายกฎหมายแก่ส่วนราชการ  อยัการมีอ  านาจในการสืบสวนสอบสวนการ
กระท าผดิกฎหมาย และใชก้ฎหมายกบับุคคลท่ีกระท าผิด อีกทั้งใหค้  าแนะน าทางดา้น
กฎหมายแก่ต ารวจ 
 อยัการสูงสุดไดรั้บการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี  โดยเลือกผูท่ี้มีประสพการณ์ในการ
ท างานเป็นอยัการมาก่อน หรือเป็นผูพ้ิพากษา หรือทนาย  ซ่ึงไดท้  างานดา้นดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่  15 ปี ส่วนอยัการคนอ่ืนๆจะไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 
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พรรคการเมอืง 
 รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 8 ก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของพรรค
การเมืองในประเทศวา่ 
 “พรรคการเมืองเป็นการรวมตวักนัอยา่งเป็นอิสระ และอาจมีพรรคหลายพรรคได ้
จุดมุ่งหมายการจดัองคก์รและกิจกรรมของพรรคการเมืองหน่ึงๆ จะตอ้งเป็นประชาธิปไตย 
พรรคการเมืองจะเป็นองคก์รท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม อนัเป็นกระบวนการรวบรวมความ
คิดเห็นทางการเมืองของประชาชน” 
 รัฐธรรมนูญยงัเนน้วา่ 
 “พรรคการเมืองจะไดรั้บการปกป้องจากรัฐตามกฎหมาย”  ทั้งน้ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ในเร่ืองกฎหมายพรรคการเมือง  โดยกฎหมายในเร่ืองน้ีเนน้ถึงการปกป้องในการด าเนิน
กิจกรรมและกระบวนการขององคก์ร ซ่ึงพรรคการเมืองจะตอ้งสร้างสรรคก์ารพฒันาการเมือง
ในระบบประชาธิปไตย  ดงันั้น พรรคการเมืองจะมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
โดยเสรี 
 กฎหมายดงักล่าวยงัไดก้ล่าวต่อไปวา่ พรรคการเมืองเป็นองคก์รของประชาชนท่ีมี
เป้าหมายใหป้ระชาชนแสดงออกดา้นความคิดเห็นทางการเมือง  ดงันั้น เพื่อใหบ้รรลุผล
ดงักล่าว พรรคการเมืองจะตอ้งรับผิดชอบในการร่วมน าเสนอความคิดเห็น และท างานเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชน  พรรคการเมืองเป็นองคก์รเอกชนท าหนา้ท่ีด าเนินเก่ียวกบัเร่ืองราว
ทางการเมือง  โดยกฎหมายพรรคการเมืองไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้ง การด าเนินงาน 
และการจดัองคก์รของพรรคการเมืองไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

เงนิอดุหนุนพรรคการเมอืง 
 เน่ืองจากพรรคการเมืองตอ้งจดัหาและบริหารเงินเป็นจ านวนมากในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง  ดงันั้น จึงมีกฎหมายเก่ียวกบักองทุนทางการเมืองข้ึนเพื่อใหพ้รรค
การเมืองสามารถหาเงินเขา้พรรคดว้ยการจดัเกบ็ค่าสมาชิกพรรค การบริจาคของคณะกรรมการ
สนบัสนุน และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
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 ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ รายไดข้องพรรคการเมืองท่ีมาจากการเกบ็ค่าสมาชิกพรรค และการ
บริจาคจากบริษทัขนาดใหญ่  องคก์ร  และปัจเจกบุคคลนั้น  เป็นรายไดท่ี้มกัจะไม่พอเพยีงกบั
ค่าใชจ่้ายจ านวนมหาศาลท่ีแต่ละพรรคจะตอ้งใช ้  ท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งรายรับ-รายจ่าย   
ดว้ยเหตุน้ี จึงก่อใหพ้รรคการเมืองกบับริษทัขนาดใหญ่ต่างมีพนัธะสญัญาในการสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนั และเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และก่อใหเ้กิดปัญหาต่อเศรษฐกิจ อนัเป็นการ
คอร์รัปชัน่ทางการเมืองของชาติเป็นส่วนรวม  อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาน้ีเป็นปัญหาในสงัคม
เกาหลีตลอดมา 
 ดงันั้น เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีใหห้มดไป  กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 8 ไดก้ าหนด
ไวว้า่ 
 “รัฐควรใหค้วามช่วยเหลือท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของพรรคการเมือง ดงัท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง”  แต่ความช่วยเหลือดงักล่าวจะมอบใหแ้ก่พรรคการเมืองท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย  กล่าวคือ 
 เงินสนบัสนุนพรรคการเมืองคิดค านวณจากเงิน 800 วอน คูณดว้ยเสียงท่ีพรรค
การเมืองไดรั้บเลือกในการเลือกตั้งคร้ังสุดทา้ย  เงินสนบัสนุนน้ีจะน ามาบวกรวมกนัภายหลงั
ท่ีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี  การเลือกตั้งทัว่ไป และการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพือ่รวมเป็นเงิน
สนบัสนุน 
 เงินสนบัสนุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินสนบัสนุนพื้นฐาน และเงินสนบัสนุน
ตามสดัส่วน  เงินสนบัสนุนพื้นฐานจ านวนร้อยละ 50 ของเงินทั้งหมดมอบใหแ้ก่พรรคท่ี
ไดรั้บเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 20 คนหรือ มากกวา่น้ีข้ึนไป  ส่วนพรรคท่ีไดรั้บ
เลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 5 – 19 คน จะไดรั้บร้อยละ 5  ส่วนพรรคท่ีไดรั้บเลือก
นอ้ยกวา่ 5 ท่ีนัง่จะไดรั้บร้อยละ 2 
 ส่วนเงินท่ีเหลือจะมอบใหแ้ก่พรรคตามสดัส่วนท่ีนัง่ท่ีแต่ละพรรคไดรั้บเลือกในการ
เลือกตั้งทัว่ไปคร้ังหลงัสุด 
 พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะมี “คณะกรรมการสนบัสนุน”(Support 
Committee)  ท าหนา้ท่ีในการหาทุนเขา้พรรค  คณะกรรมการสนบัสนุนน้ีจะประกอบดว้ย
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สมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมการกลางของพรรค  กรรมการระดบัจงัหวดั ระดบัเมือง  และ
ระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะตอ้งลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจดัการการเลือกตั้ง 
 ปัจเจกบุคคลและบริษทัต่างๆ  สามารถเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสนบัสนุนไดต้าม
ความสมคัรใจ และจะออกเงินของตนเองในการสนบัสนุน หรือเรียกเกบ็เงินจากคนทัว่ไปท่ี
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกคณะกรรมการ ใหแ้ก่พรรคการเมืองหรือผูส้มคัรคนใดคนหน่ึงกไ็ด ้ อยา่งไร
กต็าม มีการก าหนดยอดเงินสูงสุดของการบริจาค  กล่าวคือ ในปีท่ีไม่มีการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการสนบัสนุนกลางสามารถเร่ียไรเงินบริจาคเขา้พรรคไดไ้ม่เกิน 20 พนัลา้นวอน 
(ราว 1,000 ลา้นบาท)  คณะกรรมการสนบัสนุนระดบัมหานคร หรือจงัหวดั จะเร่ียไรไดไ้ม่
เกิน 2 พนัลา้นวอน  ส่วนคณะกรรมการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน หรือผูส้มคัรเป็นสมาชิกรัฐสภา
คนละ 300 ลา้นวอน  หากปีใดเป็นปีท่ีมีการเลือกตั้ง  คณะกรรมการแต่ละระดบัจะสามารถรับ
เงินบริจาคเขา้พรรคไดไ้ม่เกิน 2 เท่า ของปีท่ีไม่มีการเลือกตั้ง 

องค์กรของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (National Election Commission – ก.ก.ต.) 
 ก.ก.ต. เป็นองคก์รอิสระสร้างข้ึนเพือ่ท าหนา้ท่ีในการจดัการใหก้ารเลือกตั้งมีความ
โปร่งใสบริสุทธ์ิ ยติุธรรม  ท าหนา้ท่ีในการจดัหาประชามติแห่งชาติ และท างานเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมของพรรคการเมือง  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระในการท างาน 6 ปี  และจะตอ้ง
ไม่สงักดัหรือร่วมกิจกรรมของพรรคการเมืองใด  กรรมการดงักล่าวจะไม่ถกูใหอ้อกจาก
ต าแหน่ง ยกเวน้ไดรั้บการฟ้องร้องใหถ้อดถอน (impeached) หรือถกูจ าคุก หรือตอ้งคดี
อุกฉกรรจไ์ดรั้บโทษจากศาล 
 คณะกรรมการ ก.ก.ต. จะประชุมกนัไดเ้ม่ือมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมเกินก่ึงหน่ึงของ
คณะ และท าหนา้ท่ีตดัสินปัญหา ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม  
ประธาน ก.ก.ต. มีสิทธ์ิออกเสียงและมีสิทธ์ิออกเสียงใหข้า้งใดขา้งหน่ึงชนะ หากมีคะแนน
ก ้าก่ึงกนั 
 คณะกรรมการ ก.ก.ต. ส่วนกลางประกอบดว้ย สมาชิก 9 คน โดยไดรั้บแต่งตั้งจาก 3 
ฝ่าย ฝ่ายละเท่าๆกนั  คือประธานาธิบดี แต่งตั้ง 3 คน ฝ่ายตุลาการ 3 คน และรัฐสภา 3 คน   
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หน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญก าหนดให ้ ก.ก.ต. ท าหนา้ท่ีในการจดัการเลือกตั้งระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเลือกตั้งอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนด  ไดแ้ก่ 

- การเลือกตั้งประธานาธิบดี 
- การเลือกตั้งทัว่ไป (เลือกสมาชิกรัฐสภา) 
- เลือกตั้งผูน้ ารัฐบาลทอ้งถ่ิน (เช่น นายกเทศมนตรีมหานคร  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

นายกเทศมนตรีเมือง และนายกเทศมนตรีเทศบาลอ าเภอ) 
- เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน (เช่น สมาชิกเทศบาลมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั  

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง และเทศบาลอ าเภอ) 
- เลือกตั้งกรรมการต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนๆ 
- วิจยัเก่ียวกบัระบบการเลือกตั้ง 
ก.ก.ต. ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัท าประชามติท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  

ในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ในเร่ืองการป้องกนัประเทศ  ในเร่ืองการรวมชาติ และ
ในเร่ืองเก่ียวกบัความมัน่คงของพรรค รวมทั้งจดัการทางดา้นการเงินสนบัสนุนต่อกรรมการ
การเมือง 
 อน่ึง ก.ก.ต. จะท าหนา้ท่ีด าเนินการการส่งเสริมการเมืองตลอดทั้งปี  โดยช้ีให้
ประชาชนทัว่ไปรับทราบกิจการจดัระบบการเมืองท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมในระบอบประชาธิปไตย  
ดว้ยการจดัใหมี้การปาฐกถาตามแหล่งชุมชน โรงเรียน และจดัสมัมนาถึงความส าคญัของการ
เลือกตั้ง  อีกทั้งใหค้วามรู้แก่ยวุชนท่ีเป็นผูเ้ลือกตั้งคร้ังแรก  เป็นตน้ 
 ก.ก.ต. เนน้ใหเ้กิดการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรม ทั้งท่ีเป็นเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิ และการ
ลงคะแนนเสียง  อีกทั้งยงัเนน้ถึงการตรวจสอบวิธีการรณรงคห์าเสียงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ก.ก.ต. แสวงหาแนวทางป้องกนัการหาเสียงท่ีผดิกฎหมาย ทั้งในส่วนของพรรคการเมืองและ
ของผูส้มคัรแต่ละคน  หากความผดิปกติเกิดข้ึน  ก.ก.ต. จะรีบเขา้ไปตรวจสอบโดยทนัที 
 สถาบนัการจดัการการเลือกตั้ง (Election Management Institute) ของ ก.ก.ต. ท า
หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้แก่ ลกูจา้ง คนงาน ทุกระดบั  รวมทั้งขา้ราชการ ผูท้  างานดา้นการ
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เลือกตั้ง และสมาชิก ผูท้  างานเก่ียวกบัการเมืองท่ีท างานดา้นการเลือกตั้งทุกฝ่าย  ตลอดจนแก่
พรรคการเมือง  รวมทั้งท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ และจ่ายเงินอุดหนุนทางการเมืองอีกดว้ย 
 ก.ก.ต. ท าหนา้ท่ีในการเสนอร่างกฎหมาย และเสนอแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง  การท าประชามติ  และกฎหมายพรรคการเมืองเพื่อน าข้ึนพิจารณาในรัฐบาลเม่ือเห็น
วา่ควรมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 1 
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