
 

  
 

หลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย๑ 
   

 
  โดยที่ มาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติหลั กเกณฑ์การจั ดท าร่ างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องจัดให้มีค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชน 
จะสามารถเข้าใจได ้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑๒  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับใด
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนั้น  ส าหรับกฎหมายที่ได้รับ
ยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) ให้ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
เป็นผู้ก าหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือร่วมกันก าหนดในกรณีมีผู้รักษาการตามกฎหมาย
หลายคน หรือนายกรัฐมนตรีก าหนดกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย 

กฎหมายที่ได้รับยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)  
ให้ได้รับยกเว้นการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
ของกฎหมายใด จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือขอยกเว้นเป็นกรณีไปก็ได้ 

ให้ผู้ รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่ อกฎหมาย  
และหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไว้ในระบบกลางภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ กฎหมายนั้น 
มีผลใช้บังคับ 
 

ข้อ ๒  ในการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าอธิบายนี้ให้มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากฎหมายฉบับนั้นเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใด และมีหลักการส าคัญที่จะมีผลใช้บังคับกับประชาชนในเรื่องใดบ้าง ซึ่งอย่างน้อย 
ควรประกอบด้วย 

(ก) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรือขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายนั้น
โดยสรุป 

                                                           

  ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๓๒ ก/หน้า ๒๒/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  ๒ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓  



๒ 
 

(ข) สาระส าคัญของกฎหมายนั้นโดยสรุปเป็นข้อ ๆ พร้อมทั้งระบุหมวด 
หรือมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไว้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นรายละเอียด 
ของกฎหมายได้โดยสะดวก 

(ค) เนื้อหาอ่ืนที่สมควรอธิบายให้ประชาชนทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
หรือท าความเข้าใจกฎหมายนั้นได้โดยง่าย เช่น ค าอธิบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนตามกฎหมายหรือผลกระทบที่อาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 

(๒) ควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของประชาชนและหลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิคที่ยากแก่การเข้าใจ รวมทั้งอาจน ารูปแบบค าอธิบายในลักษณะภาพประกอบเสียง  
หรือรูปแบบการสื่อสารความเข้าใจด้วยภาพ ( Infographic) แผนผัง ภาพถ่าย แผนภูมิ หรือสื่อ 
ลักษณะอ่ืน ๆ มาประกอบการจัดท าค าอธิบายดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(๓) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการจัดท าค าอธิบาย 
สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐระบุข้อความไว้ในค าอธิบายเพ่ือให้ประชาชน 
เข้าใจว่า ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 

(๔)๓ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  ข้อ ๓  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
ของกฎหมายจัดท าค าอธิบายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายนั้น 
มีผลใช้บังคับ 
  การจัดท าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่   
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  (๑) หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายที่รับผิดชอบไม่เกินห้าฉบับ ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  (๒) หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายที่รับผิดชอบเกินห้าฉบับ ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

ข้อ ๔  เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เมื่อหน่วยงานของรัฐ
จัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายแล้วเสร็จ อย่างน้อยให้เผยแพร่ค าอธิบายดังกล่าวควบคู่
กับตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง 

ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน 
 
 

                                                           

  ๓ ข้อ ๒ (๔) เพิ่มโดยหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๓ 
 

  ข้อ ๕๔  หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง นอกจากต้องจัดท าค าอธิบายสรุป
สาระส าคัญของกฎหมายแล้ว ต้องจัดท าค าแปลของกฎหมายนั้นด้วย  
  ให้น าความในข้อ ๑ ข้อ ๒ (๔) และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการจัดท าค าแปล 
ของกฎหมายโดยอนุโลม   
  การจัดท าค าแปลของกฎหมายให้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบค าแปลของกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพร่ไว้ใน 
ระบบสารสนเทศ  โดยอย่างน้อยให้หน่วยงานของรัฐระบุข้อความเป็นหมายเหตุในค าแปล เพ่ือให้ 
เข้าใจว่า ค าแปลนี้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถน าไปอ้างอิงได้ 
การอ้างอิงให้ใช้ตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งหมาย
ของการจัดท าค าแปลของกฎหมาย  
 
  ข้อ ๖๕  ในวาระเริ่มแรก 
  (๑) การประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดท า
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายและค าแปลของกฎหมายตามข้อ ๑ วรรคสี่ และข้อ ๕ วรรคสอง 
ส าหรับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ด าเนินการภายในวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย 
  (๒) การจัดท าค าแปลของกฎหมายที่มีผลใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่  ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางไอรดา  เหลืองวิไล 

รองผู้อ านวยการฯ รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ 

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
หลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๖ 

                                                           

  ๔ ข้อ ๕ เพิ่มโดยหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๕ ข้อ ๖ เพิ่มโดยหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๒ ก/หน้า ๑/๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 


