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รเพื่อาความเสมอภาคทางการศึ
งพระราชบัญญัติกองทุน
กษา พ.ศ. ....
ก. ประวั ติ ความเป น มา และสถานะของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
โดย ศาสตราจารยกิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เปนประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ซึง่ เปนคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๒๖๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หมกี ารปฏิรปู
การศึกษา โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนเพือ่ ใชในการชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในการศึกษา และเพือ่ เสริมสราง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ประกอบกับในสภาพปจจุบันพบปญหาเกี่ยวกับเหลื่อมลํ้า
ทางการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทํากฎหมายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ซึง่ จะเปนกลไกในการสนับสนุนคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา และการพัฒนาครู อันจะสงผลตอการ
ลดความเหลื่ อ มลํ้ า ทางการศึ ก ษา และการพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย จึ ง ได เ สนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ
รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีมติดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย
การลดหยอน ซึง่ การมุง เปาหมายของรัฐบาล คือ เด็กประถมวัย ทุนการศึกษา ผูเ ขาไมถงึ ระบบการศึกษา
การออกจากการศึกษากลางคัน การศึกษาดิจิทัล ใหสอดคลองกับรายไดโดยไมซํ้าซอน เปนการ
เสริมชองวางการทํางาน มีการบูรณาการ สนับสนุนเกื้อกูลกับกระทรวงศึกษาธิการ และความเห็นของ
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ใหทันกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ของรัฐธรรมนูญตอไป
๒. มอบหมายคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอเรื่อง การจัดตั้งกองทุน
เพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษาตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า และคณะกรรมการนโยบายการบริ ห าร
ทุนหมุนเวียน แลวแจงผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอไป
๓. มอบหมายใหคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองทีอ่ อกตามรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ตามทีค่ ณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษาเสนอและไดสงรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตามมติคณะรัฐมนตรีตอไปแลว
ป จ จุ บั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. ....
อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผล
โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหจัดตั้งกองทุน
เพือ่ ใชในการชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในการศึกษาและเพือ่ เสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือ
กลไกทางภาษีรวมทัง้ การใหผบู ริจาคทรัพยสนิ เขากองทุนไดรบั ประโยชนในการลดหยอนภาษีดว ย ทัง้ นี้
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระ
และกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. (๒)
บัญญัตใิ หดาํ เนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๙๒
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ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“คณะกรรมการประเมิน” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๕
ถึงรางมาตรา ๗)
๓.๑) การดําเนินงานของกองทุน คณะกรรมการและผูจัดการตองมุงพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน ดํารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง
ไดอยางมั่นคง และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีจิตวิญญาณในการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถอยูรวมกับผูอื่นซึ่งมี
ความแตกตางหลากหลายไดอยางมีความสุข พัฒนาครูและอาจารยใหเปนผูม คี วามรูค วามสามารถอยางแทจริง
มีจติ วิญญาณของความเปนครู และมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมสูง รวมทัง้ สงเสริมนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วของกับ
การพัฒนาดังกลาว และมีตวั ชีว้ ดั ผลผลิตและผลลัพธประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีช่ ดั เจน (รางมาตรา ๕)
๓.๒) การใช จ  า ยเงิ น ของกองทุ น ต อ งเป น ไปอย า งคุ  ม ค า เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และมีมาตรการปองกันการทุจริตที่เหมาะสม โดยกองทุนตองเผยแพร
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูลการดําเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ
รายจาย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินของกองทุนใหประชาชน
ทราบเปนการทั่วไปเปนระยะ และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดย
สะดวก โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ทัง้ นี้ ระเบียบและประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได (รางมาตรา ๖)
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๓.๓) การปราศจากผลประโยชนไดเสียในกิจการของกองทุน ประธานกรรมการ
กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน และลูกจางตองไมมีสวนไดเสียในกิจการของกองทุนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด โดยใหถอื วาผูจ ดั การเปนผูด าํ รงตําแหนงระดับสูงตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (รางมาตรา ๗)
๔) วัตถุประสงคของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๘ ถึงราง
มาตรา ๙)
๔.๑) กําหนดใหมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหมีความรู
ความสามารถ และคุณธรรม รวมทัง้ มีศกั ยภาพทีจ่ ะดํารงชีวติ โดยพึง่ พาตนเองไดอยางมัน่ คง โดยกําหนด
ใหกองทุนเปนนิติบุคคลซึ่งไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยใหกองทุนเปนหนวยรับงบประมาณ
ตามกฎหมายวิ ธี ก ารงบประมาณ ทั้ ง นี้ กิ จ การของกองทุ น ไม อ ยู  ใ นบั ง คั บ แห ง กฎหมายว า ด ว ย
แรงงานสัมพันธ (รางมาตรา ๘)
๔.๒) กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม ๔.๑)
อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง (รางมาตรา ๙)
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน
(๔) จัดใหมีการออกสลากการศึกษาเพื่อหารายไดเขากองทุนเปนครั้งคราว
(๕) เชื่อมโยงระบบขอมูลของกองทุนกับระบบขอมูลของหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชนเพือ่ ประโยชนในการดําเนินการใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค
ของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๕) กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๐)
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิมจํานวนหนึ่งพันลานบาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปซึ่งตองไมนอยกวารอยละหาของเงิน
งบประมาณแผนดินในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
(๓) เงินทีผ่ เู สียภาษีเงินไดแสดงเจตนาใหรฐั นําเงินทีต่ นไดเสียภาษีไวไปอุดหนุนกองทุน
ตามมาตรา ๑๑
(๔) เงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการนัน้ ทัง้ นี้
ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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(๕) เงินที่ไดจากการออกสลากการศึกษาตามมาตรา ๙ (๔)
(๖) รายไดจากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
(๗) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน
เงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
โดยใหกองทุนแยกบัญชีเงินและทรัพยสินตาม (๔) (๕) และ (๘) เปนการเฉพาะ ทั้งนี้
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการลงทุนของกองทุนตาม (๖) ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด
๖) การบริหารจัดการเกี่ยวกับภาษี
๖.๑) ผูเสียภาษีเงินไดมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาประจําป ใหรัฐนําเงินที่ตนไดเสียภาษีไวไปอุดหนุนกองทุนไดปละไมเกินหาพันบาท ทั้งนี้ ตาม
หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยใหกรมสรรพากรโอนเงินดังกลาวให
กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกป ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการและกรมสรรพากร
จะไดตกลงกัน (รางมาตรา ๑๑)
๖.๒) ผูบริจาคเงินใหแกกองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอน
หรือรายจายเพือ่ การบริจาคตามทีก่ าํ หนดในประมวลรัษฎากรไดเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินบริจาค
ในอัตราไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาทสําหรับบุคคลธรรมดา
และ ไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิสําหรับนิติบุคคล วิธีการขอหักคาลดหยอนขางตน ใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และเพื่อประโยชนในการหักคาลดหยอน ใหถือวาการสนับสนุนเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดตามมาตรา ๑๐ (๗) เปนเงินบริจาคดังกลาวดวย
ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กองทุนไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๑๓ วรรคสองให
มีสทิ ธินาํ จํานวนเงินทีบ่ ริจาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายเพือ่ การบริจาคตามทีก่ าํ หนดในประมวล
รัษฎากรไดตามจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินที่บริจาคใหแกกองทุนแลวตองไมเกินหาแสนบาท
สําหรับบุคคลธรรมดาและไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิสําหรับนิติบุคคล (รางมาตรา ๑๒)
๗) การใชจายเงินกองทุน เงินกองทุนใหใชจายไดเพื่อกิจการดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๓)
(๑) ดําเนินการใหเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับวัย
(๒) ใหการชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา สนับสนุนเงิน และคาใชจา ยใหแกเด็กและเยาวชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาสจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) สนับสนุนใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะดํารงชีวิตไดโดยพึ่งพาตนเอง
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

(๔) เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยใหมคี วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็ก เยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย และดอยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาไดเต็มศักยภาพ
(๕) จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและระบบอืน่ ใดทีเ่ ปนประโยชนในการดําเนินกิจการ
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) พัฒนานวัตกรรมอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินกิจการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๗) กิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกิจการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) เป น ค า ใช จ  า ยในการบริ ห ารกิ จ การของกองทุ น ในแต ล ะป ต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด
อนึ่ง เพื่อเสริมสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมในอันที่จะรวมกันสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ถาหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน หรื อ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมใดมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น การกิ จ การตามวรรคหนึ่ ง
มีผลงานเปนทีป่ ระจักษ และกองทุนไดขนึ้ ทะเบียนไวแลว ใหกองทุนมีอาํ นาจจัดสรรเงินของกองทุนเปน
เงินอุดหนุนใหแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น
เพื่อใหเปนผูดําเนินกิจการขางตนรวมกับกองทุนได
ทั้งนี้ ลําดับความสําคัญและขอบเขตการใชจายเงินกองทุน ผูรับทุน ตลอดจนวงเงิน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใชจา ยเงินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี้ ระเบียบดังกลาวตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนไวดวย
สําหรับเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน เด็กและเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูดอยโอกาส
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย ครู และอาจารย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยเงินที่ผูรับทุนไดรับมาจากกองทุนตาม ขอ ๗) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ไมถือเปน
เงินไดตามประมวลรัษฎากร
ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนทรัพยสินที่ใชในการลงทุนตาม ขอ ๕) (๖) ไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีรวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครอง
ขึ้นเปนขอตอสูกับกองทุนในเรื่องทรัพยสินของกองทุนมิได (รางมาตรา ๑๔)
๘) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๑๕ ถึง
รางมาตรา ๒๔)
๘.๑) คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ประกอบดวย (รางมาตรา ๑๕)
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(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๑ คน เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการรวม
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย จํานวน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม จํานวน ๕ คน เปนกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เปนกรรมการ
ใหผูจัดการเปนเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานกองทุนจํานวน
ไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
๘.๒) คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีความรูความสามารถ
และประสบการณดา นการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน หรือดานอืน่
อันจะเปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของกองทุน ซึง่ มีผลงานเปนทีป่ ระจักษ และไมมลี กั ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๖)
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนหรือเคยเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบ ริหาร
ทองถิน่ กรรมการหรือผูด าํ รงตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจากการดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่ไดรับ
แตงตั้ง
(๔) ถูกหรือเคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๕) ตองหรือเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก
เพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๖) ตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาทีร่ าชการหรือตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด
ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชน กฎหมาย
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วาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผ ลิต นําเขา สงออก หรือผูค า กฎหมายวาดวยการพนันในความผิด
ฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๗) ตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริต
ในการเลือกตั้ง
๘.๓) การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๘.๓.๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
๘.๓.๒) ในกรณีทกี่ รรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงตามวาระ ในระหวาง
ที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับ
หนาที่
๘.๓.๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (รางมาตรา ๑๗)
๘.๓.๔) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จาก
ตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๑๘)
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพน จากตําแหนงเพราะเหตุมคี วามประพฤติ
เสื่อมเสีย
( ๕) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีสวนไดเสีย
ในกิจการของกองทุนโดยไมเปนไปตามระเบียบตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
(๖) คณะรัฐมนตรีมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่
หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยวัตถุประสงคของกองทุน
๘.๓.๕) ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ
กรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ตําแหนงที่วางภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึง
๑๘๐ วัน จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางก็ได (รางมาตรา ๑๙)
๘.๔) คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๒๐)
(๑) กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อ
ใหการดําเนินการของกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคซงึ่ ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดวย
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(๒) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม แผนบริหาร
ความเสี่ยง และงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน
(๓) ควบคุมดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพือ่ ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผนตาม (๒) โดยตองสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดจาง
การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม รายงาน การประเมินผล
และเปดเผยผลการทํางาน และระเบียบอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินการของกองทุน
(๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะ
กรรมการมอบหมาย
(๗) หนาทีห่ รืออํานาจทีพ่ ระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ กําหนดใหเปนหนาที่
หรืออํานาจของคณะกรรมการ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานตาม (๑) ใหคณะ
กรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย รวมถึงนโยบาย เปาหมาย และ
แผนการดําเนินงานตาม (๑) และแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั ติ าม (๒) ใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไปดวย
ทัง้ นี้ แผนและงบประมาณตาม (๒) เมือ่ คณะกรรมการอนุมตั แิ ลว ใหสง ใหคณะกรรมการประเมินทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ และใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไปดวย
ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และประกาศตาม (๔) และ (๕) เมื่ อ ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหคณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดังกลาวอยางนอยทุกรอบ ๕ ปนับแตวันที่ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศนั้นมีผลใชบังคับโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (๖) ใหกระทําเพียงเทาที่
จําเปน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน
และใหกําหนดภารกิจและกรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหชัดเจน
๘.๕) องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๑)
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ทัง้ นี้ การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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๘.๖) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทํางานเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (รางมาตรา ๒๒)
๘.๗) กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการไดรบั คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารกิจการของกองทุน
(รางมาตรา ๒๓) และกําหนดใหอนุกรรมการและคณะทํางานไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารกิจการ
ของกองทุน (รางมาตรา ๒๔)
๙) ผูจัดการกองทุน (รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๓๑)
๙.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ (รางมาตรา ๒๕)
กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการแตงตั้งผูจัดการจากบุคคลซึ่งมีอายุ
ไมเกิน ๖๕ ป และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
(๒) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๓) เปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนกรรมการในบริษัท
ที่กองทุนเปนผูถือหุน
๙.๒) การปฏิบัติงาน การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
(รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๒๘)
๙.๒.๑) ผูจัดการตองปฏิบัติงานใหแกกองทุนเต็มเวลา (รางมาตรา ๒๖)
๙.๒.๒) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงือ่ นไขในการ
ทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานในหนาที่ผูจัดการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกําหนด
โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกิน ๔ ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว คณะกรรมการจะตอ
อายุสัญญาจางอีกก็ได โดยการทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญา
ในนามของกองทุน ทั้งนี้ ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตามที่
คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๒๗)
๙.๒.๓) นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง ผูจัดการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๒๘)
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕
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(๔) ไมปฏิบัติงานใหแกกองทุนเต็มเวลา
(๕) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตาม
(๕) ใหระบุเหตุผลไวดวย
๙.๓) กําหนดใหผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ นโยบาย
และมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
กองทุน (รางมาตรา ๒๙)
๙.๔) การจางพนักงานและลูกจาง ใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
ความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน (รางมาตรา ๓๐)
๙.๕) ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของ
กองทุน การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนผูจัดการ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับ ยอมไมผูกพันกองทุน
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน (รางมาตรา ๓๑)
๑๐. การบัญชีและการตรวจสอบ (รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๓๗)
๑๐.๑) กองทุนตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(รางมาตรา ๓๒)
๑๐.๒) กําหนดใหกองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของกองทุนเสนอผูส อบบัญชีภายใน ๖๐ วันนับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชี ทัง้ นี้ ปบญ
ั ชีของกองทุนหมายถึง
ปงบประมาณ (รางมาตรา ๓๓)
๑๐.๓) การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๓๔)
๑๐.๔) กําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา โดยให
กระทรวง การคลัง สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหนวยงานละ ๑ คนเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
ในการนี้ ใหกรรมการตรวจสอบซึ่งกระทรวงการคลังแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ และให
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยใหถือเปนคาใชจาย
ในการบริหารกิจการของกองทุน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ (รางมาตรา ๓๕)
๑๐.๕) กําหนดใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูส อบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจ
เงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชี
ของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชี และใหประกาศรายงานการเงิน
ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๓๖)
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๑๐.๖) กําหนดใหกองทุนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี (รางมาตรา ๓๗)
๑๑. ความสัมพันธกับรัฐบาล (รางมาตรา ๓๘ ถึงรางมาตรา ๔๑)
๑๑.๑) กํ า หนดให รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การของกองทุ น
เพือ่ การนีจ้ ะสัง่ ใหกองทุนชีแ้ จงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเสนอ และมีอาํ นาจสัง่ ยับยัง้
การกระทําของกองทุนทีเ่ ห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยวัตถุประสงคของกองทุน ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่กองทุนตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหกองทุนนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะ
รัฐมนตรี (รางมาตรา ๓๘)
๑๑.๒) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลกองทุน ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการประเมินอีกไมเกิน ๔ คน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุน โดยใหนําความในมาตรา
๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
ประเมินดวยโดยอนุโลม รวมทัง้ ใหคณะกรรมการประเมินเลือกกรรมการประเมิน ๑ คน เปนเลขานุการ
และใหกรมบัญชีกลางปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการประเมิน (รางมาตรา ๓๙)
๑๑.๓) กํ า หนดให ค ณะกรรมการประเมิ น กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุนแลวแจงใหกองทุนทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
แผนและงบประมาณประจําปของกองทุนตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่
ใหคณะกรรมการประเมินมีอาํ นาจดําเนินการตามทีจ่ าํ เปนตอการประเมินผลสัมฤทธิต์ ามหลักสากล และ
ใหมีอํานาจเรียกใหกองทุนสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของหรือใหมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
ประเมินก็ได ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินใหคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑๘๐
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ใหแจงใหกองทุนทราบและให
กองทุนเผยแพรใหประชาชนทัว่ ไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนดวย (รางมาตรา ๔๐)
๑๑.๔) กําหนดใหคณะกรรมการประเมินไดรบั คาตอบแทนตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
(รางมาตรา ๔๑)
๑๒. บทเฉพาะกาล
๑๒.๑) ในวาระเริ่มแรกซึ่งไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวย
(รางมาตรา ๔๒)
(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนผูแตงตั้งคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอีกไมเกิน ๕ คนเปนกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เปนกรรมการ

๑๐๒
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๑๒.๒) ในวาระเริ่ ม แรก ให เ ลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทํ า หน า ที่ ผู  จั ด การกองทุ น
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกิน ๒๔๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๓)
๑๒.๓) กําหนดใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามมาตรา
๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๔)
๑๒.๔) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ออกระเบี ย บตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม และวรรคสี่ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๕)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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