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พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
• ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหจดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ใชในการชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลือ่ มลํา้
ในการศึกษา และเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษี โดยให
กองทุนมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“ความเสมอภาคทางการศึกษา” หมายความวา การที่ประชาชนมีสิทธิ
ทีจ่ ะไดรบั และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางเสมอภาคและทัว่ ถึง โดยใหความ
ชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลือ่ มลํา้ ในการศึกษา รวมทัง้ เสริมสราง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
“ความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา” หมายความวา ความไมเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาอันเนื่องมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพ
หรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ครู” หมายความวา ผูทําหนาที่สอนในทุกระดับ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ
“คาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับ
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“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ และใหหมายความรวมถึงศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยดวย
“การฝกอบรม” หมายความวา การจัดหรือการรับการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา หรือผูเรียนในทุกระดับ
“คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายความวา คาใชจายอื่นที่มิใช
คาเลาเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
“คาครองชีพ” หมายความวา คาใชจา ยทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีพระหวางศึกษา
“เด็กปฐมวัย” หมายความวา บุคคลซึง่ มีอายุตาํ่ กวาหกปซงึ่ รวมถึงเด็กเล็กดวย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุน
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงาน
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้
๓) การจัดตั้งกองทุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๗)
๓.๑) สถานะและวัตถุประสงคของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา” ขึน้ เปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิตบิ คุ คลทีไ่ มเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อใหเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เด็กปฐมวัย ไดรบั การพัฒนาทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ วินยั อารมณ สังคม
และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
(๒) ใหความชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
คาใชจายใหแกเด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส และ
ผูดอยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(๓) เสริ ม สร า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู ใ ห มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย
และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ดํารงชีวิตได
(๕) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือสถานศึกษา เพือ่ ใหมี
การเรียนการสอนทีท่ าํ ใหผเู รียนสามารถรูแ ละพัฒนาไดตามความถนัดและศักยภาพ
ของตน
(๖) ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาครู ใหมจี ติ วิญญาณของความเปนครู มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรม มีความรู
และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
(๗) ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรู
ดังกลาวไปใชเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา สนองความตองการทางดาน
กําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย
ในการดําเนินการเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคดงั กลาวนัน้ กองทุนจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอื่นของรั ฐ หรื อ ภาคเอกชนในการดํ า เนิ น การก็ ไ ด
โดยกิจการของกองทุนนี้ไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน (มาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙)
๓.๒) เงินและทรัพยสินของกองทุน
กฎหมายกําหนดใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสนิ ดังตอไปนี้
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามกฎหมายนี้
(๒) เงินทีร่ ฐั บาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิมจํานวน ๑,๐๐๐ ลานบาท
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปตามแผนการใชเงิน
ที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลว๑
(๔) เงินรายไดที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
เงินอุดหนุนตาม (๓) นี้ กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงินตาม (๓) และตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดวย.
๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

91-107.indd 93

จุลนิติ

๙๓

10/27/18 11:59 AM

พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕) รายไดจากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
(๖) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอื่นที่กองทุนไดรับไมวาโดยทางใด
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน (มาตรา ๖)
๓.๓) สิทธิประโยชนทางภาษีของผูบริจาคเงินใหแกกองทุน
กฎหมายกําหนดใหผูบริจาคเงินใหแกกองทุนมีสิทธินําจํานวนเงิน
ทีบ่ ริจาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายเชนเดียวกับการบริจาคเพือ่ การศึกษา
ตามประมวลรัษฎากร โดยในการดําเนินการของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการ
หักคาลดหยอนหรือรายจายดังกลาว ใหกรมสรรพากรรับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประกอบดวย โดยเงินและทรัพยสนิ ของกองทุนนัน้ ไมตอ งนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน (มาตรา ๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง)
๓.๔) อํานาจกระทํากิจการและอํานาจอื่น ๆ ของกองทุน
กฎหมายกําหนดใหกองทุนมีอาํ นาจกระทํากิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
ในขอ ๓.๑) และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตัง้ สิทธิหรือกระทํานิตกิ รรมใด ๆ ทัง้ ในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุ น หาผลประโยชน จ ากเงิ น และทรั พ ย สิ น ของกองทุ น
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
(๔) กระทําการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนือ่ งในการจัดการใหสาํ เร็จ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๑๐)
๓.๕) การจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
ในการดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาครู กองทุนจะดําเนินการเองหรือจะรวมกับหรือมอบหมายใหบคุ คลอืน่
หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหก็ได และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบัน
ตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะสงเสริม สนับสนุน หรือรวมกับ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยูแลว
เพื่อดําเนินการก็ได ซึ่งการจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสถาบันตนแบบ
ดังกลาวนัน้ กฎหมายกําหนดมิใหนาํ กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและกฎหมาย
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใชบงั คับ และเพือ่ ประโยชนแหงการนี้ ใหผซู งึ่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนแบบตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
และคุรสุ ภารวมกันกําหนดประกอบวิชาชีพควบคุมไดตามกฎหมายวาดวยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๑๔)
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๓.๖) การใชจายเงินของกองทุน
กฎหมายกําหนดใหเงินของกองทุนใหนาํ ไปใชจา ยเพือ่ เปนคาใชจา ย
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ ๓.๑) และขอ ๓.๔)
คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือ
เพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด สําหรับการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนนัน้ ถาเปนกรณีทจี่ ะใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผขู าดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส กฎหมายกําหนดใหกองทุนจะใหความ
ชวยเหลือโดยวิธใี หเปลา ใหยมื หรือใหกยู มื ก็ได ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)
การใชจา ยเงินของกองทุนตองเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ทีด่ ี เพือ่ ประโยชนสงู สุดในการดําเนินการ เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
และมีมาตรการปองกันการทุจริตทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดให
กองทุนตองเผยแพรเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูล
การดําเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจาย รวมทัง้ ผลผลิต ผลลัพธ และ
ความคุม คาทีเ่ กิดขึน้ จากการใชจา ยเงินของกองทุนใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป
เปนระยะตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยสะดวก
โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน (มาตรา ๑๖)
ทั้งนี้ ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพื่อการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามกฎหมายนี้ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
รวมทัง้ การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
ครอบครองขึน้ เปนขอตอสูก บั กองทุนในเรือ่ งทรัพยสนิ ของกองทุนมิได (มาตรา ๑๗)
๔) การบริหารกิจการกองทุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๓๗)
๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
(๓) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้
จากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละ ๒ คน ซึ่งอยางนอย
ตองมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ๑ คน
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(๔) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๘ คน ไดแก ผูแทนกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน ๒ คน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่ และผูแ ทนกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ทั้งนี้ ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการ
แตงตัง้ พนักงานจํานวนไมเกิน ๒ คน เปนผูช ว ยเลขานุการ โดยใหประธานกรรมการ
และกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (๒) และ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
(มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐)
๔.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๑) กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานของ
กองทุนเพือ่ ใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงค ซึง่ ตองสอดคลอง
กับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ และแผนและขั้นตอน
การปฏิรูปประเทศดวย ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการ
ดําเนินงานดังกลาว กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเ กีย่ วของประกอบการพิจารณา และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไปดวย
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับมาตรการและผลการศึกษา
วิจัย หรือคนควาที่เปนประโยชนตอการลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา เพื่อให
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม
แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน โดยแผน
และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ กฎหมายกําหนดใหเผยแพรใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไปดวย
(๔) ควบคุมดูแลและจัดใหมกี ารประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผน
และงบประมาณตาม (๓) โดยตองสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
(๕) ออกระเบียบเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซือ้
จัดจาง การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง การติดตาม
การประเมินผล และการเปดเผยผลการทํางาน และระเบียบอื่นใดที่จําเปนตอ
การดําเนินงานของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูล
และการชวยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึง่ ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส
ผูข าดแคลนทุนทรัพย ผูด อ ยโอกาส ครอบครัวทีข่ าดแคลนทุนทรัพย และครู
(๗) ออกระเบียบเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไข และลําดับความสําคัญ
ในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ ๓.๑)
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(๘) ออกระเบี ย บเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การสรรหาผูจัดการ
(๙) ออกระเบียบและประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายนี้
(๑๐) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนหนาที่หรืออํานาจของคณะกรรมการ๒
โดยระเบียบตาม (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได และใหคณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสม
ของระเบียบดังกลาวอยางนอยทุกรอบ ๕ ปนับแตวันที่ระเบียบนั้นมีผลใชบังคับ
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย โดยความ
ในวรรคนี้ใหใชบังคับแกการออกระเบียบและประกาศตาม (๙) ที่มีผลใชบังคับ
แกบุคคลทั่วไปดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๒๓)
๔.๓) หลักเกณฑการขอขอมูลสวนบุคคล
เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น
ใหคณะกรรมการมีอํานาจขอขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนอันมิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับ
ของทางราชการทีอ่ ยูใ นความครอบครองของสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ ได
ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด ซึง่ การเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหแกคณะกรรมการ ใหถอื วาเปนการเปดเผยเพือ่ ประโยชนในการ
ปฏิบตั กิ ารตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีอ่ ยูใ นความครอบครองของกองทุน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด แตตอง
ไมกระทบตอสิทธิในความเปนอยูส ว นตัวของบุคคล และใหเปดเผยไดเพียงเทาที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
(มาตรา ๒๔)
๔.๔) องคประชุมและการลงมติ
การประชุ ม ของคณะกรรมการนั้ น ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเปนองคประชุม การวินจิ ฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุม ถากฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือเสียงขางมาก
ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าด (มาตรา ๒๕)
การแตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (๑๐) ใหกระทําเพียงเทาทีจ่ าํ เปน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน และใหกําหนดภารกิจและกรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ใหชัดเจน.
๒
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ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการ
มีมติเปนประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึง่ มีผแู ทน
รวมเปนกรรมการอยูด ว ย แมวา ในการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งนัน้ ผูแ ทนสวนราชการ
ที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกัน
ใหบนั ทึกความเห็นของกรรมการทุกฝายไวใหปรากฏในเรือ่ งนัน้ ดวย (มาตรา ๒๖)
๔.๕) หนาที่และอํานาจของสํานักงานกองทุน
(๑) ดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุนและประสานความรวมมือกับ
สวนราชการและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) ทําหนาที่ธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการ
(๓) ศึกษา วิจัย คนควา และพัฒนาองคความรูเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) สนับสนุนและเผยแพรผลการศึกษา วิจัย คนควา และพัฒนา
องคความรูตาม (๓) และการนําผลดังกลาวไปใชประโยชน ตลอดจนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการดังกลาว
(๕) สงเสริมและรณรงคใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริจาค
หรือใหการสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาหรือของกองทุน
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปของกองทุนเพือ่ เผยแพร
ใหประชาชนทราบ
(๗) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๙)
๔.๖) ผูจัดการกองทุน
กฎหมายกําหนดใหผูจัดการกองทุนเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจาง และรับผิดชอบการบริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ โดยในการ
ปฏิบัติหนาที่ กฎหมายกําหนดให้ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
แตในสวนกิจการของกองทุนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอกนัน้ กฎหมายกําหนดให
ผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน เพื่อการนี้ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ปฏิบตั งิ านเฉพาะอยางแทนก็ได ทัง้ นี้ นิตกิ รรมใดทีผ่ จู ดั การหรือผูไ ดรบั มอบอํานาจ
กระทําตอบุคคลภายนอกที่จะตองรายงานหรือขออนุมัติตอคณะกรรมการ
กอนกระทําการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยนิติกรรมใด
ที่กระทําโดยฝาฝนระเบียบดังกลาวยอมไมผูกพันกองทุน เวนแตคณะกรรมการ
จะใหสัตยาบัน (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕)

๙๘
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สําหรับในการจางผูจัดการใหทําเปนสัญญาจาง ซึ่งอยางนอยตองมี
ขอความระบุใหผจู ดั การตองผูกพันและปฏิบตั ติ ามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
โดยใหมอี ายุสญ
ั ญาจางคราวละไมเกิน ๔ ป และเมือ่ ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาจางแลว
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน (มาตรา ๓๑)
๔.๗) บทตองหามในเรื่องการมีสวนไดเสียในกิจการของกองทุน
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ ดั การ พนักงาน และลูกจางทีม่ หี นาที่
และอํานาจในการบริหารงานในสํานักงานตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด ตองไมมี
สวนไดเสียในกิจการของกองทุนไมวา ทางตรงหรือทางออม โดยใหคณะกรรมการ
มีอาํ นาจวินจิ ฉัยวาการกระทําใดของประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ ดั การ พนักงาน
และลูกจางเปนการกระทําทีถ่ อื วาเปนผูม สี ว นไดเสียในกิจการของกองทุน แตทงั้ นี้
ความในขางตนนัน้ กฎหมายไมใชบงั คับแกกรณีบคุ คลในครอบครัวของประธานกรรมการ
กรรมการ ผูจ ดั การ พนักงาน และลูกจางตามทีค่ ณะกรรมการกําหนดซึง่ ไดรบั การ
ชวยเหลือหรือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและหลักเกณฑทใี่ ชบงั คับแกบคุ คลทัว่ ไป
โดยกฎหมายไดกาํ หนดใหประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ ดั การ พนักงาน
และลูกจางดังกลาว เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๗)
๕) การบัญชีและการตรวจสอบ (หมวด ๓, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓)
กองทุนตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกตอง รวมถึงจัดทํา
รายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอ
ผูส อบบัญชีภายใน ๑๒๐ วันนับแตวนั สิน้ ปบญั ชี โดยมีสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือผูส อบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูส อบบัญชี
ของกองทุน และใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอ
คณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการ
ประกาศรายงานการเงินทีผ่ สู อบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานการสอบบัญชี
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑)
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหมี “คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” ขึน้
เพือ่ ทําหนาทีต่ รวจสอบภายในเพือ่ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
อันประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ๑ คน และผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะกรรมการแตงตัง้ ๑ คน เปนกรรมการ
โดยใหสํานักงานกองทุนจัดใหมีผูทําหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (มาตรา ๔๒)
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ทัง้ นี้ ใหกองทุนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแ ทน
ราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการ
สอบบัญชีจากผูส อบบัญชี และเปดเผยใหประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนดวย (มาตรา ๔๓)
๖) การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน (หมวด ๔, มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๕)
กฎหมายกําหนดใหมกี ารประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการดําเนินงานของกองทุน
ทุก ๓ ปอนั ถือวาเปนรอบการประเมิน๓ โดยกอนครบกําหนด ๓ ปไมนอยกวา
๖ เดือนให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง
“คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน” จากผูซึ่งมีความรู
มีความสามารถ และมีประสบการณดานการเงิน การศึกษา และการประเมินผล
จํานวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๕ คน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน รายงานขอจํากัดหรืออุปสรรคของ
การดําเนินกิจการของกองทุน ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ในทุกรอบการประเมิน โดยใหคณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมิน
ใหคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั สิน้ รอบการประเมิน และเมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ใหแจงใหกองทุนทราบและใหกองทุนเผยแพร
ใหประชาชนทัว่ ไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนดวย และเมือ่
คณะกรรมการประเมินผลไดดาํ เนินการเสร็จแลว ก็ใหคณะกรรมการประเมินผล
พนจากหนาที่ สําหรับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการประเมินผลตามกฎหมาย
นี้นั้น กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการประเมินผลมีหนาที่และอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนและประมาณการคาใชจายซึ่งรวมถึงคาตอบแทนในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยแผนและประมาณการคาใชจา ยดังกลาว ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังโดยเบิกจายงบประมาณจากกองทุน
(๒) มอบหมายใหบคุ คลหรือคณะบุคคลดําเนินการอยางหนึง่ อยางใดแทน
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
หรือใหปฏิบัติการในเรื่องใดไดตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รอบการประเมินตาม
มาตรา ๔๔ ใหเริ่มนับปถัดจากปที่กฎหมายนี้ใชบังคับเปนปที่ ๑.
๓

๑๐๐
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๗) การกํากับและดูแล (หมวด ๕, มาตรา ๔๖)
เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายนี้ ใหนายกรัฐมนตรีมอี าํ นาจ
สัง่ ใหกองทุนชีแ้ จง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง้ การกระทําทีไ่ มเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามขอ ๓.๑) หรือไมสอดคลองกับหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วกับกองทุน ตลอดจน
สั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนได และในกรณีที่
กองทุนตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหกองทุนนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑
• ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๕๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีก่ ระบวนพิจารณาเกีย่ วกับการฟน ฟูกจิ การของลูกหนีต้ ามหมวด ๓/๑
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ล  ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ซึ่ ง แก ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติที่ทําใหลูกหนี้
ไมสามารถขอฟน ฟูกิจการไดทันตอสถานะทางดานการเงินของลูกหนี้ เนื่องจาก
ลูกหนี้ตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวเทานั้นจึงจะขอฟนฟูกิจการได นอกจากนั้น
การติดตาม การจัดการ และการรวบรวมทรัพยสนิ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
ยังไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร สมควรกําหนดใหลกู หนีม้ โี อกาสฟน ฟูกจิ การไดเร็วขึน้
และใหมีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการคุมครองเจาหนี้มีประกันอยางเพียงพอ อันเปนการสงเสริม
และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ไดแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เจาหนี้มีประกัน” ในมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังนี้
“เจาหนีม้ ปี ระกัน” หมายความวา เจาหนีผ้ มู สี ทิ ธิเหนือทรัพยสนิ ของลูกหนี้
ในทางจํานอง จํานํา หรือสิทธิยึดหนวง หรือเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิที่บังคับได
ทํานองเดียวกับผูร บั จํานํา รวมถึงเจาหนีท้ กี่ ฎหมายอืน่ ใหถอื วาเปนเจาหนีม้ ปี ระกัน
๒) ไดเพิ่มความเปนวรรคสามของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องการสงเงินประกันเพื่อเปนคาใชจาย
ใหแกเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย โดยกฎหมายกําหนดใหเมือ่ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
รองขอ ศาลมีอํานาจสงเงินประกันคาใชจายคงเหลือภายหลังหักคาใชจายใหแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อเปนคาใชจายในคดีลมละลายนั้นได
๓) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้
กฎหมายจึงไดกาํ หนดใหบคุ คลผูเ ปนหนีล้ กู หนีห้ รือมีทรัพยสนิ ของลูกหนีอ้ ยูใ น
ครอบครอง มีหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพยสินของลูกหนี้
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
๔) ไดแกไขเพิม่ เติมความในวรรคหนึง่ ของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรือ่ งการงดเวนการไตสวนลูกหนีโ้ ดยเปดเผย
กลาวคือ เมือ่ ไดมกี ารประชุมเจาหนีค้ รัง้ แรกเสร็จแลว กฎหมายกําหนดใหศาลไตสวน
ลูกหนีโ้ ดยเปดเผยเปนการดวน เพือ่ ทราบกิจการและทรัพยสนิ ของลูกหนี้ เหตุผล
ทีท่ าํ ใหมหี นีส้ นิ ลนพนตัว ตลอดจนความประพฤติของลูกหนีว้ า ไดกระทําหรือละเวน
กระทําการใดซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับการ
ลมละลาย หรือเปนขอบกพรองอันจะเปนเหตุใหศาลไมยอมปลดจากลมละลาย
โดยไมมเี งือ่ นไข เวนแตศาลเห็นวาการไตสวนลูกหนีโ้ ดยเปดเผยยังไมมคี วามจําเปน
ศาลจะพิจารณางดการไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยไวกอนก็ได
๕) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องการขอประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย กลาวคือ
เมือ่ ศาลพิพากษาใหลม ละลายแลว ลูกหนีจ้ ะเสนอคําขอประนอมหนีก้ ไ็ ด ในกรณีนี้
ใหนาํ บทบัญญัตขิ องสวนที่ ๖ การประนอมหนีก้ อ นลมละลาย ในหมวด ๑ กระบวน
พิจารณาตั้งแตขอใหลมละลายจนถึงปลดจากลมละลาย มาใชบังคับโดยอนุโลม
แตถา ลูกหนีไ้ ดเคยขอประนอมหนีไ้ มเปนผลมาแลว กฎหมายไดกาํ หนดหามมิให
ลูกหนีข้ อประนอมหนีภ้ ายในกําหนดเวลา ๖ เดือนนับแตวนั ทีก่ ารขอประนอมหนี้
ครัง้ สุดทายไมเปนผล แตการขอประนอมหนีด้ งั กลาวนัน้ ไมเปนเหตุใหเจาพนักงาน
พิทกั ษทรัพยตอ งเลือ่ นหรืองดการจําหนายทรัพยสนิ เวนแตกรณีมเี หตุอนั สมควร
ที่อาจเปนประโยชนแกการขอประนอมหนี้
๖) ได แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ความในมาตรา ๙๐/๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณีเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ
ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดได และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
เปนจํานวนแนนอนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุอนั สมควรและมีชอ งทางทีจ่ ะฟน ฟูกจิ การ
ของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔๔ อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟู
กิจการได
“มาตรา ๙๐/๔ ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๕ บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(๑) เจาหนี้ซึ่งอาจเปนคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท
(๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๓
(๓) ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีทลี่ กู หนีต้ ามมาตรา ๙๐/๓ เปนธนาคารพาณิชย บริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีทลี่ กู หนีต้ ามมาตรา ๙๐/๓ เปนบริษทั หลักทรัพย
(๕) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เปนบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
(๖) หนวยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจหนาทีก่ าํ กับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนีต้ ามมาตรา ๙๐/๓ ซึง่ เปนนิตบิ คุ คล หนวยงาน
ของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ”.
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๗) ไดเพิม่ ความเปน (๓) ของมาตรา ๙๐/๕ แหงพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึง่ เปนเรือ่ งการเพิม่ เหตุทบี่ คุ คลมาตรา ๙๐/๔ จะยืน่ คํารอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมได ในกรณีที่ศาลไดเคยมีคําสั่งยกคํารอง
ขอยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนกอนยื่นคํารองขอ
๘) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๖
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกําหนดใหบุคคล
ตามมาตรา ๙๐/๔ สามารถยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ในกรณีทลี่ กู หนีท้ ไี่ มสามารถทีจ่ ะชําระหนีต้ ามกําหนดไดดว ย จากเดิมทีก่ ฎหมาย
ไดกาํ หนดใหเฉพาะกรณีทลี่ กู หนีต้ อ งมีหนีส้ นิ ลนพนตัวเทานัน้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔
ถึงจะยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการได
๙) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๑๒
แหงพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยคําสัง่
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพือ่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๖๐ โดยกําหนดใหนบั แตวนั ทีศ่ าลไดมคี าํ สัง่ รับคํารองขอใหมกี ารฟน ฟูกจิ การไว
เพื่อพิจารณานั้น กฎหมายไดกําหนดหามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้
เอาแกทรัพยสนิ ทีเ่ ปนหลักประกัน เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากศาลทีร่ บั คํารองขอ
หรือเมือ่ ลวงพนระยะเวลา ๑ ปนบั แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ สัง่ รับคํารองขอ ระยะเวลาดังกลาว
ศาลอาจขยายไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน
๑๐) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยกําหนดใหในกรณีทรัพยสนิ ทีเ่ ปนหลักประกันมีสภาพเปนของสดเสียงาย หรือ
หากหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษา
จะเกินสวนกับคาของทรัพยสิน เจาหนี้มีประกันอาจใชสิทธิจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวตามกฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
แลวเก็บเงินไวแทน
๑๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับมติยอมรับแผน กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหมติ
ยอมรับแผนตองเปนไปดังนี้
(๑) ทีป่ ระชุมเจาหนีแ้ ตละกลุม ทุกกลุม ซึง่ มิใชกลุม เจาหนีต้ ามมาตรา
๙๐/๔๖ ทวิ๕ มีมติของเจาหนีฝ้ า ยขางมากและมีจาํ นวนหนีไ้ มนอ ยกวา ๒ ใน ๓
แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหผอู นื่ เขาประชุมแทนในทีป่ ระชุมเจาหนีแ้ ละไดออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้ หรือ
(๒) ทีป่ ระชุมเจาหนีอ้ ยางนอย ๑ กลุม ซึง่ มิใชกลุม เจาหนีต้ ามมาตรา
๙๐/๔๖ ทวิ มีมติของเจาหนีฝ้ า ยขางมากและมีจาํ นวนหนีไ้ มนอ ยกวา ๒ ใน ๓
แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ในกลุมนั้นซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้และไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินนั้ และเมือ่ นับรวมจํานวนหนีข้ องเจาหนีท้ ยี่ อมรับแผนในทีป่ ระชุม
เจาหนี้ทุกกลุมแลวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ แหงจํานวนหนี้ของเจาหนี้
ซึง่ ไดเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผอู นื่ เขาประชุมแทนในทีป่ ระชุมเจาหนี้
และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
ในการนับจํานวนหนี้ ใหถือวาเจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ไดมา
ประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นดวย
๑๒) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในกรณีที่ไดศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
โดยกฎหมายไดกําหนดใหหนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้นตามมาตรา
๙๐/๖๒ (๑)๖ เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปไดในระหวางการจัดทําแผน
ฟน ฟูกจิ การของลูกหนีโ้ ดยสุจริต ยอมมีบรุ มิ สิทธิเหนือทรัพยสนิ ทัง้ หมดของลูกหนี้
โดยใหอยูใ นลําดับเดียวกับบุรมิ สิทธิลาํ ดับที่ ๑ คาใชจา ยเพือ่ ประโยชนอนั รวมกัน
ตามมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๗
“มาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ เจาหนี้ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเจาหนี้ที่ยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ แลว
(๑) เจาหนี้ที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย และจะไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัด
เต็มจํานวนพรอมดอกเบีย้ ภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีศ่ าลมีคาํ สัง่ เห็นชอบดวยแผน และเจาหนีน้ นั้ ยังคงมีสทิ ธิไดรบั ชําระหนีต้ ามสัญญา
หรือขอตกลงเดิมตอไป โดยใหถือเสมือนวาลูกหนี้ไมเคยตกเปนผูผิดนัดเลย
(๒) เจาหนี้ที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม
(๓) เจาหนี้ตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ”.
๖
“มาตรา ๙๐/๖๒ เจาหนีม้ สี ทิ ธิไดรบั ชําระหนีโ้ ดยไมตอ งขอรับชําระหนีใ้ นการฟน ฟูกจิ การในหนีท้ เี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการฟน ฟู
กิจการของลูกหนี้ตามแผน ดังตอไปนี้
(๑) หนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้น”.
๗
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๕๓ บัญญัติวา
“ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะกลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
(๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๕
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓) ไดเพิม่ ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องระยะเวลาของการยื่นคํารองขอของ
เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยเพือ่ ใหศาลเพิกถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยกฎหมายไดกําหนดหามมิใหยื่นคํารองขอเมื่อพน ๑ ป
นับแตเวลาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรูตนเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือ
พน ๑๐ ปนับแตไดทํานิติกรรมนั้น
๑๔) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๓๙/๑ ของสวนที่ ๑ การแตงตั้งและ
ถอดถอนในหมวด ๕ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพย แหงพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรือ่ งการกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหกรมบังคับคดีจัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เขารับการฝกอบรมกอนเขาปฏิบตั หิ นาที่ เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาความรู ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝกอบรม
เพือ่ เพิม่ ทักษะและความเชีย่ วชาญ ตามหลักสูตรการฝกอบรมทีอ่ ธิบดีกรมบังคับคดี
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งผานการฝกอบรมดังกลาวนั้น
ใหเปนตําแหนงทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และในการกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหคํานึงถึง
ภาระหนาที่ คุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูป ฏิบตั งิ านอืน่
ในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๑๕) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในเรือ่ งการโฆษณาคําสัง่ หรือคําพิพากษาของศาล หรือประกาศหรือคําสัง่ ของ
เจาพนักงานพิทกั ษทรัพย โดยการกําหนดใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยอาจโฆษณา
คําสัง่ หรือคําพิพากษาของศาล หรือประกาศหรือคําสัง่ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอื่นใดแทนหนังสือพิมพรายวันตามที่อธิบดี
กรมบังคับคดีประกาศกําหนดก็ได
๑๖) ไดแกไขเพิม่ เติมความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในเรือ่ ง
การกําหนดบทสันนิษฐานของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายใหสนั นิษฐานไวกอ นวา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

เมือ่ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยไดโฆษณาคําสัง่ พิทกั ษทรัพยในราชกิจจานุเบกษา
และหนังสือพิมพรายวันหรือผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอื่นใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแลว กฎหมายใหถือวาบุคคลทุกคน
ไดทราบวามีคาํ สั่งพิทักษทรัพยนั้น
๑๗) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๗๓/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ไดกระทําการฝาฝน
ไมแจงขอมูลเกีย่ วกับหนีห้ รือทรัพยสนิ ของลูกหนีใ้ หเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยทราบ
กลาวคือ กรณีของบุคคลผูเ ปนหนีล้ กู หนีห้ รือมีทรัพยสนิ ของลูกหนีอ้ ยูใ นครอบครอง
ไดกระทําการฝาฝนไมแจงขอมูลเกีย่ วกับหนีห้ รือทรัพยสนิ ของลูกหนีใ้ หเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงาน
พิทกั ษทรัพยตามมาตรา ๒๔/๑ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ ดั การ
หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คล
ดังกลาวมีหนาทีต่ อ งสัง่ การหรือกระทําการ และละเวนไมสงั่ การหรือไมกระทําการ
จนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองตองระวางโทษปรับไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาทดวยเชนเดียวกัน
ถาบุคคลผูเ ปนหนีล้ กู หนีห้ รือมีทรัพยสนิ ของลูกหนีอ้ ยูใ นครอบครอง
หรือผูกระทําความผิดซึ่งเปนนิติบุคคล ไดยื่นคําขอตอศาลแสดงถึงเหตุที่ตน
ไมอาจแจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพยสินไดภายในกําหนดเวลา ๑ เดือน
นับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เมื่อศาลเห็นวามีเหตุ
อันสมควรจะใหบุคคลนั้นแจงขอมูลดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ
ภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได เมื่อบุคคลดังกลาวไดแจงขอมูลใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน
๑๘) กฎหมายไดกําหนดใหบรรดาคดีลมละลายที่ไดยื่นฟองกอนวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และยังคงคางพิจารณา
อยูในศาลหรืออยูในระหวางปฏิบัติการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหบังคับ
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใชอยูกอนวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๑ จนกวาคดีจะถึงที่สุด
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันเสารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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