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หลักการและเหตุผล 
  โดยทีม่าตรา ๕๔ วรรคหก ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิ
ใหจดัต้ังกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหล่ือมล้ํา
ในการศึกษา และเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษี โดยให
กองทุนมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓) 
 “ความเสมอภาคทางการศึกษา” หมายความวา การที่ประชาชนมีสิทธิ
ทีจ่ะไดรบัและเขาถงึการศึกษาและพัฒนาอยางเสมอภาคและท่ัวถึง โดยใหความ
ชวยเหลอืผูขาดแคลนทนุทรพัย ลดความเหลือ่มลํา้ในการศกึษา รวมทัง้เสรมิสราง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
 “ความเหล่ือมล้ําในการศึกษา” หมายความวา ความไมเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาอันเน่ืองมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพ
หรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
 “ครู” หมายความวา ผูทําหนาที่สอนในทุกระดับ
 “บคุลากรทางการศกึษา” หมายความวา บคุลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ
 “คาเลาเรียน” หมายความวา เงนิคาเลาเรยีน คาบาํรงุ และคาธรรมเนยีม
ตาง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับ
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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

91-107.indd   9191-107.indd   91 10/27/18   11:59 AM10/27/18   11:59 AM

creo




พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๙๒ จุลนิติ

 “สถานศกึษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ และใหหมายความรวมถึงศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยดวย
 “การฝกอบรม” หมายความวา การจดัหรือการรบัการฝกอบรมเพือ่พฒันาครู 
บุคลากรทางการศึกษา หรือผูเรียนในทุกระดับ
 “คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายความวา คาใชจายอื่นที่มิใช
คาเลาเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 “คาครองชีพ” หมายความวา คาใชจายทีจ่าํเปนในการดาํรงชพีระหวางศกึษา
 “เดก็ปฐมวยั” หมายความวา บคุคลซึง่มอีายตุํา่กวาหกปซึง่รวมถงึเดก็เลก็ดวย
 “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)  
 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายน้ี

๓) การจัดตั้งกองทุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๗)
  ๓.๑)  สถานะและวตัถปุระสงคของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
      กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ
ศกึษา” ขึน้เปนหนวยงานของรฐัและมฐีานะเปนนติบิคุคลท่ีไมเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
      (๑)  สงเสรมิ สนับสนนุ และใหความชวยเหลอืหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อใหเด็ก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเด็กปฐมวัย ไดรบัการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย จติใจ วนิยั อารมณ สงัคม 
และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
      (๒)  ใหความชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
คาใชจายใหแกเด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส และ
ผูดอยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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      (๓)  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน
      (๔)  สงเสรมิ สนบัสนนุ และใหความชวยเหลอืผูขาดแคลนทนุทรพัย
และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ดํารงชีวิตได
      (๕)  สงเสรมิ สนับสนุน และใหความชวยเหลอืสถานศกึษา เพือ่ใหมี
การเรยีนการสอนท่ีทาํใหผูเรียนสามารถรูและพัฒนาไดตามความถนดัและศกัยภาพ
ของตน
      (๖)  ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาครู ใหมจีติวญิญาณของความเปนคร ูมคีณุธรรม มจีรยิธรรม มคีวามรู
และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
      (๗)  ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรู
ดังกลาวไปใชเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา สนองความตองการทางดาน
กําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 
     ในการดําเนินการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคดงักลาวน้ัน กองทนุจะดาํเนนิการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได
โดยกิจการของกองทุนนี้ไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยการประกนัสงัคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน (มาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙)  
  ๓.๒) เงินและทรัพยสินของกองทุน 
      กฎหมายกําหนดใหกองทนุประกอบดวยเงนิและทรพัยสนิ ดงัตอไปนี้
      (๑)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามกฎหมายน้ี
      (๒)  เงนิทีร่ฐับาลจดัสรรใหเปนทนุประเดมิจาํนวน ๑,๐๐๐ ลานบาท
      (๓)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปตามแผนการใชเงิน
ที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลว๑

      (๔)  เงินรายไดที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด

๑เงินอุดหนุนตาม (๓) นี้ กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงินตาม (๓) และตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดวย.
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      (๕)  รายไดจากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
      (๖)  เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
      (๗)  รายไดหรือผลประโยชนอื่นที่กองทุนไดรับไมวาโดยทางใด
      (๘)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน (มาตรา ๖)
  ๓.๓)  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูบริจาคเงินใหแกกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหผูบริจาคเงินใหแกกองทุนมีสิทธินําจํานวนเงิน
ทีบ่ริจาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายเชนเดียวกับการบริจาคเพ่ือการศึกษา
ตามประมวลรัษฎากร โดยในการดําเนินการของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการ
หักคาลดหยอนหรือรายจายดังกลาว ใหกรมสรรพากรรับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประกอบดวย โดยเงนิและทรัพยสนิของกองทุนนัน้ไมตองนาํสงคลงั
เปนรายไดแผนดิน (มาตรา ๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง)  
  ๓.๔) อํานาจกระทํากิจการและอํานาจอื่น ๆ ของกองทุน
      กฎหมายกาํหนดใหกองทนุมอีาํนาจกระทาํกิจการตาง ๆ  ตามวตัถปุระสงค
ในขอ ๓.๑) และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
      (๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
      (๒)  กอต้ังสทิธหิรอืกระทาํนิตกิรรมใด ๆ  ทัง้ในและนอกราชอาณาจักร
      (๓)  ลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
      (๔)  กระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจัดการใหสาํเร็จ
ตามวตัถปุระสงคของกองทนุตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด (มาตรา ๑๐)  
 ๓.๕)  การจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
      ในการดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาคร ูกองทนุจะดาํเนินการเองหรือจะรวมกบัหรอืมอบหมายใหบคุคลอืน่
หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหก็ได และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบัน
ตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะสงเสริม สนับสนุน หรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยูแลว
เพื่อดําเนินการก็ได ซึ่งการจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสถาบันตนแบบ
ดงักลาวนัน้ กฎหมายกาํหนดมใิหนาํกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและกฎหมาย
วาดวยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมาใชบงัคบั และเพือ่ประโยชนแหงการนี ้ใหผูซึง่
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบันตนแบบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
และครุสุภารวมกนักาํหนดประกอบวิชาชพีควบคมุไดตามกฎหมายวาดวยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๑๔)  
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  ๓.๖) การใชจายเงินของกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหเงนิของกองทนุใหนาํไปใชจายเพือ่เปนคาใชจาย
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ ๓.๑) และขอ ๓.๔) 
คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือ
เพือ่ใหบรรลตุามวตัถปุระสงคตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด สาํหรับการดําเนนิการ
ตามวัตถปุระสงคของกองทนุนัน้ ถาเปนกรณทีีจ่ะใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูขาดแคลนทนุทรพัยหรอืดอยโอกาส กฎหมายกําหนดใหกองทุนจะใหความ
ชวยเหลอืโดยวธิใีหเปลา ใหยมื หรอืใหกูยมืกไ็ด ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)  
      การใชจายเงินของกองทุนตองเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมือง
ทีด่ ีเพือ่ประโยชนสงูสดุในการดําเนนิการ เพือ่ใหเกดิความเสมอภาคทางการศึกษา 
และมีมาตรการปองกันการทุจรติท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กฎหมายยังกาํหนดให
กองทุนตองเผยแพรเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูล
การดําเนนิงานและการบริหารกองทุน รายรบั รายจาย รวมท้ังผลผลิต ผลลพัธ และ
ความคุมคาทีเ่กดิขึน้จากการใชจายเงนิของกองทนุใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป
เปนระยะตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยสะดวก 
โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน (มาตรา ๑๖)  
      ทั้งนี้ ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพื่อการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามกฎหมายน้ี ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
รวมทัง้การบงัคบัทางปกครอง และบคุคลใดจะยกอายคุวามหรอืระยะเวลาในการ
ครอบครองข้ึนเปนขอตอสูกบักองทนุในเรือ่งทรพัยสนิของกองทุนมไิด (มาตรา ๑๗)  

๔) การบริหารกิจการกองทุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๓๗) 
  ๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
      กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา” ประกอบดวย
      (๑)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
      (๒)  กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๑ คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้
ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
      (๓)  กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๖ คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้
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 และผูแทนกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
     ทั้งนี้ ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผู จัดการ
แตงตัง้พนกังานจาํนวนไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานกุาร โดยใหประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคณุวฒุติาม (๒) และ (๓) มวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
(มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐)  
  ๔.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
      (๑)  กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานของ
กองทนุเพือ่ใหการดาํเนนิงานของกองทนุเปนไปตามวตัถปุระสงค ซึง่ตองสอดคลอง
กับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ และแผนและข้ันตอน
การปฏิรูปประเทศดวย ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการ
ดําเนินงานดังกลาว กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกีย่วของประกอบการพิจารณา และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไปดวย
      (๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการและผลการศึกษา 
วิจัย หรือคนควาที่เปนประโยชนตอการลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา เพื่อให
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
      (๓)  พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม 
แผนบริหารความเส่ียง และงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน โดยแผน
และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ กฎหมายกําหนดใหเผยแพรใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไปดวย
      (๔)  ควบคมุดแูลและจดัใหมกีารประเมินผลการดาํเนนิงานของกองทุน
เพือ่ใหเปนไปตามวัตถปุระสงค นโยบาย เปาหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผน
และงบประมาณตาม (๓) โดยตองสอดคลองกบัหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี
      (๕)  ออกระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล การเงนิ การจดัซือ้
จดัจาง การพสัด ุการบัญช ีการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การตดิตาม 
การประเมินผล และการเปดเผยผลการทํางาน และระเบียบอื่นใดท่ีจําเปนตอ
การดําเนินงานของกองทุน
      (๖)  ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูล
และการชวยเหลือเดก็ปฐมวยั เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทนุทรพัยหรอืดอยโอกาส
ผูขาดแคลนทนุทรัพย ผูดอยโอกาส ครอบครัวทีข่าดแคลนทนุทรพัย และครู
      (๗)  ออกระเบียบเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข และลาํดบัความสําคัญ
ในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ ๓.๑)
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      (๘)  ออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหาผูจัดการ
      (๙)  ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายน้ี
     (๑๐)  แตงตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ปฏบิตังิานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
    (๑๑)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนหนาที่หรืออาํนาจของคณะกรรมการ๒

     โดยระเบียบตาม (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได และใหคณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสม
ของระเบียบดังกลาวอยางนอยทุกรอบ ๕ ปนับแตวันที่ระเบียบนั้นมีผลใชบังคับ
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบการพิจารณาดวย โดยความ
ในวรรคนี้ใหใชบังคับแกการออกระเบียบและประกาศตาม (๙) ที่มีผลใชบังคับ
แกบุคคลทั่วไปดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๒๓)
  ๔.๓)  หลักเกณฑการขอขอมูลสวนบุคคล 
      เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจขอขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนอันมิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับ
ของทางราชการทีอ่ยูในความครอบครองของสวนราชการหรอืหนวยงานอืน่ได 
ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด ซึง่การเปดเผย
ขอมลูดงักลาวใหแกคณะกรรมการ ใหถอืวาเปนการเปดเผยเพือ่ประโยชนในการ
ปฏิบตักิารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
      การเปดเผยขอมลูสวนบคุคลทีอ่ยูในความครอบครองของกองทนุ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด แตตอง
ไมกระทบตอสทิธใินความเปนอยูสวนตวัของบุคคล และใหเปดเผยไดเพยีงเทาที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(มาตรา ๒๔)
  ๔.๔) องคประชุมและการลงมติ 
      การประชุมของคณะกรรมการน้ัน ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จงึจะเปนองคประชุม การวินจิฉยั
ชี้ขาดของที่ประชุม ถากฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือเสียงขางมาก 
ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหน่ึงเปนเสยีงชีข้าด (มาตรา ๒๕)

๒การแตงตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานตาม (๑๐) ใหกระทาํเพยีงเทาทีจ่าํเปน โดยคาํนงึถงึประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน
และความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน และใหกําหนดภารกิจและกรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ใหชัดเจน.
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      ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการ
มมีตเิปนประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพนัสวนราชการซ่ึงมผีูแทน
รวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินจิฉยัเร่ืองน้ัน ผูแทนสวนราชการ
ที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกัน 
ใหบนัทกึความเห็นของกรรมการทุกฝายไวใหปรากฏในเร่ืองน้ันดวย (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)  จดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปของกองทนุเพือ่เผยแพร
ใหประชาชนทราบ
      (๗)  ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๙)  
   ๔.๖) ผูจัดการกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหผูจัดการกองทุนเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
และลกูจาง และรบัผดิชอบการบรหิารกจิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทนุ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ โดยในการ
ปฏิบัติหนาที่ กฎหมายกําหนดให ้ผู จัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 
แตในสวนกจิการของกองทนุท่ีเกีย่วกับบคุคลภายนอกนัน้กฎหมายกําหนดให
ผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน  เพื่อการนี้ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ปฏบิตังิานเฉพาะอยางแทนกไ็ด ทัง้น้ี นติกิรรมใดทีผู่จดัการหรอืผูไดรบัมอบอํานาจ
กระทําตอบุคคลภายนอกที่จะตองรายงานหรือขออนุมัติตอคณะกรรมการ
กอนกระทําการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยนิติกรรมใด
ที่กระทําโดยฝาฝนระเบียบดังกลาวยอมไมผูกพันกองทุน เวนแตคณะกรรมการ
จะใหสัตยาบัน (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๙๙จุลนิติ

      สําหรับในการจางผูจัดการใหทําเปนสัญญาจาง ซึ่งอยางนอยตองมี
ขอความระบใุหผูจดัการตองผกูพนัและปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
โดยใหมีอายสุญัญาจางคราวละไมเกนิ ๔ ป และเมือ่ครบกาํหนดอายสุญัญาจางแลว 
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน (มาตรา ๓๑)   
  ๔.๗)  บทตองหามในเรื่องการมีสวนไดเสียในกิจการของกองทุน
      ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน และลกูจางทีม่หีนาที่
และอาํนาจในการบรหิารงานในสาํนกังานตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด ตองไมมี
สวนไดเสยีในกจิการของกองทนุไมวาทางตรงหรอืทางออม โดยใหคณะกรรมการ
มอีาํนาจวนิจิฉยัวาการกระทําใดของประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน 
และลูกจางเปนการกระทําทีถ่อืวาเปนผูมสีวนไดเสยีในกิจการของกองทุน แตทัง้นี้ 
ความในขางตนนัน้กฎหมายไมใชบงัคบัแกกรณีบคุคลในครอบครัวของประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน และลกูจางตามทีค่ณะกรรมการกาํหนดซึง่ไดรบัการ
ชวยเหลอืหรอืรบัทนุจากกองทนุตามระเบยีบและหลกัเกณฑทีใ่ชบงัคบัแกบคุคลท่ัวไป
      โดยกฎหมายไดกาํหนดใหประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนักงาน 
และลูกจางดังกลาว เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๗)  

๕) การบัญชีและการตรวจสอบ (หมวด ๓, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓)
  กองทุนตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกองทนุโดยถกูตอง รวมถงึจดัทาํ
รายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอ
ผูสอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วนันบัแตวนัสิน้ปบญัชี โดยมีสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิ
หรอืผูสอบบัญชท่ีีสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี
ของกองทุน และใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอ
คณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการ
ประกาศรายงานการเงนิทีผู่สอบบญัชไีดตรวจสอบแลวและรายงานการสอบบญัชี
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑)
 นอกจากนี ้กฎหมายยงักาํหนดใหม ี“คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” ขึน้
เพือ่ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 
อันประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ๑ คน และผูทรงคุณวฒุซิึง่คณะกรรมการแตงต้ัง ๑ คน เปนกรรมการ 
โดยใหสํานักงานกองทุนจัดใหมีผูทําหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (มาตรา ๔๒)
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พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๐ จุลนิติ

 ทัง้นี ้ใหกองทนุจดัทาํรายงานประจาํปเสนอตอคณะรัฐมนตร ีสภาผูแทน
ราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือทราบภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการ
สอบบัญชจีากผูสอบบัญช ีและเปดเผยใหประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนดวย (มาตรา ๔๓)

๖) การประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน (หมวด ๔, มาตรา ๔๔ ถงึมาตรา ๔๕)
  กฎหมายกําหนดใหมกีารประเมนิผลสัมฤทธิใ์นการดาํเนนิงานของกองทนุ
ทกุ ๓ ปอนัถือวาเปนรอบการประเมนิ๓ โดยกอนครบกําหนด ๓ ปไมนอยกวา
๖ เดือนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอตอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
“คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน” จากผูซึ่งมีความรู 
มีความสามารถ และมีประสบการณดานการเงิน การศึกษา และการประเมินผล 
จํานวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๕ คน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน รายงานขอจํากัดหรืออุปสรรคของ
การดําเนินกิจการของกองทุน ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ในทกุรอบการประเมนิ  โดยใหคณะกรรมการประเมนิผลรายงานผลการประเมนิ
ใหคณะรฐัมนตรทีราบภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัสิน้รอบการประเมนิ และเม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ใหแจงใหกองทุนทราบและใหกองทุนเผยแพร
ใหประชาชนท่ัวไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนดวย และเม่ือ
คณะกรรมการประเมนิผลไดดาํเนินการเสรจ็แลว กใ็หคณะกรรมการประเมนิผล
พนจากหนาท่ี สาํหรบัการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการประเมนิผลตามกฎหมาย
นี้นั้น กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการประเมินผลมีหนาท่ีและอํานาจ 
ดังตอไปนี้
 (๑) จัดทําแผนและประมาณการคาใชจายซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนในการ
ประเมนิผลการดาํเนนิงาน โดยแผนและประมาณการคาใชจายดงักลาว ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังโดยเบกิจายงบประมาณจากกองทุน
 (๒)  มอบหมายใหบคุคลหรือคณะบุคคลดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดแทน
 (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
หรือใหปฏิบัติการในเรื่องใดไดตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)

๓ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา รอบการประเมินตาม
มาตรา ๔๔ ใหเริ่มนับปถัดจากปที่กฎหมายนี้ใชบังคับเปนปที่ ๑.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

๗) การกํากับและดูแล (หมวด ๕, มาตรา ๔๖)
  เพือ่ประโยชนในการดาํเนินการตามกฎหมายนี ้ใหนายกรฐัมนตรมีอีาํนาจ
สัง่ใหกองทนุชีแ้จง แสดงความคิดเหน็ ทาํรายงาน หรอืยบัยัง้การกระทําทีไ่มเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามขอ ๓.๑) หรือไมสอดคลองกับหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติ
ไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ยทุธศาสตรชาต ิแผนและขัน้ตอนการปฏิรปู
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวกับกองทุน ตลอดจน
สั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนได และในกรณีที่
กองทุนตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหกองทุนนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอตอไปยังคณะรฐัมนตรี
 

หมายเหตุ :-  
       • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๒ จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
   โดยทีก่ระบวนพจิารณาเก่ียวกบัการฟนฟกูจิการของลกูหนีต้ามหมวด ๓/๑ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติที่ทําใหลูกหน้ี
ไมสามารถขอฟนฟูกิจการไดทันตอสถานะทางดานการเงินของลูกหน้ี เนื่องจาก
ลูกหนี้ตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวเทานั้นจึงจะขอฟนฟูกิจการได นอกจากน้ัน 
การตดิตาม การจดัการ และการรวบรวมทรพัยสนิของเจาพนกังานพทิกัษทรัพย
ยงัไมมปีระสทิธภิาพเทาทีค่วร สมควรกาํหนดใหลกูหน้ีมโีอกาสฟนฟกูจิการไดเรว็ข้ึน 
และใหมีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการคุมครองเจาหนี้มีประกันอยางเพียงพอ อันเปนการสงเสริม
และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
 ๑)  ไดแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เจาหนี้มีประกัน” ในมาตรา ๖ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังนี้
   “เจาหน้ีมปีระกนั” หมายความวา เจาหนีผู้มสีทิธเิหนอืทรพัยสนิของลกูหนี้
ในทางจํานอง จํานํา หรือสิทธิยึดหนวง หรือเจาหน้ีผู มีบุริมสิทธิที่บังคับได
ทาํนองเดยีวกบัผูรบัจํานํา รวมถงึเจาหน้ีทีก่ฎหมายอ่ืนใหถอืวาเปนเจาหน้ีมปีระกนั
  ๒)  ไดเพ่ิมความเปนวรรคสามของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องการสงเงินประกันเพ่ือเปนคาใชจาย
ใหแกเจาพนกังานพิทกัษทรพัย โดยกฎหมายกาํหนดใหเมือ่เจาพนกังานพทิกัษทรพัย
รองขอ ศาลมีอํานาจสงเงินประกันคาใชจายคงเหลือภายหลังหักคาใชจายใหแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อเปนคาใชจายในคดีลมละลายนั้นได
  ๓)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ 
กฎหมายจงึไดกาํหนดใหบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมีทรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูใน
ครอบครอง มีหนาท่ีตองแจงขอมูลเก่ียวกับหนี้หรือทรัพยสินของลูกหนี้

 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
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๓จุลนิติ

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันท่ีไดทราบคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
   ๔)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบญัญตัิ
ลมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการงดเวนการไตสวนลูกหนีโ้ดยเปดเผย 
กลาวคอื เมือ่ไดมกีารประชุมเจาหน้ีครัง้แรกเสร็จแลว กฎหมายกําหนดใหศาลไตสวน
ลกูหนีโ้ดยเปดเผยเปนการดวน เพือ่ทราบกจิการและทรพัยสนิของลกูหนี ้เหตผุล
ทีท่าํใหมหีนีส้นิลนพนตวั ตลอดจนความประพฤตขิองลกูหน้ีวาไดกระทาํหรอืละเวน
กระทําการใดซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับการ
ลมละลาย หรือเปนขอบกพรองอันจะเปนเหตุใหศาลไมยอมปลดจากลมละลาย
โดยไมมีเง่ือนไข เวนแตศาลเห็นวาการไตสวนลูกหนีโ้ดยเปดเผยยังไมมคีวามจําเปน 
ศาลจะพิจารณางดการไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยไวกอนก็ได
 ๕)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบญัญัตลิมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการขอประนอมหน้ีภายหลังลมละลาย กลาวคือ 
เมือ่ศาลพพิากษาใหลมละลายแลว ลกูหนีจ้ะเสนอคาํขอประนอมหนีก้ไ็ด ในกรณนีี้
ใหนาํบทบัญญัตขิองสวนท่ี ๖ การประนอมหน้ีกอนลมละลาย ในหมวด ๑ กระบวน
พิจารณาตั้งแตขอใหลมละลายจนถึงปลดจากลมละลาย มาใชบังคับโดยอนุโลม 
แตถาลกูหน้ีไดเคยขอประนอมหน้ีไมเปนผลมาแลว กฎหมายไดกาํหนดหามมใิห
ลกูหน้ีขอประนอมหน้ีภายในกําหนดเวลา ๖ เดอืนนบัแตวนัท่ีการขอประนอมหน้ี
ครัง้สดุทายไมเปนผล แตการขอประนอมหน้ีดงักลาวน้ันไมเปนเหตุใหเจาพนักงาน
พทิกัษทรพัยตองเลือ่นหรอืงดการจาํหนายทรพัยสนิ เวนแตกรณมีเีหตอุนัสมควร
ที่อาจเปนประโยชนแกการขอประนอมหนี้
  ๖)  ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัลิมละลาย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณีเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ
ที่จะชําระหน้ีตามกําหนดได และเปนหน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
เปนจํานวนแนนอนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามเีหตุอนัสมควรและมีชองทางท่ีจะฟนฟกูจิการ
ของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔๔ อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟู
กิจการได

๔“มาตรา ๙๐/๔ ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๕ บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
 (๑) เจาหน้ีซ่ึงอาจเปนคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท
 (๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๓
 (๓) ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีทีล่กูหน้ีตามมาตรา ๙๐/๓ เปนธนาคารพาณิชย บรษิทัเงินทนุ บรษิทัเงินทนุหลักทรัพย 

หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
 (๔) สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ในกรณทีีล่กูหนีต้ามมาตรา ๙๐/๓ เปนบรษิทัหลกัทรพัย
 (๕) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เปนบริษัทประกนัวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
 (๖) หนวยงานของรฐัทีม่อํีานาจหนาทีก่าํกบัดแูลการประกอบกจิการของลกูหนีต้ามมาตรา ๙๐/๓ ซึง่เปนนติบิคุคล หนวยงาน

ของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
                                  ฯลฯ                                                             ฯลฯ”.
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๔ จุลนิติ

  ๗)  ไดเพิม่ความเปน (๓) ของมาตรา ๙๐/๕ แหงพระราชบัญญตัลิมละลาย 
พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่เปนเรือ่งการเพิม่เหตทุีบ่คุคลมาตรา ๙๐/๔ จะย่ืนคาํรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไมได ในกรณีที่ศาลไดเคยมีคําสั่งยกคํารอง
ขอยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนกอนยื่นคํารองขอ 
 ๘)  ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๖ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกําหนดใหบุคคล
ตามมาตรา ๙๐/๔ สามารถยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
ในกรณีทีล่กูหน้ีทีไ่มสามารถท่ีจะชําระหน้ีตามกําหนดไดดวย จากเดิมทีก่ฎหมาย
ไดกาํหนดใหเฉพาะกรณีท่ีลกูหนีต้องมีหนีส้นิลนพนตวัเทานัน้ บคุคลตามมาตรา ๙๐/๔ 
ถึงจะยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการได
  ๙)  ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๖) ของวรรคหน่ึงในมาตรา ๙๐/๑๒ 
แหงพระราชบญัญตัลิมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที ่๔ เมษายน พทุธศักราช 
๒๕๖๐ โดยกาํหนดใหนบัแตวนัทีศ่าลไดมคีาํสัง่รบัคาํรองขอใหมกีารฟนฟกูจิการไว
เพื่อพิจารณานั้น กฎหมายไดกําหนดหามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้
เอาแกทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกัน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากศาลท่ีรบัคาํรองขอ 
หรอืเมือ่ลวงพนระยะเวลา ๑ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํสัง่รบัคาํรองขอ ระยะเวลาดงักลาว
ศาลอาจขยายไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน
     ๑๐)   ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาตทิี ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยกําหนดใหในกรณทีรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกนัมีสภาพเปนของสดเสยีงาย หรอื
หากหนวงชาไวจะเปนการเส่ียงตอความเสียหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษา
จะเกินสวนกับคาของทรัพยสิน เจาหนี้มีประกันอาจใชสิทธิจําหนายทรัพยสิน
ดงักลาวตามกฎหมายวาดวยหลกัประกนัทางธรุกิจหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ
แลวเก็บเงินไวแทน
     ๑๑)   ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ในเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับมติยอมรับแผน กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหมติ
ยอมรับแผนตองเปนไปดังนี้
    (๑)  ทีป่ระชุมเจาหนีแ้ตละกลุมทกุกลุม ซึง่มใิชกลุมเจาหนีต้ามมาตรา 
๙๐/๔๖ ทวิ๕ มมีตขิองเจาหนีฝ้ายขางมากและมีจาํนวนหน้ีไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
แหงจํานวนหน้ีท้ังหมดของเจาหน้ี ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหผูอืน่เขาประชมุแทนในทีป่ระชมุเจาหน้ีและไดออกเสยีงลงคะแนนในมติน้ัน หรอื
    (๒)  ทีป่ระชมุเจาหนีอ้ยางนอย ๑ กลุม ซึง่มใิชกลุมเจาหนีต้ามมาตรา 
๙๐/๔๖ ทวิ มมีตขิองเจาหน้ีฝายขางมากและมีจาํนวนหน้ีไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
แหงจํานวนหนี้ท้ังหมดของเจาหนี้ในกลุ มนั้นซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผู อื่นเขาประชุมแทนในท่ีประชุมเจาหนี้และไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินัน้ และเมือ่นบัรวมจํานวนหน้ีของเจาหนีท้ีย่อมรบัแผนในท่ีประชุม
เจาหนี้ทุกกลุมแลวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ แหงจํานวนหนี้ของเจาหน้ี
ซึง่ไดเขาประชมุดวยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผูอืน่เขาประชมุแทนในทีป่ระชมุเจาหน้ี
และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
    ในการนับจํานวนหนี้ ใหถือวาเจาหน้ีตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ไดมา
ประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นดวย
     ๑๒) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในกรณีที่ไดศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟ นฟูกิจการ 
โดยกฎหมายไดกําหนดใหหนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้นตามมาตรา 
๙๐/๖๒ (๑)๖ เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปไดในระหวางการจัดทําแผน
ฟนฟกูจิการของลกูหนีโ้ดยสจุรติ ยอมมบีรุมิสทิธเิหนอืทรพัยสนิทัง้หมดของลกูหนี้
โดยใหอยูในลาํดบัเดยีวกบับรุมิสทิธลิาํดบัที ่๑ คาใชจายเพือ่ประโยชนอนัรวมกนั
ตามมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๗ 

๕“มาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ เจาหน้ีดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเจาหนี้ที่ยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ แลว
 (๑) เจาหน้ีที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ีย และจะไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัด

เต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ียภายในสิบหาวนันับแตวนัทีศ่าลมีคาํสัง่เห็นชอบดวยแผน และเจาหน้ีนัน้ยงัคงมีสทิธิไดรบัชาํระหน้ีตามสัญญา 
หรือขอตกลงเดิมตอไป โดยใหถือเสมือนวาลูกหนี้ไมเคยตกเปนผูผิดนัดเลย

 (๒) เจาหน้ีที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม
 (๓) เจาหน้ีตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ”.  
๖“มาตรา ๙๐/๖๒ เจาหนีม้สีทิธไิดรบัชาํระหนีโ้ดยไมตองขอรบัชาํระหนีใ้นการฟนฟกูจิการในหนีท้ีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ตามแผน ดังตอไปนี้
  (๑) หนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้น”.
๗ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๕๓ บัญญัติวา 
  “ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะกลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน

ทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
 (๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน
       ฯลฯ                                                                          ฯลฯ”.
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

      ๑๓)  ไดเพิม่ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แหงพระราชบัญญตัิ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องระยะเวลาของการยื่นคํารองขอของ
เจาพนกังานพทิกัษทรพัยเพือ่ใหศาลเพกิถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยกฎหมายไดกําหนดหามมิใหยื่นคํารองขอเมื่อพน ๑ ป
นบัแตเวลาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรูตนเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือ
พน ๑๐ ปนับแตไดทํานิติกรรมนั้น
  ๑๔)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๓๙/๑ ของสวนท่ี ๑ การแตงต้ังและ
ถอดถอนในหมวด ๕ เจาพนกังานพทิกัษทรพัย แหงพระราชบญัญตัลิมละลาย 
พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการกาํหนดตาํแหนงของเจาพนกังานพทิกัษทรพัย 
กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหกรมบังคับคดีจัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เขารบัการฝกอบรมกอนเขาปฏิบตัหินาที ่เพือ่ใหมกีารพัฒนาความรู ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝกอบรม
เพือ่เพิม่ทกัษะและความเช่ียวชาญ ตามหลกัสตูรการฝกอบรมท่ีอธบิดกีรมบงัคบัคดี
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
     โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งผานการฝกอบรมดังกลาวนั้น 
ใหเปนตาํแหนงท่ีมเีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน 
และในการกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหคํานึงถึง
ภาระหนาที ่คณุภาพของงาน โดยเปรยีบเทยีบกับคาตอบแทนของผูปฏบิตังิานอืน่
ในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
 ๑๕)  ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในเร่ืองการโฆษณาคําส่ังหรอืคาํพพิากษาของศาล หรอืประกาศหรือคาํส่ังของ
เจาพนักงานพิทกัษทรพัย โดยการกําหนดใหเจาพนักงานพิทกัษทรัพยอาจโฆษณา
คาํสัง่หรอืคาํพพิากษาของศาล หรอืประกาศหรอืคาํสัง่ของเจาพนกังานพทิกัษทรพัย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอื่นใดแทนหนังสือพิมพรายวันตามที่อธิบดี
กรมบังคับคดีประกาศกําหนดก็ได
  ๑๖)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แหงพระราชบญัญตัิ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพิม่เติมกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ลงวนัท่ี ๔ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ในเรือ่ง
การกําหนดบทสันนษิฐานของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายใหสนันิษฐานไวกอนวา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

เม่ือเจาพนกังานพิทกัษทรพัยไดโฆษณาคําสัง่พทิกัษทรพัยในราชกิจจานุเบกษา 
และหนังสือพิมพรายวันหรือผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอ่ืนใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแลว กฎหมายใหถือวาบุคคลทุกคน
ไดทราบวามีคาํสั่งพิทักษทรัพยนั้น
  ๑๗)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๗๓/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องบทลงโทษสําหรับบุคคลท่ีไดกระทําการฝาฝน
ไมแจงขอมลูเกีย่วกบัหนีห้รอืทรพัยสนิของลกูหนีใ้หเจาพนกังานพทิกัษทรพัยทราบ 
กลาวคอื กรณขีองบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมทีรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูในครอบครอง 
ไดกระทาํการฝาฝนไมแจงขอมลูเกีย่วกบัหนีห้รอืทรพัยสนิของลกูหนีใ้หเจาพนกังาน
พิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงาน
พทิกัษทรัพยตามมาตรา ๒๔/๑ มคีวามผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิตบิคุคลน้ัน เกดิจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรอืผูจดัการ 
หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบในการดําเนนิงานของนิตบิคุคลน้ัน หรอืในกรณีทีบ่คุคล
ดงักลาวมหีนาทีต่องส่ังการหรือกระทําการ และละเวนไมสัง่การหรือไมกระทําการ
จนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทดวยเชนเดียวกัน
      ถาบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมทีรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูในครอบครอง 
หรือผูกระทําความผิดซึ่งเปนนิติบุคคล ไดยื่นคําขอตอศาลแสดงถึงเหตุที่ตน
ไมอาจแจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพยสินไดภายในกําหนดเวลา ๑ เดือน
นับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เมื่อศาลเห็นวามีเหตุ
อันสมควรจะใหบุคคลนั้นแจงขอมูลดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ
ภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได เมื่อบุคคลดังกลาวไดแจงขอมูลใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน
  ๑๘)  กฎหมายไดกําหนดใหบรรดาคดีลมละลายท่ีไดยื่นฟองกอนวันที่
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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