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ค าน า  
 

โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้
ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาค
ทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ จึงจ าเป็น  
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕  ตอนที่ ๓๓ ก  หน้า ๒  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และก าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ได้ตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา ทั้งในด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตลอดจน
หน้าที่และอ านาจในด้านอ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ด าเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์
กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวัติ 
และความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในวงงานด้านนิติบัญญัติ 

  หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารอันเป็นประวัติศาสตร์งานด้านนิติบัญญัติฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไปตามสมควร 

 ส านักกฎหมาย  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 

 
พระราชบญัญตัิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

: พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวตัิ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตรา 
พระราชบญัญตัิดงักล่าวของสภานิติบญัญัตแิห่งชาติ รวมทั้งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

จัดท าโดย 
 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา 
 นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบรรหาร  ก าลา     ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
 นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์น้อย เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวชนิตา อ่อนพลัด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ ์ ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒ 

 



ก 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หนา้ 

พระราชบัญญัตกิองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ................................  ๑ 

ภาคผนวก  

 ก. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 
  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ............................................  (๑) 

๑.  เหตุผลในการประกาศใช ้......................................................................................  (๑) 
๒.  วันใช้บังคับ ...........................................................................................................  (๑) 
๓.  สาระส าคัญของพระราชบญัญัต ิ..........................................................................  (๑) 

๓.๑ บทนิยาม .....................................................................................................  (๑) 
๓.๒ ผู้รักษาการ ..................................................................................................  (๒) 
๓.๓ การจดัตั้งกองทุน (หมวด ๑) .......................................................................  (๒) 

๓.๓.๑ วัตถุประสงคข์องกองทนุ ...............................................................  (๒) 
๓.๓.๒ เงินและทรัพย์สินของกองทนุ ........................................................  (๓) 
๓.๓.๓ สิทธิประโยชน์ทางภาษ.ี.................................................................  (๔) 
๓.๓.๔ สถานะและกิจการของกองทุน ......................................................  (๔) 
๓.๓.๕ อ านาจกระท ากิจการของกองทุน ....................................................  (๔) 
๓.๓.๖ การใช้จ่ายเงินของกองทุน .............................................................  (๔) 
๓.๓.๗ การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ .................................................  (๕) 
๓.๓.๘ การลดความเหลื่อมล  าในการศึกษา ...............................................  (๕) 
๓.๓.๙ การศกึษา วิจัย หรือคน้คว้าแนวทางในการพัฒนาครู ....................  (๕) 

๓.๔ การบริหารกิจการกองทุน (หมวด ๒) ..........................................................  (๕) 
๓.๔.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ...................................................  (๕) 
๓.๔.๒ คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ 
 และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ............................................................  (๖) 
๓.๔.๓ วาระการด ารงต าแหนง่ของประธานกรรมการ 
 และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ............................................................  (๗) 
๓.๔.๔ การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
 และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ............................................................  (๗) 
๓.๔.๕ หน้าทีแ่ละอ านาจคณะกรรมการ ...................................................  (๗) 
๓.๔.๖ การขอและการเปดิเผยข้อมลูส่วนบคุคล .......................................  (๙) 
๓.๔.๗ การประชมุคณะกรรมการ .............................................................  (๙) 



ข 
 

 สารบัญ  
          

                                                                                                              หน้า 

๓.๔.๘ ผลผูกพันในมติของคณะกรรมการ ................................................  (๙) 
๓.๔.๙ ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน ............  (๙) 
๓.๔.๑๐ หน้าทีแ่ละอ านาจของส านกังาน ....................................................  (๑๐) 
๓.๔.๑๑ คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผู้จดัการ .................................  (๑๐) 
๓.๔.๑๒ การท าสญัญาจา้งผู้จดัการ .............................................................  (๑๐) 
๓.๔.๑๓ การพ้นจากต าแหน่งของผู้จดัการ ..................................................  (๑๑) 
๓.๔.๑๔ หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผู้จดัการ ........................................  (๑๑) 
๓.๔.๑๕ การแต่งตั งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน  
 และการจ้างพนักงานและลกูจ้าง ...................................................  (๑๑) 
๓.๔.๑๖ การรกัษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จดัการ ......................  (๑๑) 
๓.๔.๑๗ การมีสว่นไดเ้สียในกิจการของกองทนุ ...........................................  (๑๒) 

๓.๕ การบัญชีและการตรวจสอบ (หมวด ๓) .....................................................  (๑๒) 
๓.๕.๑ การบนัทึกรายการทางบัญช ี..........................................................  (๑๒) 
๓.๕.๒ การจดัท ารายงานการเงิน ..............................................................  (๑๒) 
๓.๕.๓ การรบั จ่าย และเกบ็รักษาเงินของกองทุน ....................................  (๑๒) 
๓.๕.๔ การสอบบัญชขีองกองทนุ ..............................................................  (๑๒) 
๓.๕.๕ การตรวจสอบภายใน ....................................................................  (๑๒) 
๓.๕.๖ การจดัท ารายงานประจ าป ี............................................................  (๑๓) 

๓.๖ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน (หมวด ๔) ...............................  (๑๓) 
๓.๖.๑ รอบการประเมิน และการแต่งตั งคณะกรรมการประเมนิผล .........  (๑๓) 
๓.๖.๒ หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการประเมนิผล ...........................  (๑๓) 

๓.๗ การก ากับและดูแล (หมวด ๕) .....................................................................  (๑๔) 
๓.๘ บทเฉพาะกาล .............................................................................................  (๑๔) 

๓.๘.๑ การโอนกิจการของกองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ 
 ไปเปน็ของกองทุน .........................................................................  (๑๔) 
๓.๘.๒ การโอนเงินงบประมาณของส านักงานสง่เสริมสังคม 
 แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนให้แกก่องทนุ..........................  (๑๔) 
๓.๘.๓ การจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน ์
 แก่เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างซึง่โอนมา .................................................  (๑๔) 
๓.๘.๔ การใหข้้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัมาปฏบิัตงิาน 
 ให้แก่ส านักงานกองทนุเปน็การชัว่คราว ........................................  (๑๕) 



ค 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

๓.๘.๕ การแต่งตั งคณะกรรมการในวาระเริม่แรก .....................................  (๑๕) 
๓.๘.๖ การแต่งตั งผู้จดัการในวาระเริ่มแรก ...............................................  (๑๕) 
๓.๘.๗ ระยะเวลาเร่งรดัในการออกระเบียบ..............................................  (๑๖) 
๓.๘.๘ การนบัรอบการประเมนิครั งแรก ...................................................  (๑๖) 
๓.๘.๙ การน าระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกบัการใช้จ่ายเงนิ 
 และการบริหารงานบคุคลตามกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ .................  (๑๖) 

๔.  แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ ....................................................  (๑๖) 

 ข. ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบญัญัต ิ
  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ............................................  (๑๙) 

  - บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญตัิ  
   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ..................................................  (๑๙) 
  - ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  (๒๐) 

- หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๕๐๘๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. ....  ...........  (๒๔) 
- ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  
 พร้อมดว้ยบันทึกหลกัการและเหตุผล (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ...........................  (๒๕) 
- บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญตั ิ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ..................................................  (๔๑) 
-  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) .....  (๔๗) 
-  สรุปการรับฟังความคดิเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทนุเพ่ือความเสมอภาค 
 ทางการศึกษา พ.ศ. ....  ............................................................................................  (๗๙) 
-  การวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ........................................................  (๑๔๕) 
-  แผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง .........................................................................  (๑๕๙) 

ค.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....                        
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ..............................................................................................  (๑๗๙) 

  - ประกาศสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ เรื่อง ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ...................   (๑๘๘) 
 - รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบญัญตัแิห่งชาติ .............  (๑๙๐) 



ง 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

  - หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๖๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. .... ...........   (๒๓๑) 
- หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๖๕๓ ลงวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
 เรื่อง ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ..................................................   (๒๓๒) 

ง. ประกาศและระเบียบทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัต ิ
 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ..........................................  (๒๓๗) 

-  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
(๑) ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี  

เรื่อง แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ในคณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา  
ลงวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ....................................................................    (๒๓๙) 

(๒) ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี  
เรื่อง แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบรหิารกองทนุ 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ลงวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ......................................................................    (๒๔๑) 

-  ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
(๑) ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการสรรหาผู้จดัการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ......................................................................    (๒๔๒) 

(๒) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การเผยแพร่เปา้หมาย ตวัชี วดัความส าเรจ็ในการด าเนนิงาน  
ข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจ่าย รวมทั งผลผลิต  
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๑ .........................................................................    (๒๔๔) 
 
 



จ 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

(๓) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการชว่ยเหลือเด็กปฐมวัย  
เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผูข้าดแคลนทนุทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส ครอบครวัที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ......................................................................    (๒๔๖) 

(๔) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ว่าดว้ยการรักษาการแทนและการปฏิบัตกิารแทนผู้จัดการ  
และนิติกรรมที่ผู้จัดการต้องขออนมุัตติ่อคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ......................................................................    (๒๔๘) 

(๕) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคญั 
ในการจดัสรรเงนิกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ......................................................................    (๒๕๐) 

(๖) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ......................................................................    (๒๕๕) 

(๗) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการแบ่งสว่นงาน หนา้ที่และความรบัผิดชอบของส านักงาน 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ........................................................................    (๒๗๘) 

(๘) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการแบ่งสว่นงาน หนา้ที่และความรับผิดชอบของส านักงาน 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ลงวันที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ...........................................................................    (๒๘๐) 

(๙) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการเงนิ การบญัช ีและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ .................................................................    (๒๘๑) 

จ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ..................................  (๒๙๑) 

ฉ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติ  
 ตามหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ....................................  (๒๙๕) 



 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































 
  
  
  

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (๑) 

ก. 
 

 
 
 
  

  

 
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 
๑. เหตุผลในการประกาศใช ้

โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน
เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี 
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหาร
จัดการที่เป็นอิสระ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๓๓ ก  หน้า ๒  เมื่อวันอาทิตยท่ี์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
 
๓. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

๓.๑  บทนิยาม 
“ความเสมอภาคทางการศึกษา” หมายความว่า การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับ

และเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

“ความเหลื่อมล  าในการศึกษา” หมายความว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา
อันเนื่องมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

“ครู” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่สอนในทุกระดับ 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาแห่งชาติ 
“ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถาน 

ศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ 

 

สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 



 (๒) 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
และให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย 

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การจัดหรือการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาหรือผู้เรียนในทุกระดับ 

“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียน
ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

“ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพระหว่างศึกษา 
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๖ ปี ซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน

ของกองทุน 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงาน 

๓.๒  ผู้รักษาการ 
ก าหนดให้ “นายกรัฐมนตรี” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

๓.๓  การจดัตั งกองทุน (หมวด ๑) 

๓.๓.๑ วัตถุประสงคข์องกองทุน 
ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั งมีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี  

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพ่ือให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย 

(๒)  ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็ก
และเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๓)  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน 

(๔)  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาหรอืพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพ
ที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 



 (๓) 

(๕)  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพ่ือให้มีการเรียน
การสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน 

(๖)  ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู 
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

(๗)  ด ำเนินกำรหรือจัดให้มีกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนนุกำรน ำองคค์วำมรูด้ังกล่ำวไปใช้เพื่อลดควำมเหลื่อมล  ำ
ในกำรศึกษำ สนองควำมต้องกำรทำงด้ำนก ำลังแรงงำน และกำรยกระดับควำมสำมำรถของคนไทย 

ทั งนี  กำรขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสตำม (๒) และ (๔) ให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด* ๑ ในกำรนี  ให้คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

อนึ่ง ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนจะ “ด าเนินการเอง” 
หรือ “ร่วมกับ” หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือภำคเอกชนในกำรด ำเนินกำรก็ได้ 

๓.๓.๒ เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามข้อ ๓.๘.๑ และข้อ ๓.๘.๒ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
(๓)  เงินอุดหนุนที่รฐับาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการ

และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๔) เงินรายไดท้ี่ไดร้ับจากส านกังานสลากกนิแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๕) รายได้จากการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด 
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ทั้งนี้ เงินอุดหนุนตาม (๓) ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงินตาม (๓) 

และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย 
อนึ่ง ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพ่ือการด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รวมทั งการบังคับทางปกครอง 
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน
ของกองทุนมิได้ 

 

                                                        
*โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือ

เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๔๖). 



 (๔) 

๓.๓.๓ สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
ก าหนดให้ “ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุน” มีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหักเป็น 

“ค่าลดหย่อน” หรือ “รายจ่าย” เช่นเดียวกับการบริจาคเพ่ือการศึกษาตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ 
ในการด าเนินการของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายดังกล่าว ให้กรมสรรพากร
รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย 

ส าหรับเงินที่ผู้รับทุนได้รับมาจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา ค่าครองชีพ และทุนเพ่ือการฝึกอบรม ให้ถือว่าเป็น “เงินรางวัลเพ่ือการศึกษาหรือค้นคว้า
ในวิทยาการ” ตามประมวลรัษฎากร 

๓.๓.๔ สถานะและกิจการของกองทุน 
ก าหนดให้กองทุนเป็น “หน่วยงานของรัฐ” และมีฐานะเป็น “นิติบุคคลที่ไม่เป็น

ส่วนราชการ” ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอืน่ รวมทั้งเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ทั้งนี้ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

๓.๓.๕ อ านาจกระท ากิจการของกองทุน 
ก ำหนดใหก้องทนุมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงคต์ำมข้อ ๓.๓.๑  

และอ ำนำจเช่นว่ำนี ให้รวมถงึ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ ์มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธติำ่ง ๆ 
(๒) ก่อตั งสิทธหิรือกระท ำนติิกรรมใด ๆ ทั งในและนอกรำชอำณำจกัร 
(๓) ลงทุนหำผลประโยชน์จำกเงินและทรัพย์สินของกองทุน ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๔) กระท าการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

๓.๓.๖ การใช้จ่ายเงินของกองทุน 
ก าหนดให้เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อ ๓.๓.๑ และข้อ ๓.๓.๕ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวเนื่องหรือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
นอกจากนี้ ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตาม “หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี” เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม โดยกองทุนต้องเผยแพร่เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเป็นระยะตามหลักเกณฑ์



 (๕) 

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา*๒ และต้องด าเนินการให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 

๓.๓.๗ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ก าหนดให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นกรณีที่จะให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส กองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธี  “ให้เปล่า” 
“ให้ยืม” หรือ “ให้กู้ยืม” ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

๓.๓.๘ การลดความเหลื่อมล  าในการศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา กองทุนจะ “ด าเนินการเอง” 

หรือจะ “ร่วมกับ” กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นก็ได้ 
ในการนี้ ให้กองทุนมีอ านาจ “สนับสนุนค่าใช้จ่าย” ให้แก่หน่วยงานดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

๓.๓.๙ การศกึษา วิจัย หรือค้นควา้แนวทางในการพัฒนาครู 
ก าหนดให้การด าเนนิการหรือจัดให้มกีารศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการ

พัฒนาครู กองทุนจะ “ด าเนินการเอง” หรือจะ “ร่วมกับ” หรือ “มอบหมาย” ให้บุคคลอื่นหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาด าเนินการให้ก็ได้ และในกรณีที่สมควรจัดตั้ง “สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู” 
กองทุนจะส่งเสริม สนับสนุน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่ด าเนินการผลิตหรือ
พัฒนาครูอยู่แล้วเพื่อด าเนินการก็ได้ 

ทั้งนี้ การจัดตั้งและการด าเนินกิจการของสถาบันต้นแบบดังกล่าว มิให้น ากฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้บังคับ และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ 
ให้ผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นแบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคุรุสภาร่วมกัน
ก าหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๔  การบริหารกิจการกองทุน (หมวด ๒) 

๓.๔.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ก าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” 

ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ** ๓ 
(๒)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามค าแนะน า

ของคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย** 

                                                        
*โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ในการด าเนินงาน ข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้น
จากการใช้จ่ายเงินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๔๔). 

  

**โปรดดู ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๓๙). 



 (๖) 

(๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๖ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาควิชาการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละ ๒ คน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคณุวุฒดิ้านกฎหมาย ๑ คน*๔ 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๘ คน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน ๒ คน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงาน
จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔.๒ คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีความรู้ 

ความสามารถ หรือประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การบริหาร
การเงินการคลัง หรือการอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของกองทุน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง เว้นแต่ไดพ้้นจากการด ารงต าแหนง่ดงักล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๔)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๕)  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖)  เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าส านัก หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๗)  เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 

                                                        
  

*โปรดดู ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
เอกสารแนบหน้า (๒๓๙) - (๒๔๑). 



 (๗) 

๓.๔.๓ วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓.๔.๑ (๒) และ (๓) 

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 
๒ วาระไม่ได้ ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนด ๒ ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓.๔.๑ (๓) 
ที่แต่งตั้งจากภาคต่าง ๆ ภาคละ ๑ คน พ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจาก
ต าแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระ
ดังกล่าว ให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

๓.๔.๔  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดให้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๔.๒ 
(๔)  คณะกรรมการมีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 

ของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๕)  คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในกิจการ

ของกองทุนตามข้อ ๓.๔.๑๗ 
(๖)  ขาดการประชุมคณะกรรมการ ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

อนึ่ง ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

๓.๔.๕  หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามีหน้าที่

และอ ำนำจ ดังต่อไปนี  
(๑)  ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพื่อให้

การด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนนั น ให้คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 



 (๘) 

(๒)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมำตรกำรและผลกำรศึกษำ  วิจัย หรือ
ค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

(๓)  พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรพัฒนำนวัตกรรม แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกองทุน 

(๔)  ควบคุมดูแลและจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพ่ือให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย เป้ำหมำย และแนวทำงตำม (๑) และแผนและงบประมำณตำม (๓)
โดยต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(๕)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ 
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม การประเมินผล และการเปิดเผย
ผลกำรท ำงำน และระเบียบอื่นใดที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน* ๕ 

(๖)  ออกระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัย เด็กและเยำวชนซึ่งขำดแคลนทุนทรพัย์หรือดอ้ยโอกำส ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกำส 
ครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และครู**๖ 

(๗)  ออกระเบียบเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล ำดับควำมส ำคัญในกำร
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓.๓.๑***๗ 

(๘)  ออกระเบียบเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำผู้จัดกำร****๘ 
(๙)  ออกระเบียบและประกำศเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี  

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงประสิทธภิาพในการด าเนนิงานและความคุม้ค่า
ในการใช้จ่ายเงินของกองทุน และให้ก าหนดภารกิจและกรอบเวลาด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานให้ชัดเจน 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่
หรืออ ำนำจของคณะกรรมกำร 

                                                        
*โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งระเบียบกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสารแนบหน้า (๒๕๕) - (๒๘๐). 

**โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๔๖). 

***โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล าดับความส าคัญ
ในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๕๐). 

  

****โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาผู้จัดการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๔๒). 



 (๙) 

ทั้งนี้ นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานตาม (๑) และแผนและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๓) ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

ส าหรับระเบียบตาม (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ และให้คณะกรรมการจัดให้มี “การทบทวนความเหมาะสม” ของระเบียบดังกล่าว
อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนั นมีผลใช้บังคับ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณาด้วย และความดังกล่าวนี้ให้ใช้บังคับแก่การออกระเบียบและประกาศตาม (๙) 
ที่มีผลใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 

๓.๔.๖  การขอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้คณะกรรมการ

มีอ านาจขอ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของกองทุนอันมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธใินความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคล และให้เปิดเผยไดเ้พียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๓.๔.๗  การประชุมคณะกรรมการ 
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ส่วนการวินจิฉยัชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าพระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

๓.๔.๘  ผลผูกพันในมติของคณะกรรมการ 
ก าหนดให้ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติ

เป็นประการใดแล้ว ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
แม้ว่าในการพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องนั้น ผู้แทนส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม 
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้บันทึกความเห็นของกรรมการทุกฝ่ายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย 

๓.๔.๙  ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด ส่วนอนุกรรมการและคณะท างานให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 



 (๑๐) 

๓.๔.๑๐  หน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
ก าหนดให้มี “ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” โดยมีหน้าที่

และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ

และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  ท าหน้าที่ธุรการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๓)  ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำ และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
(๔)  สนับสนุนและเผยแพร่ผลกำรศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำ และพัฒนำองค์ควำมรู้

ตาม (๓) และการน าผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการดังกล่าว 
(๕)  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริจำคหรือให้กำร

สนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำหรือของกองทุน 
(๖)  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้

ประชำชนทรำบ 
(๗)  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

๓.๔.๑๑  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั ง “ผู้จัดการ” จากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 

มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี รวมทั งสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๔.๒ 
(๒)  เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๓)  เป็นกรรมการผู้จัดการหรอืลูกจ้างของบุคคลใด เว้นแต่เป็นกิจการของกองทุน 
(๔)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระท าให้แก่กองทุน 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นคู่สัญญา 

๓.๔.๑๒  การท าสัญญาจ้างผู้จัดการ 
ก าหนดให้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการสรรหา การด ารง

ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการทดลองปฏิบัติงาน
หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ทั้งนี้ ในการจ้างผู้จัดการให้ท าเป็น “สัญญาจ้าง” ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความ
ระบุให้ผู้จัดการต้องผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยให้มีอายุสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
และเมื่อครบก าหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 
๒ วาระติดต่อกัน ส่วนการท าสัญญาจ้างผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจท าสัญญาในนาม
ของกองทุน 



 (๑๑) 

๓.๔.๑๓  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามสัญญาจ้าง ให้ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตำย 
(๒)  ลำออก 
(๓)  ขำดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๓.๔.๑๑ 
(๔)  คณะกรรมการมีมติใหอ้อก เพราะบกพร่องตอ่หน้าที่ มีความประพฤตเิสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวม
ผู้จัดการ 

(๕)  ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ๒ ปีติดต่อกัน 

๓.๔.๑๔  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
ก าหนดให้ผู้จัดการเป็น “ผู้บังคับบัญชา” พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ

การบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ส่วนกิจการ
ของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน เพ่ือการนี้ ผู้จัดการจะมอบอ านาจ
ให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ส าหรับ “นิติกรรม” ใดที่ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
กระท าต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องรายงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระท าการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หากกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ย่อมไม่ผูกพันกองทุน เว้นแต่
คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน* ๙ 

๓.๔.๑๕  การแต่งตั งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และการจ้างพนักงานและลูกจ้าง 
ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และการจ้างพนักงาน

และลูกจ้าง ให้ค านึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและ
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

๓.๔.๑๖  การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ 
ก าหนดให้การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด* 
โดย “ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ” มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้จัดการ 

และในกรณีที่ผู้รักษาการแทน “มอบหมาย” หรือ “มอบอ านาจ” ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติการแทน 
ให้ “ผู้ปฏิบัติการแทน” มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้จัดการเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่หรือ
อ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

                                                        
*โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ 

และนิติกรรมที่ผู้จัดการต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๔๘). 



 (๑๒) 

๓.๔.๑๗  การมีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน 
ก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างที่มีหน้าที่

และอ านาจในการบริหารงานในส านักงานตามที่คณะกรรมการก าหนด ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการ
ของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยว่าการกระท าใดของบุคคล
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน 

ทั้งนี้ ความดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่กรณ ี“บุคคลในครอบครัว” ของบุคคลดังกล่าว 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งได้รับการช่วยเหลือหรือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป 

อนึ่ง ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างดังกล่าว
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๕  การบัญชีและการตรวจสอบ (หมวด ๓) 

๓.๕.๑ การบันทกึรายการทางบัญชี 
ก าหนดให้กองทุนต้องจัดให้มี “ระบบบัญชี” ที่เหมาะสมเพ่ือบันทึกรายการ

ทางบัญชีและแสดงผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของกองทุนโดยถูกตอ้ง ทั้งนี้ การบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

๓.๕.๒ การจดัท ารายงานการเงิน 
ก าหนดให้กองทุนจัดท า “รายงานการเงิน” เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ

การเงินของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ ปีบัญชีของกองทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๓.๕.๓ การรับ จ่าย และเก็บรกัษาเงินของกองทุน 
ก าหนดให้การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด* ๑๐ 

๓.๕.๔ การสอบบัญชีของกองทุน 
ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็น “ผู้สอบบัญชี” ของกองทุน ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบบัญชี
ของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้คณะกรรมการประกาศ
รายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๕.๕ การตรวจสอบภายใน 
ก าหนดให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” คณะหนึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 

                                                        
*โปรดดู ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เอกสารแนบหน้า (๒๘๑). 



 (๑๓) 

โดยการตรวจสอบภายใน ให้ส านักงานจัดให้มีผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

๓.๕.๖ การจดัท ารายงานประจ าปี 
ก าหนดให้กองทุนจัดท า “รายงานประจ าปี” เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทน 

ราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี 
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย 

๓.๖  การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน (หมวด ๔) 

๓.๖.๑ รอบการประเมิน และการแต่งตั งคณะกรรมการประเมนิผล 
ก าหนดให้ “ทุก ๓ ปี” อันถือว่าเป็นรอบการประเมิน ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

ในการด าเนินงานของกองทุน โดยก่อนครบก าหนด ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง “คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน” 
จากผู้ซึ่งมีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การศึกษา และการประเมินผล 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 
(๒)  รายงานข้อจ ากัดหรืออุปสรรคของการด าเนินกิจการของกองทุน 
(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(๔)  รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบ

การประเมิน 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมนิผลรายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรทีราบ

ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ให้แจ้งให้กองทุนทราบ
และให้กองทุนเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย ในการนี้ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่ 

๓.๖.๒ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการประเมินผล 
ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประเมินผล

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  จัดท าแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผล

การด าเนินงาน 
(๒)  มอบหมำยให้บุคคลหรือคณะบุคคลด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน 
(๓)  แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องใดหรือให้

ปฏิบัติกำรในเรื่องใดได้ตำมที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง โดยเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุน 



 (๑๔) 

๓.๗  การก ากับและดูแล (หมวด ๕) 

ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งให้กองทุน “ชี แจง” “แสดงความคิดเห็น” “ท ารายงาน” หรือ “ยับยั งการกระท า” ที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อ ๓.๓.๑ หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรทีี่เกีย่วกับกองทุน ตลอดจน “สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนต้องเสนอเรื่องไปยัง “คณะรัฐมนตรี” ให้กองทุนน าเรื่องเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

๓.๘  บทเฉพาะกาล 

๓.๘.๑ การโอนกิจการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไปเป็นของกองทุน 
ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้าง และเงินงบประมาณของ “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ  
“ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน” ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ทั งนี  “หนี ” ดังกล่ำวไม่รวมถึงหนี ของกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ตำมสัญญำเงินยืมเพื่อสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน 
ระหว่างกระทรวงการคลังกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๔ เมษำยน ๒๕๕๔ และสัญญำเงินยืมเพื่อสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้
และคุณภำพเยำวชนระหว่ำงกระทรวงกำรคลังกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  
เลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๔ ส ำหรับหนี ดังกล่ำวที่เป็นภำระของส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด าเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจมีมติให้หนี้นั้นตกเป็นพับได้ 

๓.๘.๒ การโอนเงินงบประมาณของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชนให้แก่กองทุน 

ก าหนดให้ภายใต้บังคับข้อ ๓.๘.๑ ให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โอนเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ที่ตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการของส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชนทีค่ณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบ
แล้วทั้งหมดให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๓.๘.๓ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซ่ึงโอนมา 
ก าหนดให้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งโอนมาตามข้อ ๓.๘.๑ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน โดยให้เบิกจ่ายจาก “กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ” จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค



 (๑๕) 

ทางการศึกษา และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาแล้ว ให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาน าส่งเงินที่ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
คืนให้แก่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ทั้งนี้ การบรรจแุละแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาดังกล่าว จะก าหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์
น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

๓.๘.๔ การให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานกองทุน
เป็นการชั่วคราว 

ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกิน ๔ ปี และให้นับระยะเวลา
ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาดังกล่าว เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ 
ศึกษา ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาก าหนด 

๓.๘.๕ การแต่งตั งคณะกรรมการในวาระเริ่มแรก 
ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓.๔.๑ 
(๒) และ (๓) ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่  
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 
ให้ “คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน และเมื่อได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอันสิ้นผลบังคับ 

๓.๘.๖ การแต่งตั งผู้จัดการในวาระเริ่มแรก 
ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้ “ผู้จัดการส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

คุณภาพเยาวชน” ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น “ผู้จัดการ” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 



 (๑๖) 

๓.๘.๗ ระยะเวลาเร่งรัดในการออกระเบียบ 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดท า

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๓.๓.๖ วรรคสอง และออกระเบียบตามข้อ ๓.๔.๕ (๖) และ (๗) และข้อ ๓.๔.๑๔ 
วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๓.๘.๕ 

๓.๘.๘ การนับรอบการประเมินครั งแรก 
ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนนิงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา รอบการประเมินตามขอ้ ๓.๖.๑ ให้เริ่มนับปีถดัจากปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีที่หนึ่ง 

๓.๘.๙ การน าระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ 

ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและ
การบริหารงานบุคคลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มาใช้บังคับแก่การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม 

๔. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้โดยง่าย สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพ (อินโฟกราฟิก) ท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.) และส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นและมีการเผยแพร่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงาน คือ https://www.thaiedreform.org และ https://www.eef.or.th ดังนี้ 

 

 

 



 (๑๗) 

 
 

 
 

 

 

 



 (๑๘) 

 
 

 
 
 



 (๑๙) 

ข. 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

______________ 
 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าดว้ยกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 

เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน
เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี 
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหาร
จัดการที่เป็นอิสระ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 
 

 

ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 (๒๐) 

ความเป็นมา 
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑*

* เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ 
วรรคหก**

† ประกอบหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐***

‡ ซึ่งก้าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท้าให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก้าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จึงได้ด้าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐****

§ โดยสรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
                                                        

*
*โปรดดู หนังสือส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๕๐๘๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑, เอกสารแนบหน้า (๒๔). 

**รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหก บัญญัติว่า 
“ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องก้าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก้าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”. 

***
‡รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๒) บัญญัติว่า 
“มาตรา ๒๕๘ ให้ด้าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  

ฯลฯ      ฯลฯ 
(๒) ให้ด้าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้”.  
****

§รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ้าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ้าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด้าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ้าเป็น พึงก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด้าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก้าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.  



 (๒๑) 

(๑)  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
สาธารณประโยชน ์ได้แก่ ส้านักงบประมาณ ส้านักงาน ก.พ.ร. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Save the Children Thailand  UNICEF และ UNESCO  

(๒)  การจัดประชุมระดมความคิดเห็น โดยครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ และภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร 

(๓)  การลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกรณีศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ 
(๔) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 

ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา www.thaiedreform.org และเว็บไซต์
ขององค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 

ตลอดจนเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งจัดส่ง
แผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรองของ
ร่างพระราชบัญญัติมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ** 
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้ประกอบการพิจารณา* 

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. .... และมีมติ ดังนี้††

** 
๑.  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการกา้หนดให้มี “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก้าหนดเป้าหมาย 
และการลดหย่อน โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ เด็กปฐมวัย ทุนการศึกษา ผู้เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา 
การออกจากการศึกษากลางคัน การศึกษาดิจิทัลให้สอดคล้องกับระดับรายได้โดยไม่ซ้้าซ้อน เป็นการเสริม
ช่องว่างการท้างาน มีการบูรณาการสนับสนุนเกื้อกูลกับกระทรวงศึกษาธิการ และความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงาน ก.พ.ร. และส้านักงบประมาณ เช่น ควรนิยามรูปแบบของการให้
ความช่วยเหลือเงินทุนให้ชัดเจนวา่จะใหค้วามช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือแบบกู้ยืม และนิยามกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะช่วยเหลือว่ามีระดับความยากจนอย่างไร ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือการด้าเนินงานให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ควรระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่มาจากการจัดสรรของรัฐเป็นรายปีให้เป็นจ้านวน
ตัวเลขตายตัวไว้ในร่างกฎหมาย และไม่ควรมีข้อก้าหนดให้ผู้เสียภาษีประจ้าปีที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถแสดงเจตนาน้าภาษีที่ตนช้าระไปอุดหนุนกองทุนได้ รวมถึงไม่ควรก้าหนดรายละเอียดจ้านวนเงิน

                                                        
*

**โปรดดู สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เอกสารแนบ
หน้า (๗๙) - (๑๔๔). 

**
††โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(http://www.cabinet.soc.go.th). 



 (๒๒) 

ที่ผู้บริจาคให้กองทุนสามารถน้าไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีประจ้าปี แต่ควรก้าหนดเพียงหลักการ 
ส่วนรายละเอียดให้ไปก้าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรแทน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ให้ทันก้าหนดเวลาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

๒.  มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓.  มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงาน ก.พ.ร. และส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

๔.  รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของ
กฎหมายล้าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาเสนอ 

และ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑*
‡‡

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
มอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาที่ตรวจพิจารณาแล้วไปปรับปรุง
แก้ไขตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เช่น แหล่งที่มาของเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดตั้งหน่วยงาน
ตามร่างพระราชบญัญตัิฯ และการก้าหนดวงเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรเป็นทุนประเดิม การก้าหนดแหล่งที่มา
ของเงินทุนและการก้าหนดโครงสร้างของกองทุนฯ เป็นต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้ส้านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ไปพิจารณาด้าเนินการเมื่อได้จัดตั้งเป็นส้านักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามกฎหมายนี้แล้ว  

ต่อมา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**
§§ คณะรัฐมนตรี

ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตกิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... และมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ

อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดให้มี “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ และเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม รวมทั้ง
มีศักยภาพที่จะด้ารงชีวิตโดยพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๔ วรรคหก 

                                                        
  *‡‡โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑, ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 
**

§§โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑, ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 



 (๒๓) 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
โดยให้แจ้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด้าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒.  ให้หน่วยงานและกองทุนอื่น ๆ ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามนัยมาตรา ๖ 
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการก้าหนดเป้าหมาย การลดหย่อน ซึ่งการมุ่งสู่เป้าหมายของรัฐบาล คือ เด็กปฐมวัย ทุนการศึกษา 
ผู้เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา การออกจากการศึกษากลางคัน การศึกษาดิจิทัลให้สอดคล้องกับระดับรายได้
โดยไม่ซ้้าซ้อน เป็นการเสริมช่องว่างการท้างาน มีการบูรณาการสนับสนุนเกื้อกูลกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และข้อสังเกตของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗*
*** ก้าหนดให้

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ตลอดจนกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกดังกล่าว และถ้าต้องจัดท้ากฎหมายล้าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอแผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส้าคัญมาพร้อมกันด้วย คณะรัฐมนตรี
จึงได้เสนอ “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ....” “บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ....” “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” 
“สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....” 
และ “การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย” รวมทั้ง “แผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง”  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา**

††† 

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ได้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเรื่องด่วน 

    
                                                        

***

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ก้าหนดว่า 
“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมาพร้อมกับ

บันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท้ากฎหมายลา้ดบัรองตามรา่งพระราชบัญญัตใิห้เสนอแผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง
ที่แสดงกรอบเวลาและสาระส้าคัญมาพร้อมกันด้วย 

ฯลฯ       ฯลฯ”.  
**

†††โปรดดู ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๒๔) - (๑๗๗). 























































































































































































































































































































 (๑๗๙) 

ค. 
 

 
 
 
  

  

 
 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ๑๘๔ เสียง  ไม่เห็นด้วย (ไม่มี)  งดออกเสียง ๔ เสียง  ไม่ลงคะแนนเสียง 
(ไม่มี)  โดยมีสมาชิกแสดงตนเพ่ือลงมติจ านวน ๑๘๘ คน และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหน่ึง จ านวน ๒๙ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยก าหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง*๑   

  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... จ านวน ๒๙ คน ประกอบด้วย**

๒   

(๑) พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง***๓ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๒) นายตวง  อนัทะไชย เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่หนึ่ง 
(๓) พลเอก ชาตอดุม  ตติถะสิร ิ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สอง 
(๔) ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สาม 

                                                        
๑   *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ
เป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น”. 

๒**โปรดดู ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๑๘๘). 

๓***เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
 



 (๑๘๐) 

(๕) ศาสตราจารยน์ิสดารก ์ เวชยานนท ์     เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 
(๗) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิต ิ เศรษฐบตุร     เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๘)   นายบัญญตัิ  จนัทนเ์สนะ     เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๙)  นายวนัชัย  ศารทลูทัต     เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 

(๑๐)  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๑๑)  นายวิทวัส  บุญญสถติย ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๑๒)  นายประสาร  ไตรรตันว์รกุล*๔    เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๑๓)  นายชัยพฤกษ์  เสรรีักษ์*    เป็นกรรมาธกิารวิสามญัและที่ปรึกษา 
(๑๔) นางกาญจนารตัน์  ลวีิโรจน ์   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๕)   รองศาสตราจารย์กติติชัย  ไตรรตันศิริชัย   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๖)   นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๗)   นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๘)   พลเอก ทรงกติติ  จักกาบาตร ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๙)   พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ ์   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๐)   พลเรือเอก ทวีชัย  บญุอนันต ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๑)   นายปกรณ์  นิลประพันธ์*    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๒)   คุณพรทิพย์  จาละ    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๓)   นายภาณุ  อุทัยรตัน ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๔)   นางเยาวลักษณ ์ จ าปีรตัน์*    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๕)   พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๖)  นายสมบรูณ์  งามลกัษณ ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๗)   พลเอก สมโภชน์  วงัแก้ว    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๘)   พลเอก สุรวัช  บตุรวงษ ์    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๙)   พลเอก อรุณ  สมตน    เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 

โดยกรรมาธิการวสิามัญฯ ในล าดับที่ (๑) (๑๒) (๑๓) (๒๑) และ (๒๔) เป็นการเสนอรายชื่อจาก
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม**

๕ 

 

                                                        
๔*เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 
**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม ก าหนดว่า  

“ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอรายช่ือได้ไม่เกินหนึ่งในห้า
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการในเรื่องอื่น ๆ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้
เป็นสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด”. 



 (๑๘๑) 

อนึ่ง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ฉบับนี้ ทีป่ระชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมตเิห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒ วัน 
นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดน้ี โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี้ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ซึ่งจะครบก าหนด ๔๒ วัน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑  

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... จึงได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... ฉบับน้ี ๖

* 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... ฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 
๔ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง 
เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง 
แล้วพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓**๗ โดยไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าแต่อย่างใด 

                                                        
*

๖โปรดดู ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในช้ันการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารแนบหน้า (๑๙๖). 

๗**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยช่ือร่าง 

ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติ
หรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง 
เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติ 
ทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



 (๑๘๒) 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕*

๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง  งดออกเสียง ๕ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง (ไม่มี)  โดยมีสมาชิกแสดงตน
เพื่อลงมติจ านวน ๑๕๓ คน พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗**

๙ ได้ก าหนดให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ  กล่าวคือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕๑๐

*** ได้ก าหนดให้ 
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ 
๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติน้ันจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว  

                                                                                                                                                                          
“ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณา

ครั้งนีส้มาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 
ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด  

หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณา
ทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้”. 

*
๘ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ 
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย”. 

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ให้เลขาธิการส่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ”. 
***รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๔๕ บัญญัติวา่ 

“มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” 

“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว”. 



 (๑๘๓) 

ในการนี้ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... ฉบับดังกล่าว ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑*๑๑ 
และไม่มีกรณตี้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘๑๒

** 
แต่อย่างใด 

อนึ่ง เน่ืองจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้ ดังน้ี 

๑. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรมุ่งบูรณาการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ
หน่วยงานและกองทุนที่มีอยู่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการ
ด าเนินงานที่ส าคัญคือ มุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง และอุดช่องโหว่ที่หน่วยงานและ  
กองทุนอื่น ๆ ยังมิได้ด าเนินการหรือยังด าเนินการมิได้ผลอย่างเต็มที่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 

๒. ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนตามร่างมาตรา ๖ (๓) ให้แก่
กองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาของปีงบประมาณก่อน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามร่างมาตรา ๕ เพ่ือสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๒.๑  การก าหนดกรอบงบประมาณในวาระเริ่มแรกจะเป็นผลดีกับการวางแผนการท างาน
ของกองทุน ท าให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนและสังคมมั่นใจว่ากองทุนจะมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
                                                        

*
๑๑โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ที่ 

สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๖๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
เอกสารแนบหน้า (๒๓๑). 

**
๑๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่ารา่งพระราชบญัญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”.  



 (๑๘๔) 

๒.๒  หากไม่มีการก าหนดกรอบงบประมาณกองทุนที่ชัดเจนในช่วงเริ่มด าเนินการ กองทุนนี้
อาจจะยังคงตดิอยู่กับระบบการจัดสรรงบประมาณตามระบบราชการ ซึ่งจะท าให้กองทนุนีข้าดความเป็นอิสระ
และไม่มีพลังในการปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

๒.๓  การด าเนินงานในวาระเริ่มแรกของกองทุนจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้กองทุนสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามร่างมาตรา ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
หากงบประมาณกองทุนมีความไม่แน่นอนก็จะส่งผลต่อขอบเขตงาน 

๒.๔  การใช้งบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประมาณร้อยละ ๕ ของปีก่อน 
ไม่ใช่ใช้ภาษีบาป หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่ขัดหลักวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งมีการก าหนด
ช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนคือ ระยะเริ่มแรก ๓ ปี เป็นเรื่องสมเหตุผล เป็นการค านึงถึงสถานะทางการเงิน
การคลังของประเทศ และเบิกใช้ตามขีดความสามารถในการใช้จ่ายเงินของกองทุนจริง มิใช่การเบิกเงิน
มากองไว้ที่กองทุน 

๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ที่มีเจตนามุ่งหมายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนรวมทั้งนักบวชทุกศาสนาซึ่งมีสัญชาติไทยมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
ดังนั้น ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานของกองทุน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรค านึงถึง “ผู้ท าหน้าที่สอน” ในทุกระบบ ซึ่งไม่ว่าจะมีชื่อเรียก 
ว่าอย่างไร หรือไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้ 
  อนึ่ง ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ “ค่าเล่าเรียน” หรือ “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา” ตามความในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนควรพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงผู้เรียนในทุกระบบ ไม่ว่า “ผู้เรียน” นั้น จะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร  
สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  

๔.  โดยที่ร่างมาตรา ๕ (๔) ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้พ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ ดังนั้น จึงมีความหมายครอบคลุมถึง
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้วย 

๕.  “สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู” ตามร่างมาตรา ๕ (๖) อาจมีได้มากกว่าหนึ่งแห่ง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิตและพัฒนาครูส าหรับสาขาวิชาต่าง ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษาที่หลากหลาย เช่น สถาบันต้นแบบในการผลิตหรือพัฒนาส าหรับครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น หรือสถาบันต้นแบบในการผลิตหรือพัฒนาครู
ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา หรือเด็กพิเศษที่ต้องไดร้ับความช่วยเหลือ เนื่องด้วยการขาดความสามารถ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา เช่น เด็กออทิซึม (Autism) เด็กดาวน์ (Down syndrome) เด็กที่มี
ความบกพร่องในการอ่าน (Dyslexia) เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เด็กที่มีโรคสมาธสิั้น (ADHD) เป็นต้น และให้การจัดตั้งสถาบนัตน้แบบในการผลิตและพัฒนาครูส าหรับ
เด็กอัจฉริยะ (Gifted) ด้วย 



 (๑๘๕) 

๖.  ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กองทุนควรพิจารณา
ให้ความส าคัญในการน าเงินของกองทุนไปใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึง
และมีมาตรฐานเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วย 

๗.  การก าหนดให้กองทุนสามารถลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนได้ 
แม้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้กองทุนสามารถหารายได้เพ่ือน ามาด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
แต่การลงทุนมีความเสี่ยง การน าเงินและทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนควรกระท าด้วยความระมัดระวังและควรน าไปลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงต่ าต่อกองทุน 

๘.  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสโดยวิธีการให้เปล่า 
ให้ยืม หรือให้กู้ยืม ตามที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนควรก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลืออย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

๙.  ในการด าเนินการของกองทุนตามร่างมาตรา ๑๔ กองทุนจะต้องค านึงถึงหลักความประหยัด
และคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 
กองทุนต้องพิจารณาด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่มีภารกิจ
และมีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาครูอยู่แล้วเป็นล าดับแรก โดยการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิต
และพัฒนาครูต้องสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของกองทุนด้วย 

๑๐.  เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาสของกองทุนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งอยู่ในระดับพ้ืนที่ องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนควรมีความยึดโยงกับตัวแทนของประชาชน
ในระดับต าบลและหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้รับทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่กองทุนจะต้องเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือ 
จึงควรก าหนดให้ “ผู้แทนกรมการปกครอง” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย 
  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหน้าที่และอ านาจของกองทุนที่จะต้องมีการด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการท าภารกิจ ซึ่งกองทุนสามารถน าเงินและทรัพย์สินไปลงทุนได้นั้น ควรก าหนดให้มี 
“ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือช่วย
ในการกลั่นกรองและตรวจสอบให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ของกองทุนต่อไป 

๑๑.  การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิข์องคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ
ควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนิน
กิจการของกองทุนเป็นส าคัญ 

อนึ่ง ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการควรค านึงถึงการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ตามที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๓๗ ประกอบด้วย 

๑๒. เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของกองทุนมีความคืบหน้าและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ จึงสมควรก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมต่อปีหรือต่อเดือนของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนไว้ด้วย 



 (๑๘๖) 

๑๓.  ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนของหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ตามร่างมาตรา ๔๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีอ านาจตัดสินใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เข้ามาท าหน้าตรวจสอบภายใน 

๑๔.  ระยะเวลาในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตราต่าง ๆ ของหมวด ๓ การบัญชี
และการตรวจสอบ ควรก าหนดให้เป็นระยะเวลาที่เป็นบทบังคับมิใช่ระยะเวลาเร่งรัด เพื่อควบคุมให้
การด าเนินงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

๑๕.  โดยที่การด าเนินการตามหมวด ๓ การบัญชีและการตรวจสอบ และหมวด ๔ การประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุน ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้ อง
และใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการควรด าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

๑๖. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข นอกจากที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๑๗.  หนี้และภาระผูกพันตามร่างมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ควรหมายรวมแต่เพียงหนี้และภาระผูกพัน
เฉพาะที่ด าเนินการผูกพันและท าสัญญาไว้ตามแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้รับงบประมาณสนับสนุนและด าเนินการอยู่เท่านั้น 

ส่วนการด าเนนิการให้หนีต้กเป็นพับตามวรรคสองที่เป็นเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
(SAL) ซึ่งเป็นหนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้น ามาใช้เพื่อการด าเนินงานตามกรอบภารกิจตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดและได้รายงานผลการด าเนินงานให้แก่คณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ แล้วนั้น ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่าสามารถ
กระท าได้ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติท าหน้าที่คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดร้ับทราบแนวทางและเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ แล้วนั้น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรด าเนินการให้แล้วเสร็จและมิให้มีหนี้
ในส่วนนี้โอนมาที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

๑๘.  งานที่ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนด าเนินการตามแผนงาน
และโครงการของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบแล้ว ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น
ตกเป็นของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

๑๙.  การเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ของเจ้าหน้าที ่และ
ลูกจ้างซึ่งโอนมาตามร่างมาตรา ๔๗ ซึ่งเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่งนั้น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรด าเนินการตามความในร่างมาตรา ๔๗ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



 (๑๘๗) 

ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ดังกล่าว จึงมีหนังสือส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธกิารสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๖๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือส่งข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป๑๓

*
  

ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ วรรคสอง**
๑๔  

พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๕  ตอนที่ ๓๓ ก  หน้า ๒  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับ ใช้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
 

 
    

 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                        
*โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ เอกสารแนบ

หน้า (๒๓๒). 
๑๔**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี 
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง”. 





































































































 

ประกาศและระเบียบ 
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามบทเฉพาะกาล 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 

 

   จ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทัง้สอง 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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