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ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรา 

“ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม
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หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ) 

 กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                        ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ) ในลักษณะกองทุนหมุนเวียนเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนรวมฯ) 
และผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามที่กําหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวมฯ (ผู้ มีสิทธิที่จะได้รับ 
ความคุ้มครอง) และเพื่อสนับสนุนกองทุนรวมฯ ให้มีความม่ันคง และมีเสถียรภาพ อันจะเป็น 
การลดการพึ่งพาเงินงบประมาณ ซ่ึงเป็นภาระการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดี
ในระยะยาวต่อไป 
  เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อันจะช่วยให้ลดภาระการคลังของภาครัฐ ไม่เป็นหนี้สาธารณะ
และช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเร็วย่ิงขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีนโยบายลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนเป็นหลัก ซ่ึงอาจมีความผันผวนของผลตอบแทน โดยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield Project) นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ยังช่วยแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องข้อจํากัดของระบบเงินงบประมาณได้ เนื่องจากสามารถกําหนดขั้นตอนและกระบวนการ 
ในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
อีกทั้งการกําหนดให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะช่วยให้การทํานิติกรรมต่างๆ คล่องตัวขึ้น
ดังนั้น เพื่อทําให้กองทุนรวมฯ มีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนจึงจําเป็นต้องจัดต้ัง
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ นี้ขึ้น 
    ๑.๒ ความจําเป็นที่ต้องทําภารกิจ 

เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield Project) และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม (Brownfield Project)
รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ โดยโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนนั้น เป็นโครงการของภาครัฐที่ ให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนเป็นหลักซ่ึงอาจมีความผันผวนของผลตอบแทน ดังน้ัน กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผลตอบแทนให้กับผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจะทําให้กองทุนรวมฯ
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มีความน่าสนใจ ซ่ึงจะช่วยให้กองทุนรวมฯ สามารถระดมทุนเพื่อมาใช้ในการพิจารณาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐได้ดีขึ้น 
  หากไม่ทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เนื่องจากกองทุนรวมฯ จัดต้ังขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศ ดังนั้น กรณีท่ีมีการนําโครงสร้างพื้นฐานใหม่ท่ียังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield Project) 
ซ่ึงอาจมีความผันผวนของผลตอบแทนมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ อาจส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุน
ที่มีต่อกองทุนรวมฯ และศักยภาพในการระดมทุนของโครงการอื่นๆ ผ่านกองทุนรวมฯ ในอนาคต 
ทําให้ภาครัฐไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งเสริมให้กองทุนรวมฯ เป็นเครื่องมือ 
ทางการเงินใหม่ในการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้ดีขึ้น 
 ๑.๓ การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้างแต่ละทางเลือก 

มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
ปัจจุบันยังไม่มีกลไกอ่ืนใดที่เหมาะสมในการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน การใช้กลไก 

การคุ้มครองโดยอาศัยระบบเงินงบประมาณของภาครัฐมีข้อจํากัดในแง่ของระยะเวลาในการขอ 
และจัดสรรเงินงบประมาณ และความแน่นอนของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการสนับสนุน อีกทั้งแนวทาง 
การค้ําประกันโดยภาครัฐเองยังอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้กลไกการคุ้มครอง 
ที่อาศัยระบบเงินนอกงบประมาณโดยการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน 
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงจะมีอํานาจในการทํานิติกรรมต่างๆ และสามารถดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
กองทุนรวมฯ 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

การจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อเป็นกลไกการคุ้มครองผลตอบแทนโดยอาศัย
ระบบเงินนอกงบประมาณ มีมาตรการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถทํานิติกรรม
กับกองทุนรวมฯ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครองและในการถือครองทรัพย์สินต่างๆ 

(๒) กําหนดแหล่งที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อใช้ 
ในการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อการสนับสนุนฯ 

(๓) กําหนดกลไกการนําส่งเงินเข้าเป็นกองทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ
ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินในบัญชีต่างๆ ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ อีกท้ังกําหนด
ข้อยกเว้นในการนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

(๔) กําหนดกลไกและมาตรการในการใช้จ่ายเงนิของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
(๕) ให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย 

และแผนการให้ทุนสนับสนุนกองทุนรวมฯ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับเงิน
สนับสนุนและดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ สามารถดําเนินการได้ 
ตามวัตถุประสงค์ 

(๖) กําหนดกลไกและมาตรการในการบัญชีและการตรวจสอบรับรอง 
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 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
การตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองผลตอบแทน

รวมทั้งการกําหนดมาตรการต่างๆ จะทําให้การคุ้มครองผลตอบแทนแก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง 
มีความแน่นอน เนื่องจากมีกลไกที่แน่ชัดในการกําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง
การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ส่งผลให้เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
แก่นักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปให้ลงทุนในกองทุนรวมฯ และนําไปสู่การพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

การตรากฎหมายจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ยังช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องข้อจํากัดของระบบ
เงินงบประมาณได้ เนื่องจากสามารถกําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ อีกทั้ ง 
การกําหนดให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและบริหารจัดการ 
โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะช่วยให้การทํานิติกรรมต่างๆกับกองทุนรวมฯ 
มีความสอดรับกันอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็นการลดการพึ่งพาเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาระการคลัง
ของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดีในระยะยาวต่อไป 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐผ่านกองทุนรวมฯ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซ่ึงกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนให้กองทุนรวมฯ 
มีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น ช่วยให้กองทุนรวมฯ สามารถระดมทุน 
เพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ท่ียังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield Project) และลดการพ่ึงพา
เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาระการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดี 
  ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

ผลสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ได้แก่ การคุ้มครองผลตอบแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวมฯ ตลอดจน 
ภาระผูกพันตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุน 
  นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
ตามกระบวนการประเมินผลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงกําหนดให้กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีหน้าท่ีประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนเป็นประจําทุกปีโดยจะต้องพิจารณาประเมินในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
  (๑) การเงิน 
  (๒) การปฏิบัติการ  
  (๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  (๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
  (๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง 
  (๖) ด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกําหนด 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่ใช้ในการประเมินผลต่อไป 
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๑.๗ การทําภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด และการดําเนินการ
ดังกล่าว จะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
กรณีการจัดทํากฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดําเนินการของภาครัฐที่มีลักษณะเฉพาะ

จึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศใด 
 
๒. ผู้ทําภารกิจ 
 ๒.๑  เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ทําภารกิจนี้ 

เนื่องจากการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นกลไก 
ที่ต้องอาศัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับการรับและการถือครองเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ 
ของภาครัฐ การลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลหรือผลประโยชน์ ตลอดจนการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง 
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับน้ีจึงกําหนดให้
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยภาครัฐตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้
สามารถดําเนินการต่างๆ ตามขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีดังกล่าวได้ ดังน้ัน ผู้ทําภารกิจ 
จึงเป็นกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลภายใต้การบริหารของ สคร. ซ่ึงเป็นส่วนราชการ 
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
การดําเนินการในลักษณะข้างต้น ภาครัฐจําต้องเป็นผู้ดําเนินการ 
        ภารกิจนี้ควรทําร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ โดยเอกชนจะเป็นเพียงผู้เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพ 
ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จึงเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามร่างกฎหมาย 
ฉบับน้ีเท่าน้ัน 
 ๒.๒  เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทํา 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

เพื่อให้การดําเนินงานตามกลไกการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ในฐานะเป็นกองทุนหมุนเวียน 
ภายใน สคร. จะต้องดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ (สงป.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช . ) สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ (สบน.) กรมบัญชีกลาง (บก.) เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงิน
และการคลัง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนต่างๆ อีกท้ังการดําเนินงาน 
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะต้องมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตั้งต้นของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ
ซ่ึงอาจจะได้รับมาจากหน่วยงานอื่น และกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะมีการรับเงินจากกระทรวงการคลัง 
เพื่อเป็นกองทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ อีกด้วย ดังนั้น การดําเนินภารกิจร่วมกัน 
ขององค์กรข้างต้นย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกองทุน 
เพื่อการสนับสนุนฯ ในการเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญอันจะสนับสนุนการเกิดขึ้นของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป 
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 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม่ 

การดําเนินการโดยกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลัง ได้แก่กระทรวงการคลัง สงป. สศช. สบน. และ บก. ซ่ึงเป็นการดําเนินการ
โดยราชการส่วนกลาง ซ่ึงขอบเขตงานดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๓. ความจําเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
   หน้าท่ีหลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function))  

การจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อเป็นกลไกคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง ทําให้กองทุนรวมฯ มีความน่าสนใจ ซ่ึงภาระกิจดังกล่าวเป็นหนึ่ง 
ในพันธกิจของ สคร. ในการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
  หน้าท่ีของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ 

การจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ให้มีการจัดต้ัง
กองทุนรวมฯ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ลดภาระการคลัง 
ของภาครัฐในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐได้รับ 
การพัฒนามากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐ 
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง.................................................................................................... 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
และยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง.................................................................................. 

๓.๒  การทําภารกิจนั้นสามารถใชม้าตรการทางบริหารโดยไมต้่องออกกฎหมายได้หรือไม ่
 เนื่องจากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการสนับสนุนฯ จะประกอบด้วยเงิน 
และผลตอบแทนประเภทต่างๆ ที่จะได้รับจากภาครัฐเพื่อเป็นทุนสํารองต้ังต้น รวมถึงเงินงบประมาณแผ่นดิน
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นต้องตรากฎหมายเฉพาะในรูปของร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดต้ังกองทุน 
เพื่อการสนับสนุนฯ ในลักษณะกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นหน่วยรับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 
ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ หากไม่ตราพระราชบัญญัติ
เพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะไม่มีหน่วยรับเงินงบประมาณที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ส่งผลให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ไม่สามารถรับเงินสนับสนุนที่จัดสรรจากภาครัฐ และไม่สามารถ
คุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนรวมฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ การทําภารกิจ
จําเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีความจําเป็นต้องกําหนดระบบรับและจ่ายเงินของรัฐในรูป 
ของเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ท้ังนี้ ตามหลักการ
และเงื่อนไขในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
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 ๓.๓  ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ที่กําหนดให้การจัดต้ังกองทุนรวมฯ มีกลไกการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครอง ท้ังนี้ ในรูปแบบของกฎหมาย ดังนั้น เม่ือกองทุนรวมฯ ได้มีการจัดต้ังแล้วเม่ือวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงจําเป็นต้องจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ โดยการตรากฎหมายฉบับนี้
เพื่อให้สามารถใช้เป็นกลไกการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
 ๓.๔ การใช้บงัคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ
เพื่อเป็นกลไกคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง ทําให้กองทุนรวมฯ 
มีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
ย่อมต้องสอดรับกับภารกิจและการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ  

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก....................................................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก.................................................................................. 

  (ข)  ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ

ต้องจ่ายเงินคุ้มครองผลตอบแทนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด................................. 
   ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด......................................... 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

การจัดต้ังทุนหมุนเวียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลต้องดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายจัดต้ัง 
ซ่ึงตราขึ้นเป็นการเฉพาะ ในระดับพระราชบัญญัติและใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงไม่สมควรตราเป็นกฎ
ในลักษณะอื่น นอกจากนี้ การดําเนินการตามภารกิจจําเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญั ติ 
และไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
มีความจําเป็นต้องกําหนดระบบรับและจ่ายเงินของรัฐในรูปของเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงต้องอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
   ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม   
   ระบบผสม  
  เนื่องจากการจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อเป็นกลไกคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง ทําให้กองทุนรวมฯ มีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกให้แก่ 
นักลงทุนมากขึ้น ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวย่อมต้องสอดรับกับภารกิจและการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมฯ  
 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ไม่มี 
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 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม ่มีความจําเป็นอย่างไร
    กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจากกฎหมายนี้จัดต้ัง
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 
ในกฎหมาย มีการกําหนดกลไกการนําส่งเงินและทรัพย์สินเข้าบัญชีต่างๆ ภายในกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ
และการจ่ายเงินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทน สงป. ผู้แทน สศช. ผู้แทน สบน. ผู้แทน บก. เป็นกรรมการ มีอํานาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ 
อีกท้ังกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองผลตอบแทนดังกล่าว จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลัง ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี 
ความเช่ียวชาญด้านระบบงบประมาณ ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณา 
และใช้อํานาจตัดสินใจดําเนินการตามกฎหมายจึงควรอยู่ในรูปของคณะกรรมการเพื่อให้การดําเนินงาน 
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายด้านการเงินและการคลังของประเทศตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
   ไม่มี 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดํ ารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือ
นายกรัฐมนตรี     

เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินคุ้มครองผลตอบแทนจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ในการลงทุน
และหาประโยชน์ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะต้องฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจลงทุน 
ในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือฝากกับธนาคารพาณิชย์
หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีความม่ันคงสูง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎหมาย 
อีกท้ังกฎหมายยังกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการรักษาเงิน
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ตลอดจนการจัดทําบัญชีของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ที่ชัดเจน 

การปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อํานาจของสํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นเพียง 
หน่วยธุรการของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการเพื่อการสนับสนุนฯ เท่านั้น โดยหลักแล้ว
การทําหน้าท่ีโดยท่ัวไปของสํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่กําหนดในกฎหมายนี้ 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กําหนด 
  ไม่มี 
 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

ไม่มี 
 ๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

ไม่มี 
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๔. ความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรอืทํานองเดียวกันหรือไม่ 

กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงจะสนับสนุน
การระดมทุนของกองทุนรวมฯ เท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีกองทุนหมุนเวียนใดที่ มีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ดังนั้น จึงยังไม่มีกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดต้ัง
กองทุนหมุนเวียนในลักษณะเดียวกับกฎหมายนี้ 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
   หรือทํานองเดียวกันที่มีอยู่ 

ไม่มี 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการบังคับใชก้ฎหมาย 

 ผู้มีหน้าท่ีตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ันโดยตรง 
รายละเอียดตามข้อ ๕.๒ 

 ผู้ท่ีอยู่ในพื้นทีท่ี่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    - เชิงบวก 

กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผลตอบแทนที่ผู้ มีสิทธิ 
ที่จะได้รับความคุ้มครองจะได้รับจากกองทุนรวมฯ ซ่ึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความน่าสนใจต่อนักลงทุน 
และสามารถระดมทุนให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นภาครัฐไปพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้เร็วขึ้น รวมถึงจะเป็นการลดการพึ่งพาเงินงบประมาณ 
ซ่ึงเป็นภาระการคลังของประเทศและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดี  

      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
(๑) ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง 
(๒) หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถระดมทุนเพื่อไปใช้

ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วขึ้น  
ผู้ได้รับผลกระทบในด้านอื่น 
(๑) สํานักงบประมาณ กล่าวคือ กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีรายได้และทรัพย์สิน

หลายประการเพื่อใช้ในการสนับสนุนกองทุนรวมฯ ให้มีความม่ันคง และมีเสถียรภาพทั้งนี้ ในกรณีที่
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีเงินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินเพื่อคุ้มครองผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ 
อาจจําเป็นต้องขอรับงบประมาณตามกระบวนการของกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อคุ้มครอง
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดต้ัง
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว 

(๒) กรมบัญชีกลาง กล่าวคือ กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนเงิน
นอกงบประมาณ ภายใต้การกํากับดูแลของกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กํากับดูแลกองทุนหมุนเวียน 
ของประเทศ 
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(๓) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.)
กล่าวคือ สํานักงาน ก.ล.ต. ในฐานะผู้กํากับดูแลกองทุนรวมของประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ผูกพันกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน ซ่ึงรวมถึงการที่กองทุนรวมฯ ให้ความคุ้มครอง
ผลตอบแทนให้กับผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง 

(๔) กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง กล่าวคือ เน่ืองจากกฎหมายกําหนดให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ สามารถขอรับเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กระทรวงการคลังที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ 
และกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแหล่งเงิน 
ของกองทุนเพ่ือการสนับสนุนฯ ได้ 
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจํากัด 
  ไม่มี 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็น 
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
รายละเอียดตามข้อ ๕.๒ 

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 
รายละเอียดตามข้อ ๕.๒ 

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไรสามารถ 
ลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
เม่ือกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ให้ความคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ

ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะส่งผลต่อความเชื่อม่ันต่อการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนรวมฯ
ให้แก่นักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป ทําให้กองทุนรวมฯ สามารถระดมทุนเพื่อให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่จําเป็นต่อประเทศได้ดีขึ้น ซ่ึงการลงทุน
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้รับการพัฒนาโดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สาธารณะ รวมทั้งภาครัฐ
จะมีเงินงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ทําให้การเงินการคลัง 
ของประเทศ มีเสถียรภาพและระบบเศรษฐกจิจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชน 
และสังคมจะได้รับ 
ผลสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ได้แก่ การคุ้มครอง

ผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวมฯ
ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐผ่านกองทุนรวมฯ ตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจะเป็นการลดการพึ่งพาเงินงบประมาณ 
และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดี 
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นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ
ตามกระบวนการประเมินผลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงกําหนดให้กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีหน้าท่ีประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนเป็นประจําทุกปีโดยจะต้องพิจารณาประเมินในด้านตา่งๆ 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เนื่องจากกลไกการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ อยู่ในรูปแบบเชิงรับ กล่าวคือ
จะดําเนินการจ่ายเงินเมื่อผู้ท่ีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายร้องขอ ดังนั้น ในชั้นนี้จึงไม่น่าจะมีความยุ่งยาก
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการการขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ต้องมีการกําหนดให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขอรับ
ความคุ้มครองที่อาจจะส่งผลต่อผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองได้ 

๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
กองทุนรวมฯ จะช่วยให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้โดยไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศ ทําให้สามารถ
นําเงินงบประมาณของภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านอื่นๆ โดยภารกิจในการจัดต้ัง
กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ คือเพื่อสร้างความน่าสนใจของกองทุนรวมฯ ให้กับนักลงทุน จึงมีความคุ้มค่า
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเม่ือคํานึงถึงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ นอกจากนี้ ภารกิจดังกล่าว 
ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าท่ีแก่ประชาชนหรือทําให้ประชาชนต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด 
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 

(ก)  กําลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
กระทรวงการคลังโดย สคร. มีความพร้อมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยจะมีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ขึ้นภายใน สคร. เพื่อทําหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการ
ให้กับกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ และดําเนินการอื่นใดตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้ง 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ มอบหมาย ท้ังนี้ ในเบื้องต้นจะใช้บุคลากรปัจจุบัน
ของ สคร. เพื่อดําเนินการตามกฎหมายจึงยังไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดอัตรากําลังดังกล่าว 

(ข)  คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นต้องมี 
ควรมีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือกฎหมาย 

  (ค)  เงินงบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 
 ไม่มี 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดต้ังหน่วยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 

สํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นสํานักงานภายใน สคร. ในเบื้องต้นจะใช้บุคลากร
ที่มีอยู่ของ สคร. เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดอัตรากําลังดังกล่าว 
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๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หนังสือชี้ชวนให้กับนักลงทุน ซ่ึงรวมถึงผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนรวมฯ และกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ รวมทั้งสิทธิท่ีผู้มีสิทธิจะได้รับ
ความคุ้มครองได้รับในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ 
      การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

  การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจถึงอํานาจ หน้าที่ กลไก และการดําเนินงาน 
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ 
ตลอดจนความเข้าใจในรายละเอียดท่ีกําหนดในเอกสารกองทุนรวมฯ ซ่ึงจะเป็นเงื่อนไขสําคัญ 
ที่สะท้อนถึงข้อผูกพัน และความสัมพันธ์ต่างๆ 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 

๗.๑  มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะ 
ในการดําเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 
ไม่มี 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 

 ๗.๓  มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายสําหรับพระราชบัญญัติ 

กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ โดยมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากการดําเนินการ
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการคลังของประเทศ จึงควรอยู่ 
ในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นกระทรวงที่มีภารกิจในเรื่องดังกล่าวโดยตรง 
 
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
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๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 

กฎหมายนี้กําหนดให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเพื่อกํากับการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ อย่างเป็นเอกภาพและเป็นระบบ มีระบบบัญชีท่ีเป็นมาตรฐาน 
มีการนําส่งรายงานทางการเงินและรายงานการสอบบัญชี ซ่ึงหลักการของกฎหมายได้สะท้อน 
ถึงหลักการเปิดเผยการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้อย่างชัดเจน 

๘.๒.๒ หากมี การใช้ ดุ ลพินิ จ  การใช้ดุ ลพินิ จสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
และหลักนิติธรรมอย่างไร 
ไม่มี 

  ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ใช้หลักกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
ไม่มี 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

 การดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะอยู่ในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงจะมี
ผู้แทนจากราชการส่วนกลางหลายภาคส่วน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสะท้อนถึงการทํางานที่เป็นอิสระ
เป็นกลางตลอดจน เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  ๘.๓.๒  มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม ่อย่างไร 

ไม่มี 
 

๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 ๙.๑ ได้จัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญ 

ร่างกฎหมายนี้กําหนดอํานาจในการตราอนุบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ที่เป็นสาระสําคัญเท่าน้ัน เช่น กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการนําเงินของกองทุน 
เพื่อการสนับสนุนฯ ไปลงทุนหรือหาประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 
การกําหนดนโยบายและแผนการลงทุนของเงินกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ตลอดจนการขอรับ 
และการจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นต้น มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 
ออกตาม 

ความในมาตรา 
กรอบระยะเวลาที่ต้องประกาศ  
(นับแต่กฎหมายหลกัใช้บังคับ) สรุปสาระสําคญัของกฎหมายลาํดับรอง 

มาตรา ๑๘ (๑) ๙๐ วัน - เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
และแผนการลงทุนของเงินกองทุนเพ่ือการสนับสนุนฯ 

มาตรา ๑๐ ๙๐ วัน - เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์  เงื่ อนไขและวิ ธีการเกี่ ยวกับการนําเงิน
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ไปลงทุนหรือหาประโยชน์ 

มาตรา ๑๘ (๔)  
และมาตรา ๒๑ 

๔๕ วัน - เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการขอรับเงินสนับสนุน 
 

มาตรา ๒๐ ๔๕ วัน - เพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ กรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๖ ๙๐ วัน - เพื่อกําหนดระบบการตรวจสอบ 



- ๑๓ - 

ออกตาม 
ความในมาตรา 

กรอบระยะเวลาที่ต้องประกาศ  
(นับแต่กฎหมายหลกัใช้บังคับ) สรุปสาระสําคญัของกฎหมายลาํดับรอง 

มาตรา ๑๘ (๕) ๙๐ วัน - เพื่ อกํ าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการเก็บรั กษาเงิ นและทรัพย์สิ น
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ และการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เพื่อการสนับสนุนฯ ไปลงทุนหรือหาประโยชน์ 

มาตรา ๑๘ (๖)  
และ มาตรา ๒๒ 

๙๐ วัน - เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 

มาตรา ๑๘ (๗) ๙๐ วัน - เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงินและการบัญชี
ของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 

มาตรา ๗ (๑ ) 

(มีกรอบระยะเวลาตามปกตสิําหรับ
การประชุมคณะรัฐมนตรโีดยข้ึนอยู่
กับเหตผุลและความจําเป็นในการ

ดําเนินการ) 

- เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับระดับจํานวนเงินของกองทุน
เพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทุนรวมฯ
ในอนาคต  

มาตรา ๗ (๒) - เพื่อให้ความเห็นชอบในการรับเงินใดๆ จากกองทุนรวมฯ 
มาตรา ๗ (๓) - เพื่อให้ความเห็นชอบในการรับเงินใดๆ จากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
มาตรา ๗ (๘) - เพื่อให้ความเห็นชอบการรับเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นใดของกองทุน

เพื่อการสนับสนุนฯ 
มาตรา ๘ - เพื่อให้ความเห็นชอบในการเรียกเงินจากทุนหมุนเวียนอื่นตามกฎหมาย  

มาตรา ๑๒ (๓) 
และมาตรา ๑๓ 

- เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ 

 
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอํานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่ 

บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
ไม่มี 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
  มีการรับฟังความคิดเห็น                     ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  

๑๐.๑ ผู้ที่เก่ียวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ 
 ได้มีการรับฟังความเห็นของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดต้ังกองทุน
เพื่อการสนับสนุนฯ แล้วโดยวิธีการหารือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) สงป .  และ บก .  โดยได้หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดต้ัง 
และการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกนอกงบประมาณเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ 
ในการสนับสนุนกองทุนรวมฯ 

(๒) สบน.  โดยได้หารือเกี่ยวกับภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐตลอดจนแนวทาง 
การดําเนินงานเก่ียวกับการสนับสนุนกองทุนรวมฯ โดยใช้กลไกนอกงบประมาณเพื่อมิให้เป็นภาระหนี้
สาธารณะของภาครัฐ 

(๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
และการยกร่างกฎหมายเฉพาะในรูปของพระราชบัญญัติเพื่อจัดต้ังทุนหมุนเวียนขึ้นให้มีสถานะ 
เป็นนิติบุคคล 






