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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุ
เขาระเบยีบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิครัง้ที ่๖๐/๒๕๖๑ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ กนัยายน 
๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไวพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวน ๒๓ คน เพื่อพิจารณา โดย
มกีาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชุมมมีตเิหน็ชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พจิารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปจจบุนัรางพระราชบัญญตัฉิบบันีอ้ยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

เหตุผล
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อลดความ

เหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกิจและสงัคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม ตลอดจนยกระดับและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
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อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
รวมทั้งมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
     “ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความวา  สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการลด

ความเหลื่อมลํ้า เพิ่มศักยภาพใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการ
ทีใ่หบรกิารทางสงัคมแกประชาชน โดยมีการดาํเนนิการรวมกนัระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน 

  “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา  โครงการท่ีกระทรวง 
การคลังกําหนดใหประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัด
ประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

  “กองทุน” หมายความวา  กองทนุประชารฐัสวัสดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม
  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากและสังคม
  “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม
  “สํานักงาน” หมายความวา  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๒๘)
      กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๓) คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
      ๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๔)  
   กาํหนดใหมคีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกวา “คณะกรรมการประชารัฐสวสัดิการ

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ประกอบดวย
   (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
   (๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
   (๓) กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจาก
ผูมคีวามรู ความเชีย่วชาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร สงัคม การพัฒนาทรัพยากรมนษุย หรือ
ดานอื่นอันจะเปนประโยชนแกการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
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   ทั้งนี้ กําหนดใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งรองปลัดกระทรวงการคลัง
คนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกิน ๒ คน เปน
ผูชวยเลขานุการ

  ๓.๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๕)
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
   (๑) มีสัญชาติไทย
   (๒) มีอายุไมเกิน ๖๕ ปบริบูรณ
   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
   (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (๕) ไมเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอ

หนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถ่ิน 

หรือกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง

   (๗) ไมเปนผูมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการจัดประชารัฐสวัสดกิาร
  ๓.๓) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๖)
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ทั้งนี้ เมื่อครบ

กาํหนดตามวาระ หากยงัมไิดมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวุฒขิึน้ใหม ใหกรรมการซึง่พนจากตาํแหนง
ตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่
อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได

  ๓.๔) กรณีการพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๗)
   นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒุพินจากตาํแหนงเมือ่
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๓.๒)
   ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หากยังมิไดแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง ใหมวีาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลอือยูของกรรมการผูทรงคุณวฒุิ
ที่ตนไดรับแตงตั้งแทน
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  ๓.๕) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘)
   คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
   (๑) เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเก่ียวกับ

ประชารฐัสวัสดกิารทีเ่ปนการใหความชวยเหลอืในการดาํรงชพีแกประชาชนผูมรีายไดนอยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือลดภาระคาใชจายในครัวเรือน และคาใชจายในการเดินทาง 
โดยการสนับสนุนคาใชจายบางสวนที่จําเปน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

   (๒) พจิารณาการสนับสนนุโครงการท่ีใหบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   (๓) จัดใหมีฐานขอมูลของประชาชนผูมีรายไดนอยซ่ึงผานการตรวจสอบ
คณุสมบตัใินโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหงรัฐท่ีถกูตองและเปนปจจุบนั เพ่ือใชในการจดัประชารัฐ
สวัสดิการไดอยางเหมาะสม 

   (๔) กาํกบัดแูลการบริหารจดัการ ตรวจสอบขอมลู และตดิตามการดําเนนิงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดประชารัฐสวัสดิการ

   (๕) ประเมินผลการดําเนินงานและความคุมคาในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี

   (๖) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิของกองทนุ
   (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
   (๘) ออกประกาศ ระเบยีบ หรอืคาํสัง่ เพือ่ปฏิบตักิารใหเปนไปตามพระราชบัญญตันิี้
   (๙) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบญัญตันิีห้รือการจดัประชารฐั

สวัสดิการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
  ๓.๖) องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๙)
   การประชุมของคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
   ประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

   การกําหนดเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมเีสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

  ๓.๗) การประชุมของคณะอนุกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)  
   การประชมุของคณะอนุกรรมการ ใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกับการประชุมของคณะ

กรรมการ ตามขอ ๓.๖) มาบังคับใชโดยอนุโลม
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 ๔) การเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเก่ียวกับประชารัฐ
สวัสดิการ (รางมาตรา ๑๑)

   ในการเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการ ตาม ๓.๕) (๑) และ
การสนับสนุนโครงการท่ีใหบรกิารทางสังคมตาม ๓.๕) (๒) ใหคณะกรรมการกําหนดผูรบัผดิชอบในการ
ดําเนินงาน ประมาณการรายจาย และประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย

 ๕) บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๑๒)  
    การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือในการดํารงชีพแกประชาชน

ผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
ทัง้นี ้การจดัประชารฐัสวสัดกิารอาจแตกตางกันตามความเหมาะสมและความจาํเปน ทัง้นี ้ใหกระทรวง
การคลังออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ อยางไรก็ตาม การออกและการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

 ๖) หนาที่และอํานาจของสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๓)     
  กําหนดใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

   (๑) ศกึษาและวเิคราะหแนวทางในการจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ

   (๒) รบัเงิน จายเงนิ และเก็บรกัษาเงินของกองทุนตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด
   (๓) จัดทํารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน
   (๔) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
  (๕) ดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติของ

คณะกรรมการ
   (๖) ดาํเนนิการและประสานงานกบัหนวยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วของกบัการจดั

ประชารัฐสวสัดิการและการดําเนินงานของกองทุน
   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 ๗) กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (รางมาตรา ๑๔)
    กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนประชารัฐ

สวสัดกิารเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดกิาร
ท่ีเปนการใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท

  ๗.๑) เงินและทรัพยสินของกองทุน (รางมาตรา ๑๕)
   กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้

109-115-MAC6.indd   113109-115-MAC6.indd   113 11/20/18   3:42 PM11/20/18   3:42 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๑๔

รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

จุลนิติ

   (๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามขอ ๘)
   (๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจาย
   (๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
   (๕) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
   (๖) เงนิหรอืทรพัยสนิท่ีตกเปนของกองทุนหรอืท่ีกองทุนไดรบัตามกฎหมายอืน่
   (๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกดิจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
   เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
  ๗.๒) การใชจายและจัดเก็บเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๑๗)
   กําหนดใหเงินของกองทุนใชจายเพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ

ดังตอไปนี้
   (๑) การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
   (๒) การสนับสนุนโครงการทีใ่หบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงานของ

เอกช น มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
   (๓) การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

   ทั้งนี้ เงินกองทุนใหฝากไวที่กระทรวงการคลัง
  ๗.๓) บัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๑๘)
   กําหนดใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เห มาะสมเพื่อใหสามารถ

จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนไดอยางถูกตองตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้ งนี้ ปบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามปงบประมาณ

  ๗.๔) รายงานการเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๙)  
   กาํหนดใหสาํนกังานจัดทาํรายงานการเงินของกองทนุสงผูสอบบญัชภีายใน ๖๐ วนั

นับแตวันสิ้นปบัญชี
  ๗.๕) ผูสอบบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๐)
     กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดนิใหความเหน็ชอบเปนผูสอบบัญชขีองกองทนุ โดยใหผูสอบบัญชขีองกองทนุทาํรายงานการสอบ
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการภายใน  ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการนําสง
รายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี

  ๗.๖) การตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน (รางมาตรา ๒๑)  
   กําหนดใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ 

การดําเนินงานของกองทุน โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
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  ๗.๗) การยุบเลิกกองทุน (รางมาตรา ๒๒) 
    ในกรณทีีไ่มมคีวามจาํเปนทีต่องดาํเนนิการตามวตัถปุระสงคของกองทนุอกีตอไป 

ใหรฐัมนตรวีาการกร ะทรวงการคลงัเสนอตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหมกีารยบุเลกิกองทนุ ทัง้นี ้เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

  ๗.๘) การตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๓)  
   เมือ่ยบุเลิกกองทุนแลว ใหปลดักระทรวงการคลังแตงตัง้ผูชาํระบัญชเีพือ่ตรวจสอบ

ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ เงินหรือทรัพยสินที่เหลือหลังจากการชําระ
บัญชีใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

 ๘) การจัดการเกี่ยวกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (รางมาตรา ๒๔)  
   กาํหนดใหโอนบรรดาเงนิ ทรพัยสนิ สทิธ ิหนีส้นิ และภาระผกูพนั ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุ

ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

 ๙) คณะกรรมการในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๒๕)
  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๓.๑) (๑) (๒) (๓) 

และวรรคสอง เพือ่ปฏบิตัหินาทีเ่ทาทีจ่าํเปนไปพลางกอน จนกวาจะมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ตามขอ ๓.๑) (๔)

  ๑๐) การจัดการเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๒๖)
    กาํหนดใหโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหงรฐัตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดประชารัฐสวัสดิการผาน
บตัรสวสัดกิารแหงรฐัทีค่ณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบและดาํเนนิการอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตามขอ ๓.๕) (๑) 

  ๑๑)   การออกประกาศหรือระเบียบ (รางมาตรา ๒๗)
    การออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อ

ใหมีผลใชบงัคบัภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ทัง้นี ้ใหนําขอบงัคบัเกีย่วกบักองทนุ
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับแก
กองทุนตามพระราชบัญญติันีโ้ดยอนโุลม เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัพระราชบัญญตันิี ้จนกวาจะมปีระกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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