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างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไวพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวน ๒๓ คน เพื่อพิจารณา โดย
มีกาํ หนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ปจจุบนั รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาในวาระทีส่ องของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อลดความ
เหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
*ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความวา สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการลด
ความเหลื่อมลํ้า เพิ่มศักยภาพใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการ
ทีใ่ หบริการทางสังคมแกประชาชน โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน
“โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา โครงการที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัด
ประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๒๘)
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๔)
กําหนดใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจาก
ผูม คี วามรู ความเชีย่ วชาญและประสบการณดา นเศรษฐศาสตร สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ
ดานอื่นอันจะเปนประโยชนแกการจัดประชารัฐสวัสดิการ

๑๑๐
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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) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอ
หนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๖) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
หรือกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไมเปนผูม สี ว นไดเสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๓.๓) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๖)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ทั้งนี้ เมื่อครบ
กําหนดตามวาระ หากยังมิไดมกี ารแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒขิ นึ้ ใหม ใหกรรมการซึง่ พนจากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได
๓.๔) กรณีการพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๗)
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๓.๒)
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หากยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า ง ใหมวี าระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาทีเ่ หลืออยูข องกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ที่ตนไดรับแตงตั้งแทน
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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๓.๕) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘)
คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับ
ประชารัฐสวัสดิการทีเ่ ปนการใหความชวยเหลือในการดํารงชีพแกประชาชนผูม รี ายไดนอ ยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อลดภาระคาใชจายในครัวเรือนและคาใชจายในการเดินทาง
โดยการสนับสนุนคาใชจายบางสวนที่จําเปน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) พิจารณาการสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๓) จัดใหมีฐานขอมูลของประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งผานการตรวจสอบ
คุณสมบัตใิ นโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐทีถ่ กู ตองและเปนปจจุบนั เพือ่ ใชในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการไดอยางเหมาะสม
(๔) กํากับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบขอมูล และติดตามการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดประชารัฐสวัสดิการ
(๕) ประเมินผลการดําเนินงานและความคุมคาในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
(๖) ออกระเบียบเกีย่ วกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ออกประกาศ ระเบียบ หรือคําสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๙) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๓.๖) องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๙)
การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การกําหนดเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึง่ ใหมเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
๓.๗) การประชุมของคณะอนุกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนาํ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการประชุมของคณะ
กรรมการ ตามขอ ๓.๖) มาบังคับใชโดยอนุโลม
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๔) การเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐ
สวัสดิการ (รางมาตรา ๑๑)
ในการเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการ ตาม ๓.๕) (๑) และ
การสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมตาม ๓.๕) (๒) ใหคณะกรรมการกําหนดผูร บั ผิดชอบในการ
ดําเนินงาน ประมาณการรายจาย และประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย
๕) บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๑๒)
การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือในการดํารงชีพแกประชาชน
ผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ทัง้ นี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการอาจแตกตางกันตามความเหมาะสมและความจําเปน ทัง้ นี้ ใหกระทรวง
การคลังออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ อยางไรก็ตาม การออกและการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๖) หนาที่และอํานาจของสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๓)
กําหนดใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ
(๒) รับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดทํารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน
(๔) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๕) ดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติของ
คณะกรรมการ
(๖) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
ประชารัฐสวัสดิการและการดําเนินงานของกองทุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๗) กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (รางมาตรา ๑๔)
กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชจา ยในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ที่เปนการใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
๗.๑) เงินและทรัพยสินของกองทุน (รางมาตรา ๑๕)
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
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รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามขอ ๘)
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจาย
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๕) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินหรือทรัพยสนิ ทีต่ กเปนของกองทุนหรือทีก่ องทุนไดรบั ตามกฎหมายอืน่
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
๗.๒) การใชจายและจัดเก็บเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๑๗)
กําหนดใหเงินของกองทุนใชจายเพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ
ดังตอไปนี้
(๑) การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
(๒) การสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยหนวยงานของ
เอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
(๓) การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ เงินกองทุนใหฝากไวที่กระทรวงการคลัง
๗.๓) บัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๑๘)
กําหนดใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถ
จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนไดอยางถูกตองตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทังนี
้ ้ ปบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามปงบประมาณ
๗.๔) รายงานการเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๙)
กําหนดใหสาํ นักงานจัดทํารายงานการเงินของกองทุนสงผูส อบบัญชีภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี
๗.๕) ผูสอบบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๐)
กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูส อบบัญชีของกองทุน โดยใหผสู อบบัญชีของกองทุนทํารายงานการสอบ
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการนําสง
รายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี
๗.๖) การตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน (รางมาตรา ๒๑)
กํ า หนดให สํ า นั ก งานจั ด ให มี ร ะบบการตรวจสอบภายในเพื่ อ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของกองทุน โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
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๗.๗) การยุบเลิกกองทุน (รางมาตรา ๒๒)
ในกรณีทไี่ มมคี วามจําเปนทีต่ อ งดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนอีกตอไป
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหมกี ารยุบเลิกกองทุน ทัง้ นี้ เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
๗.๘) การตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๓)
เมือ่ ยุบเลิกกองทุนแลว ใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตัง้ ผูช าํ ระบัญชีเพือ่ ตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ เงินหรือทรัพยสินที่เหลือหลังจากการชําระ
บัญชีใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
๘) การจัดการเกี่ยวกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (รางมาตรา ๒๔)
กําหนดใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสนิ สิทธิ หนีส้ นิ และภาระผูกพัน ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
๙) คณะกรรมการในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๒๕)
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๓.๑) (๑) (๒) (๓)
และวรรคสอง เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ทาทีจ่ าํ เปนไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ตามขอ ๓.๑) (๔)
๑๐) การจัดการเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๒๖)
กําหนดใหโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดประชารัฐสวัสดิการผาน
บัตรสวัสดิการแหงรัฐทีค่ ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและดําเนินการอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตามขอ ๓.๕) (๑)
๑๑) การออกประกาศหรือระเบียบ (รางมาตรา ๒๗)
การออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อ
ใหมผี ลใชบงั คับภายใน ๙๐ วันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ทัง้ นี้ ใหนาํ ขอบังคับเกีย่ วกับกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับแก
กองทุนตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยอนุโลม เทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกวาจะมีประกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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