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การจดัประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประชารัฐสวัสดิการ”  หมายความว่า  สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ า  

เพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่
ประชาชน  โดยมีการด าเนินการรว่มกันระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  อันจะเป็นการแกไ้ขปญัหา
และพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  
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“โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ”  หมายความว่า  โครงการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง 
มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ 

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์  สังคม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หรือด้านอื่น  
อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดประชารัฐสวัสดิการ 

ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการคลังคนหนึ่ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  และการให้พ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๓)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย   หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  ในระหว่างที่ยังมิได้ 
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  

ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ขึ้นด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน  

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผนการด าเนินงาน  มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ  

ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ าเป็น  ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(๒) พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน  
มูลนิธิ  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภท   
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การเสนอโครงการให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๓) จัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  เพ่ือใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ   
การก ากับดูแล  การบริหารจัดการ  และการประเมินผลการด าเนินการ  ได้อย่างเหมาะสม 

(๔) ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  ตรวจสอบข้อมูล  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ 

(๕) ประเมินผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือการจัดประชารัฐสวัสดิการที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  แต่ถ้าทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมให้เลื่อนการประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ง ให้มี เสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๙  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑ ในการเสนอนโยบาย  แผนการด าเนินงาน  มาตรการหรือโครงการตามมาตรา  ๘  (๑)  

และการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมตามมาตรา  ๘  (๒)  ให้คณะกรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินงาน  ประมาณการรายจ่าย  วิธีการประเมินผล  การวัดความคุ้มค่า  และประโยชน์ที่จะได้รับ  
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

มาตรา ๑๒ การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีพแก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ให้ด าเนินการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ทั้งนี้  การจัดประชารัฐสวัสดิการตามมาตรานี้อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ให้กระทรวงการคลังออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

การออกและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรา ๑๓ ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  รวมทั้ง 
ให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดประชารฐัสวสัดิการเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ 

(๒) บริหารจัดการฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อย  เพ่ือใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
ได้อย่างเหมาะสม 

(๓) รับเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) จัดท ารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน 
(๕) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๖) ด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติของคณะกรรมการ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๗) ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชารัฐ
สวัสดิการและการด าเนินงานของกองทุน 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน  เรียกว่า  “กองทุนประชารัฐสวัสดิการ

เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็น 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  หรือเพ่ือสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็น
การช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภท  

มาตรา ๑๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา  ๒๕ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและดอกผลของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๖ เงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพ่ือการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
(๒) การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน  มูลนิธิ  

หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภท 
(๓) การด าเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๗ เงินกองทุนให้ฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง 
มาตรา ๑๘ ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดท า

รายงานการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ 
มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
มาตรา ๒๐ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  
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ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๒๑ ให้ส านักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน
ของกองทุน  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๒๒ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะกรรมการเสนอ
รายงานประจ าปีของกองทุนต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  รายงานนี้ให้กล่าวถึ ง
ผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของกองทุน  
รายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  ทั้งนี้  ให้เปิดเผยรายงานดังกล่าว  
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอีกต่อไป  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย  ให้กองทุนยุบเลิกเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

มาตรา ๒๔ เมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีเพ่ือตรวจสอบ
ทรัพย์สินและช าระบัญชี  รวมทั้งการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือหลังจากการช าระบัญชีให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๒๕ ให้โอนบรรดาเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  และภาระผูกพัน  ที่เกี่ยวเนื่องกับ

กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๔  (๑)  
(๒)  (๓)  และวรรคสอง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔  (๔)  และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔  (๔)   
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๔  วรรคสาม  ใช้บังคับ 
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มาตรา ๒๗ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา  ๘  (๑)  

มาตรา ๒๘ การออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้น าข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  มาใช้บังคับแก่กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  เท่าที่ไม่ขัด  
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยมีการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และประชาชน  อันจะมีผลท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่ เพียงพอและสามารถ  
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการจัดสวัสดิการเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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