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มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ประชารั ฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. ….”
มาตรา 2 พระราชบั ญญั ตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
มาตรา 5 ให้มีกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร
สาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจน
สนั บสนุ นโครงการที่ให้ บริการทางสั งคม ผ่านหน่วยงาน มู ลนิธิและองค์ กรการกุ ศล เพื่ อช่วยเหลื อประชาชน
ในภาวะลาบากทุกประเภท
มาตรา 6 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) เงินที่ได้รับจากการดาเนินงานของกองทุน
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(5) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(6) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
(7) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(8) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อดาเนินการกองทุนนี้
มาตา 7 เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร ผ่ า นบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี
(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
มาตรา 8 เงิน กองทุ น ให้ น าฝากกระทรวงการคลั งหรือ ธนาคารที่ เ ป็ น รัฐ วิส าหกิ จ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 9 ให้ จั ด ตั้ งส านั ก งานกองทุ น ประชารั ฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั งคม ขึ้ น ใน
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกองทุนตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง และมติของคณะกรรมการ
(2) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(3) ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
(4) ด าเนิ น การและประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
(5) จัดทารายงานและการบัญชีของกองทุน
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 10 ให้ผู้อานวยการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ทาหน้าที่ บริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์กองทุน รวมถึงควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานักงาน
หมวด 2
คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
มาตรา 11 ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรีย กว่า “คณะกรรมการกองทุ น ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
(5) ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนไม่ เกิ นสามคนซึ่ งประธานกรรมการแต่ งตั้ งโดยความเห็ นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุ น
กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ อานวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ การ และให้ ป ระธานกรรมการแต่ งตั้ งเจ้าหน้ าที่
จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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หมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต้ องมีก รรมการมาประชุ มไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จ ฉัยชี้ขาดของที่ ประชุมให้ ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 14 ให้ คณะกรรมการรับผิดชอบในการบริห ารกองทุนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามมาตรา 5 และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
(3) กาหนดข้อบั งคับ เกี่ยวกับการเงิน การบริห ารงานบุคคล และการกาหนดค่าตอบแทน
สิ ท ธิป ระโยชน์ ห รื อ สวั ส ดิ ก ารต่ าง ๆ ของผู้ อ านวยการ พนั กงานและลู ก จ้างของกองทุ น ให้ ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
(4) กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
(5) แต่งตั้งผู้อานวยการ ทาหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(7) ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ อาจได้รับ เบี้ ยประชุ มหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่น ในการปฏิบั ติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน
กาหนด
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ได้ไม่เกินสองคน ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 3
การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา 16 การพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริห าร
พัสดุภาครัฐ
มาตรา 17 ให้ ส านั กงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญ ชีที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถจัดท า
รายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
มาตรา 18 ให้สานักงานจัดทารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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มาตรา 19 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนทุกรอบปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการนาส่ งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้ส อบบัญ ชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา 20 ให้สานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา 21 ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐ
เพื่ อเศรษฐกิจฐานราก ในสานั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริห าร
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก พ.ศ. 2560
ไปเป็นของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 22 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก พ.ศ. 2560 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 23 ให้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วย
การบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
............................................
นายกรัฐมนตรี

