
ระเบียบคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ว่าดว้ยการรับเงนิ  การจา่ยเงิน  การเก็บรักษาเงิน 

กองทุนประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
พ.ศ.  2566 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖2  คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม  จึงก าหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคมว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ 
ฐานรากและสังคม  พ.ศ.  2566” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ขอ้ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

และสังคม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บทที่ใช้แก่ส านักงาน  และกรมบญัชีกลาง 

 
 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  ๒  บัญชี  ประกอบด้วย 
(๑) บัญชี  “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ๑”  เพ่ือรับ - จ่าย

เงินกองทุน  ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

(๒) บัญชี  “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ๒”  เพ่ือรับ - จ่าย
เงินกองทุน  ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภท  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน 

ข้อ 6 วิธีปฏิบัติในเรื่องการเงินที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ   
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น  หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการไดใ้ห้ขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๒ 
กรมบญัชีกลาง 

 
 

ข้อ 7 ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารที่กองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟู  และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งหนึ่งบัญชี  ชื่อบัญชี  “กรมบัญชีกลาง
เพ่ือการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ”  เพ่ือรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  ตามข้อ  ๕  (๑) 

ข้อ 8 กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  ตามข้อ  ๕  (๑)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีพ  
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ   โดยให้ด าเนินการเบิกเงิน 
จากคลังในรหัสกองทุน 

ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและเบิก  จ่ายเงิน
ของกองทุนจากบัญชี  “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ๑”  และบัญชี  
“กรมบัญชีกลางเพื่อการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ” 

ข้อ 10 เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้บรกิารให้ช าระค่าใช้จ่ายในการจัดประชารฐัสวสัดิการ  ผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ  ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบรายการและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ   
แห่งรัฐให้ถูกต้อง  แล้วให้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข้อ  ๘  เพ่ือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ   
ผู้ให้บริการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานหรือร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   ตามโครงการ   
ประชารัฐสวัสดิการ 

ข้อ 11 เมื่อด าเนินการจ่ายเงินตามข้อ  ๑0  แล้วเสร็จ  ให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินกับ
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากระบบของผู้ให้บริการให้ถูกต้องตรงกัน  และให้ใช้
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  เป็นหลักฐานการจ่ายเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

ข้อ 12 ให้มีหนังสือแจ้งผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ที่ได้จากระบบของผู้ให้บริการส่งให้ส านักงานเป็นรายเดือน  เพ่ือเก็บรักษาไว้ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

หมวด  ๓ 
ส านักงาน 

 
 

ข้อ 13 ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารที่กองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟู  และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งหนึ่งบัญชี  ชื่อบัญชี  “ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภทและการด าเนินงานและ
บริหารกองทุน”  เพื่อรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  ตามข้อ  ๕  (๒) 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงิน
ของกองทุนจากบัญชี  “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ๒”  และบัญชี
“ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนภาวะล าบากทุกประเภทและ   
การด าเนินงานและบริหารกองทุน”  ตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือตามแผนการด าเนินงานและประมาณการ   
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมีมติให้หน่วยงานใดด าเนินการสนับสนุนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชารัฐสวัสดิการ  ให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินของกองทุนจากบัญชี   “กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  2”  ไปบัญชีของหน่วยงานนั้น ๆ  และให้หน่วยงานนั้น ๆ  
ด าเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ 15 การจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของ 
เอกชน  มูลนิธิ  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักงานเบิกเงิน 
จากบัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข้อ  ๑3  เพ่ือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของหน่วยงานของเอกชน  มูลนิธิ  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นเจ้าของโครงการ 

ข้อ 16 เมื่อด าเนินการจ่ายเงินตามข้อ  ๑5  แล้วเสร็จ  ให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินกับ
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกัน  และให้ใช้  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  เป็นหลักฐานการจ่ายเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 

สันต ิ พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   

ปฏิบัติราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
ประธานกรรมการประชารัฐสวัสดกิารเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖


