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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
“ยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
“ภาษี” หมายความวา ภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและคาแสตมปยาสูบตาม

กฎหมายวาดวยยาสูบ 
“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความวา การใด ๆ ที่มุงกระทําเพ่ือสรางเสริมให

บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และ
ส่ิงแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่
ดี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖/๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๔   ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 
   

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ” 
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบาย

สุขภาพแหงชาต ิ
(๒) สรางความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ

สารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ 
(๓) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลาย

สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมี

การประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ

องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เปน

ส่ือเพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา 
ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 

 
มาตรา ๖  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ 
(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา ๔๓ 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ
ดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน 
 
มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ทั้งนี้ ผูจัดการ เจาหนาที่ และ
ลูกจางของกองทุนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๘  ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่น

ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙  ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๔) เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพ่ือรณรงคใหประชาชนทราบถึงโทษภัย

ของการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจน
เผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๕) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

 
มาตรา ๑๐  กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปนรายได
ของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษี

ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของ
หนึ่งสตางคใหปดทิ้ง 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุง
กองทุน เพ่ือนําสงเปนรายไดของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงกองทุนใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของ
ภาษี 

 
มาตรา ๑๓  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวย

ยาสูบ มีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๑ พรอมกับการชําระภาษีตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวา

ดวยยาสูบไดรับการยกเวนหรือคืนภาษี ใหไดรับการยกเวนหรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนไมสงเงินบํารุงกองทุนหรือสง

ภายหลังระยะเวลาที่กําหนด หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ไม
สงหรือสงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่สงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบ
กําหนดสงจนถึงวันที่สงเงินบํารุงกองทุน แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงกองทุน
และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินบํารุงกองทุนดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 
มาตรา ๑๖  ใหกองทุนมีอํานาจจายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด เปนคาใชจายดังตอไปนี ้
(๑) คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) คาใชจายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ 
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

   
 

มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณวุฒิตาม (๕) เปนรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจาก
ผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การ
ส่ือสารมวลชน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้จะตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่ของ
กองทุนเปนผูชวยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูมีพฤติกรรมที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕ 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือ

แยงกับวัตถุประสงคของกองทุน หรือไดรับประโยชนในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ
กองทุน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
และมิไดแสวงหากําไร 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน 
และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ 
 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของกองทุน 
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป แผนการเงินและงบประมาณ

ประจําปของสํานักงาน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมใน

ดานตาง ๆ 
(๔) ระดมการจัดหาทุน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

หรือขอบังคับของกองทุนในเรื่องดังตอไปนี้ 
(ก) การจัดแบงสวนงานภายในของสํานักงานกองทุน และขอบเขตหนาที่

ของสวนงานดังกลาว 
(ข) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ และหลักเกณฑการสรรหา

ผูจัดการ 
(ค) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของเจาหนาที่และ

ลูกจางของกองทุน 
(ง) กําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางของ

กองทุน 
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ

ทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจาง
ของกองทุน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของกองทุน 
รวมทั้งการบัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจางของ
กองทุน 

(ซ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูตรวจสอบภายใน 

(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
 
มาตรา ๒๒  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคน
ที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา ใหกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและใหที่ประชุมพิจารณาวา
กรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให

เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๔  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับ

เบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง 
ผูจัดการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
(๓) เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

กองทุน 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 

หรือ (๗) 
 
มาตรา ๒๖  ผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีก

ได แตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ ในวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหมดวย แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูจัดการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา 

๒๕ 
มติของคณะกรรมการใหผูจัดการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู ไมนับรวมผูจัดการ 
 
มาตรา ๒๘  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของ

กองทุน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอ

เปาหมาย แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และแผนการเงินและ
งบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 

(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
กองทุน 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน เพ่ือการนี้
ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ

แทนอื่นของผูจัดการ 
 
มาตรา ๓๑  เจาหนาที่และลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

กองทุน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(๖) ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจที่

ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุน 
(๗) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 

หรือ (๗) 
 
มาตรา ๓๒  เจาหนาที่หรือลูกจางของกองทุนพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ถูกใหออกเพราะไมผานการประเมินผลงาน 
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัย 
กรณีตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 
มาตรา ๓๓  การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละ
ครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีเจาหนาที่ของกองทุนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
ภายในและใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล 

และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา
การใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา
บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของกองทุน สอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน และ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน 

 
มาตรา ๓๖  ใหกองทุนทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี รายงานนี้ใหกลาวถึง
ผลงานของกองทุนในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี 

 
หมวด ๓ 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
   

 
มาตรา ๓๗  ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน

เจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานการเงิน การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูมี
ความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวนไมนอยกวาสองคน 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนเลขานุการ 
ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช

บังคับกับกรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๘  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในทุกรอบ

ป 
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล
ได 

 
มาตรา  ๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ

ประเมินผลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่เห็นสมควร 

ใหนํามาตรา  ๒๒ และมาตรา  ๒๔ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๐  ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนผูใดไมสงเงินบํารุงกองทุน หรือสงเงิน

บํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาเทา
ถึงย่ีสิบเทาของเงินบํารุงกองทุนที่จะตองนําสง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 

 
มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามติหรอื

ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได  ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติ
เก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ มาใชบังคับการ
เปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา 

ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ รายได และ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปเปนของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๔  ใหผูจัดการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 

๑๗ (๑) (๒) และ (๔) และใหผูปฏิบัติหนาที่ผูจัดการตามมาตรา ๔๔ เปนกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในการดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ การ
บริการดานสาธารณสุขไดมุงที่จะโนมนําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแตใน
เบื้องตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคสุราและยาสูบ หรือสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ หรือจาก
พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไมถูกตอง ดังนั้น เพ่ือที่จะใหมีเงินทุนมาดําเนินการดังกลาว สมควร
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพขึ้น โดยเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ เพ่ือใชในการสนับสนุน รณรงค และช้ีชวนให
ประชาชนสรางเสริมสุขภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๔๔ ใหแกไขคําวา “ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ผูแทนกระทรวง
แรงงาน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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