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พระราชบัญญัต ิ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                         

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปท่ี ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
  
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

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

กฎหมายวาดวยยาสูบ 
“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความวา การใด ๆ ท่ีมุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคล

มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และ
สิ่งแวดลอมท่ีจะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

หมวด ๑ 
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การจัดตั้งกองทุน 
                         

  
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ” 
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบาย

สุขภาพแหงชาติ 
(๒) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ

สารหรือสิ่งอื่นท่ีทําลายสุขภาพ และสรางความเช่ือในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก
ระดับ 

(๓) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นท่ีทําลาย
สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมี
การประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ
องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๖) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะท่ีเปน
สื่อเพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภค
สุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นท่ีทําลายสุขภาพ 

  
มาตรา ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 
(๑) เงินบํารุงกองทุนท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๑๑ 
(๒) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับและโอนมาตามมาตรา ๔๓ 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมท้ังจากตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน 
  
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ท้ังน้ี ผูจัดการ เจาหนาท่ี และลูกจางของ
กองทุนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

  
มาตรา ๘ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่น

ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๙ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๔) เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึงโทษภัย

ของการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นท่ีทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจน
เผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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(๕) กระทําการอ่ืนใดบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเกี่ยวเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

  
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปน
รายไดของแผนดิน 

  
มาตรา ๑๑ ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีท่ีเก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง หากมีเศษของ
หน่ึงสตางคใหปดท้ิง 

  
  
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน 
(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุง

กองทุน เพื่อนําสงเปนรายไดของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงกองทุนใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของ
ภาษี 

  
มาตรา ๑๓ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวย

ยาสูบ มีหนาท่ีสงเงินบํารุงกองทุนตามอัตราท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๑ พรอมกับการชําระภาษีตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

  
มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวา

ดวยยาสูบไดรับการยกเวนหรือคืนภาษี ใหไดรับการยกเวนหรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

  
มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีสงเงินบํารุงกองทุนไมสงเงินบํารุงกองทุนหรือสง

ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสง นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินท่ี
ไมสงหรือสงภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดหรือจํานวนเงินท่ีสงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบ
กําหนดสงจนถึงวันท่ีสงเงินบํารุงกองทุน แตเงินเพิ่มท่ีคํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุง
กองทุนและใหถือวาเงินเพิ่มน้ีเปนเงินบํารุงกองทุนดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน 
  
มาตรา ๑๖ ใหกองทุนมีอํานาจจายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกําหนด เปนคาใชจายดังตอไปน้ี 
(๑) คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) คาใชจายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ 
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  

หมวด ๒ 
การบริหารกจิการของกองทุน 
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มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณวุฒิตาม (๕) เปนรอง

ประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจาก
ผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การ
สื่อสารมวลชน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่ง
ในจํานวนน้ีจะตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง 

ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาท่ีของ
กองทุนเปนผูชวยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๑๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูมีพฤติกรรมท่ีขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕ 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับกองทุน หรือในกิจการท่ีขัดหรือ

แยงกับวัตถุประสงคของกองทุน หรือไดรับประโยชนในกิจการท่ีขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ
กองทุน ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูดําเนินกิจการอันเปน
สาธารณประโยชนและมิไดแสวงหากําไร 

  
มาตรา ๑๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน 
และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
  
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๘ 
  
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการให

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา ๕ อํานาจหนาท่ีเชนวาน้ีใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของกองทุน 
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป แผนการเงินและงบประมาณ

ประจําปของสํานักงาน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินท่ีจะใหการสนับสนุนกิจกรรมในดาน

ตาง ๆ 
(๔) ระดมการจัดหาทุน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบ

หรือขอบังคับของกองทุนในเรื่องดังตอไปน้ี 
(ก) การจัดแบงสวนงานภายในของสํานักงานกองทุน และขอบเขตหนาท่ี

ของสวนงานดังกลาว 
(ข) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ และหลักเกณฑการสรรหา

ผูจัดการ 
(ค) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของเจาหนาท่ีและ

ลูกจางของกองทุน 
(ง) กําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืนของเจาหนาท่ีและลูกจางของ

กองทุน 
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ

ทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาท่ีและ
ลูกจางของกองทุน รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของกองทุน 
รวมท้ังการบัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาท่ีและลูกจางของ
กองทุน 

(ซ) ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ตรวจสอบภายใน 

(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

(๗) กระทําการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
  
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนที่หน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการคน
ท่ีหน่ึงไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานใน
ท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการท้ังสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการปฏิบัติหนาท่ี กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องท่ี
คณะกรรมการพิจารณา ใหกรรมการผูน้ันแจงใหท่ีประชุมทราบและใหท่ีประชุมพิจารณาวา
กรรมการผูน้ันสมควรจะอยูในท่ีประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องน้ันไดหรือไม ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

  
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญให

เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๔ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบ้ีย

ประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  
มาตรา ๒๕ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง 
ผูจัดการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา และตองเปนผูท่ีมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
(๓) เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

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

หรือ (๗) 
  
มาตรา ๒๖ ผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

แตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ ในวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหมดวย แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

  
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูจัดการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา 

๒๕ 
มติของคณะกรรมการใหผูจัดการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู ไมนับรวมผูจัดการ 
  
มาตรา ๒๘ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของ

กองทุน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมท้ังเสนอ

เปาหมาย แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และแผนการเงินและ
งบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 

(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับ 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๒๙ ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ

กองทุน 
ในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน เพื่อการน้ี

ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับ
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน

อื่นของผูจัดการ 
  
มาตรา ๓๑ เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ

กองทุน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจท่ี

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

หรือ (๗) 
  
มาตรา ๓๒ เจาหนาท่ีหรือลูกจางของกองทุนพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ถูกใหออกเพราะไมผานการประเมินผลงาน 
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัย 
กรณีตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
  
มาตรา ๓๓ การบัญชีของกองทุนให จัดทําตามหลักสากลตามแบบและ

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๓๔ กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยป
ละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีเจาหนาท่ีของกองทุนทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ
ภายในและใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๓๕ ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล 

และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ี

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห
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วาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลว
ทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการน้ี ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของกองทุน สอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุน และ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน 

  
มาตรา ๓๖ ใหกองทุนทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี รายงานน้ีใหกลาวถึง
ผลงานของกองทุนในปท่ีลวงมาแลว พรอมท้ังงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี 

  
หมวด ๓ 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
                         

  
มาตรา ๓๗ ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ด

คน ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดย
การเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานการเงิน การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งในจํานวนน้ีจะตองเปนผูมี
ความเช่ียวชาญดานการประเมินผลจํานวนไมนอยกวาสองคน 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเปนเลขานุการ 
ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับ

กับกรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในทุกรอบป 
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
ได 

  
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการประเมินผล

อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือมอบหมาย
ใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดไดตามท่ีเห็นสมควร 

ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

  
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
                         

  
มาตรา ๔๐ ผูมีหนาท่ีสงเงินบํารุงกองทุนผูใดไมสงเงินบํารุงกองทุน หรือสงเงิน

บํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับต้ังแตหา
เทาถึงยี่สิบเทาของเงินบํารุงกองทุนท่ีจะตองนําสง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  
มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปน

นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
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บุคคลนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําน้ันไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 

  
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู

ท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ มาใชบังคับการ
เปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 

  
บทเฉพาะกาล 

                         
  

มาตรา ๔๓ เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา 

ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน เงินงบประมาณ รายได และ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเปนของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๔๔ ใหผูจัดการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูจัดการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตองไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 

๑๗ (๑) (๒) และ (๔) และใหผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการตามมาตรา ๔๔ เปนกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ในการดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ใหกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบันน้ี การ
บริการดานสาธารณสุขไดมุงท่ีจะโนมนําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแต
ในเบ้ืองตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และ
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สรางความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคสุราและยาสูบหรือสารอื่นท่ีทําลายสุขภาพ 
หรือจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีไมถูกตอง ดังน้ัน เพื่อท่ีจะใหมีเงินทุนมาดําเนินการดังกลาว 
สมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพขึ้น โดยเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาท่ีเสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ เพื่อใชในการสนับสนุน รณรงค และช้ีชวนให
ประชาชนสรางเสริมสุขภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 

๒๕๔๔ ใหแกไขคําวา“ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ผูแทนกระทรวง
แรงงาน” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจ
ใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแลว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ให
สอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะน้ัน เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไม
ตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวน
ราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการใน
คณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม
รวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 


