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พระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกลาฯ ใหประกาศวา

มีพระบรมราชโองการโปรด

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔”

“พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
“ยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ
“ภาษี” หมายความวา ภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและคาแสตมปยาสูบตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบ
“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความวา การใด ๆ ที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคล
มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม
โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม
และ
สิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
“คณะกรรมการประเมินผล”
หมายความวา
คณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
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การจัดตั้งกองทุน
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา

“กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ”

ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบาย
สุขภาพแหงชาติ
(๒) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ
สารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก
ระดับ
(๓) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย
สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมี
การประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ
องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เปน
สื่อเพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภค
สุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ
มาตรา ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑
(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา ๔๓
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น
รวมทั้งจากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูจัดการ เจาหนาที่ และลูกจางของ
กองทุนตอ งได รั บ ประโยชน ตอบแทนไมนอ ยกวา ที่กํ า หนดไวในกฎหมายว า ดว ยการคุม ครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๘ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หรือในจังหวัดอื่น

มาตรา ๙ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึงโทษภัย
ของการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจน
เผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๕)
กระทําการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนส วนราชการ
หรื อ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปน
รายไดของแผนดิน
มาตรา ๑๑ ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ
ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของ
หนึ่งสตางคใหปดทิ้ง
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน
(๑)
ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุง
กองทุน เพื่อนําสงเปนรายไดของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
(๒) เงินบํารุงกองทุนใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของ
ภาษี
มาตรา ๑๓ ใหผูมีห นา ที่ เสี ย ภาษีต ามกฎหมายว า ด ว ยสุ ร าและกฎหมายว า ด ว ย
ยาสูบ มีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๑ พรอมกับการชําระภาษีตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวา
ดวยยาสูบไดรับการยกเวนหรือคืนภาษี ใหไดรับการยกเวนหรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนไมสงเงินบํารุงกองทุนหรือสง
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนด หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่
ไมสงหรือสงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่สงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบ
กําหนดสงจนถึงวันที่สงเงินบํารุงกองทุน
แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุง
กองทุนและใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินบํารุงกองทุนดวย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
มาตรา ๑๖ ใหกองทุนมีอํานาจจายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด เปนคาใชจายดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน
(๒) คาใชจายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การบริหารกิจการของกองทุน
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มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณวุฒิตาม (๕) เปนรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผู แ ทนกระทรวงคมนาคม
ผู แ ทนกระทรวงมหาดไทย ผู แ ทนกระทรวงแรงงาน* ผู แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจาก
ผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการสรางเสริมสุขภาพ
การพัฒนาชุมชน การ
สื่อสารมวลชน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้จะตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่ของ
กองทุนเปนผูชวยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๘ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีพฤติกรรมที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือ
แยงกับวัตถุประสงคของกองทุน หรือไดรับประโยชนในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ
กองทุ น ทั้ ง นี้
ไม ว า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม
เว น แต เ ป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การอั น เป น
สาธารณประโยชนและมิไดแสวงหากําไร
มาตรา ๑๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหน งกอนวาระ
ใหมีการแตงตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน
และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง
หากยั งมิ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

5
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของกองทุน
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป แผนการเงินและงบประมาณ
ประจําปของสํานักงาน
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมในดาน
ตาง 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 การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และ
ลูกจางของกองทุน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ
และทรัพยสินของกองทุน
รวมทั้งการบัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจางของ
กองทุน
(ซ)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายใน
(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคน
ที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานใน
ที่ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา
ใหกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและใหที่ประชุมพิจารณาวา
กรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม
ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให
เปนที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ
และมี อํ านาจแต งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อพิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ย
ประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๕ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง
ผูจัดการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
กองทุน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๖ ผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕
ในวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหมดวย แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูจัดการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา
๒๕
มติของคณะกรรมการใหผูจัดการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู ไมนับรวมผูจัดการ
มาตรา ๒๘ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)
บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของ
กองทุน

(๒) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอ
เปาหมาย แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และแผนการเงินและ
งบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ
(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป
(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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มาตรา ๒๙ ผู จัดการตองรั บ ผิ ดชอบตอคณะกรรมการในการบริห ารกิ จการของ
กองทุน

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน เพื่อการนี้
ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่นของผูจัดการ
มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
กองทุน
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(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 การบั ญ ชี ข องกองทุ น ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยป
ละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีเจาหนาที่ของกองทุนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
ภายในและใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล
และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุก รอบป
ให สํา นั ก งานการตรวจเงิ นแผ นดิ นหรื อบุ ค คลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห
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วาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลว
ทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของกองทุน สอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน และ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน
มาตรา ๓๖ ใหกองทุนทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี รายงานนี้ใหกลาวถึง
ผลงานของกองทุนในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี
หมวด ๓
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
มาตรา ๓๗ ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ด
คน ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดย
การเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานการเงิน การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูมี
ความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวนไมนอยกวาสองคน
ใหคณะกรรมการประเมินผลแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนเลขานุการ
ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับ
กับกรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในทุกรอบป
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํ านาจเรียกเอกสารหรือ หลั กฐานที่เกี่ ย วข องกับ
กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
ได
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการประเมินผล
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมาย
ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่เห็นสมควร
ให นํ า มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔
มาใช บั ง คั บ กั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนผูใดไมสงเงินบํารุงกองทุน หรือสงเงิน
บํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหา
เทาถึงยี่สิบเทาของเงินบํารุงกองทุนที่จะตองนําสง หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
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บุคคลนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ มาใชบังคับการ
เปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๓ เมื่ อ ไดมีก ารจัดตั้ ง กองทุ นตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ให ถื อว า การ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา
ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ
รายได
และ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเปนของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ ใหผูจัด การสํ านักงานสนั บ สนุ นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา
๑๗ (๑) (๒) และ (๔) และใหผูป ฏิบัติ ห นาที่ ผูจัด การตามมาตรา ๔๔
เป นกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๑๗ (๓) และ (๕)
ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในการดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ การ
บริการดานสาธารณสุขไดมุงที่จะโนมนําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแต
ในเบื้องตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และ
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สรางความเข า ใจเกี่ ย วกับ อัน ตรายจากการบริ โภคสุ ร าและยาสู บ หรื อ สารอื่ น ที่ ทํา ลายสุ ข ภาพ
หรือจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อที่จะใหมีเงินทุนมาดําเนินการดังกลาว
สมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพขึ้น โดยเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ เพื่อใชในการสนับสนุน รณรงค และชี้ชวนให
ประชาชนสรางเสริมสุขภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ พ.ศ.
๒๕๔๔ ใหแกไขคําวา“ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ผูแทนกระทรวง
แรงงาน”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจ
ใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไม
ต อ งไปค น หาในกฎหมายโอนอํ า นาจหน า ที่ ว า ตามกฎหมายใดได มี ก ารโอนภารกิ จ ของส ว น
ราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว
โดยแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หน า ที่ ข องส ว นราชการให ต รงกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่
และเพิ่ ม ผู แ ทนส ว นราชการใน
คณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม
รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

