บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มจี านวนเงินรายได้สูงสุดของกองทุนและให้นาเงินส่วนที่เกินส่งเป็นรายได้
ของแผ่ น ดิ น เพื่ อ น าไปใช้ ในการสนั บ สนุ น รณรงค์ และชี้ ช วนให้ ป ระชาชนสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
และให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งโดยอนุ มั ติ ของคณะรัฐมนตรี มี อ านาจปรั บ เพิ่ ม รายได้ สู งสุ ด
ของกองทุนตามอัตราเงินเฟ้อทุกสองปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนมีอานาจจ่ายเงินสาหรับการดาเนินงานของกองทุนและ
การท ากิ จ กรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ และให้ ค ณะกรรมการโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสาหรับการจ่ายเงินดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๖)
(๓) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ โดยปรั บ ลดจ านวนของ
คณะกรรมการ และแก้ไขให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง รวมทั้งเพิ่มเติมคุณวุฒิของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง
การมีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับกองทุนหรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐและไม่มีประโยชน์ส่วนตัว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ (๗))
(๕) กาหนดให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และห้ามมิให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอานาจกาหนดนโยบาย
การบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานประจาปีของกองทุน และให้ออกระเบียบหรือ
ข้อบั งคับ ในเรื่องการบริ ห ารและจั ดการการเงิน การบัญ ชี การพั ส ดุ และทรัพย์สิ นของกองทุ นให้
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่า ด้ ว ยการบริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น และออกระเบี ย บหรือ ข้ อ บั งคั บ ในเรื่อ ง
มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของกองทุน รวมทั้งให้มีอานาจ
แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยไม่จากัดเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓)
(๗) ก าหนดให้ ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนที่ออกจากไปแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๒/๑)
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมให้ การบัญชีของกองทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
กาหนดและสอดคล้องกับหลักสากล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓)
(๙) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประเมิ น ผล ให้ มี อ านาจ
ประเมิ น ผลนโยบายและแผนการด าเนิ น งานประจ าปี โ ดยครอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
มาตรา ๓๘ (๑) และ (๒))

-๒เหตุผล
เพื่ อ ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรกาหนดให้กองทุนมีจานวนเงินรายได้สูงสุดในระดับ
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ ค ณะกรรมการก าหนดโดยให้ มีค วามสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่าด้ ว ยเงิน ทุ น
หมุนเวียน และเพื่อให้องค์ประกอบ คุณสมบัติ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
และป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นได้ เสี ย รวมทั้ งได้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการ
ประเมินผลเพื่อให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจ
ดาเนิ น การทางวินั ย กับ เจ้ าหน้ าที่ และลู กจ้างของกองทุ นที่ ออกจากกองทุน ไปแล้ ว ได้ เพื่อป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
........................................
.........................................
.........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายว่าด้วยกองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้ กองทุ นมี อ านาจจั ดเก็ บเงิ นบ ารุ งกองทุ นจากผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยสุ ราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสู บ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสู บ และจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุน โดยให้ มีรายได้
สู งสุ ดปี งบประมาณละไม่ เกิ นสี่ พั นล้ านบาท และให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งโดยอนุ มั ติ ของ
คณะรั ฐมนตรีมีอานาจในการปรับเพิ่ มรายได้สู งสุ ดตามอัตราเงินเฟ้ อทุกสองปี เพื่ อให้ กองทุ นมีรายได้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยให้พิจารณาถึงของเขตการดาเนินงาน
และผลการประเมินการดาเนินงานของกองทุน
เงินบารุงของกองทุนตามวรรคหนึ่งส่วนที่เกินจากรายได้สูงสุดที่กาหนดไว้ ให้กองทุน
น าส่ ง เป็ น รายได้ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการสนั บ สนุ น รณรงค์ และชี้ ช วนให้ ป ระชาชน
สร้างเสริมสุขภาพ
ในการค านวณเงินบ ารุ งกองทุ นตามอั ตราที่ ก าหนดในวรรคหนึ่ ง หากมี เศษของหนึ่ งสตางค์
ให้ปัดทิ้ง”

-๒มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้กองทุนมีอานาจจ่ายเงินจากกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินงานของกองทุน
(๒) การทากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓ ) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งค ณ ะรั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ตาม (๕ )
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
(๕) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ ซึ่ งได้ รั บ การสรรหา
จากผู้ มีความรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ ด้านการสร้างเสริมสุ ขภาพ การเงินหรือการบั ญ ชี
การพั ฒ นาชุ ม ชน การสื่ อสารมวลชน การศึ กษา การกี ฬา ศิ ลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริ หาร
จานวนหกคน ซึ่งในจานวนนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกองทุนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับกองทุนหรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุ ประสงค์ ของกองทุ นหรื อได้รั บประโยชน์ ในกิจการที่ขั ดหรื อแย้งกั บวัตถุประสงค์ของกองทุ น ทั้ งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐและไม่มีประโยชน์ส่วนตัว”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี

-๓ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พ้ นจากต าแหน่ งก่อนวาระ ให้ มีการแต่ งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดาเนินกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานประจาปีของ
กองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ
(๓) ระดมการจัดหาทุน
(๔) ควบคุ มดู แลการด าเนิ นงานและการบริหารงานทั่ วไป ตลอดจนออกระเบี ยบหรื อ
ข้อบังคับของกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของกองทุน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้จัดการ
(ค) การก าหนดต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งของเจ้ าหน้ าที่ และลู กจ้ าง
ของกองทุน
(ง) กาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุน รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ฉ) การบริ หารและจัดการการเงิน การบัญชี การพั สดุ และทรัพย์สิ นของกองทุ น
รวมทั้งการจาหน่วยทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุน
(ซ) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบั ติหน้ าที่ ของผู้ ตรวจสอบ
ภายใน
(ฌ) ก าหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของคณะกรรมการ ผู้ จั ดการ เจ้ าหน้ าที่
และลูกจ้างของกองทุน
(๕) เสนอรายงานประจ าปี และความเห็ นต่ อรั ฐมนตรี เพื่ อปฏิ บั ติ การให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๖) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน”

-๔มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นามาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๒/๑ เจ้ าหน้ าที่ และลู กจ้างของกองทุ นผู้ใดมี กรณี ถูกกล่ าวหาเป็ นหนังสื อ
ว่ากระท าหรื อละเว้ นกระท าการใดที่ เป็ นความผิ ดวินั ย ถ้ าเป็ นการกล่ าวหาต่อผู้ บั งคั บบั ญชาของผู้ นั้ น
หรื อต่ อผู้ มี หน้ าที่ สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบ หรื อเป็ นการกล่ าวหา
โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้ น หรือมีกรณี ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็น
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกกองทุนไปแล้ว โดยมิใช่เพราะ
เหตุตาย ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและดาเนินการทางวินัยต่อไป
ได้ เสมื อนว่ าผู้ นั้ นยั งมิ ได้ ออกจากกองทุ น แต่ ทั้ งนี้ ต้ องด าเนิ นการสอบสวนภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวั น
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากกองทุน
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ งถ้ าผลการสอบสวนพิ จารณาปรากฏว่ าผู้ นั้ นกระท าผิ ดวิ นั ย
อย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นสนั บสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ การบั ญชีของกองทุ นให้ จัดท าตามหลั กเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการกาหนด
และสอดคล้องกับหลักสากล”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) การประเมินผลนโยบาย และกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานประจาปี
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนในด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนการดาเนินงาน รวมถึงการดาเนินงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด”ี
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
สนั บสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพตามพระราชบัญญั ตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

-๕มาตรา ๑๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ กองทุ นสนั บสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

