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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรจัดตั้ งสถาบั นวัคซีนแห่งชาติขึ้ นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้ว ย
องค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ ง สถาบั น วั คซี น แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“วั ค ซี น ” หมายความว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากสิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์
หรือกระบวนการอื่นใด ที่นํามาใช้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ เพื่อป้องกัน รักษา หรือลด
ความรุนแรงของโรค
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“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
_______________
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “สวช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine Institute (Public Organization)”
เรียกโดยย่อว่า “NVI”
มาตรา ๖ ให้สถาบันมีท่ีตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) บริ หารจั ด การเพื่ อการบู ร ณาการและขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ
สําหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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(๕) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
(๖) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านวัคซีน และการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านวัคซีนของประเทศ
(๓) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๔) ก่ อตั้ งสิ ท ธิ หรื อทํ านิ ติ กรรมทุ กประเภทผู กพั น ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนทํ านิ ติ กรรมอื่ น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๖) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
_______________
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้ของสถาบัน
ในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
_______________
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์สูงทางด้านวัคซีน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข ด้านการบริหาร หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค
และผู้อาํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันโดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหาบุ คคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้งเป็น ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน
ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับ
นิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๖)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก
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๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุ ณวุฒิขึ้ นใหม่ ให้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระนั้ น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ ออก เพราะบกพร่ องต่อหน้ าที่ มีค วามประพฤติ เสื่อมเสีย หรื อหย่ อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรื อในกรณี ที่ ค ณะรั ฐมนตรี แ ต่ งตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ่ มขึ้ น ในระหว่ างที่ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่ ง แต่ งตั้ งไว้ แ ล้ ว ยั งมี ว าระอยู่ ในตํ าแหน่ ง ให้ ผู้ ได้ รั บแต่ งตั้ ง แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง หรื อเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
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๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของสถาบัน
(๓) ให้ความเห็ นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัต ราค่ าธรรมเนี ยม ค่ าบํ ารุง ค่าตอบแทน
หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๔) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๕) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการให้ ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาด้ า นวั ค ซี น และ
การดําเนินงานของสถาบัน
(๖) จั ด ตั้ งและยุ บเลิ ก สํ า นั ก งานสาขาของสถาบั น ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ นและเห็ น สมควร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาของสถาบันดังกล่าว
(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ควบคุมดู แลการดํ าเนินงานและการบริหารงานทั่ วไป ตลอดจนออกระเบีย บ ข้อบั งคั บ
ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคั ดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ ง การประเมิ นผลงาน การถอดถอนวินั ยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
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(ช) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๙) ให้ ความเห็ น ชอบรายงานประจํ าปี แ ละเสนอต่ อรั ฐ มนตรี เพื่ อปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๘) (ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุ มคณะกรรมการต้ องมี กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือไม่ อาจปฏิ บั ติหน้ าที่ ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ใดมีส่ ว นได้ เสีย โดยตรงหรือโดยอ้ อม
ในเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
และให้ที่ประชุมพิ จารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ นั้นสมควรจะอยู่ ในที่ประชุมหรือจะมีมติ
ในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสถาบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ
ที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์
ของสถาบั น ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เว้ น แต่ เป็ น ผู้ ซึ่ ง คณะกรรมการมอบหมายให้ เป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๖)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผู้อาํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
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มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของสถาบั น ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจํ าปี เกี่ยวกั บผลการดํ าเนิ นงานด้ านต่ าง ๆ ของสถาบันรวมทั้ งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่ งตั้ ง รองผู้ อํ านวยการหรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ านวยการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ย วกั บการดําเนิน งานของสถาบัน โดยไม่ ขัดหรือแย้งกั บกฎหมาย มติ ของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิ จการที่ เกี่ ย วกั บบุ ค คลภายนอก ให้ ผู้ อํ า นวยการเป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็ นผู้กํ าหนดอั ตราเงิน เดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น ของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
_______________
มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ ป รึ ก ษาหรื อผู้ เชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ่ึ ง สถาบั น จ้ า งให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ น ที่ ปรึ กษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิ นผลงานตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
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(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่ อประโยชน์ ใ นการบริ หารงานของสถาบั น รั ฐมนตรี อาจขอให้ ข้ าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์ การมหาชนอื่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ มาปฏิ บั ติ ง านเป็ น เจ้ าหน้ าที่ หรื อ ลู ก จ้ างของสถาบั น
เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทําไว้
ในการอนุมัติ
ในกรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐได้ รั บอนุ มั ติ ให้ มาปฏิ บั ติ งานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ หรื อลู กจ้ างของสถาบั น
เป็ นการชั่ วคราวตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ าเป็ น การได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกจากราชการหรื อ ออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง
มีสิ ท ธิ ได้ รั บการบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ดํ ารงตํ าแหน่ งและรั บเงิน เดื อนในส่วนราชการหรื อหน่ ว ยงานเดิ ม
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
_______________
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน
สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น
มาตรา ๓๖ ให้ สถาบั นทํ ารายงานประจําปี เสนอรั ฐมนตรีทุ กสิ้น ปี งบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและปรั บปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ งานของสถาบั น
ให้ มี ประสิ ท ธิ ภาพ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ สร้ างความรั บผิ ด ชอบและความเชื่ อถื อแก่ สาธารณชนในกิ จการ
ของสถาบัน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
วัต ถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ ได้ จัด ทําไว้ ให้ สถาบัน จัด ให้ มีการประเมิ นผลการดําเนิ นงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล
ที่เป็ นกลางและมี ความเชี่ยวชาญในด้านการประเมิ นผลการดําเนิ นงาน โดยมี การคั ดเลื อกหรือแต่ งตั้ ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
ให้ สถาบั น รายงานผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานต่ อรั ฐ มนตรี แ ละคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมวด ๖
การกํากับดูแล
_______________
มาตรา ๓๘ ให้ รัฐมนตรีมี อํานาจหน้ าที่ กํากั บดู แลการดําเนิ น กิจการของสถาบัน ให้เป็น ไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาลและมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน
หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
_______________
มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่
กิจการ ทรัพ ย์ สิน สิ ทธิ หนี้ และงบประมาณของหน่ ว ยงานภายในของกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะในส่วนที่ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจํานวนสามคน เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ มแรก ในระหว่ า งที่ ยั งไม่ มี ผู้ อํ านวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี้
ให้ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่อธิบดีกรมควบคุมโรคแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการเป็นการชั่วคราว
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๒ ข้าราชการ พนั กงานราชการ หรื อลูกจ้ างของกรมควบคุมโรคที่ ปฏิ บั ติงาน
ในสถาบั นวัคซีนแห่งชาติซึ่ งจัด ตั้งขึ้ นตามคําสั่งกรมควบคุ มโรค ที่ ๒๖๖/๒๕๕๐ เรื่ อง ตั้งสํานั กงาน
คณะกรรมการวั คซีน แห่ งชาติ เป็ น การภายใน สังกั ด กรมควบคุ มโรค ลงวั น ที่ ๒๑ มี นาคม ๒๕๕๐
ประกอบกับคําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๒๔๓/๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นการภายใน
สังกัดกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสิทธิขอเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสถาบัน
ข้าราชการ พนั กงานราชการ หรื อลู กจ้ างตามวรรคหนึ่ งซึ่ งสมัครใจเปลี่ ยนไปเป็ นเจ้าหน้ าที่
หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใด ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง
คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ่งจะต้องพิจารณา
ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างและอัตรากํ าลั งของสถาบั นที่ จะมีขึ้ นด้วย และจะต้องได้ รับเงิ นเดื อน ค่ าจ้ าง
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้ างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว ทั้งนี้ โดยผู้นั้น ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมิน ผลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผล
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมควบคุมโรค
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
ประสงค์ จะให้นั บเวลาการทํางานในขณะที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานราชการ หรื อลู กจ้างต่ อเนื่ องกั บ
เวลาการทํ างานของเจ้ าหน้ า ที่ หรื อ ลู ก จ้ างของสถาบั น ตามพระราชกฤษฎี กานี้ ให้ มี สิ ท ธิ กระทํ า ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
มาตรา ๔๔ ในระหว่างที่ยั งไม่มีระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสถาบั น
ตามพระราชกฤษฎี กานี้ ให้ นํ า ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อข้ อกํ าหนดของกรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุขที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันสถานพยาบาลต่าง ๆ มีการใช้วัคซีน
เพื่อใช้ในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางโดยการนําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ยังไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน เพื่อให้มีเพียงพอที่จะใช้
ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งทําหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูล
และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
บุ คลากรด้ านวั คซี น สมควรมี หน่ วยงานกลางด้ านวั คซี นที่ มี ความเป็ นอิ สระและคล่ องตั วในการดํ าเนิ นงาน
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

