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พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๕๐

หลักการและเหตุผล

โดยที่ปัจจุบันกลไกการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศไทยยังขาด
ความเป็นเอกภาพ ขาดความต่อเนือ่ งในการบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านวัคซีน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารวิจยั
การพัฒนาการผลิต การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับ
การใช้วคั ซีนเพือ่ สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคให้แก่ประชาชนและสัตว์ทเี่ ป็นพาหะน�ำโรค
สูค่ น ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น สมควรก�ำหนดให้มีกลไกที่เป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ให้มีการวิจยั การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และ
การกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการที่ก�ำหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ มีองค์กรและคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนให้อยู่
ในเขตจ�ำกัด ให้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือหมดไปจากประเทศไทย อันจะน�ำไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง
และความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการก�ำหนดโทษอาญาเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำ�คัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“วัคซีน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือที่ได้จาก
การสังเคราะห์หรือกระบวนการอืน่ ใด ทีน่ ำ� มาใช้กระตุน้ หรือสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ทั้งในคนและสัตว์
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“ความมัน่ คงด้านวัคซีน” หมายความว่า การเข้าถึงวัคซีนอย่างทัว่ ถึงและ
เป็นธรรม การด�ำเนินการให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค เพือ่ การมีสขุ ภาพ
ที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผูเ้ ชีย่ วชาญ” หมายความว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามกฎหมายนี้ และให้มี
อ�ำนาจออกประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้ ซึง่ ประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๓) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๔)
๓.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น รองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน ๑๐ คน ได้แก่ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จุ ล นิิ ติ
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(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ซึง่ คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูง
เป็นทีป่ ระจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการแพทย์ ด้านการวิจยั
และนวัตกรรม ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านเภสัชกรรม ด้านวัคซีน
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้
ทั้ ง นี้ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้
ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๕)
๓.๒) หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น
แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน
หรือการให้ความร่วมมือเพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ
การจัดหา และการกระจายวัคซีน รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นโยบายเชิงรุกเพือ่ การวิจยั การผลิต
การจ�ำหน่าย และการกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือการจ�ำหน่ายวัคซีนให้แก่
องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเป็นประเทศคู่ค้า
(๔) ก� ำ หนดกรอบงบประมาณส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น การตาม
นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น แห่ ง ชาติ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
อันเกิดจากการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานด้านวัคซีน
(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๗) กระท�ำการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นหรือต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็น
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการหรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๐)
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(๘) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๑๑)
๓.๓) อ�ำนาจในการออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ
หรือให้ส่งค�ำชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐานหรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๑๓)
๔) ความมั่นคงด้านวัคซีน (หมวด ๒, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘)
๔.๑) สาระส� ำ คั ญ ของนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพือ่ ประโยชน์ของความมัน่ คงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการสนับสนุน การวิจยั การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ
การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีน
ให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้
วัคซีนเพือ่ การป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์
และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศในด้านวัคซีน โดยการจัดท�ำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น
กฎหมายให้คำ� นึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัคซีน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย (มาตรา ๑๕)
๔.๒) การขอความร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
เพือ่ ให้การวิจยั การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีน เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น แห่ ง ชาติ คณะกรรมการอาจขอ
ความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน ให้ดำ� เนินการหรือสนับสนุนการวิจยั การพัฒนา หรือการผลิต
วัคซีนตามสมควร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด (มาตรา ๑๖)
๔.๓) สิทธิประโยชน์ของผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุม
คุณภาพ ผูบ้ ริหารจัดการ ผูจ้ ดั หาผูก้ ระจาย หรือผูใ้ ห้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ ผูว้ จิ ยั ผูพ้ ฒ
ั นา ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกันและควบคุมคุณภาพ
ผูบ้ ริหารจัดการ ผูจ้ ดั หา ผูก้ ระจาย หรือผูใ้ ห้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
จุ ล นิิ ติ
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(๑) ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุม
คุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน
(๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ก�ำหนดให้การ
วิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ
การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ต้ อ งด� ำ เนิ น การหรื อ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มอั น เป็ น ภาระที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ
เกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการให้มี
การลดภาระดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๗)
๔.๔) อ�ำนาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศของรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ�ำเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพือ่ ป้องกันควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพือ่ ความมัน่ คงของ
ประเทศ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำ� นาจประกาศก�ำหนด
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่ก�ำหนด
(๒) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศ
(๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน
(๔) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน
หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�ำเป็น
ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้ทันต่อ
สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว กฎหมายก� ำ หนดให้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศไปก่ อ น
แล้วด�ำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน ๓ วันท�ำการ
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การภายในเวลาที่ ก� ำ หนด หรื อ คณะกรรมการไม่ ใ ห้
ความเห็นชอบให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สถาบันแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�ำเป็นสิ้นสุดลงแล้ว
กฎหมายก�ำหนดให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศนั้น (มาตรา ๑๘)
๕) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (หมวด ๓, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)
๕.๑) การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายให้จัดตั้งสถาบันขึ้น เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ”
มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลและเป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัตค
ิ วามมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณและกฎหมายอืน่ โดยกิจการของสถาบันไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายดังกล่าว (มาตรา ๑๙)
โดยให้สถาบันมีท่ีตั้งของส�ำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
ในจังหวัดอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด แต่ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการ
บริหารสถาบันโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจตัง้ ส�ำนักงานสาขาได้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๐)
๕.๒) วัตถุประสงค์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้สถาบันเป็นหน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไรเป็นหลัก
และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�ำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา
การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับที่จะใช้
ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๓) บริหารจัดการเพือ่ การบูรณาการและขับเคลือ่ นการด�ำเนินการ
ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการเกี่ยวกับวัคซีน
(๕) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรูเ้ ชิงบูรณาการ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกีย่ วกับวัคซีน เพื่อให้
บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านวัคซีน
(๖) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หรื อ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารฝึ ก อบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ (มาตรา ๒๑)
๕.๓) หน้าที่และอ�ำนาจของส�ำนักงานเลขานุการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ ๕.๒) ให้ ส ถาบั น เป็ น
ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และ
คณะอนุกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
จุ ล นิิ ติ
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(๑) จัดท�ำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ และประสานงานติดตาม และประเมินผล เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว รวมทัง้ จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินการ
เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�ำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา
การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับที่จะใช้
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉกุ เฉินและจัดให้มที นุ การวิจยั และทุนอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการดังกล่าว
(๓) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูล
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการด้านวัคซีนของประเทศ
(๔) สนับสนุนการเพิม่ สมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน
และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับและการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้วทิ ยาการและเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนของประเทศอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม และจัดให้มีทุนการศึกษาส�ำหรับ
บุคลากรดังกล่าว
(๖) ก่อตั้งสิทธิ ท�ำนิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการ
ของสถาบัน ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
(๗) ท�ำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) จัดตัง้ นิตบิ คุ คลหรือเข้าร่วมทุนกับนิตบิ คุ คลอืน่ ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(๙) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(๑๐) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ
ในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
บริหารสถาบันก�ำหนด
(๑๑) กระท�ำการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นหรือต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของสถาบัน หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน
หรื อ คณะอนุ ก รรมการมอบหมาย หรื อ ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่
และอ�ำนาจของสถาบัน (มาตรา ๒๒)
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๕.๔) ทุนและทรัพย์สินของสถาบัน
กฎหมายก�ำหนดให้ทนุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งการรับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องไม่กระท�ำ
ในลักษณะที่ท�ำให้สถาบันขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้
จากการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการด�ำเนินกิจการของสถาบัน
(มาตรา ๒๓)
ทั้งนี้ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน แต่ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น อาจน� ำรายได้ ข องสถาบั น ในจ� ำ นวนที่ เ ห็ น
สมควรน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยทรัพย์สนิ ของสถาบันไม่อยูใ่ นความรับผิด
แห่งการบังคับคดี บุคคลใดจะยกอายุความขึน้ เป็นข้อต่อสูก้ บั สถาบันในเรือ่ งทรัพย์สนิ
ของสถาบันมิได้ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)
๖) การบริหารและการด�ำเนินการ (หมวด ๔, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๒)
๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ
ในการด�ำเนินกิจการของสถาบัน ให้มี “คณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
มีผลงาน และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน ด้านการบริหาร
ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน ๔ คน ได้แก่ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน ๖ คน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง้ จากผู้มีความรู้ มีผลงานและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย
จุ ล นิิ ติ
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ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ ด้านการสัตวแพทย์ ด้านเทคโนโลยี
ชี ว ภาพ ด้ า นพยาบาล ด้ า นเภสั ช กรรม ด้ า นวั ค ซี น หรื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ทั้ ง นี้ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้
ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๒๗)
๖.๒) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการด�ำเนินการของสถาบันเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ หน้าที่และอ�ำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และ
อนุมตั แิ ผนการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสถาบัน
(๒) ออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัด
แบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจของส่วนงานดังกล่าว
(๔) ออกระเบียบเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การก�ำหนดต�ำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อนื่
ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง
การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน การบัญชีและการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
เป็นสูญ
(๖) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการก�ำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
(๗) ออกระเบียบเกีย่ วกับการสรรหา การแต่งตัง้ การประเมินผล และ
การถอดถอนผูอ้ ำ� นวยการและการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการและการมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๘) กระท�ำการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นหรือต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของสถาบัน หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๒๘)
(๙) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๒๙)
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๖.๓) อ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งมีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง
เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยค�ำหรือให้สง่ ค�ำชีแ้ จง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือ
วัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๓๐)
๖.๔) ผู้อ�ำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๖.๔.๑) ที่มาของผู้อ�ำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้สถาบันมีผอู้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
การบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบัน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ซึ่งสถาบันอาจมีรองผู้อ�ำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการซึ่งแต่งตั้ง
จากเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างเป็นผูร้ บั ผิดชอบการบริหารงานของสถาบันและท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบันแทนผู้อ�ำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามจ� ำ นวนที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ก� ำ หนด โดยกฎหมายก� ำ หนด
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอน
ผูอ้ ำ� นวยการได้ (มาตรา ๓๒)
ทั้งนี้ ให้ผู้อ�ำนวยการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (มาตรา ๓๔)
๖.๔.๒) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสถาบันโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ หรือ
นโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๒) จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน
และงบประมาณของสถาบันเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่ อนุมตั ิ
(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน
การงบประมาณ และการบริหารด้านอื่นของสถาบัน ตามระเบียบหรือประกาศ
ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินการของสถาบันเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ�ำนาจของสถาบัน โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
(๕) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบันมอบหมาย (มาตรา ๓๖)
ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก
กฎหมายก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการของสถาบัน
เพื่อการนี้ผู้อ�ำนวยการจะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
จุ ล นิิ ติ
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แต่ตอ้ งเป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนด โดยนิตกิ รรมใด
ทีผ่ อู้ ำ� นวยการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากผูอ้ ำ� นวยการกระท�ำโดยฝ่าฝืนระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนดย่อมไม่ผกู พันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะให้สัตยาบัน (มาตรา ๓๗)
๖.๕) ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน
กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมี ๓ ประเภท คือ
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มาปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น เป็ น
การชั่วคราว โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และ
มีข้อตกลงที่ท�ำไว้ในการอนุมัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๙)
๗) การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน (หมวด ๕,
มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๖)
๗.๑) การบัญชี และการตรวจสอบของสถาบัน
การบัญชีของสถาบัน กฎหมายก�ำหนดให้จัดท�ำตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ส� ำ หรั บ การตรวจสอบภายในนั้ น กฎหมายก� ำ หนดให้ มี
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและ
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนด (มาตรา ๔๓)
นอกจากนี้ กฎหมายยังก�ำหนดให้สถาบันจัดท�ำงบดุล งบการเงิน
และบัญชีท�ำการส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
และในทุกรอบปี โดยให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละประเมิ น ผลการใช้ จ ่ า ยเงิ น และ
ทรัพ ย์สินของสถาบัน โดยให้ ส ถาบั น ท�ำ รายงานประจ� ำ ปี เ สนอรั ฐ มนตรี
ทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว
บัญชีท�ำการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารสถาบัน โครงการ และแผนงานทีจ่ ะจัดท�ำในภายหน้า
(มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)
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๗.๒) การประเมินผลงานของสถาบัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง าน
ของสถาบั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ
และความเชื่ อ ถื อ แก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด� ำ เนิ น การของสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท�ำไว้ กฎหมายก�ำหนดให้สถาบัน
จัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนินการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
สถาบันก�ำหนด แต่ต้องไม่นานกว่า ๓ ปี ส�ำหรับการประเมินผลการด�ำเนินการ
ดังกล่าว ให้จัดท�ำโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด�ำเนินการ โดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตัง้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนด
ทัง้ นี้ การประเมินผลการด�ำเนินการของสถาบันดังกล่าว จะต้อง
แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้าน
การพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารสถาบันจะได้
ก� ำ หนดเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ� ำ เป็ น คณะกรรมการ
บริ ห ารสถาบั น จะจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การเป็ น ครั้ ง คราว
ด้วยก็ได้ โดยให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการด�ำเนินการต่อรัฐมนตรี
คณะกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย (มาตรา ๔๖)
๘) การก�ำกับดูแล (หมวด ๖, มาตรา ๔๗)
ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ�ำนาจก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจสั่งให้สถาบันชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น ท�ำรายงาน หรือยับยั้งการกระท�ำของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการด�ำเนินการของสถาบันได้
๙) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๗, มาตรา ๔๘)
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ (ข้อ ๔.๔)
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔)
๑๐.๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) (๒) และ (๓) และให้ผู้อ�ำนวยการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตามกฎหมายนี้
จุ ล นิิ ติ
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามข้อ ๓.๑) (๔) ซึง่ ต้อง
ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่กฎหมายนีใ้ ช้บงั คับ กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(มาตรา ๔๙)
๑๐.๒) ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ ต ามกฎหมายนี้ ไ ปจนครบวาระตามพระราชกฤษฎี ก า
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการนับวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑)
(๑) และ (๓) ให้นับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๕๐)
๑๐.๓) ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการ เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษา ผู ้ เชี่ ย วชาญ
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็นการชัว่ คราวตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบัน
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายนี้ โดยให้ผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราว
ดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งและได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ตามต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมที่ด�ำรงต�ำแหน่งและได้รับอยู่
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ถือว่าเวลาท�ำงานของบุคคลดังกล่าว
เป็นเวลาท�ำงานติดต่อกันกับเวลาท�ำงานในสถาบันนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ (มาตรา ๕๑)
๑๐.๔) การนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้อ�ำนวยการตามข้อ ๖.๔.๑)
ให้นบั วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผูอ้ ำ� นวยการซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูต่ ามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ำรง
ต�ำแหน่งตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๕๒)
๑๐.๕) เมื่ อ กฎหมายนี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขับเคลือ่ นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอันยกเลิก และให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สนิ
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สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีอยู่ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปเป็นของสถาบันตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๕๓)
๑๐.๖) บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและแผนแม่บทด้านวัคซีนที่ออกตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ กล่าวคือ ในวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้
จนกว่ า จะมีระเบียบ ประกาศ หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ ทีอ่ อกตามกฎหมายนีใ้ ช้บงั คับ
ทัง้ นี้ กฎหมายก�ำหนดให้ดำ� เนินการออกระเบียบและประกาศให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๕๔)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ
มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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