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หลักการและเหตุผล 
โดยที่ปัจจุบันกลไกการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศไทยยังขาด

ความเป็นเอกภาพ ขาดความต่อเนือ่งในการบรูณาการนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ด้านวัคซนี จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนินการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารวจิยั 
การพัฒนาการผลิต การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับ
การใช้วคัซนีเพือ่สร้างเสรมิภูมคิุม้กันโรคให้แก่ประชาชนและสตัว์ทีเ่ป็นพาหะน�าโรค
สู่คน ท้ังในสถานการณ์ปกตแิละในสถานการณ์ฉกุเฉนิ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น สมควรก�าหนดให้มีกลไกที่เป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ให้มีการวจิยั การพฒันา การผลติ การประกนั การควบคมุคุณภาพ การจดัหา และ 
การกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการที่ก�าหนดนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาต ิมอีงค์กรและคณะกรรมการบรหิาร
ซึ่งท�าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนให้อยู่
ในเขตจ�ากดั ให้น้อยทีส่ดุ หรอืหมดไปจากประเทศไทย อนัจะน�าไปสูก่ารพึง่ตนเอง
และความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการก�าหนดโทษอาญาเพื่อให้ 
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำาคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“วัคซีน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือท่ีได้จาก 
การสงัเคราะห์หรอืกระบวนการอ่ืนใด ทีน่�ามาใช้กระตุ้นหรอืสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค  
เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ทั้งในคนและสัตว์

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

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

08_83-96_��������������� ���-���62.indd   83 7/3/2562 BE   9:30 AM



พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

84จุ ล นิิ ติ

“ความม่ันคงด้านวัคซนี” หมายความว่า การเข้าถงึวัคซนีอย่างทัว่ถงึและ
เป็นธรรม การด�าเนินการให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ  
มคีวามปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพในการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค เพือ่การมสีขุภาพ
ที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผูเ้ชีย่วชาญ” หมายความว่า ผู้เชีย่วชาญของสถาบันวคัซนีแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

หรอืผูป้ฏบิตังิานอืน่ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรผู้ีรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ

๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)  
ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามกฎหมายนี ้และให้มี

อ�านาจออกประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ซึง่ประกาศน้ันเมือ่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๓) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๔) 
๓.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต”ิ 
ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน

กรรมการ
(๓) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๑๐ คน ได้แก่ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิและประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิจ�านวนไม่เกนิ ๑๐ คน ซึง่คณะรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูง
เป็นทีป่ระจกัษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลงั ด้านการแพทย์ ด้านการวจิยั
และนวัตกรรม ด้านการสตัวแพทย์ ด้านการสาธารณสขุ ด้านเภสชักรรม ด้านวคัซนี  
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม โดยกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ผู้ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 
เกินสองวาระไม่ได้

ทั้ง น้ี ให ้ผู ้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให ้
ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๕)  

๓.๒) หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน 

แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน 

หรือการให้ความร่วมมือเพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ 
การจัดหา และการกระจายวัคซีน รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคให้แก่
ประชาชน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

(๓) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใช้นโยบายเชงิรุกเพือ่การวจิยั การผลติ 
การจ�าหน่าย และการกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือการจ�าหน่ายวัคซีนให้แก่
องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเป็นประเทศคู่ค้า

(๔) ก�าหนดกรอบงบประมาณส�าหรับใช้ในการด�าเนินการตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี

(๕) เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
อันเกิดจากการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�า แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันการด�าเนินงานด้านวัคซีน

(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๗) กระท�าการอืน่ใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลนุโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวคัซีนแห่งชาต ิหรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น
หน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการหรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย (มาตรา ๑๐)
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(๘) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๑๑)  

๓.๓) อ�านาจในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียก
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า
หรือให้ส่งค�าชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐานหรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๑๓)  

๔) ความมั่นคงด้านวัคซีน (หมวด ๒, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘) 
๔.๑) สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพือ่ประโยชน์ของความมัน่คงด้านวคัซีน นโยบายและแผนยทุธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการสนบัสนนุ การวจัิย การพัฒนา การผลติ การประกัน การควบคมุคุณภาพ 
การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีน
ให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ�าเป็นส�าหรับการใช้ 
วัคซนีเพือ่การป้องกนั ควบคมุ รกัษา หรอืลดความรนุแรงของโรค ทีท่นัต่อเหตุการณ์
และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศในด้านวัคซีน โดยการจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น 
กฎหมายให้ค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของประชาชน ผูเ้ชีย่วชาญด้านวคัซีน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย (มาตรา ๑๕)  

๔.๒)  การขอความร่วมมือกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน

เพ่ือให้การวจัิย การพฒันา หรือการผลติวคัซนี เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการอาจขอ 
ความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน ให้ด�าเนินการหรอืสนบัสนนุการวจิยั การพฒันา หรอืการผลติ
วัคซีนตามสมควร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๑๖)  

๔.๓) สิทธิประโยชน์ของผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุม
คณุภาพ ผู้บริหารจดัการ ผูจ้ดัหาผู้กระจาย หรอืผู้ให้บรกิารวคัซนีหรอืการสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาติ ผูวิ้จัย ผูพ้ฒันา ผูผ้ลติ ผูป้ระกันและควบคมุคณุภาพ 
ผู้บรหิารจดัการ ผู้จดัหา ผูก้ระจาย หรอืผูใ้ห้บริการวคัซนีหรือการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุม
คุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน

(๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน

(๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ก�าหนดให้การ

วิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ 
การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ต้องด�าเนินการหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมอันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือ 
เกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาด�าเนินการให้มี 
การลดภาระดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๗) 

๔.๔) อ�านาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศของรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ�าเป็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

เพือ่ป้องกนัควบคมุ รกัษา หรอืลดความรุนแรงของโรค หรือเพือ่ความมัน่คงของ
ประเทศ ให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศก�าหนด
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่ก�าหนด
(๒) สดัส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว  

ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศ
(๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน
(๔) การจัดหา การบรหิารจัดการ การกระจาย การให้บรกิารวคัซนี 

หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�าเป็น
ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้ทันต่อ

สถานการณ์ดังกล ่าว กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีออกประกาศไปก่อน  
แล้วด�าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน ๓ วันท�าการ  
ในกรณีที่มิได้ด�าเนินการภายในเวลาที่ก�าหนด หรือคณะกรรมการไม่ให้ 
ความเหน็ชอบให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สถาบันแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�าเป็นสิ้นสุดลงแล้ว 
กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศนั้น (มาตรา ๑๘)  

๕) สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(หมวด ๓, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)
๕.๑) การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กฎหมายให้จัดต้ังสถาบันข้ึน เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” 
มฐีานะเป็นนติบิคุคลและเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
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ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณและกฎหมายอืน่ โดยกจิการของสถาบนัไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว ้
ในกฎหมายดงักล่าว (มาตรา ๑๙)

โดยให้สถาบันมีที่ต้ังของส�านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอื
ในจงัหวดัอืน่ตามทีร่ฐัมนตรีประกาศก�าหนด แต่ในกรณีทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการ
บรหิารสถาบนัโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรอีาจตัง้ส�านกังานสาขาได้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๐)  

๕.๒) วัตถุประสงค์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายก�าหนดให้สถาบนัเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก�าไรเป็นหลกั

และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา  

การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับที่จะใช้
ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(๓) บรหิารจัดการเพือ่การบรูณาการและขบัเคลือ่นการด�าเนินการ 
ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือ
ร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐั สถาบนัการศกึษา องค์กรระหว่างประเทศ หรอืองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเกี่ยวกับวัคซีน

(๕) เป็นศนูย์กลางการบรหิารจดัการข้อมลูและความรูเ้ชงิบรูณาการ 
เพ่ือประกอบการตดัสินใจเชงินโยบาย เศรษฐกจิ และวชิาการเกีย่วกบัวัคซีน เพื่อให้
บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านวัคซีน

(๖) ส ่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให ้มีการฝ ึกอบรม 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ (มาตรา ๒๑)  

๕.๓) หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานเลขานุการ
เพื่อให ้บรรลุวัตถุประสงค ์ตามข ้อ ๕.๒) ให ้สถาบันเป ็น

ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และ 
คณะอนุกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดท�าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาต ิและประสานงานตดิตาม และประเมนิผล เพือ่ให้มกีารปฏิบตัติามนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว รวมทัง้จดัท�ารายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิการ
เสนอต่อคณะกรรมการ

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา  
การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับที่จะใช้
ทัง้ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉกุเฉนิและจัดให้มทุีนการวิจัยและทนุอดุหนุน 
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการด�าเนินการดังกล่าว

(๓) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูล 
เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินการด้านวัคซีนของประเทศ

(๔) สนบัสนนุการเพิม่สมรรถนะในการเลอืก การรบั และการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน 
และโครงการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเลือก การรับและการถ่ายทอดวิทยาการ 
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่ให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยท่ีีมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านวัคซนีของประเทศอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม และจัดให้มีทุนการศึกษาส�าหรับ
บคุลากรดงักล่าว

(๖) ก่อตั้งสิทธิ ท�านิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ
ของสถาบัน ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้

(๗) ท�าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๘) จดัตัง้นิตบิคุคลหรอืเข้าร่วมทนุกบันิตบิคุคลอืน่ในกจิการทีเ่กีย่วกบั
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

(๙) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

(๑๐) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 
ในการด�าเนนิกจิการต่าง ๆ  ตามวตัถปุระสงค์ของสถาบนั ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
บริหารสถาบันก�าหนด

(๑๑) กระท�าการอ่ืนใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของสถาบนั หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนั 
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ 
และอ�านาจของสถาบัน (มาตรา ๒๒)
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๕.๔) ทุนและทรัพย์สินของสถาบัน
กฎหมายก�าหนดให้ทุนและทรพัย์สนิของสถาบนั ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรอื่น รวมท้ังจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งการรับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องไม่กระท�า 
ในลักษณะที่ท�าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้ 
จากการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการด�าเนินกิจการของสถาบัน  

(มาตรา ๒๓)  
ทั้งนี้ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน�าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดนิ แต่ในกรณท่ีีมเีหตจุ�าเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารสถาบันอาจน�ารายได้ของสถาบันในจ�านวนท่ีเห็น
สมควรน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน โดยทรัพย์สนิของสถาบนัไม่อยูใ่นความรับผิด 
แห่งการบงัคบัคด ีบคุคลใดจะยกอายคุวามขึน้เป็นข้อต่อสูก้บัสถาบนัในเรือ่งทรพัย์สิน
ของสถาบันมิได ้(มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)  

๖) การบริหารและการด�าเนินการ (หมวด ๔, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๒)
๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 
ในการด�าเนินกจิการของสถาบนั ให้ม ี“คณะกรรมการบรหิารสถาบนั

วัคซีนแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  

มีผลงาน และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน ด้านการบริหาร  
ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน

(๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๔ คน ได้แก่ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๖ คน ซ่ึงรัฐมนตร ี
แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ มีผลงานและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย  
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ด้านการเงนิการคลงั ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ ด้านการสตัวแพทย์ ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ ด้านพยาบาล ด้านเภสัชกรรม ด้านวัคซีน หรือด้านวิทยาศาสตร์  
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที ่
ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ทั้งนี้ ให้ผู ้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ 
ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๒๗)

๖.๒) หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการบรหิารสถาบันวคัซนีแห่งชาติ
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัมหีน้าท่ีและอ�านาจ

ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการและการด�าเนินการของสถาบันเพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ หน้าที่และอ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และ
อนมุตัแิผนการด�าเนินงาน แผนการลงทนุ แผนการเงนิ และงบประมาณของสถาบนั

(๒) ออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา 
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าบ�ารงุ ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด�าเนนิกจิการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๓) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัด
แบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของส่วนงานดังกล่าว

(๔) ออกระเบยีบเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคล การก�าหนดต�าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธปิระโยชน์อืน่
ของเจ้าหน้าที ่ลกูจ้าง ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญการบรรจุ การแต่งต้ัง การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย

(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง  
การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน การบัญชีและการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
เป็นสูญ

(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการแต่งตั้ง หน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และการก�าหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที ่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน

(๗) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการสรรหา การแต่งตัง้ การประเมนิผล และ 
การถอดถอนผูอ้�านวยการและการปฏบิตังิานของผู้อ�านวยการและการมอบอ�านาจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน

(๘) กระท�าการอ่ืนใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของสถาบนั หรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ
บริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๒๘)

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๒๙)
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๖.๓) อ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียก 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้ ให้คณะกรรมการบรหิารสถาบนั

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งต้ังมีอ�านาจออกค�าสั่ง 
เป็นหนงัสือเรยีกบคุคลใดมาให้ถ้อยค�าหรอืให้ส่งค�าชีแ้จง เอกสาร ข้อมลู หลกัฐาน หรอื
วัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๓๐)   

๖.๔) ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๖.๔.๑) ที่มาของผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กฎหมายก�าหนดให้สถาบนัมีผู้อ�านวยการเป็นผูร้บัผดิชอบ
การบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งงานของสถาบัน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ซ่ึงสถาบันอาจมีรองผู้อ�านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ�านวยการซ่ึงแต่งตั้ง 
จากเจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารงานของสถาบันและท�าหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบันแทนผู้อ�านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตามจ�านวนที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด โดยกฎหมายก�าหนด 
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอ�านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอน 
ผูอ้�านวยการได้ (มาตรา ๓๒)  

ทั้งนี้ ให้ผู้อ�านวยการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (มาตรา ๓๔)  

๖.๔.๒) หน้าทีแ่ละอ�านาจของผูอ้�านวยการสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

และหน้าทีแ่ละอ�านาจของสถาบนัโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรอื
นโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถาบัน

(๒) จัดท�าแผนการด�าเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงนิ 
และงบประมาณของสถาบนัเสนอคณะกรรมการบรหิารสถาบนัเพือ่อนุมตัิ

(๓) ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน  
การงบประมาณ และการบริหารด้านอื่นของสถาบัน ตามระเบียบหรือประกาศ 
ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินการของสถาบันเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ�านาจของสถาบัน โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรอืนโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน

(๕) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบันมอบหมาย (มาตรา ๓๖)  

ส�าหรับในส่วนของกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
กฎหมายก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการของสถาบัน  
เพื่อการนี้ผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
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แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารสถาบนัก�าหนด โดยนติกิรรมใด 
ทีผู่อ้�านวยการหรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากผูอ้�านวยการกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการบรหิารสถาบนัก�าหนดย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เว้นแต่คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะให้สัตยาบัน (มาตรา ๓๗)  

๖.๕) ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน
กฎหมายก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมี ๓ ประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู ้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับ 

เงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ ้าหน ้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป ็น 

การชั่วคราว โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และ 
มีข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๙)   

๗) การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน (หมวด ๕, 
มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๖)

๗.๑) การบัญชี และการตรวจสอบของสถาบัน 
การบัญชีของสถาบัน กฎหมายก�าหนดให้จัดท�าตามหลักเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
และต้องจัดให้มกีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงิน การบญัชแีละการพัสด ุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ส�าหรับการตรวจสอบภายในนั้น กฎหมายก�าหนดให ้มี 
ผู ้ปฏิบัติงานของสถาบันท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด (มาตรา ๔๓)   

นอกจากนี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้สถาบนัจดัท�างบดลุ งบการเงนิ 
และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
และในทุกรอบปี โดยให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้สถาบันท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตร ี
ทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  
บัญชีท�าการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบรหิารสถาบนั โครงการ และแผนงานทีจ่ะจัดท�าในภายหน้า 
(มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)  
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๗.๒) การประเมินผลงานของสถาบัน 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ของสถาบันให ้ มีประสิทธิภาพ เ กิดผลสัมฤทธิ์  สร ้ างความรับผิดชอบ 
และความเช่ือถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันตลอดจนการติดตาม 
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด�าเนินการของสถาบันให ้เป ็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท�าไว้ กฎหมายก�าหนดให้สถาบัน
จัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินการตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันก�าหนด แต่ต้องไม่นานกว่า ๓ ป ีส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินการ
ดังกล่าว ให้จัดท�าโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง 
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด�าเนินการ โดยมีการคัดเลือก 
หรอืแต่งตัง้ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด 

ทัง้นี ้การประเมนิผลการด�าเนนิการของสถาบนัดงักล่าว จะตอ้ง
แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้าน 
การพฒันาองค์กร และในรายละเอยีดอืน่ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารสถาบันจะได้
ก�าหนดเพิ่มเติมขึ้น แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะจัดให ้มีการประเมินผลการด�าเนินการเป ็นครั้ งคราว 
ด้วยก็ได้ โดยให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการด�าเนินการต่อรัฐมนตรี  
คณะกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย (มาตรา ๔๖)  

๘) การก�ากับดูแล (หมวด ๖, มาตรา ๔๗) 
ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ�านาจก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของสถาบัน  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน เพื่อการน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้สถาบันชี้แจง แสดง 
ความคิดเห็น ท�ารายงาน หรือยับยั้งการกระท�าของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนส่ังสอบสวน 
ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัการด�าเนนิการของสถาบนัได้

๙) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๗, มาตรา ๔๘)
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ (ข้อ ๔.๔)  

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔)
๑๐.๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วย

กรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) (๒) และ (๓) และให้ผู ้อ�านวยการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานกุาร ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการวคัซนีแห่งชาตติามกฎหมายน้ี 
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ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒติามข้อ ๓.๑) (๔) ซ่ึงต้อง 
ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่กฎหมายน้ีใช้บงัคบั กล่าวคอื ตัง้แต่วนัท่ี ๒๒ พฤศจกิายน 
๒๕๖๑ ทั้งน้ี ให้ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(มาตรา ๔๙)  

๑๐.๒) ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซีนแห่งชาตติามพระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติตามกฎหมายน้ีไปจนครบวาระตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการนับวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑) 
(๑) และ (๓) ให้นับวาระการด�ารงต�าแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
วัคซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ารงต�าแหน่ง 
ตามกฎหมายนี ้(มาตรา ๕๐)  

๑๐.๓) ให้ผู ้อ�านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู ้เชี่ยวชาญ  
และเจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชัว่คราวตามพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผูอ้�านวยการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบัน
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายนี้ โดยให้ผู้อ�านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ท่ีปรึกษา  
ผู้เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราว
ดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งและได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  
ตามต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมท่ีด�ารงต�าแหน่งและได้รับอยู่ 
ในวันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ถือว่าเวลาท�างานของบุคคลดังกล่าว 
เป็นเวลาท�างานติดต่อกันกับเวลาท�างานในสถาบันนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ (มาตรา ๕๑)

๑๐.๔) การนับวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้อ�านวยการตามข้อ ๖.๔.๑)  
ให้นบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของผูอ้�านวยการซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูต่ามพระราชกฤษฎีกา
จดัต้ังสถาบนัวคัซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ารง
ต�าแหน่งตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๕๒)  

๑๐.๕) เมื่อกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การขบัเคล่ือนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วคัซนีแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรว์คัซนี 
แห่งชาต ิ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอันยกเลกิ และให้โอนบรรดากิจการ เงนิ ทรพัย์สิน 
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สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีอยู่ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปเป็นของสถาบันตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๕๓)  

๑๐.๖) บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและแผนแม่บทด้านวัคซีนที่ออกตามระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ กล่าวคือ ในวันที ่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ 
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซนีแห่งชาต ิทีอ่อกตามกฎหมายน้ีใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้กฎหมายก�าหนดให้ด�าเนินการออกระเบยีบและประกาศให้แล้วเสรจ็ 
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากไม่สามารถด�าเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๕๔)  

หมายเหตุ :-  
• พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป กล่าวคอื 

มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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