
 
พระราชบัญญัติ 

ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   เพื่อให้ 

มีการพัฒนาและมคีวามมั่นคงด้านวัคซีน  โดยมีวัคซีนที่ได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพออันจะเป็นประโยชน์

ต่อการสาธารณสุขของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“วัคซีน”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือที่ได้จากการสังเคราะห์หรือ

กระบวนการอื่นใด  ที่น ามาใช้กระตุ้นหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เพ่ือป้องกัน  ควบคุม  รักษา  หรือ 

ลดความรุนแรงของโรค  ทั้งในคนและสัตว์ 

“ความมั่นคงดา้นวคัซนี”  หมายความว่า  การเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  การด าเนินการ

ให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ  มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพใน 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  ทั้ งในสถานการณ์ปกติและ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“ผู้เชี่ยวชาญ”  หมายความว่า  ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และ 

ให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๑ 
คณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาต ิ

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการ   

(๓) กรรมการโดยต าแหนง่  จ านวนสิบคน  ได้แก่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ   

ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  อธิบดีกรมควบคุมโรค  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  และ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวนไม่เกินสิบคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับ 

การสรรหาจากผู้มีความรู ้ มีผลงาน  และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย  ด้านการเงินการคลัง  

ด้านการแพทย์  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  ด้านการสัตวแพทย์  ด้านการสาธารณสุข  ด้านเภสัชกรรม  

ด้านวัคซีน  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านเศรษฐศาสตร์  หรือด้านอุตสาหกรรม 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนสองคน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๕) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่

เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันใน 

การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๒๒  (๘) 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการแทน  หรือ

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้น  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพ้ินจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี  

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน  การส่งเสริม  การสนับสนุน  หรือการให้ความร่วมมือ  

เพื่อให้การวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การบริหารจัดการ  การจัดหา  และการกระจายวัคซีน  รวมทั้ง

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นโยบายเชิงรุกเพ่ือการวิจัย  การผลิต  การจ าหน่าย  และ 

การกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือการจ าหน่ายวัคซีนให้แก่องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ  ที่มีศักยภาพ

เป็นประเทศคู่ค้า 

(๔) ก าหนดกรอบงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

(๕) เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการด าเนินงาน

ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจัดท า  แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือผลักดันการด าเนินงานด้านวัคซีน 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๗) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติ  หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบตาม  (๒)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาหรอืปฏิบัตกิารอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ให้เป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  

หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  

ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด   

หมวด  ๒ 
ความมั่นคงด้านวัคซีน 

 
 

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติ  อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน  การวิจัย  การพัฒนา  

การผลิต  การประกัน  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ  รวมทั้ง 

การกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม  มีระบบ  และมีเอกภาพ  สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีน

เพื่อการป้องกัน  ควบคุม  รักษา  หรือลดความรุนแรงของโรค  ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรา ๑๖ เพ่ือให้การวิจัย  การพัฒนา  หรือการผลิตวัคซีน  เป็นไปตามนโยบายและ 

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน  ให้ด าเนินการหรือ

สนับสนุนการวิจัย  การพัฒนา  หรือการผลิตวัคซีนตามสมควร  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด   

มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติ  ผู้วิจัย  ผู้พัฒนา  ผู้ผลิต  ผู้ประกันและควบคุมคุณภาพ  ผู้บริหารจัดการ  ผู้จัดหา   

ผู้กระจาย  หรือผู้ให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกัน  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  

การจัดหา  การกระจาย  หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน 

(๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

การได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใด  ก าหนดให้การวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  

การประกัน  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  หรือการให้บริการวัคซีน

หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ต้องด าเนินการหรือต้องเสียค่าธรรมเนียม  อันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสม

หรือเกินสมควร  คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวได้

ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  เพ่ือป้องกัน  

ควบคุม  รักษา  หรือลดความรุนแรงของโรค  หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่ก าหนด   

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วน

การใช้วัคซีนภายในประเทศ 

(๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน 

(๔) การจัดหา  การบริหารจัดการ  การกระจาย  การให้บริการวัคซีน  หรือการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม 

(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น 

ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้ทันต่อสถานการณ์ตามวรรคหนึ่ง   

ให้รัฐมนตรีออกประกาศไปก่อน  แล้วด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบภายใน 

สามวันท าการ  ในกรณีที่มิได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด  หรือคณะกรรมการไม่ให้ความเห็นชอบ  

ให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง  และให้สถาบันแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เมื่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็นสิ้นสุดลงแล้ว  ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศนั้น 

หมวด  ๓ 
สถาบนัวัคซนีแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๑๙ ให้จัดตั้งสถาบันขึ้น  เรียกว่า  “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ”   

สถาบันมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และ 

ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

กิจการของสถาบันไมอ่ยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่เจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว   

มาตรา ๒๐ ให้สถาบันมีที่ตั้งของส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจตั้ง

ส านักงานสาขาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๒๑ สถาบันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไรเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนนุ  หรือด าเนนิการให้มกีารวจิัย  การพัฒนา  การผลิต  และการกระจายวคัซีน  

ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๓) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   

(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน  และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  

สถาบันการศึกษา  องค์กรระหว่างประเทศ  หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับวัคซีน 

(๕) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย  เศรษฐกิจ  และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน  เพ่ือให้บริการทางวิชาการ  พัฒนาข้อมูลและ 

สร้างองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

(๖) ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

ของประเทศ 

มาตรา ๒๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๑  ให้สถาบันเป็นส านักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารสถาบัน  และคณะอนุกรรมการ  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   และประสานงาน  

ติดตาม  และประเมินผล  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว   รวมทั้ง 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนนุ  หรือด าเนนิการให้มกีารวจิัย  การพัฒนา  การผลิต  และการกระจายวคัซีน  

ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

และจัดให้มีทุนการวิจัยและทุนอุดหนุน  เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการดังกล่าว 

(๓) บริหารจัดการความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ

ด้านวัคซีนของประเทศ 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๔) สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก  การรับ  และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ  ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก  การรับ  

และการถ่ายทอดวทิยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 

อย่างต่อเนื่อง  ฝึกอบรม  และจัดให้มีทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรดังกล่าว   

(๖) ก่อตั้งสิทธิ  ท านิติกรรม  ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

และมีทรัพยสิทธิต่าง  ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสถาบัน  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สิน 

ที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

(๗) ท าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๘) จัดตั้งนิติบุคคลหรอืเข้าร่วมทุนกับนติิบคุคลอืน่ในกจิการที่เกี่ยวกับวตัถปุระสงคข์องสถาบัน 

(๙) กู้ยืมเงินหรือใหกู้้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๑๐) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

(๑๑) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารสถาบัน  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 

การจัดตั้งนิติบุคคลหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม  (๘)  และการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน

ตาม  (๙)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๓ ทุนและทรัพย์สินของสถาบัน  ประกอบด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๕๓ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอื่น  รวมทั้ง 

จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการด าเนินกิจการต่าง  ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการด าเนินกิจการของสถาบัน 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 

มาตรา ๒๔ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน

อาจน ารายได้ของสถาบันในจ านวนที่เห็นสมควรน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๕ ทรัพย์สินของสถาบนัไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคด ี บุคคลใดจะยกอายุความ

ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้ 

บรรดาทรัพย์สินที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินรายได้

ของสถาบัน  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน  เว้นแต่บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยใช้เงินรายได้

ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ  แต่สถาบันมีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  และ

ใช้ประโยชน์ 

ให้สถาบันมีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  จ าหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถาบัน 

มาตรา ๒๖ บรรดารายได้  ทรัพย์สิน  หรือการใช้จ่ายเงินของสถาบัน  ต้องจัดการหรือ 

ใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา  ๒๑ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน  ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้  แต่ถ้า 

มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  

หากไม่มีทายาทหรอืทายาทไมป่รากฏ  ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ทั้งนี้  การเก็บรักษา

และเบิกจ่ายเงินของสถาบัน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๔ 
การบริหารและการด าเนนิการ 

 
 

มาตรา ๒๗ ในการด าเนินกิจการของสถาบัน  ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีผลงาน  และมีประสบการณ์สูง

เป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน  ด้านการบริหาร  ด้านการสัตวแพทย์  ด้านการสาธารณสุข  ด้านวิทยาศาสตร์  

หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสี่คน  ได้แก่  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมปศุสัตว์  

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีผลงาน  

และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย  ด้านการเงินการคลัง  ด้านการบริหาร  ด้านการแพทย์  

ด้านการสัตวแพทย ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ด้านพยาบาล  ด้านเภสัชกรรม  ด้านวัคซีน  หรือด้านวิทยาศาสตร์   

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนสองคน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการบริหารสถาบัน  มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลโดยทั่วไป 

ซึ่งกิจการและการด าเนินการของสถาบันเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   หน้าที่และอ านาจ

เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายการบริหารงาน  และอนุมัติแผนการด าเนินงาน  

แผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณของสถาบัน 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  

ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน  

และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนงานดังกล่าว   

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  

การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  วินัยและการลงโทษทางวินัย 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และทรัพย์สิน

ของสถาบัน  การบัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ   

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ 

การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน   

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  การแต่งตั้ง  การประเมินผล  และการถอดถอนผู้อ านวยการ  

และการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการมอบอ านาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 

(๘) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  หรือตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๕)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน  การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน  การแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารสถาบันและการประชุมของ

คณะอนุกรรมการ  และการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ  ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันและ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด  

มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบ 

การพิจารณาได้   

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบัน  ประธานอนุกรรมการและ

อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง  ที่ปรึกษา  และประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการตรวจสอบ  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๒ ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน   

ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบัน   และ 

เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

สถาบันอาจมีรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือลูก จ้าง   

เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันและท าหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบันแทน

ผู้อ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  ตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอ านาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อ านวยการ 

มาตรา ๓๓ ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) ต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

(๔) เป็นผู้มีความรู้  มีผลงาน  และมีประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่

ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒ 

(๕) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๙) 

มาตรา ๓๔ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี   และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อ านวยการที่มีอาวุโส

ตามล าดับรักษาการแทนผู้อ านวยการ  ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจอย่างเดียวกับผู้อ านวยการ 

มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) ลาออก 

(๓) มีการก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารสถาบันกับผู้อ านวยการ 

(๔) คณะกรรมการบริหารสถาบันมีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๓ 

มติของคณะกรรมการบริหารสถาบันให้ถอดถอนผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม  (๔)   

ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  โดยไม่นับรวมต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 

การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลาใน

สัญญาจ้าง 

มาตรา ๓๖ ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสถาบัน  

โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือนโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน 

(๒) จัดท าแผนการด าเนินงาน  แผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณของสถาบัน

เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่ออนุมัติ 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณ  และการบริหารด้านอื่น

ของสถาบัน  ตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการของสถาบันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และหน้าที่

และอ านาจของสถาบัน  โดยไม่ขัดตอ่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือนโยบายของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๓๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของสถาบันใน

กิจการของสถาบัน  เพ่ือการนี้ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้    

แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



นิติกรรมใดที่ผู้อ านวยการหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบที่  

คณะกรรมการบรหิารสถาบนัก าหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน  เว้นแต่คณะกรรมการบริหารสถาบันจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๙ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 

(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยไดร้ับเงินเดือนหรอืค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสถาบัน 

(๒) ที่ปรึกษาหรอืผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๔๒ 

มาตรา ๔๐ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) สามารถท างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 

(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๔๒ 

(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๙)  หรือมาตรา  ๓๓  (๕) 

ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจ าเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๔๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๔๐ 

(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามระเบียบที่คณะกรรมการบรหิารสถาบันก าหนด 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลาใน

สัญญาจ้าง 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือ

นายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน  

เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไป

ปฏิบัติงานใด ๆ  และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญ

หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว   

แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง

มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 

ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบญัชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบนั 

 
 

มาตรา ๔๓ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน

ก าหนดซึง่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญช ี 

และการพัสดุของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทราบอย่างน้อย

ปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสถาบันตามระเบียบที่

คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนต าแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน  

ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้ 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๔๔ ให้สถาบันจัดท างบดุล  งบการเงิน  และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหาร

สถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล  

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพ่ือการนี้   ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ   

ของสถาบัน  สอบถามผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่

และลูกจ้างหรือบุคคลอื่น  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสถาบัน 

เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๔๕ ให้สถาบันท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ  รายงานนี้ 

ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีท าการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง

ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบัน  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า 

มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันให้มี

ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบ  และความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน  

ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด าเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดท าไว้  ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด  แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี 

การประเมินผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือ

คณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด าเนินการ   โดยมีการคัดเลือก 

หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนด 

การประเมินผลการด าเนินการของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  

ในด้านประสิทธิภาพ  ในด้านการพัฒนาองค์กร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

จะได้ก าหนดเพิ่มเติมขึ้น 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  คณะกรรมการบริหารสถาบันจะจัดให้มีการประเมินผล 

การด าเนินการเป็นครั้งคราวด้วยก็ได้ 

ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการด าเนินการต่อรัฐมนตรี   คณะกรรมการ  และ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๔๗ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสถาบัน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน   นโยบายของรัฐบาล   

มติของคณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรี 

มีอ านาจสั่งให้สถาบันชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ท ารายงาน  หรือยับยั้งการกระท าของสถาบันที่ขัด 

ต่อกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบนั  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรฐัมนตรี  ยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการ

ของสถาบันได้ 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ 

ตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้ผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๕๐ ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนครบวาระตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

การนับวาระการด ารงต าแหนง่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๗  (๑)  

และ  (๓)  ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นวาระแรกของการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน)  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  

ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และเจ้าหนา้ทีข่องรัฐซึ่งมาปฏิบัตงิานของสถาบนัเปน็การชั่วคราวดงักล่าวด ารงต าแหนง่

และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  ตามต าแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิม

ที่ด ารงต าแหน่งและได้รับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้ถือว่าเวลาท างานของบุคคลดังกล่าว

เป็นเวลาท างานติดต่อกันกับเวลาท างานในสถาบันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๒ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการตามมาตรา  ๓๔  ให้นับวาระ

การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นวาระแรกของการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๕๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและ 

แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นอันยกเลิก  และให้โอนบรรดากิจการ  

เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ที่มีอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๕๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

และแผนแม่บทด้านวัคซีนที่ออกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและ  

แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ   

ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   จนกว่าจะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการออกระเบียบและประกาศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได ้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการไดต้่อคณะรัฐมนตรี 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่ปัจจุบันกลไกการบริหารจัดการ 
ด้านวัคซีนของประเทศไทยยังขาดความเป็นเอกภาพ  ขาดความต่อเนื่องในการบูรณาการนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย  การพัฒนา  
การผลิต  การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้วัคซีนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ให้แก่ประชาชนและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคสู่คน  ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตลอดจน 
การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดังนั้น  
สมควรก าหนดให้มีกลไกที่ เป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้มีการวิจัย   การพัฒนา  การผลิต   
การประกัน  การควบคุมคุณภาพ  การจัดหา  และการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ  โดยมีคณะกรรมการ
ที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   มีองค์กรและคณะกรรมการบริหาร 
ซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็น
เอกภาพ  มีความต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ควบคุมได้
ด้วยวัคซีนให้อยู่ในเขตจ ากัด  ให้น้อยที่สุด  หรือหมดไปจากประเทศไทย  อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองและ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ  ตลอดจนมีการก าหนดโทษอาญาเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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