
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการได้มาซึง่ประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

ในคณะกรรมการบรหิารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการได้มาซึ่งประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โปร่งใส  และเป็นธรรมโดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ  และกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี  นร  ๐๕๐๕/ว(ล)  ๒๓๗๖๘   
ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ผลการด าเนินการตามมาตรา  ๕/๘  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการได้มาซึ่งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการบรหิาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ประธานอนุกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ 

บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  อนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการสรรหา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน   
(๒) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็นอนุกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง 
(๓) อนุกรรมการสรรหา  จ านวนสามคน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหนง่

ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของสถาบัน  โดยในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีต าแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการสรรหา 
ข้อ ๕ ประธานอนุกรรมการสรรหาตามข้อ  ๔  (๑)  และอนุกรรมการสรรหาตามข้อ  ๔  (๓)

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์   
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นกรรมการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถาบัน  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่
เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทน  
ของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๒๒  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการสรรหาตามข้อ  ๔  (๑)  หรืออนุกรรมการสรรหา 
ตามข้อ  ๔  (๓)  ผู้ใดลาออก  หรือพ้นจากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบัตหิรอืมีลักษณะตอ้งหา้มตามขอ้  ๕  
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประกอบด้วยอนุกรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่
คณะอนุกรรมการสรรหามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาให้ครบ
ตามจ านวน 

หากประธานอนุกรรมการสรรหาหรืออนุกรรมการสรรหาผู้ใด  เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นประธานอนุกรรมการสรรหาหรือ
อนุกรรมการสรรหา  แล้วแต่กรณี       

ข้อ ๗ การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาให้น าบทบัญญัติตามมาตรา  ๙   
แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้   ความสามารถและประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
(๓) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้  เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เปิดเผย  และโปร่งใสตามระบบคุณธรรม     
ข้อ ๙ บุคคลที่คณะอนุกรรมการสรรหาทาบทามเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  
ประกอบกับมาตรา  ๒๗  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาด าเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามข้อ  ๙  และเมื่อได้รับการตอบรับการทาบทามจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร   
ให้คณะอนุกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อจ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนประธานกรรมการ  และกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องได้รับการสรรหาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการท างานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
เท่ากับจ านวนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และด าเนินการ
ดังนี้ 

(๑) เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันต่อไป 

(๒) เสนอรายชื่อผู้สมควรรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันต่อไป 

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนประธานกรรมการ  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาแล้วเห็นสมควร
จัดท ารายชื่อบุคคลที่ตอบรับการทาบทามตามข้อ  ๑๐  แต่ไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดไว้เป็นบัญชีรายชื่อส ารองก็ได้  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาจัดท า
บัญชีรายชื่อส ารองตามล าดับไว้ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  เว้นแต่วาระ  
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ
หรือรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดหรือบางส่วน    
ให้มีการพิจารณาสรรหาเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือเสนอรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดโดยเร็ว 

ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอัตราเดียวกับ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง 
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