
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยรถส่วนกลางของสถาบันวคัซนีแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง  
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือให้มีความคล่องตัว  เป็นระเบียบเรียบร้อยและสอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วย 
รถส่วนกลางของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริหาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

วัคซีนแห่งชาติแต่งตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้จัดการส านักอ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการส านักอ านวยการที่ผู้อ านวยการสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติแต่งตั้ง 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ตามมาตรา  ๓๙   

แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติจ้างในลักษณะการจ้างเหมาบริการ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๕



“พนักงานขับรถ”  หมายความว่า  บุคคลที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจ้างให้ขับรถ  หรือพนักงาน
ขับรถที่จัดจ้างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการ  หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ผู้อ านวยการ
มอบหมาย 

“รถ”  หมายความว่า  รถส่วนกลางทุกประเภทที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดไว้  เพ่ือใช้ในกิจการ
อันเป็นส่วนรวมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์   
วิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบัน 
วัคซีนแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ รถให้ใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของสถาบัน  หรือเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน   
โดยครอบคลุมถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน   ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการด้วย 

ข้อ ๗ รถทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจ าของสถาบัน  หรือชื่อย่อ  ซึ่งมีขนาดตามความเหมาะสม 
ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  ซึ่งเห็นว่าการมีตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของสถาบัน 
ไว้ด้านนอกรถอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถหรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  ให้ยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย 
หรือชื่อย่อของสถาบัน 

ในกรณีที่มีการจ าหน่ายรถ  ให้สถาบันลบหรือท าลายตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของสถาบัน
ออกทั้งหมด  ก่อนที่จะส่งมอบรถให้บุคคลอื่น 

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานที่น ารถไปใช้โดยมิใช่เ พ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของสถาบันหรือ 
เพ่ือประโยชน์ของสถาบัน  หรือน ารถไปใช้เสมือนเป็นรถต าแหน่ง  ให้ถือว่าผิดสัญญา  ถูกเลิกจ้าง   
หรือมีความผิดวินัยตามระเบียบบริหารงานบุคคลของสถาบัน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารสถาบัน  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการ  หรือผู้อ านวยการ  ที่น ารถไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่งหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
ให้ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสยี  และมีความผิดตามประมวลจรยิธรรมส าหรับกรรมการ  ผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่  และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

หมวดที่  ๒ 
การจดัหารถ 

 
 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ ให้สถาบันจัดหารถไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของสถาบัน   หรือเพ่ือประโยชน์ 
ของสถาบันตามความเหมาะสมและจ าเป็น  โดยการจัดซื้อ  เช่า  หรือโดยวิธีอื่นใด 

ข้อ ๑๑ รถซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  (ห้า)  ปี  ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณา
จัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ 

รถที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อมสูง  หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มกับค่าซ่อม  หรือ 
เมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย  ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

หมวดที่  ๓ 
การใช้รถ 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อ านวยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ  เกี่ยวกับการใช้รถที่สอดคล้องกับระเบียบนี้   
ข้อ ๑๓ ผู้อ านวยการซึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ  ๒๕  

(ยี่สิบห้า)  ของเงินเดือนประจ าที่ครอบคลุมค่าพาหนะหรือรถประจ าต าแหน่งแล้ว  ไม่สามารถใช้รถได้ 
การกระท าของผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการใช้หรือสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานขอใช้รถ

เพื่อวัตถุประสงค์ของตนด้วย 
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการ  ผู้อ านวยการ  หรือผู้ปฏิบัติงาน  น ารถไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง 
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง  จะน ารถไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่งมิได้   

หมวดที่  ๔ 
การเกบ็รกัษา  ซ่อมบ ารุง  และกรณีรถได้รับความเสียหาย 

 
 

ข้อ ๑๖ การเก็บรักษารถ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน  โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บรักษา 
หรือบริเวณของสถาบัน  หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการก าหนด 

ข้อ ๑๗ สถาบันมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
ได้ดีอยู่เสมอ  รวมทั้งตรวจเช็คปริมาณน้ ามันและเติมให้เต็มถัง  ควบคุม  ตรวจสอบ  และดูแลสภาพรถ 
มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

มานติ  ธีระตนัติกานนท ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๕


