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ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
-----------------------------------------------------ด้วยคณะ อนุ กรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งว่าง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 ตาแหน่ง
ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จานวนไม่เกิน 6 ตาแหน่ง
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ. ๒๕๕๒ ประธาน
กรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าและไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน เจ็ดสิบปีบริบูรณ์
1.3 มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามที่กาหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕
1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.5 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

2. คุณสมบัติทั่วไป…

- 22. คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้
2.๑ มีสัญชาติไทย
2.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
2.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.๔ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
2.๖ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
2.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุ
นกับ
นิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
2.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการในองค์การมหาชน เกิน ๓ แห่ง
3. คุณสมบัติเฉพาะ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑3 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงทางด้านวัคซีน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถา บันวัคซีนแห่งชาติ ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ย วข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน เช่น ด้านกฏหมาย ด้านการเงินการคลัง
ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล ด้านเภสัชกรรม
4. คุณสมบัติอื่น ๆ
4.1 มี ภาวะผู้นา ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรระดับผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ
และเอกชน
4.2 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนและการบริหารองค์การมหาชน
4.3 ประวัติส่วนตัวและประวัติการทางาน
4.4 มีความพร้อมในการเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ค. การเข้ารับการสรรหา …

- 3ค. การเข้ารับการสรรหา
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และสนใจเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการฯ ให้สาเนาใบสมัครที่แนบท้ายประกาศหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http:www.nvi.go.th
เมื่อกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และสามารถ ส่งใบแสดงความจานงเข้ารับการสรรหา ได้ที่อีเมล์
nvi_hr@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ
(08.30-16.30 น.)*
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณ
พรทิพย์ ๐๘๙ ๘๑๔๐ ๒๑๙ หรือ
0 2580 9728-31 ต่อ 500, 602
ง. เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบแสดงความจานงเข้ารับการสรรหา
1. ใบแสดงความจานงเข้ารับการสรรหา จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายสีหรือขาวดาขนาด ๑ X ๑.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
4. เอกสารอื่น ๆ
จ. วิธีการสรรหา
1. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะ รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะพิจารณาคุณสมบัติและ รวบรวมรายชื่อ ผู้เข้า
รับการสรรหาประธานกรรมการจานวนไม่เกิน 2 คน และกรรมการจานวนไม่เกิน 12 คน
2. คณะกรรมการสรรหา จะดาเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาเอกสาร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ผลงานในอดีต ชื่อเสียงเกียรติคุณ ผลงานวิชาการ วิสัยทัศน์ในการบริหาร
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งคานึงถึงความสามารถด้านการบริหารที่เป็นที่ยอมรับ อุดมการณ์ใน
การทางาน บุคลิกภาพ และความเหมาะสมอื่น ๆ ให้เหลือประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 6 คน โดยในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาร่วมอยู่ด้วย
ช. การแต่งตั้ง
คณะกรร มการสรรหาจะจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับคุณสมบัติและประวัติ ผลงานที่ผ่านมาในอดีตโดยสังเขป
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
-----------------------------------------------------*
ขอแก้ไขวันเวลาส่งใบแสดงความจานงเข้ารับการสรรหา จาก “ตั้งแต่วันที่ 20
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)”
เป็น “ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ
(08.30 – 16.30 น.)” เนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีมติให้ส่งใบแสดง
ความจานงเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

