
หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้ของสถาบัน

ในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสถาบันได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสถาบัน 

เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน   
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของสถาบัน 
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
_______________ 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ”

ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึ งคณะรัฐมนตรี แต่ งตั้ งจากผู้ที่ มีความรู้   ความเชี่ ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงทางด้านวัคซีน  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการสาธารณสุข  ด้านการบริหาร  หรือด้านอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสามคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค

และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์  หรือสาขาอ่ืน 
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ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันโดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการ

หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน

ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๗  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ไม่ว่าโดยทางตรง  หรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึง

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับ 

นิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๘  (๖) 

ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซ่ึงสถาบันจําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน

หรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี 
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