
 

 

 

 
ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน 
พ.ศ. 2559 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มี คุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ        
ว่าด้วยการให้ทุน พ.ศ. 2558 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ                
ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้ทุน พ.ศ. 2559” 
 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการด้านวิชาการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
  “คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
ทุนด าเนินงาน และทุนศึกษาต่อ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีขอรับทุน ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถาบัน 
  “ผู้ ขอรับทุน” หมายความว่ า  หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ  รั ฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  
  “เครือข่ายด้านวัคซีน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน
วัคซีนในรูปแบบเครือข่ายที่สถาบันจัดตั้งขึ้น 
  “วิจัย” หมายความว่า การวิจัยด้านวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพ 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้ กระบวนการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการน ามาใช้เป็นวัคซีน หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับการวิจัย 

“ฝึกอบรม” ... 
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  “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้านการเรียน 
การวิจัย การอบรม การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการท างาน โดยไม่ได้รับปริญญาบัตร  
  “ดูงาน” หมายความว่า การเดินทางไปศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์            
ด้านวิชาการ ด้วยการสังเกตการณ์ในสถานที่ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  “ศึกษาต่อ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้านการเรียน 
การวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา และให้หมายความ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา การรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา การฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษานั้นด้วย 
 

  ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 1 
   ทั่วไป 

 
ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 
 

  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ เป็นประธาน
กรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผู้อ านวยการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา จ านวนไม่เกิน 2 คน กรรมการ จ านวนไม่เกิน    
5 คน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จ านวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                                

  ข้อ 6 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) พิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุน 
        (2) พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน 
  (3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ทุนของสถาบัน 
  (4) ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการให้ทุนทีผู่้อ านวยการมอบหมาย 
 

ส่วนที่ 2  
ประเภททุน 

 

  ข้อ 7 ประเภทของทุน 
  (1) ทุนวิจัย 
  (2) ทุนด าเนินงาน  
  (3) ทุนศึกษาต่อ 
 

  ข้อ 8 ทุนวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  (1) ทุนวิจัยส าหรับบุคคลทั่วไป 
  (2) ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
 

ข้อ 9 ทุนด าเนินงาน ... 
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  ข้อ 9 ทุนด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  (1) ทุนสนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน บันทึกความตกลง วาระแห่งชาติ        
ด้านวัคซีน หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
  (2) ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 
 

  ข้อ 10 ทุนศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  (1) ทุนศึกษาต่อในประเทศ 
  (2) ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 3  
  จ านวนทุน 

 

  ข้อ 11 การก าหนดจ านวนทุนในแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนที่ผู้อ านวยการเสนอ      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากความจ าเป็น และความสอดคล้องกับการพัฒนางานด้าน
วัคซีนของประเทศ 
  

ส่วนที่ 4  
จ านวนเงิน 

 

  ข้อ 12 การก าหนดจ านวนเงินของทุนแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนที่ผู้อ านวยการเสนอ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็น   

 
หมวดที่ 2 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 

ส่วนที่ 1  
คุณสมบัติของผู้รับขอทุนวิจัย 

 

  ข้อ 13 ผู้ขอรับทุนวิจัยส าหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชน  หรือ 
  (2) เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้ างในหน่วยงานของรัฐ     
หรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน และ 
  (3) เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน หรือมีประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับวัคซีน หรือปฏิบัติงาน         
ในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน และ 

 (4) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

 ข้อ 14 ผู้ขอรับทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขา

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และ   

(2) มีโครงร่าง ... 
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 (2) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัคซีน ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และ 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ และ 

  (4) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

 
ส่วนที่ 2  

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนด าเนินงาน 
 

  ข้อ 15 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน บันทึกความตกลง วาระ
แห่งชาติด้านวัคซนี หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) เป็นบุคคลหรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน หรือมีบันทึกความตกลงกับสถาบัน หรือ 
(2) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใตว้าระแห่งชาติด้านวัคซีน หรือนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ และ  
  (3) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

  ข้อ 16 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือน าเสนอผลงานวิชาการ            
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป  
 (ก) ก าลังท างาน หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัคซีน และ  
 (ข) หลักสูตรการอบรม หรือศึกษาดูงาน ต้องสามารถน ามาพัฒนาการวิจัยวัคซีน        
การผลิตวัคซีน  การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน หรือการใช้วัคซีนได้ และ 
      (ค) เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
 (ง) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

 (2) ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษา 
 (ก) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขา

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และ    
 (ข) โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ   
 (ค) หลักสูตรการอบรม หรือศึกษาดูงาน ต้องสามารถน ามาพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และ 
 (ง) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประการ  
 

ส่วนที่ 3  
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ 

 

  ข้อ 17 ผู้ขอรับทุนศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ในกรณีเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี       

ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
 

(2) ในกรณี … 
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   (2) ในกรณีเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
   (ก) จากระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 3.50 
   (ข) จากระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 และ 
   (3) ต้องเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานอื่นที่สถาบันเชื่อถือ และ 
   (4) ต้องศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาด้านวัคซีน และ  
   (5) มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษาท่ีผู้ขอรับทุนเข้าศึกษา 
   (6) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ทุกประกา 

5 

หมวดที่ 3 
การด าเนินการ 

 
ส่วนที่ 1  

วิธีการขอรับทุน 
 

  ข้อ 18 ในกรณีที่สถาบันมีโครงการที่จะให้ทุน ให้สถาบันประกาศประเภททุน จ านวนทุน 
จ านวนเงิน คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และระยะเวลาในการขอรับทุน เว้นแต่เป็นทุนวิจัยซึ่งต่อเนื่องกับทุนวิจัยที่
เคยได้รับจากสถาบัน 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัคร หรือมีความจ าเป็น ผู้อ านวยการอาจจะขยายระยะเวลาในการขอรับทุน
อีกก็ได้ ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน  
 
 

  ข้อ 19 ผู้ขอรับทุนต้องกรอกเอกสารตามแบบที่สถาบันก าหนด และส่งให้สถาบันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ส่วนที่ 2  
การพิจารณา 

 

  ข้อ 20 การพิจารณาทุน 
  (1) ในกรณีเป็นทุนวิจัย ให้ด าเนินการดังนี้   
 (ก) ให้สถาบันรวบรวมเอกสาร และข้อมูลของผู้ขอรับทุนเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนที่สมควรได้รับทุน 
 (ข) ประกาศผลผู้ขอรับทุนที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน    
(ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1) 
 (ค) ให้ผู้อ านวยการมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน และให้สถาบันส่ง
เอกสารขอรับทุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาให้ความเห็น 
 (ง) ให้สถาบันรวบรวมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก  

 
ในกรณีที่... 
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 ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการมีความเห็นให้ผู้ขอรับทุนแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับทุน
ต้องด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่สถาบันก าหนด ไม่เช่นนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนไม่ผ่านการคัดเลือก  
 (จ) สถาบันเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน 
 (ฉ) สถาบันประกาศผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือก (ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2) และ
ด าเนินการจัดท าสัญญากับผู้ขอรับทุน 

(2)  ในกรณีเป็นทุนด าเนินงาน และทุนศึกษาต่อ ให้ด าเนินการดังนี้  
 (ก)  ให้สถาบันรวบรวมเอกสาร และข้อมูลของผู้ขอรับทุนเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนที่สมควรได้รับทุน  
 (ข) สถาบันเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติทุน 
 (ค) สถาบันประกาศผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือก และด าเนินการจัดท าสัญญากับ        
ผู้ขอรับทุน 
 

 ข้อ 21 ในกรณีเป็นทุนวิจัยซึ่งต่อเนื่องกับทุนวิจัยที่เคยได้รับจากสถาบัน ให้เป็นอ านาจของ
ผู้อ านวยการโดยไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 20 แต่ในกรณีจ าเป็นผู้อ านวยการอาจขอความเห็นจากคณะ 
อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือประกอบการพิจารณาได้  
 ให้สถาบันเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน และด าเนินการจัดท าสัญญากับผู้ขอรับทุน
ต่อไป 
 

 ข้อ 22 หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของผู้อ านวยการ 
 

ส่วนที่ 3 
การขอขยายระยะเวลา ยกเลิก และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา 

 

 ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา      
รับทุน ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งขอขยายระยะเวลา  โดยต้องกรอกเอกสารตามแบบที่สถาบันก าหนดก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญา และภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เหตุที่ขอขยายเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง 
 ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการพิจารณาการขยายระยะเวลาตามสัญญาและรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 
 

 ข้อ 24 เหตุในการขอขยายเวลาตามสัญญา 
 (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถาบัน 
 (2) เหตุสุดวิสัย 
 (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขอรับทุนไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
   

  ข้อ 25 ให้สถาบันพิจารณาจ านวนวันที่ขอขยายตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
พฤติการณ์และเหตุในการขอขยายระยะเวลา 
 

 ข้อ 26 การยกเลิกการให้ทุน 
 (1) การยกเลิกการให้ทุนก่อนท าสัญญารับทุน ให้เป็นอ านาจของผู้พิจารณาอนุมัติทุน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 
 

(ก) ผู้ขอรับ … 
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 (ก) ผู้ขอรับทุนขอยกเลิกการขอรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสถาบัน หรือ  
 (ข) ผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการท าสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด 
 (2) การยกเลิกการให้ทุนหลังท าสัญญารับทุน ให้เป็นอ านาจของผู้พิจารณาอนุมัติทุน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ขอรับทุนขอยกเลิกการขอรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสถาบัน หรือ  
 (ข) ผู้ขอรับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุน หรือ 
 (ค) มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้ผู้ขอรับทุนไม่สามารถด าเนินการตามสัญญารับทุนได้ 
 ในกรณีที่มีการยกเลิกการให้ทุนตาม (2) ให้ผู้ขอรับทุนคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการ
ก าหนด โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  
 

  ข้อ 27  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญารับทุน หรือจ านวนวงเงินตามสัญญารับทุน
จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสถาบันตามวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 มีความจ าเป็นในการด าเนินงานของ
สถาบันและไม่ท าให้สถาบันเสียหาย หรือเสียเปรียบเกินสมควร ทั้งนีโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

บทเฉพาะกาล 
                                                                     

ข้อ 28 ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนและทุนพัฒนาบุคลากร       
ด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามค าสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 62/2557 ลงวันที่        
28 ตุลาคม 2557 เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการพิจารณาจัดสรรทุนตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ 29 ในระหว่างที่สถาบันยังไม่ก าหนดแบบขอรับทุนตามระเบียบนี้ ให้น าแบบขอรับทุน
ของสถาบันทีใ่ช้บังคับอยู่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุน ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าสถาบันจะก าหนด 

 

ข้อ 30 การพิจารณา หรือการด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการให้ทุนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ     
ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ ณ วันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 
 

              ลงชื่อ     
                               (นายจรุง เมืองชนะ) 
                                                     ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

 


