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ประกาศคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการไดรับบําเหน็จพิเศษ

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการไดรับบําเหน็จพิเศษ ไวดังนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ลูกจาง” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ลูกจาง หรือผูรับจาง ตามมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแตกรณี
“ นายจาง” หมายความวา หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือผูวาจาง ตามมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแตกรณี
“บําเหน็จพิเศษ” หมายความวา เงินตอบแทนนอกเหนือจากคาจาง หรือเงินเดือน
ตามปกติ
“ผลประโยชน” หมายความวา เงิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ อันมี
มูลคาที่ไดรบั ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
ขอ ๒ เมื่อนายจางไดรับผลประโยชนจากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหนายจาง
จายบําเหน็จพิเศษตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกลูกจางซึง่
รวมกัน ปรับปรุงพันธุพืชใหมนั้น
ขอ ๓ ในกรณีที่นายจางไดรับผลประโยชนจากการขายสวนขายพันธุพืชใหม
จํานวนบําเหน็จพิเศษทีน่ ายจางจะจายใหแกลูกจางซึ่งไดรวมกันปรับปรุงพันธุพืชใหมทุกคนรวมกันแลว
จะตองไมนอยกวารอยละ ๑ ของยอดขายของสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมนนั้ โดยใหนายจางจาย
บําเหน็จพิเศษดังกลาว ใหแกลูกจางอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุของหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหม

ขอ ๔ ในกรณีที่นายจางไดรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ
รวมทั้งการโอนสิทธิใหแกบคุ คลอื่น จํานวนบําเหน็จพิเศษที่นายจางจะจายใหแกลูกจาง ซึ่งรวมกัน
ปรับปรุงพันธุพืชใหมทกุ คนรวมกันแลวจะตองไมนอยกวารอยละ ๕ ของมูลคาของผลประโยชนที่
นายจางไดรับจากการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ รวมทั้งการโอนสิทธิใหแกบุคคลอื่น ดังกลาว
ทั้งนี้ ใหนายจางจายบําเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่งใหแกลกู จางใหเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันทีน่ ายจางไดรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ หรือการโอน
สิทธิใหแกบุคคลอื่นแลวแตกรณี
ขอ ๕ ในการพิจารณากําหนดจํานวนบําเหน็จพิเศษที่นายจางจะตองจายใหแก
ลูกจาง ซึ่งไดรว มกันปรับปรุงพันธุพืชใหมตามขอ ๓ หรือขอ ๔ นั้น ใหนายจางพิจารณาโดยคํานึงถึง
สัดสวนการมีสวนรวมของลูกจางในการปรับปรุงพันธุพืชใหม
ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางและลูกจางไมอาจตกลงกันไดในการกําหนดบําเหน็จพิเศษตาม
มาตรา ๑๖ นายจางและลูกจางอาจตกลงกันเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ก็ได ทั้งนี้
ใหคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชไกลเกลี่ยเพื่อใหคูกรณีไดทําความตกลงกัน ถาปรากฏวาคูกรณียินยอม
ตกลงกันไดก็ไหทําขอตกลงระหวางคูกรณีเปนหนังสือไว
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(นายสิมา โมรากุล)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิต
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The Announcement of The Plant Variety Protection Committee
on Criteria and Procedures in receiving remuneration
………………………………………..
By virtue of the power vested in Section 6 and 16 of the plant variety protection Act
B.E.2542, the plant variety protection committee issues the criteria and procedures in
receiving remuneration as follows:
Clause 1. In this announcement:
“Employee” means a government official or an employee under section 16 of the plant
variety protection Act B.E.2542, as the case may be.
“Employer” means a government agency, or an employer under section 16 of the
plant variety protection Act B.E.2542, as the case may be.
“Remuneration” means a remuneration, which excludes ordinary wage or salary .
“Benefit” means an amount of money, allowance or any valued benefits, which
received either inside or outside the Kingdom.
Clause 2. When the employer receives benefit from breeding the new plant variety,
the employer shall award remuneration under section 16 to the employee who is a joint
breeder.
Clause 3. In case the employer receives benefits from the sale of propagated
material of the new plant variety, the employer shall award remuneration to every
employee who is joint breeder altogether at the rate of no less than 1% of total sale of
such propagated material. The remuneration shall be awarded at least once a year until
the expiration of the certificate for protection of new plant variety.

Clause 4. In case the employer receives benefits from granting an exclusive license
to any other person including assignment of the right, the employer shall award
remuneration to every employee who is joint breeder altogether at the rate of no less than
5% of the total amount of benefits which the employer receives from granting an exclusive
license to any other person or the assignment of the right, as aforementioned.
The employer shall completely award the remuneration, under paragraph 1, to the
employee within 120 days from the date of receiving the benefit or from granting an
exclusive license to any other person or the assignment of the right, as the case may be.
Clause 5. In determining an amount of remuneration which the employer shall award
to the employee who is a joint breeder under clause 3 or 4, the employer shall consider
from the proportion of responsibility of the employee participating in the breeding of the
new plant variety.
Clause 6. If no agreement is reached by the employer and the employee, because
the employer and the employee disagree to the amount of remuneration under section 16,
the employer and employee may agree to file an appeal for the consideration of the plant
variety protection committee to settle the dispute. When the agreement is reached by both
parties, such agreement shall be recorded in writing.
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