
หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองพันธุพืช 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“องคกรปกครองส วนทองถิ่ น”  หมายความว า  เทศบาล   องคการบริหารส วนตําบล  

กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยาที่เปนแหลงที่นําพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชน 
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการกองทุนคุมครองพันธุพืชจัดสรรเงินจํานวนรอยละหกสิบของเงินรายได

ในสวนที่ไดรับจากการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชน  ตามมาตรา  ๕๒  
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ในกรณีที่มีการใชประโยชนจากพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง  
และขอตกลงแบงปนผลประโยชนมิไดระบุสัดสวนของผลประโยชนที่ไดรับจากแหลงที่นําพันธุพืชพื้นเมือง
ทั่วไปมาใชประโยชนแหลงหนึ่งแตกตางจากอีกแหลงหนึ่ง  ใหจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหงในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย   
ใหคณะกรรมการกองทุนคุมครองพันธุพืชทราบ  เพื่อจะไดโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว  และใหถือวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินในวันที่โอนเงินเขาบัญชี 
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วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  และการฝากเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการนั้น 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนท่ีไดรับจาก 
การใชประโยชนพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา   ๕๒  ใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนแหลงท่ีนําพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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