
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
ว่าดว้ยการบรหิารกองทนุและการใช้จ่ายเงินกองทนุคุม้ครองพันธุ์พืช   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  มาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่   
๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการบริหารกองทุน 
และการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการบริหารกองทุนและ 

การควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การอนุรักษ์”  หมายความว่า  การรวบรวม  การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช  การบ ารุงรักษาและ

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชนั้น  และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
“การวิจัย”  หมายความว่า  การค้นคว้าโดยการทดลองส ารวจหรือการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล  

ความรู้รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ  อันจะสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
สังคมวิชาการ  หรือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  ต่อไป 

“ชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกัน
มาโดยต่อเนื่อง  และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนคุ้มครองพันธุพืช 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุพืช 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุพืช   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ 5 ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  ควบคุมการบริหารเงินกองทุนและ

ก าหนดให้มีโครงสร้างและอัตราก าลังของกองทุน  โดยค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุน  โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า  และให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ข้อ 6 ให้อธิบดีจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี  และประมาณการ
กระแสเงินสด  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี
ของทุกปี  และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน  กรณีมีการปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนและต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 7 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีระเบียบของทางราชการก าหนดไว้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ระเบียบของทางราชการ  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ 8 ให้อธิบดีเป็นผู้บริหารกองทุนและเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ  รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะอนกุรรมการ 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  ทั้งหมดจ านวนเก้าคน  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดี  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  และผู้แทน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นอนุกรรมการ 

(๓) ผู้ช านาญการจ านวนสองคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และด้านการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชด้านละหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจะแตง่ตัง้ขา้ราชการในกรมวิชาการเกษตร  ไม่เกินจ านวนสองคนเปน็ผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 
ข้อ  ๑๐ ผู้ช านาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง   
(๒) ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๑ ผู้ช านาญการมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ช านาญการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

ในกรณีที่ผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแทน 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ช านาญการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
ผู้ช านาญการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ 

ข้อ  ๑๒ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้ช านาญการในคณะอนุกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย   
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐   
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะหย่อนความสามารถ  บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ข้อ  ๑๓ ให้น าความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ข้อ  ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) พิจารณากลั่นกรองแผนการด าเนนิงานประจ าปกี่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมตัิ 
(๒) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของผู้ยื่นค าขอรับจัดสรรเงินกองทุนก่อนเสนอ

คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
(๓) ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็น  

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  พร้อมรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน  เพ่ือรายงาน
ต่อคณะกรรมการ 

(๔) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลใด  เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  การน าสง่เงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดหาผลประโยชน์ 

 
 

ข้อ  ๑๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา  ๕๒   
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๔



(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผล  และผลประโยชน์อืน่ใดที่เกิดจากกองทุน 
ข้อ  ๑๖ การรับเงินตามข้อ  ๑๕  ยกเว้นข้อ  ๑๕  (๓)  ให้ออกหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน

ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ 
ข้อ  ๑๗ ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ชื่อ  “บัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุพื์ช”  เพ่ือฝากเงินกองทุนตามข้อ  ๑๕   
ที่ได้รับทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  กรมวิชาการเกษตรอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารพาณิชย์
หรือธนาคารที่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง  ในชื่อบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ  ๑๘ ให้กรมวิชาการเกษตรน าเงินที่กองทุนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนตามข้อ  ๑๗  
วรรคหนึ่ง  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ข้อ  ๑๙ การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนภายในวงเงิน
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  ดังนี้ 

(๑) รายจ่ายตามโครงการเพ่ือช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการของชุมชนหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์  การวิจัย  และพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน 

(๒) รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การบริหารเงินกองทุน  ให้คณะกรรมการกองทุนมุ่งเน้นการจัดสรรเงินกองทุนตาม  (๑)   

เป็นส าคัญ 
ข้อ  ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามข้อ  ๑๙  (๒)  ประกอบด้วย 
(๑) งบบุคลากร 
(๒) งบด าเนินงาน 
(๓) งบลงทุน 
ข้อ  ๒๑ โครงการใด ๆ   ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีมตใิห้ความเห็นชอบและจัดสรรเงินอุดหนนุแลว้  

ให้แจ้งคณะกรรมการทราบ 
กรณีการด าเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจ

พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
ข้อ  ๒๒ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

กองทุนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ  ๒๓ การน าเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ได้ดังนี้   
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(๑) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์  ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารที่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง  หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือรัฐวิสาหกิจ   
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง  หรืออาวัล  หรือค้ าประกันเงินต้น  

และดอกเบี้ย 
(๔) การด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)   
ข้อ  ๒๔ ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้เงินกองทุน 

ให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้บริหาร  และกรมวิชาการเกษตร
หรือเจ้าของโครงการ  เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา  ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

หมวด  ๓ 
การพัสด ุ การบญัชี  การรายงาน  และการตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ  ๒๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ข้อ  ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
จัดท ารายงานทางการเงิน  แสดงฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง   
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท ารายงานทางการเงินส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ  ๒๗ ให้กองทุนมีหน้าที่จัดท าและส่งข้อมูลทางการเงิน  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ  ๒๘ ให้กรมวิชาการเกษตรและคณะกรรมการกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุน  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรมวิชาการเกษตรอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในของกองทุน  
หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่ตรวจสอบภายในการด าเนินงาน 
ของกองทุนก็ได้ 

ข้อ  ๒๙ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  การรายงาน  และมาตรฐานคุณธรรม  
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้  ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

ทองเปลว  กองจนัทร ์  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
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