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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 
๒๔๘๑  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ 
  (๒) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ 
  (๓) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๓) ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓ 
  (๔) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๔) ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
  (๕) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๕) ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
  (๖) กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๖) ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
  (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
  (๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
         การทํายาง 
        ------------ 
  ขอ ๒  ผูใดประสงคจะทํายาง ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํายางตามแบบยาง ๑ 
ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ แลวเจาพนักงานประจําทองที่จะออกใบอนุญาตให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามแบบยาง ๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
  เจาของสวนยางซึ่งไดรับใบสุทธิยางหรือใบกํากับคูปองแลวใหถือวาไดรับใบ
อนุญาต 
ตามวรรคหนึ่งแลว 
  ในกรณีท่ีเน้ือท่ีสวนยางหรือจํานวนตนยางของเจาของสวนยางใดลงลงหรือเพ่ิม
ข้ึน 
ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงถึงสถิติการทํายาง หรอืมีการปลูกแทนตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สงเคราะห 
การทําสวนยาง ก็ใหเจาของสวนยางนั้นยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํายางตามวรรคหนึ่งใหม 
 
         การคายาง 
       ------------ 
  ขอ ๓  ผูใดประสงคจะทําการคายาง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตคายางตามแบบ
ยาง ๓  
ทายกฎกระทรวงนี ้ตอเจาพนักงานประจําทองท่ี  พรอมดวยคาธรรมเนียม เมื่อไดรับใบอนุญาตคา
ยาง 
ตามแบบยาง ๔ ทายกฎกระทรวงน้ีแลว จึงทําการคายางไดใบอนุญาตคายางฉบับหนึ่งใหใชเฉพาะ 
รานคายางแหงหนึ่ง 
  ขอ ๔  การคาระหวางผูคายางดวยกัน ผูซื้อตองตราใบอนุญาตคายางของผูขาย
กอน 
และใหผูซ้ือจดเลขท่ีใบอนุญาตคายางของผูขายและนํ้าหนักยางท่ีซ้ือขายกันไว เพื่อเปนหลักฐานใน 
การทําบัญชีตามขอ ๖ 
  ขอ ๕  การคายางระหวางเจาหนาท่ีผูขายทอดตลอดยางของกลางกับผูคายาง ใน
กรณี 
ท่ีมีการขายทอดตลาดยางของกลางผูสูราคาจะตองแสดงใบอนุญาตคายางตอเจาหนาท่ีผูขายทอด 
ตลาดยางของกลางกอน 
  ขอ ๖  ผูคายางจะตองรักษาและกรอกรายการลงในบัญชีตามแบบพิมพที่กําหนด
ให  
คือ 
  (๑) บัญชีซื้อยางตามแบบยาง ๕ ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับจดรายการทุกครั้งที ่
ทําการซ้ือยางหรือไดมาซ่ึงยาง 
  (๒) บัญชีจําหนายยางตามแบบยาง ๖ ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับจดรายการทุก
ครั้ง 
ที่ทําการขายหรือจําหนายยาง 
  (๓) บัญชียางคงเหลือตามแบบยาง ๗ ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับจดรายการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประจําวันใหทราบ นํ้าหนักยางท่ีเปนของผูคายางซ่ึงเก็บไว ณ ท่ีใด และของผูอ่ืนท่ีอยูในความ 
ครอบครองของผูคายาง 
  ขอ ๗  ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป  ผูคายางตองสงรายงานการคาตามแบบ 
ยาง ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ 
 
     การนํายางเขาหรือสงยางออกนอกราชอาณาเขต 
          ------------ 
  ขอ ๘  ยางท่ีนําเขา หรือสงออกนอกราชอาณาเขตเพื่อเปนตัวอยาง และมีน้ําหนัก 
ไมเกิน ๕ กิโลกรัม ใหถือวาไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงออกได 
  ขอ ๙  ผูคายางผูใดประสงคจะนํายาง นอกจากวัตถุสําเร็จรูปที่ทําขึ้นดวยยาง 
ท้ังหมด หรือแตบางสวนเขาในราชอาณาเขตใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตนํายางเขาในราชอาณาเขต 
ตามแบบยาง ๑๓ ทายกฎกระทรวงนี ้ตอเจาพนักงานประจําทองท่ี พรอมดวยคาธรรมเนียม  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรมอบหมายเปนผูออก 
ใบอนุญาตนํายางเขาในราชอาณาเขตตามแบบยาง ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี ้ใบอนุญาตใหมีอายุ 
หกสิบวนั นับแตวันออกใบอนุญาตและยางที่นําเขาจะตองมีใบแสดงแหลงกําเนิดซึ่งเจาหนาที่ 
ของประเทศรัฐ หรอื อาณาเขตที่เปนแหลงผลิตไดออกใหกํากับมาดวย 
  ใบอนุญาตนํายางเขาในราชอาณาเขตฉบับหนึ่ง ๆ ใหใชสําหรับนํายางเขาเพียง 
จํานวนไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม ดังน้ี 
  (๑) ใบอนุญาตนํายางเขาไมเกิน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม  
ฉบบัละ ๕๐ บาท 
  (๒) ใบอนุญาตนํายางเขามากกวา ๒,๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
  เมื่อไดใชใบอนุญาตฉบับใดนํายางเขาในราชอาณาเขต ก็ใหผูรับอนุญาตสงคืน 
ใบอนุญาตฉบับนั้นตอเจาพนักงานประจําทองท่ีพรอมดวยหลักฐานการนําเขา 
  ขอ ๑๐  ผูคาผูใดประสงคจะเปนผูสงออกนอกราชอาณาเขต จะสงออกไดแต 
เฉพาะผานดานศุลกากรดานใดดานหนึ่งตามขอ ๑๑ และใหผูประสงคจะสงยางออกนอก 
ราชอาณาเขตนั้นยื่นคําขอรับในอนุญาตใหเปนผูรับสงยางออกนอกราชอาณาเขตตามแบบยาง ๙  
ทายกฎกระทรวงนี ้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ซึ่งออกใบอนุญาตคายางพรอมดวยคาธรรมเนียม 
เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ตรวจถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตใหเปนผูสงออกนอกราชอาณา
เขต 
ตามแบบยาง ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๑๑  เจาพนักงานประจําทองที่จะอนุญาตใหยางที่จะสงออกนอกราชอาณา 
เขตผานออกไดเฉพาะดานศุลกากร ตอไปนี้ 
  (๑) ดานศุลกากรกรุงเทพ ฯ   จังหวัดพระนคร 
  (๒) ดานศุลกากรกระบี่   จังหวัดกระบี ่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) ดานศุลกากรเกาะลันตา   จังหวัดกระบี ่
  (๔) ดานศุลกากรทาแฉลบ   จังหวัดจันทบุร ี
  (๕) ดานศุลกากรกันตรัง   จังหวัดตรัง 
  (๖) ดานศุลกากรหยงสตา   จังหวัดตรัง 
  (๗) ดานศุลกากรนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๘) ดานศุลกากรนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
  (๙) ดานศุลกากรตากใบ   จังหวัดนราธิวาส 
  (๑๐) ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
  (๑๑) ดานศุลกากรปตตานี   จังหวัดปตตาน ี
  (๑๒) ดานศุลกากรสายบุรี   จังหวัดปตตาน ี
  (๑๓) ดานศุลกากรพังงา   จังหวัดพังงา 
  (๑๔) ดานศุลกากรตะกั่วปา   จังหวัดพังงา 
  (๑๕) ดานศุลกากรภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต 
  (๑๖) ดานศุลกากรเบตง   จังหวัดยะลา 
  (๑๗) ดานศุลกากรระนอง   จังหวัดระนอง 
  (๑๘) ดานศุลกากรสงขลา   จังหวัดสงขลา 
  (๑๙) ดานศุลกากรปาดังเบซาร  จังหวัดสงขลา 
  (๒๐) ดานศุลกากรสะเดา   จังหวัดสงขลา 
  (๒๑) ดานศุลกากรเกาะนก   จังหวัดสตูล 
  (๒๒) ดานศุลกากรเกาะยาว   จังหวัดสตูล 
  (๒๓) ดานศุลกากรปากบารา   จังหวัดสตูล 
  (๒๔) ดานศุลกากรสุไหงอุเป   จังหวัดสตูล 
  (๒๕) ดานศุลกากรเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธาน ี
  (๒๖) ดานศุลกากรบานดอน   จังหวัดสุราษฎรธาน ี
  ขอ ๑๒ การสงยางออกนอกราชอาณาเขตจะสงออกไดเฉพาะทางดานศุลกากรที่ 
ระบุไวในใบอนุญาต และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
  (๑) กอนสงยางออกนอกราชอาณาเขตไมนอยกวานี่สิบสี่ชั่วโมง ผูสงยางออกตอง 
ยื่นคําขอรับใบผานดานศุลกากรเพื่อสงยางออกนอกราชอาณาเขตตามแบบยาง ๑๑ ทายกฎ
กระทรวง 
นี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ซึ่งออกใบอนุญาตคายางเพื่อทําการตรวจสอบบัญชีของผูคายางและ 
ตรวจยางในครอบครองของผูคายางท่ีขอสงยางออก 
  (๒) เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว ใหออกใบผาน
ดาน 
ศุลกากรตามแบบยาง ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี ้สงไปยังพนักงานศุลกากรใบผานดานศุลกากรฉบับ
หน่ึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหใชไดเพียงคร้ังเดียว 
  ใบผานดานศุลกากรฉบับหนึ่งใหใชไดสําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาเขต
จํานวน 
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัมและใหใชไดเพียงคร้ังเดียว 
 
      การมียางไวในครองครอง โรงรีดยาง โรงรมยาง 
              ------------ 
  ขอ ๑๓  เม่ือผูคายางสําหรับรานคายางแหงหน่ึงประสงคจะมียางไวในครอบ
ครอง 
จํานวนตั้งแต ๑,๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไปใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตมียางไวในครอบครองตามแบบยาง 
๑๕  
ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่พรอมดวยคาธรรมเนียม  เมื่อเจาพนักงานประจํา 
ทองที่ไดตรวจถูกตองแลวใหออกใบอนุญาตมียางไวในครอบครองตามแบบยาง ๑๖ ทายกฎ
กระทรวง 
นี ้
  ขอ ๑๔  เม่ือผูคายางประสงคจะต้ังโรงรีดยาง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงรีด
ยาง 
ตามแบบยาง ๑๗ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ พรอมดวยคาธรรมเนียม เม่ือ 
เจาพนักงานประจําทองที่ไดตรวจถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตตั้งโรงรีดยางตามแบบยาง ๑๘  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๑๕  เม่ือผูคายางประสงคจะต้ังโรงรมยาง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงรม
ยาง 
ตามแบบ ๑๙ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ พรอมดวยคาธรรมเนียม เม่ือ 
เจาพนักงานประจําทองที่ไดตรวจถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตตั้งโรงรมยางตามแบบยาง ๒๐ 
ทาย 
กฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๑๖  ใบอนุญาตตามขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ใหผูรับใบอนุญาตแสดงไว 
ในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ ที่ทําการของตน 
 
       การปลูกใหม 
        ----------- 
  ขอ ๑๗  ผูใดไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมายแลว ถาประสงคจะขอ 
รับใบอนุญาตทําการปลูกใหม ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตปลูกใหมตามแบบยาง ๒๑ ทายกฎ
กระทรวงนี้ 
ตอเจาพนักงานประจําทองท่ี  พรอมดวยคาธรรมเนียมโดยแสดงจํานวนเนื้อที่และหลักฐานการได



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มา 
ซ่ึงสิทธิในท่ีดิน เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ไดตรวจถูกตองแลว  ใหออกใบอนุญาตปลูกใหม
ตาม 
แบบยาง ๒๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ใบอนุญาตปลูกใหมใหมีอายุสองปนับแตวันออกใบอนุญาต 
  ขอ ๑๘  ผูใดรับใบอนุญาตปลูกใหมตามขอ ๑๗ ตองรายงานผลการปลูกใหม 
ตามแบบยาง ๒๓ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต 
วันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 
  เมื่อผูรับใบอนุญาตปลูกใหมประสงคจะทํายาง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํายาง
ตาม 
ขอ ๒ 
 
       ใบอนุญาตและการตั้งตัวแทน 
         ------------ 
  ขอ ๑๙  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔  
ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๗ ตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําแจงความตามแบบยาง ๒๔ ทายกฎ 
กระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที ่พรอมกับแสดงสิทธิในการเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก  
เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ไดบันทึกวาตรวจถูกดตองแลว ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดก
นั้น  
เปนผูรับใบอนุญาตตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 
  ขอ ๒๐  ใบอนุญาตตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ หรอื 
ขอ ๑๗ จะโอนกันมิได 
  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ ๒ โอนสิทธิในท่ีดินของตนไปใหแกบุคคลอ่ืน  
ใหผูรับโอนสิทธิในท่ีดินซ่ึงประสงคจะทํายางตอไปย่ืนคําขอทํายางตามขอ ๒ ใหมตอเจาพนักงาน 
ประจําทองท่ี พรอมดวยหลักฐานการรับโอนสิทธิในที่ดิน เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ตรวจ 
ถูกตองแลวใหออกใบอนุญาตตามแบบยาง ๒ ทายกฎกระทรวงนี ้ใหแกผูรับโอนสิทธิในท่ีดิน 
น้ันใหม 
  ขอ ๒๑  ในการติดตอกับเจาพนักงานประจําทองท่ี ถาผูรับใบอนุญาตตามขอ ๒  
ขอ ๓ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๗ ประสงคจะตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการ 
ตามใบอนุญาตนั้น ๆ แทนตน ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอตั้งตัวแทนตามแบบยาง ๒๕ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ตรวจถูกตองแลว ให
บันทึก 
การตั้งตัวแทนไวในใบอนุญาตนั้น 
  ผูรับใบอนุญาตคายางตามขอ ๓ ซึ่งไดตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการตามใบอนุญาต
ตอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รักษาและกรอกรายการลงในบัญชีตามขอ ๖ และสงรายงานการคายางตามขอ ๗ ท้ังตัวแทนน้ัน
ตอง 
ไดรับใบอนุญาตตามขอ ๓ ดวย 
 
      การออกใบแทน 
        ------------ 
  ขอ ๒๒  ถา ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้สูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับ 
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนตามแบบยาง ๒๖ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานประจําทองที่  
พรอมดวยคาธรรมเนียม เมื่อเจาพนักงานประจําทองที่ตรวจถูกตองแลว ใหออกใบแทนให 
 
     การคํานวณสวนเทียบปริมาณยาง 
         ------------ 
  ขอ ๒๓  การคํานวณปริมาณยาง ใหถือปริมาณของยางแหงตามหลักเกณฑดังน้ี 
  (๑) น้ํายางธรรมชาติ ใหถือวามียางแหงสามสิบหาสวนในรอยสวน 
  (๒) น้ํายางที่ไดผานกรรมวิธีแปรสภาพจากน้ํายางธรรมชาต ิใหถือวามียางแหง 
ตามที่เจาพนักงานประจําทองที่คํานวณไดตามหลักวิทยาการ 
  (๓) เศษยาง ยางกอน ยางแผน ยางแทง หรือยางชนิดอื่นนอกจากที่กลาวไวใน 
(๑)  
หรอื (๒) ใหถือวาเปนยางแหงตามปริมาณในยางนั้น 
 
      อายุใบอนุญาต 
        ------------ 
  ขอ ๒๔  นอกจากที่ไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎกระทรวงนี้ ใบอนุญาตทุกชนิดให
มี 
อายุเพียงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต และรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังตออายุไดอีกไมเกิน 
คราวละหนึ่งป เปนป ๆ ไป 
 
       คาธรรมเนียม 
        ------------ 
  ขอ ๒๕  ใหกําหนดคาธรรมเนียมดังน้ี 
 
  (๑) ใบอนุญาตคายาง     ฉบบัละ    ๒๕  บาท 
  (๒) ใบอนุญาตมียางไวในครอบครอง  ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 
  (๓) ใบอนุญาตตั้งโรงรีดยาง    โรงละ    ๑๐๐  บาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) ใบอนุญาตตั้งโรงรมยาง    โรงละ    ๑๐๐  บาท 
  (๕) ใบอนุญาตใหเปนผูสงยาง 
        ออกนอกราชอาณาเขต    ฉบบัละ   ๑๐๐  บาท 
  (๖) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบบัละ       ๕  บาท 
  (๗) คําขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับสวนยาง  รายละ        ๕  บาท 
  (๘) สําเนาเอกสาร     แผนละ       ๕  บาท 
  (๙) ใบผานดานศุลกากร 
        ตามแบบยาง ๑๒ 
        คํานวณตามจํานวน 
        ยางท่ีขอสงออกนอก 
        ราชอาณาเขต     กิโลกรัมละ ๐.๒  
สตางค 
        (ใบผานดานศุลกากร 
        ฉบับหน่ึงใหใชสําหรับ 
        ยางท่ีขอสงออกนอก 
        ราชอาณาเขตจํานวน 
        ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม) 
  (๑๐) แบบพิมพ     ฉบบัละ      ๒๕  สตางค 
  (๑๑) แบบพิมพชนิดเปนเลม    เลมละ         ๕  
บาท 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
         พระประกาศสหกรณ 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎกระทรวงออกตาม
ความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ ไดกําหนดใหเจาของสวนยางท่ีทําการปลูกแทน 
และปลูกเสริมตองขออนุญาต และการทํายาง การคายางการนํายางเคล่ือนท่ี และการสงยางออก
นอก 
ราชอาณาเขต ตองใชใบคูปองหรือใบสําคัญจําหนายยางกํากับไปดวย และตองเสียคาธรรมเนียม  
บัดนี้ เนื่องจากมีการเลิกกําหนดโควตายางที่ทําไดและยางมีราคาตกต่ํามาก เพื่อบรรเทาความ 
เดือดรอนของเจาของสวนยาง จึงเห็นสมควรยกเลิกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กํากับ 
คูปองและในสุทธิยาง สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาเขต ซ่ึงกําหนดไวกิโลกรัมละ ๕ สตางค 
และ 
ยกเลิกการขออนุญาตปลูกเสริมและการปลูกแทนและสมควรผอนผันการสงยางซึ่งใชเปนตัวอยาง 
ไมเกิน ๕ กิโลกรัม เขาและออกนอกราชอาณาเขตไดโดยไมตองขออนุญาต และปรับปรุงกฎ
กระทรวง 
ดังกลาวใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงสมควรยกเลิกกฎกระทรวงเดิมท้ัง ๘ ฉบบั และ 
รวมเปนฉบับเดียว 
 
[รก. ๒๕๑๘/๑๓๒/๒๒๒/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘]  
 
 


