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กฎกระทรวงการคลัง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
------------ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธ
ศักราช 
๒๔๘๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงวาดวยระเบียบการศุลกากรเกี่ยวกับ 
การควบคุมการนําเขามาในและการสงออกนอกราชอาณาเขตตซึ่งยางไวดั่งตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ถามีผูนํายางเขามาในราชอาณาเขตต ใหพนักงานศุลกากรตรวจสอบวาผู
นํา 
เขามาเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการและตรวจสอบวายางนั้นเปน
ยาง 
ที่นําเขามาจากประเทศ รัฐ หรืออาณาเขตตที่ระบุไวในบัญชีทายกฎนี้ และมีใบแสดงแหลงกําเนิด
ซ่ึง 
เจาหนาที่ของประเทศ รัฐ หรืออาณาเขตตนั้น ๆ ไดออกใหตามกฎหมายหรือขอบังคับวาดวยการ 
ทํายางหรือสงยางออกนอกประเทศซ่ึงใชอยูในประเทศ รัฐ หรืออาณาเขตตนั้น ๆ กํากับมาดวย 
  ขอ ๒  ผูสงยางออกนอกราชอาณาเขตต ตองมีเอกสารตามแบบที่กระทรวง 
เกษตราธิการกําหนดไว ยื่นใหพนักงานศุลกากรตรวจสอบ คือ 
  (ก) ผูคายาง ตองมีใบผานดานศุลกากร 
  (ข) เจาของสวนใหญ ตองมี 
  ๑. ใบสุทธิยาง 
  ๒. ใบสําคัญคูมือใหเปนผูสงยางออกนอกราชอาณาเขตต 
  ๓. ใบผานดานศุลกากร 
  ขอ ๓ ใหพนักงานศุลกากรประจําดานที่สงยางออกตรวจสอบและปฏิบัติการ 
ดั่งตอไปนี้ 
  (ก) ในกรณีที่ยางเปนของผูคายาง 
  ๑. ใหตรวจสอบวาใบผานดานศุลกากรนั้นมีรายการเรียบรอยและมีลายมือชื่อ 
พนักงานประจําทองที่รับรองไว 
  ๒. ใหตรวจช่ังยางท่ีจะสงออกน้ัน วามีน้ําหนักไมเกินกวาที่ปรากฏในใบผานดาน 
ศุลกากร 
  ๓. เมื่อปรากฏวาความใน (๑) และ (๒) ถูกตองแลว ก็อนุญาตใหสงยางนั้นออก
ไป 
ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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  ๔. ถาปรากฏวาใบผานดานศุลกากรไมมีลายมือชื่อพนักงานประจําทองที่รับรองก็
ดี  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาลายมือชื่อหรือรายการอื่นใดในใบผานดานศุลกากรนั้นอาจถูกปลอม
แปลง 
จะดวยประการใด ๆ ก็ดี หามมิใหสงยางน้ันออกไป ใหพนักงานศุลกากรยึดยางและใบผานดาน 
ศุลกากรฉบับนั้นไว และสอบไปยังพนักงานประจําทองท่ีตอไป 
  ๕. ถาปรากฏวาใบผานดานศุลกากรนั้นเรียบรอยและมีลายชื่อพนักงานประจํา
ทองท่ี 
รับรองไว แตยางที่จะสงออกมีน้ําหนักมากกวาที่ปรากฏในใบผานดานศุลกากร ก็อนุญาตใหสงยาง 
ออกไปไดเพียงเทาที่ปรากฏในใบผานดานศุลกากรนั้น ถายางที่จะสงออกนอยกวาที่ปรากฏในใบ 
ผานดานศุลกากร ก็ใหพนักงานศุลกากรอนุญาตใหสงยางออกไดเทาจํานวนนั้น 
  ๖. เมื่อไดอนุญาตใหสงยางออกนอกราชอาณาเขตต ใหกรอกขอความลงในใบ
ผาน 
ดานศุลกากรตอน ๓ และ ๔ แลวมอบตอน ๔ คืนใหผูสงยางออกฉีกตอน ๒ เก็บรักษาไว สงตอน 
๓  
ไปยังพนักงานประจําทองที่ซึ่งเปนผูลงนามรับรองโดยเร็ว 
  (ข) ในกรณีที่ยางเปนของเจาของสวนใหญ 
  ๑. ใหตรวจใบผานดานศุลกากรวายางที่จะสงออกนั้นมีน้ําหนักไมเกินกวาโควตา
ท่ี 
คงเหลือในใบสุทธิยาง 
  ๒. ใหตรวจช่ังยางท่ีจะสงออกน้ัน วามีน้ําหนักไมเกินกวาที่ปรากฏในใบผานดาน 
ศุลกากร 
  ๓. เม่ือปรากฏวายางท่ีจะสงออกมีนํ้าหนักไมเกินกวาโควตาคงเหลือในใบสุทธิ
ยาง  
ก็อนุญาตใหสงยางนั้นออกไปได ถายางท่ีจะสงออกมีนํ้าหนักมากกวาโควตาคงเหลือในใบสุทธิยาง  
ก็อนุญาตใหสงยางออกไปไดเพียงเทาท่ีไมเกินกวาโควตาคงเหลือ 
  ๔. เมื่อไดอนุญาตใหสงยางออกนอกราชอาณาเขตต ใหกรอกขอความลงในใบ
สุทธิ 
ยางและใบผานดานศุลกากรตอน ๓ และ ๔ แลวมอบตอน ๔ ใหผูสงยางออกพรอมดวยใบสุทธิ
ยาง 
และใบสําคัญคูมือใหเปนผูสงยางออกนอกราชอาณาเขตตคืนใหผูถือใบสุทธิยางนั้น ฉีกใบผาน
ดาน 
ศุลกากร ตอน ๒เก็บรักษาไว สงตอน ๓ ไป ยังพนักงานประจําทองท่ีซ่ึงเปนผูออกใบสุทธิยางโดย
เร็ว 
  ขอ ๔ เม่ืออนุญาตใหสงยางออกได และถายางนั้นจะสงไปยังประเทศรัฐ หรอื 



   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    

อาณาเขตตที่ระบุไวในบัญชีทายกฎนี ้ใหพนักงานศุลกากรออกใบแสดงแหลงกําเนิดตามแบบ
พิมพ 
ที่กระทรวงเกษตราธิการกําหนดไว กํากับไปกับยางเทาจํานวนน้ําหนักยางที่อนุญาตใหสงออก 
  ขอ ๕ ถาพนักงานดานศุลกากรขัดของไมอนุญาตใหสงยางออกนอกราชอาณา
เขตต 
ดวยเหตุประการใด ๆ ก็ดี ใหแจงใหพนักงานประจําทองที่ตอไปนี้ทราบ 
  (ก) ถาผูสงยางออกเปนผูคายาง ใหแจงตอพนักงานประจําทองที่ผูออกใบผาน
ดาน 
ศุลกากรฉบับนั้น 
  (ข) ถาผูสงยางออกเปนเจาของสวนใหญ ใหแจงตอพนักงานประจําทองที่ผูออก 
ใบสุทธิยางฉบับน้ัน 
 
     กฎใหไว ณ วันที ่๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
         ประดิษฐมนูธรรม 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
           บัญชีชื่อประเทศ รัฐ หรืออาณาเขตต 
        ตามความในขอ ๑ และขอ๔ 
     ------------ 
  (๑) สเตรตสเซ็ตเติลเมนตส 
  (๒) สหพันธรัฐมะลายู 
  (๓) อสหพันธรัฐมะลายู 
  (๔) บรูไน 
  (๕) ลังกา 
  (๖) เนเธอรลันดสอินดิส 
  (๗) อินเดีย 
  (๘) พมา 
  (๙) อินโดจีนฝรั่งเศส 
  (๑๐) บอเนียวเหนือ 
  (๑๑) ซาราวัค 
 
[รก. ๒๔๘๑/-/๗๕๒/๑๓ มกราคม ๒๔๘๑] 
 
 


