
พระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่  ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคมุยาง 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล            
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้        
 มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา  ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
เปนตนไป 

มาตรา  ๓   ใหยกเลิก 
(๑)        พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ตนยาง”  หมายความวา  ตนยางพารา  (Hevea  brasiliensis)  และหมายความรวมถึงตนยาง   

ชนิดอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนตนยางที่อยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ตนยางพันธุดี” หมายความวา ตนยางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนตนยางพันธุที่เหมาะสม   
ที่จะใชปลูกเปนสวนยาง 
 “ยาง” หมายความวา น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง ยางเครพ              
หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยางและหมายความรวมถึงยางผสม
ไมวาในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับสารเคมีหรือสารอื่น แตไมรวมถึงวัตถุ
ประดิษฐสําเร็จรูปจากยาง 
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 “เนื้อยาง” หมายความวา  เนื้อยางที่มีอยูในน้ํายางหรือยางแตละชนิดโดยคํานวณเปนน้ําหนัก  
ตามกรรมวิธีที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
 “สวนยาง” หมายความวา ที่ดินซึ่งมีตนยางปลูกอยูในเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร แตละไรมีตนยาง
ไมนอยกวาสิบตน หรือในกรณีที่มีเนื้อที่ปลูกยางติดตอกันมากกวาหนึ่งไร   ตองมีสวนเฉลี่ยไมนอยกวา  
ไรละยี่สิบหาตนของจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด 
 “ทําสวนยาง” หมายความวา ปลูกตนยางในสภาพที่เปนสวนยาง บํารุงรักษาตนยาง กรีดตนยาง 
หรือทําน้ํายางสดใหเปนยางกอน เศษยาง หรือยางแผนดิบ  
 “เขตควบคุมการขนยายยาง” หมายความวา เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนเขตควบคุม
การขนยายยาง 
 “โรงทํายาง” หมายความวา สถานที่ที่ใชน้ํายางสด ยางกอน เศษยาง หรือยางแผนดิบ                  
มาแปรรูปเปนน้ํายางขน ยางผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ ยางดิบชนิดอื่น ๆ อยางหนึ่ง      
อยางใดหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงสถานที่ที่ผลิตยางผสม แตไมรวมถึงสถานที่          
ที่ทํายางแผนดิบ 
 “ปริมาณควบคุมเนื้อยาง”   หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหผูทํา   
สวนยางทําการผลิตเนื้อยางไดตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง” หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรีประกาศจัดสรรใหผูนํา        
ยางเขาหรือผูสงยางออก นําเนื้อยางเขามาในหรือสงเนื้อยางออกไปนอกราชอาณาจักรได ตามปริมาณ   
และระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “มาตรฐานยาง” หมายความวา ลักษณะของยางแตละชนิดหรือช้ันตามทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบหอยาง” หมายความวา วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบหอยาง  
ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “คายาง” หมายความวา ซ้ือ  ขาย หรือแลกเปลี่ยนยางและหมายความรวมถึงซื้อยาง ขายยาง      
ตามตราสารที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูออกตราสารนั้นหรือโดยประการอื่น แตไมรวมถึงกรณีที่ผูทํา
สวนยางขายน้ํายางสด  ยางกอน เศษยาง หรือยางแผนดิบ ซ่ึงเปนผลิตผลจากสวนยางของตน 
 “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๕   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจดังตอไปนี ้
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(๑)    ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ลดคาธรรมเนียม

ยกเวน คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน่ 
(๒)    ออกประกาศ 
(๓)    แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา  ๖   เพื่อประโยชนในการผลิต   การคายาง การนํายางเขาและการสงยางออก ใหรัฐมนตร ี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษากําหนด 
(๑) ตนยางชนดิอืน่เปนตนยางทีอ่ยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตนยางพนัธุด ี
(๓) เขตทําสวนยาง 
(๔) การแจงเนื้อทีส่วนยาง จํานวนตนยางและพันธุของตนยางที่ปลูกในสวนยาง  รวมทัง้

ปริมาณเนื้อยางที่ผูทําสวนยางทําไดในแตละป 
(๕) เขตหามปลูกตนยาง 
(๖)     วิธีการทําสวนยางในบางทองที่ 
(๗) เขตควบคุมการขนยายยาง 
(๘) ปริมาณควบคมุเนื้อยาง ปริมาณจัดสรรเนื้อยางตามความเหมาะสมแกสถานการณยาง 

ของประเทศ 
(๙)     การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติรวมทั้งวธีิดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และ 

การควบคุมตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติดังกลาว 
(๑๐) มาตรฐานยางและวิธีการมดัยางและการบรรจุหีบหอยางเพื่อการสงออก 
การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหอธิบดีเปนผูประกาศแทนก็ได 
มาตรา  ๗   เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหผูทําสวนยางแจงเนื้อที่สวนยาง จํานวน        

ตนยางพันธุของตนยางที่ปลูกในสวนยาง และปริมาณเนื้อยางที่ทําไดในแตละปตามมาตรา ๖(๔) แลว     
ผูทําสวนยางตองแจงขอมูลดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในประกาศ 
 การแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา  ๘   ในกรณีที่มีโรคระบาดเกีย่วกบัยาง เกดิขึ้นในทองที่ใดแลว รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
กําหนดเขตหามปลูกตนยางตามมาตรา ๖(๕) 
 เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตหามปลูกตนยางตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหผูใดปลูกตนยาง         
ขึ้นอีกในเขตดังกลาว 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําลายตนยางในเขตหามปลูกตนยางตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดี           
มีอํานาจสั่งใหผูทําสวนยางทําลายตนยางที่เห็นวาเอื้อตอการระบาดของโรคตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
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 มาตรา  ๙   เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทําสวนยาง วิธีการทําสวนยางในทองที่
หนึ่งทองที่ใดตามมาตรา ๖(๓) หรือ (๖) แลว ผูทําสวนยางในทองที่ดังกลาวตองปลูกตนยางพันธุดีที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเหมาะสมที่จะปลูกในทองที่ดังกลาว และตองทําสวนยางตามวิธีการรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 มาตรา  ๑๐   เมื่อไดจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติขึ้นตามประกาศของรัฐมนตรี        
ตามมาตรา ๖(๙) แลว ผูคายางและผูนํายางเขาหรือผูสงยางออกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการคายาง        
ที่ตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติกําหนด 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการควบคุมยาง 

__________________ 
 

 มาตรา  ๑๑   ใหมีคณะกรรมการควบคุมยางคณะหนึ่ง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง ผูอํานวยการองคการสวนยาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม    
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ   ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรรมการ               
กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเจ็ดคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน
เกษตรกรที่เปนนิติบุคคลสี่คน  เจาของโรงทํายาง   เจาของโรงงานผลิตภัณฑยาง และผูคายาง ประเภทละ
หนึ่งคน ใหอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง     
กรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา  ๑๒  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับการแตงตัง้อีกได 
 มาตรา  ๑๓   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒพิน
จากตําแหนง เมื่อ 

(๑)     ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) ไมไดเปนผูแทนสถาบันเกษตรกรที่เปนนติิบุคคล เจาของโรงทํายาง เจาของโรงงาน 

ผลิตภัณฑยางหรือผูคายาง 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
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(๖)     เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่       

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได
และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 มาตรา   ๑๔   การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๑๕   ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเหน็แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต
แลวแตกรณใีนเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)     การออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๒) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๕  

วรรคสอง  และมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๓) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ 
(๔) การวินจิฉัยอุทธรณตามมาตรา ๓๔ 
(๕) เร่ืองอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือผูอนุญาตรองขอ 
(๖)     การปฏิบัติตามสนธิสัญญา ขอผูกพันและโครงการระหวางประเทศที่เกี่ยวกับยาง 

               มาตรา   ๑๖   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ   
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
               มาตรา   ๑๗   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง    
เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือส่ิงใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

__________________ 
 

มาตรา  ๑๘   ผูใดจะนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงตนยาง ดอก เมล็ด หรือ   
ตาของตนยาง หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยางที่อาจใชเพาะพันธุไดตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
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 มาตรา  ๑๙   ผูนําเขาและผูสงออกซึ่งตนยาง ดอก เมล็ด หรือตาของตนยางหรือสวนใดสวน
หนึ่งของตนยาง ที่อาจใชเพาะพันธุได ตองนําเขาหรือสงออกทางดานศลุกากรที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 มาตรา   ๒๐   เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตควบคุมการขนยายยางตามมาตรา ๖(๗) 
ในทองที่หนึ่งทองที่ใดแลว ผูใดจะขนยายยางเขาในผาน หรือออกจากเขตดังกลาวตองไดรับใบอนุญาต
จากผูอนุญาต 
 มาตรา  ๒๑   ผูใดจะขยายพันธุตนยางเพื่อการคาตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และผูรับ
ใบอนุญาตตองขยายพันธุตนยางจากตนยางพันธุดี 
 มาตรา  ๒๒   ผูใดจะคายาง ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 มาตรา  ๒๓   ผูคายางจะตองทําบัญชีการซื้อยางบัญชีการจําหนายยางและปริมาณยางคงเหลือ
ของทุก ๆ เดือน และจัดสงบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
 บัญชีการซื้อยาง บัญชีการจําหนายยาง และบัญชีปริมาณยางคงเหลือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา  ๒๔  ในการคายางแตละครั้ง ผูซ้ือยาง  ผูขายยาง  หรือผูแลกเปลี่ยนยางตองตรวจ
ใบอนุญาตคายาง จดเลขที่ใบอนุญาตคายางของแตละฝายและจดปริมาณยางที่ซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนกัน
ไวเพื่อเปนหลักฐานในการทําบัญชีตามมาตรา ๒๓ 
 มาตรา  ๒๕   ผูใดจะตั้งโรงทํายาง ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
 มาตรา  ๒๖   ผูใดจะนํายางเขามาในหรือสงยางออกไปนอกราชอาณาจักรตองไดรับใบอนุญาต
เปนผูนํายางเขาหรือผูสงยางออกจากผูอนุญาต เวนแตเปนการนํายางเขามาในหรือสงยางออกไปนอก
ราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางและมีน้ําหนักไมเกินหากิโลกรัม 
 มาตรา  ๒๗   ในการนํายางเขามาในหรือสงยางออกไปนอกราชอาณาจักรแตละครั้ง ผูนํายางเขา
หรือผูสงยางออกจะตองไดรับใบผานดานศุลกากรจากพนักงานเจาหนาที่ และจะตองนํายางเขาหรือ      
สงยางออกทางดานศุลกากรที่ระบุไวในใบผานดานศุลกากร 
 มาตรา  ๒๘   ในการสงยางออกไปนอกราชอาณาจักร ผูสงยางออกตองสงยางที่ไดมาตรฐานและ
ตองจัดใหมีการมัดและบรรจหุีบหอยางที่สงออก ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๐) 
 มาตรา  ๒๙   ผูใดจะจัดใหมีการวิเคราะหหรือการทดสอบคุณภาพยางตองไดรับใบอนุญาตจาก  
ผูอนุญาตและผูรับใบอนุญาตตองเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการวิเคราะหหรือการทดสอบคุณภาพยาง
รวมทั้งผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการวิเคราะหหรือการทดสอบคุณภาพยางซึ่งกระทําโดย
หนวยงานของรัฐ 
 มาตรา  ๓๐   การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘  มาตรา ๒๐  มาตรา ๒๑   
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข          
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 ในการออกใบอนุญาต ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตตอง
ปฏิบัติดวยก็ได 
 มาตรา  ๓๑   ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙      
มีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอ     
กอนใบอนุญาตส้ินสุด เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่ง  
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๓๒  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูรับใบอนุญาตไดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได ทั้งนี้ แลวแตความรายแรง      
ของการกระทําความผิด และในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได 
 ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และ       
ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไมได 
 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนญุาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพัน
กําหนดสองปนับแตวนัที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา  ๓๓   คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ถาไมสามารถสงคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตได หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง
ดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่เคหสถานของ
ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 
 มาตรา  ๓๔  ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือมี
คําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต  หรือ
ผูถูกพักใชใบอนุญาตหรือผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน   
สามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือ 
การพักใชใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 
 คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 ในกรณีที่ผูอนญุาตไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาตเมื่อไดยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
แลวผูอุทธรณจะประกอบกจิการตอไปกไ็ดจนกวารัฐมนตรีจะวินิจฉยัอุทธรณไมตออายุใบอนุญาต 
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หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาต 
__________________ 

 

มาตรา  ๓๕   ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๙ สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่น    
คําขอ รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๓๖   ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  มาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖  และ     
มาตรา ๒๙ ตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย              
ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่มีสถานที่ระบุไวมากกวาหนึ่งแหง    
ใหแสดงภาพถายของใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในสถานที่ดังกลาวทุกแหง 

มาตรา  ๓๗   ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายและใบอนุญาต      
ยังไมส้ินอายุ ถาทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูจัดการมรดกของผูรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบ
กิจการนั้นตอไป ก็ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวากวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แตตองแจงใหผูอนุญาต
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย 

มาตรา  ๓๘   ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตโอนกิจการใหบุคคลอื่น และใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ   
ผูรับโอนตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับโอน และใหประกอบ
กิจการนั้นตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม 

มาตรา  ๓๙   ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ประกอบกิจการของตนตองแจงการยาย
สถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย 

มาตรา  ๔๐   ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการ
เลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการและใหถือวาใบอนุญาต
ส้ินอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจาหนาที่ 
------------------------------ 

 

มาตรา  ๔๑   ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจดังนี ้
(๑) เขาไปในสวนยางหรือแปลงเพาะพนัธุตนยางในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

เพื่อตรวจสอบเนื้อที่สวนยาง จํานวนตนยาง พันธุตนยางวิธีการทําสวนยาง และเขาไปในรานคายาง 
สถานที่เก็บยาง โรงทํายาง  โรงงานผลิตภัณฑยาง สถานที่ที่ใชในการวิเคราะหและการตรวจสอบคุณภาพยาง
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ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบใบอนุญาต ปริมาณและคุณภาพของยาง เครื่องมือเครื่องใช และ
วิธีการในการผลิตยางการวิเคราะหและการตรวจสอบคุณภาพยาง จํานวนและประวัติของลูกจาง         
ของผูรับใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)    นําตนยางหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยางหรือยางในปริมาณพอสมควรไปเปนตวัอยาง 
เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห 

(๓)     เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบพันธุตนยางและยางและยึดหรืออายัดตนยางหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของตนยาง ยาง ภาชนะบรรจุยาง เครื่องมือเครื่องใชและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดได 

(๔)    ในกรณมีีความจําเปนที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกผูทําสวนยางหรือธุรกิจการยาง ใหม ี
หนังสือสอบถามหรือเรียกผูทําสวนยางหรือผูใบอนุญาต หรือตัวแทนหรือลูกจางของบุคคลดังกลาว       
มาใหถอยคําหรือคําชี้แจงเกี่ยวกับการทําสวนยางหรือกิจการที่ไดรับอนุญาตหรือใหสงเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัตหินาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูทําสวนยางหรือผูรับใบอนุญาตหรือผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา  ๔๒   ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูทําสวนยางหรือ
ผูรับใบอนุญาต หรือผูซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๔๓   ตนยาง หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยาง ยาง ภาชนะบรรจุยาง เครื่องมือเครื่องใช
หรือเอกสารหลักฐานที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๑(๓) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือ
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมไดริบ และผูเปนเจาของหรือ     
ผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาด   
ไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณีใหตกเปนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 มาตรา  ๔๔   ในการปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

___________________ 
มาตรา  ๔๕   ผูทําสวนยางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน      

หนึ่งพันบาท  
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 มาตรา  ๔๖   ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคสองตองระวางโทษปรับเปนรายตนยาง ตนละไมเกิน
หนึ่งรอยบาท และตนยางที่ปลูกโดยการฝาฝนนั้นใหทําลายเสีย 
 ผูใดไมทําลายตนยางที่ปลูกโดยการฝาฝนตามวรรคหนึ่งหรือไมทําลายตนยางตามคําสั่งของ
อธิบดีตามมาตรา ๘ วรรคสาม ใหพนักงานเจาที่มีอํานาจทําลายตนยางดังกลาวได โดยผูฝาฝนตองเปน    
ผูเสียคาใชจาย 
 มาตรา  ๔๗   ผูทําสวนยางในทองที่ที่ไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทําสวนยาง วิธีการ 
ทําสวนยางตามมาตรา ๖(๓) หรือ (๖) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
และถาตนยางที่ปลูกนั้นไมใชตนยางพันธุดีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเหมาะสมที่จะปลูกในทองที่
ดังกลาวใหทําลายเสีย 
 ถาผูทําสวนยางไมทําลายตนยางที่ไมใชตนยางพันธุดีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจทําลายตนยางดังกลาวไดโดยผูทําสวนยางตองเปนผูเสียคาใชจาย 
 มาตรา  ๔๘   ผูคายางและผูนํายางเขาหรือผูสงยางออกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา  ๔๙   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุก   
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๕๐   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  หรือมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ตอง     
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา  ๕๑   ผูคายางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 
 มาตรา  ๕๒   ผูใดนํายางเขามาในหรือสงยางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับใบอนุญาต
เปนผูนํายางเขาหรือผูสงยางออกตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน      
หกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๕๓   ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา  ๕๔   ผูสงยางออกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๕๕   ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๗  มาตรา ๓๘ 
มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 มาตรา  ๕๖   ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานหรือส่ิงใดตามคําสั่งของ
คณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๑๗ หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๑ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา  ๕๗   เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๔        
ใหริบตนยางหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยาง ยาง เครื่องมือเครื่องใชรวมทั้งภาชนะและหีบหอบรรจุยาง
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดี และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการทําลายเสียหรือจัดการอยางอื่น
ตามที่เห็นสมควร 
  
 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

 

มาตรา  ๕๘   ผูใดประกอบกิจการเปนผูคายาง  เจาของโรงรีดยาง  เจาของโรงรมยาง หรือผูสง
ยางออกโดยไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ อยูแลวกอนหรือ       
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไปตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตคายาง 
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงทํายาง ใบอนุญาตเปนผูสงยางออก แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน       
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากผูอนุญาต แตถาไมประสงคจะประกอบกิจการ
ตอไป ใหประกอบกิจการไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

มาตรา  ๕๙   ผูใดประกอบกิจการขยายพันธุตนยางเพื่อการคา หรือประกอบกิจการทําน้ํายางขน 
ยางผึ่งแหง ยางแทง หรือยางดิบชนิดอื่น ๆ หรือประกอบกิจการเปนผูนํายางเขา หรือประกอบกิจการเปน
ผูจัดใหมีการวิเคราะหและการทดสอบคุณภาพยางอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ประสงคจะประกอบกิจการตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตขยายพันธุตนยางเพื่อการคาหรือใบอนุญาต
จัดตั้งโรงทํายาง หรือใบอนุญาตเปนผูนํายางเขา หรือใบอนุญาตเปนผูจัดใหมีการวิเคราะหหรือการ
ทดสอบคุณภาพยาง ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากผูอนุญาต 

มาตรา  ๖๐   ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙  ไดรับแจงการไมออก
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต ใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

มาตรา  ๖๑   บรรดากฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง  
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขดัหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวา
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 

(๑)   ใบอนุญาตนาํเขาซึ่งตนยาง ดอก เมล็ด หรือตา ของตนยาง หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของตนยางที่อาจใชเพาะพันธุได    ฉบับละ   ๑,๐๐๐ 
บาท 

(๒) ใบอนุญาตสงออกซึ่งตนยาง ดอก เมล็ด หรือตาของตนยาง หรือสวนใดสวนหนึ่งของ
ตนยางที่อาจใชเพาะพนัธุได    ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตขยายพันธุตนยางเพื่อการคา  ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตคายาง     ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตตั้งโรงทํายาง    ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเปนผูนํายางเขามาในราชอาณาจักร  ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตเปนผูสงยางออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบผานดานศุลกากร (เก็บตามน้ําหนกัของยางที่นําเขาหรือสงออก 

กิโลกรัมละ  ๐.๕๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตเปนผูจัดใหมีการวิเคราะหหรือการทดสอบคุณภาพยาง 

ฉบับละ     ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตนํายางเขาใน ผาน หรือออกจากเขตควบคุมการขนยายยาง 

ฉบับละ        ๕๐๐  บาท 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาต    ฉบับละ         ๒๐๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 
 
หมายเหตุ :-    เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบงัคับมา
นานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไมเหมาะสมกับสภาพและความตองการในดานการผลิต 
การคา การสงออก การนําเขา การคัดและจดัชั้นยาง การควบคุมมาตรฐานและการบรรจุ
หีบหอยางและเพื่อปฏิบัติการใหเปนตามขอผูกพันที่ประเทศไทย มีอยูในฐานะสมาชิก
ขององคการยางธรรมชาติระหวางประเทศ ขอผูกพันตามสนธิสัญญารักษาเสถียรภาพ
ของราคายางธรรมชาติ โครงการจัดตั้งตลาดรวมของยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผูผลิตยางธรรมชาติ  โครงการควบคุมและรวมมือเร่ืองมาตรฐานและการคาระหวาง
ประเทศและสนธิสัญญาวาดวยความรวมมอืเร่ืองยางธรรมชาติแหงสหประชาชาติ 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคมุยางเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติ 
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