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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 ที่

ไดบังคับใหมานานกวา 60 ป เปนพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 เน่ืองจากบทบัญญัติตางๆ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 ไมเหมาะสมกับสภาพและความตองการที่เปลี่ยนไปในดานการ

ผลิต การคา การสงออก การนําเขา การกําหนดและการคัดคุณภาพยาง การควบคุมมาตรฐานยาง และการ

บรรจุหีบหอยาง ตลอดจนการปฏิบัติตามขอผูกพันกับองคการยางตางประเทศที่ไทยเปนสมาชิก 

 ความเปนมาของการมีพระราชบัญญัติควบคุมยาง เริ่มจากในชวงป พ.ศ. 2470-2474 ไดเกิด

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ การคาทั่วโลกตกตํ่า โรงงานประดิษฐกรรมยางในประเทศตางๆ ตองลมเลิกไปเปน

จํานวนมาก โรงงานที่มีอยูตองการยางลดนอยลง แตการทํายางแผนดิบยังคงไดรับผลมากตามปกติ ผลผลิตยาง

มากกวาความตองการใชยาง จํานวนยางดิบจึงเหลือลนอยูในตลาดการคาของโลกและในประเทศที่ผลิตยาง 

ราคายางดิบจึงตกตํ่าลงเปนอยางมาก ประเทศไทยในขณะน้ันราคายางตกลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ 50 

สตางค 

 เมื่อราคายางไดตกตํ่าอยางมากดังกลาว ประเทศอังกฤษซึ่งมีเมืองข้ึนอยูทางแหลมมลายูอันเต็มไปดวย

สวนยาง ไดพยายามหาทางแกไขสถานการณการผลิตยางและการคายางใหดีข้ึน โดยในป พ.ศ. 2473 ไดจัดทํา

โครงการจํากัดยาง (Rubber Quata Scheme) เพื่อดําเนินการดังน้ี 

1. จํากัดจํานวนยางสงออก (โควตา) โดยใหประเทศที่มีการทํายางสงออกไดเพียงเทาที่กําหนดให เพื่อไมใหยาง

ลนตลาดจนทําใหราคาตกตํ่า 

2. การกําหนดโควตาทํายางใหถือเกณฑความสามารถในการทํายางของประเทศภาคี น้ันๆ  

3. ตองจํากดัการปลูกและการทํายางไมใหเพิ่มข้ึนดวย เพื่อใหจํานวนยางสงออกสอดคลองกับจํานวนที่ตลาด

ตองการ 

 หลังจากไดมีการประชุมพิจารณาโครงการจํากัดยาง และกําหนดโควตาของแตละประเทศแลวจึงได

ชักชวนรัฐบาลประเทศตางๆ ที่มีการปลูกยางหลายประเทศเขารวมมือดําเนินการ แตโครงการจํากัดยาง ก็ยัง

ดําเนินการไมได เพราะมีประเทศผูผลิตยางและพอคายางบางประเทศไมเห็นดวย จําทําใหโครงการจํากัดยาง

ตองหยุดชะงัก ตอมาในป พ.ศ. 2476 ผูแทนสมาคมผูปลูกยางในประเทศไทย เขารวมหารือในครั้งน้ีดวย 

โครงการจํากัดยางน้ีจึงตกลงดําเนินการตอไปได ในที่สุดเมือ่รัฐบาลไทยไดพิจารณาเห็นชอบกับโครงการน้ีแลว 

จึงไดลงนามในความตกลงเขารวมเปนภาคีแหงขอตกลงจํากัดยางระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 

2477 เปนตนไป 



 

 เมื่อรัฐบาลไทยไดเขารวมเปนภาคีแหงความตกลงควบคุมจํากัดยางระหวางประเทศแลว ทางการจึงได

ตราพระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง พุทธศักราช 2477 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมจํากัด

ยาง พุทธศักราช 2479 พระราชบัญญัติทั้งสองน้ีไดกําหนดวิธีการควบคุมการปลูกตนยาง การทํายาง การสง

ยางออกนอกประเทศ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงสัญญาจํากัดยางระหวางประเทศ หลังจากไดดําเนินการ

ตามกฎหมายดังกลาวมาเปนระยะเวลา 4 ป ขอตกลงควบคุมจํากัดยางระหวางประเทศ ไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 

ธันวาคม 2481 ประเทศภาคีจึงไดเจรจาตกลงตออายุสัญญาอีก 5 ป คือ เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2481 

ไปจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2486 แตโดยที่ขอตกลงฉบับใหมน้ี มีขอตกลงบางประการไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

พระราชบัญญัติที่ใชอยูเดิม มีขอที่สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงตราพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 

2481 ข้ึนใหม 

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 มีหลักการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

จํากัดยาง พุทธศักราช 2479 ทุกประการ หากแตมีขอแตกตางกันเพียงวา พระราชบัญญัติฉบับใหมมิไดบัญญัติ

ระเบียบและวิธีการปฏิบัติลงไวในพระราชบัญญัติดวยเหมือนฉบับกอน เชน ระเบียบวาดวยการขอทํายาง การ

ขออนุญาตคายาง การสงออกยางออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตอเจาพนักงาน เปนตน  

เพราะถาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติก็จะเปนการยุงยากในการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ฉะน้ัน ระเบียบ

และวิธีปฏิบัติตางๆ จึงไดกําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยางพุทธศักราช 2481 เทาที่ประกาศใชมาจนถึงป พ.ศ. 2510 รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ สวนพระราชบัญญัติ

ควบคุมจํากัดยาง พุทธศักราช2479 มีกฎกระทรวงเพียง 2 ฉบับ ซึ่งแนวทางปฏิบัติของแตละพระราชบัญญัติที่

นํามาบังคับใชจึงอาจแตกตางกันไปบาง แลวแตสภาพแวดลอม ในขณะพิจารณารางพระราชบัญญัติและขณะ

ออกพระราชบัญญัติน้ันข้ึนมาบังคับใชดวย ป พ.ศ. 2510 ไดเกิดภาวการณคายางพาราตกตํ่าลงมาก ยางที่

สงออกไปจําหนายยังตางประเทศตองเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ อยูหลายประเภท คณะรัฐมนตรจีงึ

ไดมีมติใหยกเลิกคาธรรมเนียมบางอยางที่จัดเก็บอยูตามกฎหมายยางเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ของเจาของ

สวนยาง รวมทั้งยกเวนการเก็บเงินจากผูสงยางออกกิโลกรัมละ 10 สตางค ดวย กรมวิชาการเกษตร (กรมกสิ

กรรมเดิม) จึงไดเสนอรางกฎหมายเพื่อแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481 ตามลําดับ 

ไปยังคณะรัฐมนตรี หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ีแลว คณะกรรมการ

กฤษฎีกามีความเห็นวากฎหมายน้ียังมีประโยชนตอกิจการยางของประเทศเปนอยางมาก ยังไมควรแกไข 

เพราะการจะยกเวนหรือยกเลิกปฏิบัติประการใดก็ยอมทําได โดยกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรี วาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณมีอํานาจตามกฎหมายน้ีอยูแลว คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดขอใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณรางกฎกระทรวงฉบับที่ 9 เสนอไป เพื่อพิจารณา โดยยกเลิกกฎกระทรวงทั้ง 8 ฉบับ ที่เคยปฏิบัติอยูน้ัน 

และไดประกาศใหกฎกระทรวงฉบับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481 ต้ังแต

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และภายหลังไดมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มอีก 3 ฉบับ ดังน้ันจึงมีกฎกระทรวงที่

ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 รวม 12 ฉบับ  



 

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 ไดมีการบังคับใชมานานกวา 60 ป บทบัญญัติตางๆ จึง

ไมเหมาะสมกับการผลิต การคา การแปรรูปยาง และการตลาดยางทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงเกษตรและ

สหกรณจึงไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวต้ังแตป พ.ศ. 2529  และแลวเสร็จในป 2542 ใชเวลาประมาณ 

13 ป จึงประกาศใชเปนพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2542 

แตเน่ืองจากขณะน้ีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ยังมิได

บังคับใช จึงยังคงใชกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481 ที่

ไมขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ใชบังคับ ตามบทเฉพาะกาล มาตราที่ 61 

 


