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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 

ท่ี ไดบังคับ ใหมานานกวา 60 ป เปนพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 เนื่องจากบทบัญญัติตางๆ ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 ไมเหมาะสมกับสภาพและความตองการท่ีเปลี่ยนไปในดาน
การผลิต การคา การสงออก การนําเขา การกําหนดและการคัดคุณภาพยาง การควบคุมมาตรฐานยาง และ
การ บรรจุหีบหอยาง ตลอดจนการปฏิบัติตามขอผูกพันกับองคการยางตางประเทศท่ีไทยเปนสมาชิก 

ความเปนมาของการมีพระราชบัญญัติควบคุมยาง เริ่มจากในชวงป พ.ศ. 2470-2474 ไดเกิดวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจ การคาท่ัวโลกตกต่ํา โรงงานประดิษฐกรรมยางในประเทศตางๆ ตองลมเลิกไปเปนจํานวน
มาก โรงงานท่ีมีอยู ตองการยางลดนอยลง แตการทํายางแผนดิบยังคงไดรับผลมากตามปกติ ผลผลิตยาง
มากกวาความตองการใชยาง จํานวนยางดิบจึงเหลือลนอยูในตลาดการคาของโลก และในประเทศท่ีผลิตยาง
ราคายางดิบจึงตกตํ่าลงเปนอยางมาก ประเทศไทยในขณะนั้นราคายางตกลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ 50
สตางค 

เม่ือราคายางไดตกต่ําอยางมากดังกลาว ประเทศอังกฤษซ่ึงมีเมืองข้ึนอยูทางแหลมมลายูอันเต็มไปดวย
สวนยาง ไดพยายามหาทางแกไขสถานการณการผลิตยางและการคายางใหดีข้ึน โดยในป พ.ศ. 2473           
ไดจัดทําโครงการจํากัดยาง (Rubber Quata Scheme) เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
           1. จํากัดจํานวนยางสงออก (โควตา) โดยใหประเทศท่ีมีการทํายางสงออกไดเพียงเทาท่ีกําหนดให 
เพ่ือไมใหยางลนตลาดจนทําใหราคาตกต่ํา 

2. การกําหนดโควตาทํายางใหถือเกณฑความสามารถในการทํายางของประเทศภาคี นั้นๆ 
3. ตองจํากัดการปลูกและการทํายางไมใหเพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือใหจํานวนยางสงออกสอดคลองกับจํานวน

ท่ีตลาดตองการ 
หลังจากไดมีการประชุมพิจารณาโครงการจํากัดยาง และกําหนดโควตาของแตละประเทศแลวจึงได

ชักชวนรัฐบาลประเทศตางๆ ท่ีมีการปลูกยางหลายประเทศเขารวมมือดําเนินการ แตโครงการจํากัดยาง ก็ยัง
ดําเนินการไมได เพราะมีประเทศผูผลิตยางและพอคายางบางประเทศไมเห็นดวย จําทําใหโครงการจํากัดยาง
ตองหยุดชะงัก ตอมาในป พ.ศ. 2476 ผูแทนสมาคมผูปลูกยางในประเทศไทย เขารวมหารือในครั้งนี้ดวย 

โครงการจํากัดยางนี้จึงตกลงดําเนินการตอไปได ในท่ีสุดเม่ือรัฐบาลไทยไดพิจารณาเห็นชอบกับ
โครงการนี้แลว  จึงไดลงนาม ในความตกลงเขารวมเปนภาคีแหงขอตกลงจํากัดยางระหวางประเทศ           
เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2477 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 



 
เม่ือรัฐบาลไทยไดเขารวมเปนภาคีแหงความตกลงควบคุมจํากัดยางระหวางประเทศแลว ทางการจึงได

ตราพระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง พุทธศักราช 2477 และแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมจํากัด
ยาง พุทธศักราช 2479 พระราชบัญญัติท้ังสองนี้ไดกําหนดวิธีการควบคุมการปลูกตนยาง การทํายาง การสง
ยางออกนอกประเทศ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงสัญญาจํากัดยางระหวางประเทศ หลังจากไดดําเนินการ
ตามกฎหมายดังกลาวมาเปนระยะเวลา 4 ป ขอตกลงควบคุมจํากัดยางระหวางประเทศ ไดสิ้นสุดลงในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2481 ประเทศภาคีจึงไดเจรจาตกลงตออายุสัญญาอีก 5 ป คือ เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2481 ไปจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2486 แตโดยท่ีขอตกลงฉบับใหมนี้ มีขอตกลงบางประการไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม พระราชบัญญัติท่ีใชอยูเดิม มีขอท่ีสมควรแกไขใหเหมาะสม จึงตราพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 
2481 ข้ึนใหม 

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 มีหลักการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
จํากัดยาง พุทธศักราช 2479 ทุกประการ หากแตมีขอแตกตางกันเพียงวา พระราชบัญญัติฉบับใหมมิได
บัญญัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติลงไวในพระราชบัญญัติดวยเหมือนฉบับกอน เชน ระเบียบวาดวยการขอทํา
ยาง การขออนุญาตคายาง การสงออกยางออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตอเจาพนักงาน เป
นตนเพราะถาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติก็จะเปนการยุงยากในการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ฉะนั้น 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติต างๆ จึงได  กําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481 เทาท่ีประกาศใชมาจนถึงป พ.ศ. 2510 รวมท้ังสิ้น 8 ฉบับ ส
วนพระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง พุทธศักราช2479 มีกฎกระทรวงเพียง 2 ฉบับ ซ่ึงแนวทางปฏิบัติของแต
ละพระราชบัญญัติท่ีนํามาบังคับใชจึงอาจแตกตางกันไปบาง แลวแตสภาพแวดลอม ในขณะพิจารณาราง
พระราชบัญญัติและขณะออกพระราชบัญญัตินั้นข้ึนมาบังคับใชดวย ป พ.ศ. 2510 ไดเกิดภาวการณคา
ยางพาราตกตาลงมาก ยางท่ีสงออกไปจําหนายยังตางประเทศตองเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ อยู
หลายประเภท คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหยกเลิกคาธรรมเนียมบางอยางท่ีจัดเก็บอยูตามกฎหมายยางเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน ของเจาของสวนยาง รวมท้ังยกเวนการเก็บเงินจากผูสงยางออกกิโลกรมัละ 10 สตางค 
ดวย กรมวิชาการเกษตร (กรมกสิกรรมเดิม) จึงไดเสนอรางกฎหมายเพ่ือแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุม
ยางพุทธศักราช 2481 ตามลําดับไปยังคณะรัฐมนตรีหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัตินี้แลว คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวากฎหมายนี้ยังมีประโยชนตอกิจการยางของ
ประเทศเปนอยางมาก ยังไมควรแกไขเพราะการจะยกเวนหรือยกเลิกปฏิบัติประการใดก็ยอมทําได โดย
กฎกระทรวงซ่ึงรัฐมนตรี วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจตามกฎหมายนี้อยูแลว คณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรางกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 เสนอไป เพ่ือพิจารณา โดยยกเลิก
กฎกระทรวงท้ัง 8 ฉบับ ท่ีเคยปฏิบัติอยู นั้นและได ประกาศใหกฎกระทรวงฉบับท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481 ตั้งแต วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และภายหลังไดมีการ
ออกกฎกระทรวงเพ่ิมอีก 3 ฉบับ ดังนั้นจึงมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 
2481 รวม 12 ฉบับ 

 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 ไดมีการบังคับใชมานานกวา 60 ป บทบัญญัติตางๆ 

จึงไมเหมาะสมกับการผลิต การคา การแปรรูปยาง และการตลาดยางท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2529 และแลวเสร็จในป 2542 ใชเวลา
ประมาณ 13 ปจึงประกาศใชเปนพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 
ตุลาคม 2542 แตเนื่องจากขณะนี้กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2542 ยังมิไดบังคับใชจึงยังคงใชกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง
พุทธศักราช 2481 ท่ีไมขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ใชบังคับ ตามบทเฉพาะกาล มาตราท่ี 61 


