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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง องค"ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๙๒๗/๓๒๕๕ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว�า  กรมวิชาการเกษตรเป/นหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ี 
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีอํานาจหน�าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตให�แก�ผู� ท่ีมีความประสงค<จะประกอบกิจการด�านต�าง ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมยาง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให�ต�องมีการขออนุญาตต�ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรก�อนจึงจะสามารถประกอบ
กิจการนั้น ๆ ได� โดยท่ีหลักเกณฑ< วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาต ให�เป/นไปตามกฎกระทรวง
หรือประกาศของคณะรัฐมนตรี แล�วแต�กรณี ซ่ึงในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีนั้น 
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งว�า ต�องได�รับคําแนะนํา 
หรือความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมยางก�อน จึงจะสามารถออกกฎกระทรวง หรือประกาศได�  
แต�เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเดิมมีองค<ประกอบ 
ของคณะกรรมการโดยตําแหน�ง จํานวน ๑๔ ราย ต�อมาเม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ 
การยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได�มีผลบังคับใช� โดยมีบทบัญญัติโดยสรุปให�ยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค<การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย<สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณของกองทุนสงเคราะห<
การทําสวนยางและองค<การสวนยาง ตลอดจนงานราชการของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
ยกเว�นในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมยาง ไปเป/นของการยางแห�งประเทศไทย  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป/นเหตุให�ปGจจุบันไม�มีกรรมการ
โดยตําแหน�ง จํานวน ๓ ราย ได�แก� ผู�อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง 
ผู�อํานวยการองค<การสวนยาง และผู�อํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จึงก�อให�เกิด
ประเด็นปGญหาในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับองค<ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางว�า คณะกรรมการ
ควบคุมยางโดยตําแหน�งท่ีเหลืออยู�จะสามารถดําเนินการจัดประชุมเพ่ือให�คําแนะนํา หรือความเห็น 
แก�รัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวง หรือประกาศหลักเกณฑ< วิธีการ และเง่ือนไขต�าง ๆ เก่ียวกับ 
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�หรือไม� อย�างไร 

กรมวิชาการเกษตรจึงหารือความเห็นในทางกฎหมายว�า การท่ีพระราชบัญญัติ 
การยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช�บังคับ เป/นเหตุให�ในปGจจุบันคณะกรรมการควบคุมยาง
โดยตําแหน�ง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม�มีกรรมการโดยตําแหน�ง จํานวน ๓ ราย
ดังกล�าวข�างต�น จะถือว�าคณะกรรมการควบคุมยางเท�าท่ีมีอยู�เป/นองค<ประกอบของคณะกรรมการ 
และสามารถจัดประชุมได�หรือไม� อย�างไร 

                                           
ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๘/๕๘๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือของกรมวิชาเกษตร  
โดยมีผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.) ผู�แทนกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ< (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมวิชาการเกษตร) และผู�แทนการยางแห�งประเทศไทย 
เป/นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว  ปรากฏข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว�า เม่ือพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช�บังคับ มีข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  
ซ่ึงรวมถึงผู�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได�โอนไปปฏิบัติงาน 
กับการยางแห�งประเทศไทย ทําให�จําเป/นต�องยุบอัตรากําลังเหล�านั้น โดย อ.ก.พ. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ<ได�รับทราบเก่ียวกับการยุบอัตรากําลังดังกล�าวแล�ว  สําหรับกรณีสถาบันวิจัยยาง  
กรมวิชาการเกษตรซ่ึงยังคงมีอํานาจหน�าท่ีและเป/นหน�วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร 
ตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ< พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น  
ในปGจจุบันสถาบันวิจัยยางไม�มีภารกิจหน�าท่ีและไม�อยู�ในโครงสร�างของกรมวิชาการเกษตร  
โดยผลของมาตรา ๗๐๑ แห�งพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยฯ แต�โดยท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ<ยังไม�ได�ปรับปรุงการแบ�งส�วนราชการกรมวิชาการเกษตร ให�สอดคล�องกับการโอนภารกิจ 
ของสถาบันวิ จัยยางไปยั งการยางแห� งประเทศไทย จึ ง ทํา ให� ยั งคงมีชื่ อสถาบันวิ จัยยาง 
อยู�ในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมวิชาการเกษตรฯ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือประกอบกับข�อเท็จจริง
เพ่ิมเติมดังกล�าวแล�ว มีความเห็นว�า  กรณีองค<ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น มาตรา ๑๑๒ บัญญัติให�คณะกรรมการควบคุมยางประกอบด�วยกรรมการ ๔ ฝMาย 
ได�แก� (๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงมาจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ<หรือรัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ<ซ่ึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ<มอบหมาย (๒) กรรมการ
โดยตําแหน�ง (๓) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ และ (๔) กรรมการซ่ึงเป/นฝMายเลขานุการ  ต�อมามีการประกาศ 
ใช�บังคับพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยฯ จึงมีผลเป/นการยกเลิกกฎหมายว�าด�วยกองทุนสงเคราะห< 
 

                                           
๑มาตรา ๗๐  ให�โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย<สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และงบประมาณ 

ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ< เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง 
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับกิจการยางอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นว�าจําเป/นต�อการดําเนินการของ กยท. ท่ีมีอยู�ใน 
วันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เว�นแต�บรรดากิจการ เงิน ทรัพย<สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 
ในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยควบคุมยาง และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค�าจ�าง
ประจําซ่ึงมีผู�ครองอยู� ไปเป/นของ กยท. 

๒มาตรา ๑๑  ให�มีคณะกรรมการควบคุมยางคณะหน่ึง ประกอบด�วย รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ<หรือรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ<ซ่ึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ<
มอบหมายเป/นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ<เป/นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร 
อธิบดีกรมส�งเสริมสหกรณ< เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ผู�อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง ผู�อํานวยการองค<การสวนยาง อธิบดีกรมศุลกากร  
อธิบดีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการค�าต�างประเทศ ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ< 
เป/นกรรมการ กับกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต�งตั้งอีกเจ็ดคน ในจํานวนน้ีจะต�องแต�งตั้งจากผู�แทนสถาบันเกษตรกร 
ท่ีเป/นนิติบุคคลสี่คน เจ�าของโรงทํายาง เจ�าของโรงงานผลิตภัณฑ<ยาง และผู�ค�ายาง ประเภทละหน่ึงคน ให�อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป/นกรรมการและเลขานุการ และผู�อํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป/นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 



 ๓ 

การทําสวนยาง และกฎหมายว�าด�วยการจัดต้ังองค<การสวนยาง๓ ประกอบกับมาตรา ๖๙๔ มาตรา ๗๐๕  
และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง๖ แห�งพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยฯ ซ่ึงบัญญัติให�ยุบเลิก
อัตรากําลังของพนักงานและลูกจ�างของกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง องค<การสวนยาง  
และสถาบันวิจัยยางท่ีไปเป/นพนักงานหรือลูกจ�างของการยางแห�งประเทศไทย เป/นผลให�ตําแหน�ง
ผู�อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยางและผู�อํานวยการองค<การสวนยางถูกยุบเลิกไป 
รวมถึงตําแหน�งผู�อํานวยการสถาบันวิจัยยาง ซ่ึงได�โอนย�ายไปปฏิบัติงานกับการยางแห�งประเทศไทยด�วย  
จึงต�องนําผลทางกฎหมายจากการใช�บังคับพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยฯ ซ่ึงได�ยุบเลิก
ตําแหน�งท้ังสามตําแหน�งมาพิจารณาประกอบด�วย  ดังนั้น องค<ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง  
ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการโดยตําแหน�งเท�าท่ีมีอยู�ในปGจจุบันอันเป/นไปตามมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ควบคุมยางฯ ประกอบกับมาตรา ๓๘ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยฯ 
จึงเป/นคณะกรรมการท่ีมีองค<ประกอบตามกฎหมาย และสามารถจัดประชุมเพ่ือปฏิบัติราชการต�อไปได� 
 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย<) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                                           
๓มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 (๒) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 (๓) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๔) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 (๕) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค<การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 (๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค<การสวนยาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 (๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๔ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค<การสวนยาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔มาตรา ๖๙  ให�พนักงานและลูกจ�างของกองทุนสงเคราะห<การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสงเคราะห<การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ และพนักงานและลูกจ�างขององค<การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค<การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป/นพนักงานหรือลูกจ�างของ กยท. โดยให�ได�รับเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน 
สวัสดิการ และประโยชน<ตอบแทนอย�างอ่ืนเท�าท่ีได�รับอยู�เดิมไปพลางก�อน จนกว�าผู�ว�าการจะได�บรรจุและแต�งตั้ง 
ให�ดํารงตําแหน�ง แต�จะแต�งตั้งให�ได�รับเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน<ตอบแทนอย�างอ่ืน 
ต่ํากว�าท่ีได�รับอยู�เดิมไม�ได� ท้ังน้ี ให�เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร�อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

การเปลี่ยนไปเป/นพนักงานหรือลูกจ�างของ กยท. ตามวรรคหน่ึง ไม�ถือว�าเป/นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ�าง และให�ถือว�าระยะเวลาทํางานในขณะท่ีเป/นพนักงานหรือลูกจ�างของกองทุนสงเคราะห< 
การทําสวนยางหรือองค<การสวนยาง เป/นระยะเวลาท่ีทํางานให�แก� กยท. 

๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๖มาตรา ๗๑  ข�าราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างผู�ใดของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ<  

ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการท่ีโอนไปตามมาตรา ๗๐ ถ�าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ กยท. และได�แจ�ง 
ความจํานงเป/นหนังสือต�ออธิบดีเจ�าสังกัดภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�โอนข�าราชการ  
พนักงาน หรือลูกจ�างผู�น้ันไปเป/นพนักงานหรือลูกจ�างของ กยท. แล�วแต�กรณี และให�ยุบอัตรากําลังของกรมวิชาการเกษตร
ดังกล�าว 
   ฯลฯ     ฯลฯ 

๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๘โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 


