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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมยาง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป.นป/ที่ ๕๔ ในรัชกาลป0จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)า
ฯ ให)ประกาศว5า 

 
โดยท่ีเป.นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด)วยการควบคุมยาง 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให)กระทําได)โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห5งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว)โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต5อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว5า “พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป.นต)นไป 
 
มาตรา ๓  ให)ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ต)นยาง” หมายความว5า ต)นยางพารา (Hevea brasiliensis) และหมายความ

รวมถึงต)นยางชนิดอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให)เป.นต)นยางท่ีอยู5ภายใต)การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๕ ก/หน)า ๑/๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
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“ต)นยางพันธุUดี” หมายความว5า ต)นยางท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดว5าเป.นต)นยางพันธุU
ท่ีเหมาะสมท่ีจะใช)ปลูกเป.นสวนยาง 

“ยาง” หมายความว5า นํ้ายางสด ยางก)อน เศษยาง นํ้ายางข)น ยางแผ5น ยางแท5ง 
ยางเครพ หรือยางในลักษณะอ่ืนใดอันผลิตข้ึนหรือได)มาจากส5วนใด ๆ ของต)นยาง และหมายความ
รวมถึงยางผสมไม5ว5าในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับสารเคมีหรือสารอ่ืน แต5
ไม5รวมถึงวัตถุประดิษฐUสําเร็จรูปจากยาง 

“เน้ือยาง” หมายความว5า เน้ือยางท่ีมีอยู5ในนํ้ายางหรือยางแต5ละชนิดโดยคํานวณ
เป.นนํ้าหนักตามกรรมวิธีที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณUกําหนด 

“สวนยาง” หมายความว5า ท่ีดินซึ่งมีต)นยางปลูกอยู5ในเน้ือท่ีไม5น)อยกว5าหน่ึงไร5 แต5ละ
ไร5มีต)นยางไม5น)อยกว5าสิบต)น หรือในกรณีท่ีมีเน้ือท่ีปลูกยางติดต5อกันมากกว5าหน่ึงไร5 ต)องมีส5วนเฉลี่ย
ไม5น)อยกว5าไร5ละย่ีสิบห)าต)นของจํานวนเน้ือท่ีทั้งหมด 

“ทําสวนยาง” หมายความว5า ปลูกต)นยางในสภาพท่ีเป.นสวนยาง บํารุงรักษาต)นยาง 
กรีดต)นยาง หรือทํานํ้ายางสดให)เป.นยางก)อน เศษยาง หรือยางแผ5นดิบ 

“เขตควบคุมการขนย)ายยาง” หมายความว5า เขตพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
เป.นเขตควบคุมการขนย)ายยาง 

“โรงทํายาง” หมายความว5า สถานท่ีท่ีใช)นํ้ายางสด ยางก)อน เศษยาง หรือยางแผ5น
ดิบมาแปรรูปเป.นนํ้ายางข)น ยางผึ่งแห)ง ยางแผ5นรมควัน ยางแท5ง ยางเครพ ยางดิบชนิดอ่ืน ๆ อย5าง
หน่ึงอย5างใดหรือหลายอย5างรวมกัน และหมายความรวมถึงสถานท่ีท่ีผลิตยางผสม แต5ไม5รวมถึง
สถานท่ีที่ทํายางแผ5นดิบ 

“ปริมาณควบคุมเน้ือยาง” หมายความว5า ปริมาณเน้ือยางท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดให)ผู)ทําสวนยางทําการผลิตเน้ือยางได)ตามปริมาณและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ปริมาณจัดสรรเน้ือยาง” หมายความว5า ปริมาณเน้ือยางท่ีรัฐมนตรีประกาศจัดสรร
ให)ผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออก นําเน้ือยางเข)ามาในหรือส5งเน้ือยางออกไปนอกราชอาณาจักรได) ตาม
ปริมาณและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“มาตรฐานยาง” หมายความว5า ลักษณะของยางแต5ละชนิดหรือช้ันตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห5อยาง” หมายความว5า วิธีการมัดยางและการ
บรรจุหีบห5อยางตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ค)ายาง” หมายความว5า ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยาง และหมายความรวมถึงซื้อ
ยาง ขายยาง ตามตราสารท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป.นผู)ออกตราสารน้ันหรือโดยประการอ่ืน แต5ไม5รวมถึง
กรณีท่ีผู)ทําสวนยางขายนํ้ายางสด ยางก)อน เศษยาง หรือยางแผ5นดิบ ซึ่งเป.นผลิตผลจากสวนยางของ
ตน 

“ผู)อนุญาต” หมายความว5า อธิบดีหรือผู)ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“คณะกรรมการ” หมายความว5า คณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติน้ี 
“พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว5า ผู)ซึ่งรัฐมนตรีแต5งต้ังให)ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“อธิบดี” หมายความว5า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความว5า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา ๕  ให) รัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณU รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให)มีอํานาจดังต5อไปน้ี 
(๑) ออกกฎกระทรวงกําหนดค5าธรรมเนียมไม5เกินอัตราท)ายพระราชบัญญัติน้ี ลด

ค5าธรรมเนียม ยกเว)นค5าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน 
(๒) ออกประกาศ 
(๓) แต5งต้ังพนักงานเจ)าหน)าท่ี 
ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงหรือประกาศน้ัน เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)วให)ใช)บังคับได) 
 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนUในการผลิตยาง การค)ายาง การนํายางเข)าและการส5งยาง

ออก ให)รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
(๑) ต)นยางชนิดอ่ืนเป.นต)นยางท่ีอยู5ภายใต)การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ต)นยางพันธุUดี 
(๓) เขตทําสวนยาง 
(๔) การแจ)งเน้ือท่ีสวนยาง จํานวนต)นยาง และพันธุUของต)นยางท่ีปลูกในสวนยาง 

รวมท้ังปริมาณเน้ือยางท่ีผู)ทําสวนยางทําได)ในแต5ละป/ 
(๕) เขตห)ามปลูกต)นยาง 
(๖) วิธีการทําสวนยางในบางท)องท่ี 
(๗) เขตควบคุมการขนย)ายยาง 
(๘) ปริมาณควบคุมเน้ือยาง ปริมาณจัดสรรเน้ือยาง ตามความเหมาะสมแก5

สถานการณUยางของประเทศ 
(๙) การจัดต้ังตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ รวมท้ังวิธีดําเนินงาน อํานาจ

หน)าท่ี และการควบคุมตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติดังกล5าว 
(๑๐) มาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห5อยางเพ่ือการส5งออก 
การประกาศตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีจะมอบอํานาจให)อธิบดีเป.นผู)ประกาศแทนก็ได) 
 
มาตรา ๗  เม่ือได)มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดให)ผู)ทําสวนยางแจ)งเน้ือท่ีสวนยาง 

จํานวนต)นยาง พันธุUของต)นยางท่ีปลูกในสวนยาง และปริมาณเน้ือยางท่ีทําได)ในแต5ละป/ตามมาตรา ๖ 
(๔) แล)ว ผู)ทําสวนยางต)องแจ)งข)อมูลดังกล5าวต5อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในระยะเวลาท่ีได)กําหนดไว)ใน
ประกาศ 

การแจ)งข)อมูลตามวรรคหน่ึง ให)เป.นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีมีโรคระบาดเก่ียวกับยางเกิดข้ึนในท)องท่ีใดแล)ว รัฐมนตรีมี

อํานาจประกาศกําหนดเขตห)ามปลูกต)นยางตามมาตรา ๖ (๕) 
เม่ือได)มีประกาศกําหนดเขตห)ามปลูกต)นยางตามวรรคหน่ึงแล)ว ห)ามมิให)ผู)ใดปลูกต)น

ยางข้ึนอีกในเขตดังกล5าว 
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ในกรณีท่ีมีความจําเป.นต)องทําลายต)นยางในเขตห)ามปลูกต)นยางตามวรรคหน่ึง ให)
อธิบดีมีอํานาจสั่งให)ผู)ทําสวนยางทําลายต)นยางท่ีเห็นว5าเอ้ือต5อการระบาดของโรคตามวิธีการท่ีอธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๙  เม่ือได)มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทําสวนยาง วิธีการทําสวนยาง

ในท)องท่ีหน่ึงท)องท่ีใดตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๖) แล)ว ผู)ทําสวนยางในท)องท่ีดังกล5าวต)องปลูกต)นยาง
พันธุUดีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดว5าเหมาะสมท่ีจะปลูกในท)องท่ีดังกล5าว และต)องทําสวนยางตาม
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐  เม่ือได)จัดต้ังตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติข้ึนตามประกาศของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๙) แล)ว ผู)ค)ายางและผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออกต)องปฏิบัติตามหลักเกณฑU
การค)ายางท่ีตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติกําหนด 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมยาง 

   
 

มาตรา ๑๑  ให)มีคณะกรรมการควบคุมยางคณะหน่ึง ประกอบด)วย รัฐมนตรีว5าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณUหรือรัฐมนตรีช5วยว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณUซึ่งรัฐมนตรีว5าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณUมอบหมายเป.นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณUเป.น
รองประธานกรรมการ อธิบดีกรมส5งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส5งเสริมสหกรณU เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู)อํานวยการสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหUการทําสวนยาง ผู)อํานวยการองคUการสวนยาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรม
ส5งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการค)าต5างประเทศ ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณU
เป.นกรรมการ กับกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต5งต้ังอีกเจ็ดคน ในจํานวนน้ีจะต)องแต5งต้ังจาก
ผู)แทนสถาบันเกษตรกรท่ีเป.นนิติบุคคลสี่คน เจ)าของโรงทํายาง เจ)าของโรงงานผลิตภัณฑUยาง และผู)ค)า
ยาง ประเภทละหน่ึงคน ให)อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป.นกรรมการและเลขานุการ และผู)อํานวยการ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป.นกรรมการและผู)ช5วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๒  ให)กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิอยู5ในตําแหน5งคราวละสองป/ กรรมการซึ่งพ)น

จากตําแหน5งอาจได)รับการแต5งต้ังอีกได) 
 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ)นจากตําแหน5งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผู)ทรงคุณวุฒิพ)นจากตําแหน5ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให)ออก 
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(๔) ไม5ได)เป.นผู)แทนสถาบันเกษตรกรท่ีเป.นนิติบุคคล เจ)าของโรงทํายาง เจ)าของ
โรงงานผลิตภัณฑUยาง หรือผู)ค)ายาง 

(๕) เป.นบุคคลล)มละลาย 
(๖) เป.นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๗) ได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก เว)นแต5เป.นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได)กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพ)นจากตําแหน5งก5อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต5งต้ังผู)อ่ืนเป.นกรรมการ

แทนได) และให)ผู) ท่ีได)รับแต5งต้ังให)ดํารงตําแหน5งแทนอยู5ในตําแหน5งเท5ากับวาระท่ีเหลืออยู5ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการต)องมีกรรมการมาประชุมไม5น)อยกว5าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป.นองคUประชุม ถ)าประธานกรรมการไม5มาประชุมหรือไม5อาจ
ปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)รองประธานกรรมการเป.นประธานในท่ีประชุม ถ)าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม5มาประชุมหรือไม5อาจปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป.นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให)ถือเสียงข)างมาก กรรมการคนหน่ึงให)มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ)าคะแนนเสียงเท5ากันให)ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป.นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๕  ให)คณะกรรมการมีหน)าท่ีให)คําแนะนําหรือความเห็นแก5รัฐมนตรีหรือผู)

อนุญาต แล)วแต5กรณี ในเร่ืองดังต5อไปน้ี 
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๒) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา 

๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๓) การพักใช)ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ 
(๔) การวินิจฉัยอุทธรณUตามมาตรา ๓๔ 
(๕) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมายหรือผู)อนุญาตร)องขอ 
(๖) การปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข)อผูกพัน และโครงการระหว5างประเทศท่ีเก่ียวกับ

ยาง 
 
มาตรา ๑๖  ให)คณะกรรมการมีอํานาจแต5งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย5างใดอย5างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให)นําความในมาตรา ๑๔ มาใช)
บังคับแก5การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให)คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป.นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให)ถ)อยคํา หรือให)ส5งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข)องหรือสิ่งใด
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได) 
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หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๑๘  ผู)ใดจะนําเข)ามาในหรือส5งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต)นยาง ดอก 
เมล็ด หรือตาของต)นยาง หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยางท่ีอาจใช)เพาะพันธุUได)ต)องได)รับใบอนุญาต
จากผู)อนุญาต 

 
มาตรา ๑๙  ผู)นําเข)าและผู)ส5งออกซึ่งต)นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต)นยางหรือส5วน

ใดส5วนหน่ึงของต)นยางท่ีอาจใช)เพาะพันธุUได) ต)องนําเข)าหรือส5งออกทางด5านศุลกากรท่ีระบุไว)ใน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือได)มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตควบคุมการขนย)ายยางตาม

มาตรา ๖ (๗) ในท)องท่ีหน่ึงท)องท่ีใดแล)ว ผู)ใดจะขนย)ายยางเข)าใน ผ5าน หรือออกจากเขตดังกล5าวต)อง
ได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 

 
มาตรา ๒๑  ผู)ใดจะขยายพันธุUต)นยางเพ่ือการค)า ต)องได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 

และผู)รับใบอนุญาตต)องขยายพันธุUต)นยางจากต)นยางพันธุUดี 
 
มาตรา ๒๒  ผู)ใดจะค)ายาง ต)องได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 
 
มาตรา ๒๓  ผู)ค)ายางจะต)องทําบัญชีการซื้อยาง บัญชีการจําหน5ายยางและปริมาณ

ยางคงเหลือของทุก ๆ เดือน และจัดส5งบัญชีดังกล5าวต5อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในวันท่ีสิบของเดือน
ถัดไป 

บัญชีการซื้อยาง บัญชีการจําหน5ายยาง และบัญชีปริมาณยางคงเหลือตามวรรคหน่ึง 
ให)เป.นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ในการค)ายางแต5ละคร้ัง ผู)ซื้อยาง ผู)ขายยาง หรือผู)แลกเปลี่ยนยางต)อง

ตรวจใบอนุญาตค)ายาง จดเลขท่ีใบอนุญาตค)ายางของแต5ละฝ]าย และจดปริมาณยางท่ีซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนกันไว)เพ่ือเป.นหลักฐานในการทําบัญชีตามมาตรา ๒๓ 

 
มาตรา ๒๕  ผู)ใดจะต้ังโรงทํายาง ต)องได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 
 
มาตรา ๒๖  ผู)ใดจะนํายางเข)ามาในหรือส5งยางออกไปนอกราชอาณาจักรต)องได)รับ

ใบอนุญาตเป.นผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออกจากผู)อนุญาต เว)นแต5เป.นการนํายางเข)ามาในหรือส5งยาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือเป.นตัวอย5างและมีนํ้าหนักไม5เกินห)ากิโลกรัม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๗  ในการนํายางเข)ามาในหรือส5งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแต5ละคร้ัง 
ผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออกจะต)องได)รับใบผ5านด5านศุลกากรจากพนักงานเจ)าหน)าท่ี และจะต)องนํา
ยางเข)าหรือส5งยางออกทางด5านศุลกากรท่ีระบุไว)ในใบผ5านด5านศุลกากร 

 
มาตรา ๒๘  ในการส5งยางออกไปนอกราชอาณาจักร ผู)ส5งยางออกต)องส5งยางท่ีได)

มาตรฐาน และต)องจัดให)มีการมัดและบรรจุหีบห5อยางท่ีส5งออก  ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๐) 

 
มาตรา ๒๙  ผู)ใดจะจัดให)มีการวิเคราะหUหรือการทดสอบคุณภาพยางต)องได)รับ

ใบอนุญาตจากผู)อนุญาต และผู)รับใบอนุญาตต)องใช)เคร่ืองมือเคร่ืองใช)สําหรับการวิเคราะหUหรือการ
ทดสอบคุณภาพยาง รวมท้ังผู)ปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงไม5ใช)บังคับแก5การวิเคราะหUหรือการทดสอบคุณภาพยางซึ่งกระทํา
โดยหน5วยงานของรัฐ 

 
มาตรา ๓๐  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ ให)เป.นไปตามหลักเกณฑU วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต ผู)อนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขไว)ในใบอนุญาตให)ผู)ขอรับ
ใบอนุญาตต)องปฏิบัติด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๓๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และ

มาตรา ๒๙ มีอายุหน่ึงป/นับแต5วันออกใบอนุญาต ถ)าผู)รับใบอนุญาตประสงคUจะขอต5ออายุใบอนุญาต
ให)ย่ืนคําขอก5อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได)ย่ืนคําขอดังกล5าวแล)วจะประกอบกิจการต5อไปก็ได)จนกว5าผู)
อนุญาตจะสั่งไม5อนุญาตให)ต5ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต5ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑU วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือปรากฏว5าผู)รับใบอนุญาตผู)ใดไม5ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

กฎกระทรวง หรือประกาศ หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือเม่ือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5า ผู)รับใบอนุญาต
ได)กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ผู)อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช)
ใบอนุญาตได)โดยมีกําหนดคร้ังละไม5เกินเก)าสิบวัน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได)  ท้ังน้ี แล)วแต5
ความร)ายแรงของการกระทําความผิด และในกรณีท่ีมีการฟ_องผู)รับใบอนุญาตต5อศาลว5าได)กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ผู)อนุญาตจะสั่งพักใช)ใบอนุญาตไว)รอคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดก็ได) 

ผู)รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตต)องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน 
และในระหว5างถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีไม5ได) 

ผู)ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไม5ได)
จนกว5าจะพ)นกําหนดสองป/นับแต5วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๓๓  คําสั่งพักใช)ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให)ทําเป.นหนังสือ
แจ)งให)ผู)รับใบอนุญาตทราบ ถ)าไม5สามารถส5งคําสั่งให)ผู)รับใบอนุญาตได) หรือผู)รับใบอนุญาตไม5ยอมรับ
คําสั่งดังกล5าว ให)ป̀ดคําสั่งไว)ในท่ีเป̀ดเผยเห็นได)ง5าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว)ในใบอนุญาต หรือท่ีเคหสถาน
ของผู)รับใบอนุญาต และให)ถือว5าผู)รับใบอนุญาตได)ทราบคําสั่งน้ันแล)วต้ังแต5วันท่ีป̀ดคําสั่ง 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีผู)อนุญาตไม5ออกใบอนุญาต หรือไม5อนุญาตให)ต5ออายุ

ใบอนุญาต หรือมีคําสั่งพักใช)ใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู)ขอรับใบอนุญาตหรือผู)ขอต5อ
อายุใบอนุญาตหรือผู)ถูกพักใช)ใบอนุญาตหรือผู)ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณUเป.นหนังสือต5อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีได)ทราบถึงการไม5ออกใบอนุญาต หรือการไม5อนุญาตให)ต5ออายุ
ใบอนุญาตหรือการพักใช)ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต แล)วแต5กรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให)เป.นท่ีสุด 
ในกรณีที่ผู)อนุญาตไม5อนุญาตให)ต5ออายุใบอนุญาต เม่ือได)ย่ืนอุทธรณUต5อรัฐมนตรีตาม

วรรคหน่ึงแล)ว ผู)อุทธรณUจะประกอบกิจการต5อไปก็ได)จนกว5ารัฐมนตรีจะวินิจฉัยอุทธรณUไม5ต5ออายุ
ใบอนุญาต 

 
หมวด ๓ 

หน)าท่ีของผู)รับใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา 

๒๖ และมาตรา ๒๙ สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให)ผู) รับใบอนุญาตแจ)งต5อพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห)าวันนับแต5วันท่ีได)รับทราบถึงการสูญหาย 
หรือถูกทําลายดังกล5าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให)เป.นไปตาม
หลักเกณฑU วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖  ผู)รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 

และมาตรา ๒๙ ต)องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แล)วแต5กรณี ไว)ในท่ีเป̀ดเผยเห็นได)ง5าย ณ 
สถานท่ีท่ีระบุไว)ในใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต ในกรณีท่ีมีสถานท่ีระบุไว)มากกว5าหน่ึงแห5ง ให)
แสดงภาพถ5ายของใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว)ในสถานท่ีดังกล5าวทุกแห5ง 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตซึ่งเป.นบุคคลธรรมดาถึงแก5ความตายและ

ใบอนุญาตยังไม5สิ้นอายุ ถ)าทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล)วหรือผู)จัดการมรดกของผู)รับใบอนุญาต
ประสงคUจะประกอบกิจการน้ันต5อไป ก็ให)ประกอบกิจการต5อไปได)จนกว5าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แต5ต)อง
แจ)งให)ผู)อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต5วันท่ีผู)รับใบอนุญาตตาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตโอนกิจการให)บุคคลอ่ืน และใบอนุญาตยังไม5
สิ้นอายุ ผู)รับโอนต)องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต5อผู)อนุญาตภายในหกสิบวันนับแต5วันท่ีรับโอน และให)
ประกอบกิจการน้ันต5อไปได)จนกว5าจะได)รับใบอนุญาตใหม5 

 
มาตรา ๓๙  ผู)รับใบอนุญาตซึ่งประสงคUจะย)ายสถานท่ีประกอบกิจการของตนต)อง

แจ)งการย)ายสถานท่ีดังกล5าวเป.นหนังสือต5อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในสิบห)าวันนับแต5วันท่ีย)าย 
 
มาตรา ๔๐  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดเลิกกิจการท่ีได)รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

ต)องแจ)งการเลิกกิจการเป.นหนังสือต5อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในสิบห)าวันนับแต5วันเลิกกิจการและให)
ถือว5าใบอนุญาตสิ้นอายุต้ังแต5วันเลิกกิจการตามท่ีแจ)งไว)น้ัน 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจ)าหน)าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหน)าท่ี ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจดังน้ี 
(๑) เข)าไปในสวนยางหรือแปลงเพาะพันธุUต)นยางในระหว5างเวลาพระอาทิตยUข้ึนและ

พระอาทิตยUตก เพ่ือตรวจสอบเน้ือท่ีสวนยาง จํานวนต)นยาง พันธุUต)นยาง วิธีการทําสวนยาง และเข)า
ไปในร)านค)ายาง สถานท่ีเก็บยาง โรงทํายาง โรงงานผลิตภัณฑUยาง สถานท่ีท่ีใช)ในการวิเคราะหUและ
การตรวจสอบคุณภาพยาง ในระหว5างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต ปริมาณและคุณภาพของ
ยาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช) และวิธีการในการผลิตยาง การวิเคราะหUและการตรวจสอบคุณภาพยาง 
จํานวนและประวัติของลูกจ)างของผู)รับใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐานต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข)องเพ่ือให)
การเป.นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) นําต)นยางหรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยางหรือยางในปริมาณพอสมควรไปเป.น
ตัวอย5างเพ่ือการตรวจสอบหรือวิเคราะหU 

(๓) เข)าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว5ามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือตรวจสอบพันธุUต)นยางและยาง และยึดหรืออายัดต)นยางหรือ
ส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยาง ยาง ภาชนะบรรจุยาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช) และเอกสารหลักฐานต5าง ๆ ท่ี
เก่ียวข)องกับการกระทําความผิดได) 

(๔) ในกรณีมีความจําเป.นท่ีจะก5อให)เกิดความเสียหายแก5ผู)ทําสวนยางหรือธุรกิจการ
ยาง ให)มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู)ทําสวนยางหรือผู)รับใบอนุญาต หรือตัวแทนหรือลูกจ)างของบุคคล
ดังกล5าวมาให)ถ)อยคําหรือคําช้ีแจงเก่ียวกับการทําสวนยางหรือกิจการท่ีได)รับอนุญาตหรือให)ส5งเอกสาร
หลักฐานต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข)องเพ่ือตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามวรรคหน่ึง ให)ผู)ทําสวนยางหรือผู)รับใบอนุญาตหรือผู)ซึ่ง
เก่ียวข)องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๒  ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดงบัตรประจําตัวต5อผู)ทํา

สวนยางหรือผู)รับใบอนุญาต หรือผู)ซึ่งเก่ียวข)อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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บัตรประจําตัวพนักงานเจ)าหน)าท่ี ให)เป.นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๓  ต)นยาง หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยาง ยาง ภาชนะบรรจุยาง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช) หรือเอกสารหลักฐานท่ีได)ยึดหรืออายัดไว)ตามมาตรา ๔๑ (๓) ถ)าไม5ปรากฏเจ)าของ
หรือผู)ครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม5ฟ_องคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดไม5ให)ริบ 
และผู)เป.นเจ)าของหรือผู)ครอบครองมิได)ร)องขอรับคืนภายในเก)าสิบวันนับแต5วันท่ียึดหรืออายัด หรือ
วันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม5ฟ_องคดี หรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด แล)วแต5กรณี ให)ตกเป.นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณU 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีเป.นเจ)า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๕  ผู)ทําสวนยางผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษปรับ
ไม5เกินหน่ึงพันบาท 

 
มาตรา ๔๖  ผู)ใดฝ]าฝaนมาตรา ๘ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับเป.นรายต)นยาง ต)น

ละไม5เกินหน่ึงร)อยบาท และต)นยางท่ีปลูกโดยการฝ]าฝaนน้ันให)ทําลายเสีย 
ผู)ใดไม5ทําลายต)นยางท่ีปลูกโดยการฝ]าฝaนตามวรรคหน่ึงหรือไม5ทําลายต)นยางตาม

คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๘ วรรคสาม ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจทําลายต)นยางดังกล5าวได) โดย
ผู)ฝ]าฝaนต)องเป.นผู)เสียค5าใช)จ5าย 

 
มาตรา ๔๗  ผู)ทําสวนยางในท)องท่ีที่ได)มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทําสวนยาง 

วิธีการทําสวนยางตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๖) ผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๙ ต)องระวางโทษปรับไม5เกิน
หน่ึงพันบาท และถ)าต)นยางท่ีปลูกน้ันไม5ใช5ต)นยางพันธุUดีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดว5าเหมาะสมท่ีจะ
ปลูกในท)องท่ีดังกล5าวให)ทําลายเสีย 

ถ)าผู)ทําสวนยางไม5ทําลายต)นยางท่ีไม5ใช5ต)นยางพันธุUดีตามวรรคหน่ึง ให)พนักงาน
เจ)าหน)าท่ีมีอํานาจทําลายต)นยางดังกล5าวได)โดยผู)ทําสวนยางต)องเป.นผู)เสียค5าใช)จ5าย 

 
มาตรา ๔๘  ผู)ค)ายางและผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออกผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ 

ต)องระวางโทษปรับไม5เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๔๙  ผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๕ ต)องระวาง

โทษจําคุกไม5เกินหน่ึงป/ หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๕๐  ผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง 
ต)องระวางโทษปรับไม5เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๑  ผู)ค)ายางผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ต)องระวางโทษ

ปรับไม5เกินห)าพันบาท 
 
มาตรา ๕๒  ผู)ใดนํายางเข)ามาในหรือส5งยางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม5ได)รับ

ใบอนุญาตเป.นผู)นํายางเข)าหรือผู)ส5งยางออกตามมาตรา ๒๖ ต)องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามป/ หรือ
ปรับไม5เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดไม5ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ในใบอนุญาตต)อง

ระวางโทษปรับไม5เกินห)าพันบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผู)ส5งยางออกผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ต)องระวางโทษจําคุกไม5เกิน

สองป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๕  ผู)ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 

๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ต)องระวางโทษปรับไม5เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผู)ใดไม5มาให)ถ)อยคําหรือไม5ส5งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามคําสั่ง

ของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา ๑๗ หรือไม5อํานวยความสะดวกแก5พนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตรา 
๔๑ วรรคสอง ต)องระวางโทษจําคุกไม5เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม5เกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๗  เม่ือมีการลงโทษตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา 

๕๔ ให)ริบต)นยาง หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยาง ยาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช) รวมท้ังภาชนะและหีบห5อ
บรรจุยางท่ีเก่ียวเน่ืองกับความผิดในคดี และให)กระทรวงเกษตรและสหกรณUจัดการทําลายเสียหรือ
จัดการอย5างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๘  ผู)ใดประกอบกิจการเป.นผู)ค)ายาง เจ)าของโรงรีดยาง เจ)าของโรงรมยาง 
หรือผู)ส5งยางออกโดยได)รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ อยู5แล)ว
ก5อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ถ)าประสงคUจะประกอบกิจการต5อไปต)องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตค)ายาง ใบอนุญาตจัดต้ังโรงทํายาง ใบอนุญาตเป.นผู)ส5งยางออก แล)วแต5กรณี ตาม
พระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงร)อยแปดสิบวันนับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ เม่ือได)ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตแล)วให)ประกอบกิจการต5อไปได)จนกว5าจะได)รับแจ)งการไม5อนุญาตจากผู)อนุญาต แต5ถ)าไม5
ประสงคUจะประกอบกิจการต5อไป ให)ประกอบกิจการได)ต5อไปจนกว5าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 
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มาตรา ๕๙  ผู)ใดประกอบกิจการขยายพันธุUต)นยางเพ่ือการค)า หรือประกอบกิจการ

ทํานํ้ายางข)น ยางผึ่งแห)ง ยางแท5ง หรือยางดิบชนิดอ่ืน ๆ หรือประกอบกิจการเป.นผู)นํายางเข)า หรือ
ประกอบกิจการเป.นผู)จัดให)มีการวิเคราะหUและการทดสอบคุณภาพยางอยู5แล)วก5อนหรือในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ถ)าประสงคUจะประกอบกิจการต5อไป ต)องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตขยายพันธุU
ต)นยางเพ่ือการค)า หรือใบอนุญาตจัดต้ังโรงทํายาง หรือใบอนุญาตเป.นผู)นํายางเข)า หรือใบอนุญาตเป.น
ผู)จัดให)มีการวิเคราะหUหรือการทดสอบคุณภาพยาง ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในเก)าสิบวันนับแต5วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ เม่ือได)ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล)วให)ประกอบกิจการต5อไปได)จนกว5าจะ
ได)รับแจ)งการไม5อนุญาตจากผู)อนุญาต 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีผู)ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได)รับแจ)ง

การไม5ออกใบอนุญาตจากผู)อนุญาต ให)นําความในมาตรา ๓๔ มาใช)บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ ให)คงใช)บังคับได)ต5อไปเท5าท่ีไม5ขัดหรือแย)งกับบทแห5งพระราชบัญญัติ
น้ี  ท้ังน้ี จนกว5าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค5าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตนําเข)าซึ่งต)นยาง ดอก เมล็ด หรือตา 

ของต)นยาง หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยาง 
ท่ีอาจใช)เพาะพันธุUได) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตส5งออกซึ่งต)นยาง ดอก เมล็ด หรือตา 
ของต)นยาง หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของต)นยาง 
ท่ีอาจใช)เพาะพันธุUได) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตขยายพันธุUต)นยางเพ่ือการค)า ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตค)ายาง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตต้ังโรงทํายาง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเป.นผู)นํายางเข)ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตเป.นผู)ส5งยางออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบผ5านด5านศุลกากร (เก็บตามนํ้าหนักของยาง 

ท่ีนําเข)าหรือส5งออก)  กิโลกรัมละ ๐.๕๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตเป.นผู)จัดให)มีการวิเคราะหUหรือการ 

ทดสอบคุณภาพยาง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตนํายางเข)าใน ผ5าน หรือออกจาก 

เขตควบคุมการขนย)ายยาง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๒) การต5ออายุใบอนุญาตคร้ังละเท5ากับค5าธรรมเนียม 

สําหรับใบอนุญาตแต5ละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ท่ีใช)บังคับอยู5ในป0จจุบันได)ใช)บังคับมานานแล)ว บทบัญญัติต5าง ๆ ไม5เหมาะสมกับ
สภาพและความต)องการในด)านการผลิต การค)า การส5งออก การนําเข)า การคัดและจัดช้ันยาง การ
ควบคุมมาตรฐานและการบรรจุหีบห5อยาง และเพ่ือปฏิบัติการให)เป.นไปตามข)อผูกพันท่ีประเทศไทยมี
อยู5ในฐานะสมาชิกขององคUการยางธรรมชาติระหว5างประเทศ ข)อผูกพันตามสนธิสัญญารักษา
เสถียรภาพของราคายางธรรมชาติ โครงการจัดต้ังตลาดร5วมของยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผู)ผลิตยางธรรมชาติ โครงการควบคุมและร5วมมือเร่ืองมาตรฐานและการค)ายางขององคUการยาง
ธรรมชาติระหว5างประเทศ และสนธิสัญญาว5าด)วยความร5วมมือเร่ืองยางธรรมชาติแห5งสหประชาชาติ 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด)วยการควบคุมยางเสียใหม5ให)เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป.นต)องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 

พัชรี/ปรับปรุง 
๔ กุมภาพันธU ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษU/ตรวจ 

๑๘ กุมภาพันธU ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 


