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พระราชบัญญัติ 
การยางแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยางแห่งประเทศไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังตอ่ไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
(๒) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๕ 
(๓) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๔) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๑๔  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
(๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ต้นยาง”  หมายความว่า  ต้นยางพารา  (Hevea  brasiliensis)  และให้หมายความรวมถึง 

ต้นยางชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
“ยาง”  หมายความว่า  น้ํายางสด  ยางก้อน  เศษยาง  น้ํายางข้น  ยางแผ่น  ยางแท่ง  ยางเครพ  

หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ  ของต้นยาง  แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง 
และวัตถุประดิษฐ์สําเร็จรูปจากยาง 

“ไม้ยาง”  หมายความว่า  ต้นยาง    หรือไม้ยางท่อนจากต้นยาง 
“ยางพารา”  หมายความว่า  ยางและไม้ยาง 
“ยางพันธุ์ดี”  หมายความว่า  ต้นยางพันธุ์ที่ให้ผลดี  และให้หมายความรวมถึงต้นยางพันธุ์ที่เหมาะสม

ที่ใช้ปลูกเป็นสวนยางตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
“สวนยาง”  หมายความว่า  ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่  แต่ละไร่มีต้นยางปลูก 

ไม่น้อยกว่าสิบต้น  และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละย่ีสิบห้าต้น 
“เกษตรกรชาวสวนยาง”  หมายความว่า  เจ้าของ  ผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยางและคนกรีดยาง   

ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น  และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”  หมายความว่า  สมาคม  สหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบริษัทจํากัด  ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
การยางแห่งประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“ผู้ประกอบกิจการยาง”  หมายความว่า  ผู้ทําธุรกิจที่เก่ียวกับยางพารา 
“การปลูกแทน”  หมายความว่า  การปลูกยางพันธุ์ดี  หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสําคัญ 

ทางเศรษฐกิจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  แทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
“การปลูกใหม่”  หมายความว่า  การปลูกยางพันธุ์ดีในที่ดินที่ไม่เคยปลูกต้นยางมาก่อน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนายางพารา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  ทุน  รายได้  และเงินสํารอง 
 

 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการยางข้ึนเรียกว่า  “การยางแห่งประเทศไทย”  เรียกโดยย่อว่า  “กยท.”  
และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Rubber  Authority  of  Thailand”  เรียกโดยย่อว่า  “RAOT”   
และให้มีตราเครื่องหมายของ  “กยท.” 

รูปลักษณะของตราเคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ ให้  กยท.  เป็นนิติบุคคล  มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  

และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน  ณ  ที่อื่นใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้  แต่การต้ัง
สํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ ให้  กยท.  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร  

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และเผยแพร่ข้อมูล 
และสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
และผู้ประกอบกิจการยาง  ด้านวิชาการ  การเงิน  การผลิต  การแปรรูป  การอุตสาหกรรม  การตลาด   
การประกอบธุรกิจ  และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

(๔) ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
(๕) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
มาตรา ๙ ให้  กยท.  มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 
(๒) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง  เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศ

เก่ียวกับยางพารา 
(๕) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา 
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(๖) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ  กยท.  ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๑๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  และอํานาจกระทํากิจการตามมาตรา  ๙  
ให้  กยท.  มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ   ทั้งในและนอกราชอาณาจักร   
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 

ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ  กยท. 
(๔) เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ  กยท. 
(๕) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ  กยท. 
(๖) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินการ 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ  กยท. 
การเข้าร่วมกิจการหรือการเข้าร่วมทุนตาม  (๔)  และการกู้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินตาม  (๕)  ที่มีวงเงิน

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๑๑ ทุนของ  กยท.  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  และมาตรา  ๗๐  

เฉพาะที่ไม่ได้โอนเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๔๔ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ  กยท. 
มาตรา ๑๒ กยท.  อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทุนตามมาตรา  ๑๑ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ  เพื่อดําเนินกิจการ 

หรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น  รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินการหรือการลงทุน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ  กยท. 
มาตรา ๑๓ รายได้ที่  กยท.  ได้รับจากการดําเนินงานให้ตกเป็นของ  กยท.  สําหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจการ  ค่าบํารุงรักษา  ค่าเสื่อมราคา  เงินสํารองตามมาตรา  ๑๔  โบนัส 
หรือเงินรางวัลตามมาตรา  ๓๔   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   กองทุนบําเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์   
และการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  ลูกจ้าง  และครอบครัวตามมาตรา  ๕๔  และเงินลงทุน 
ตามงบลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา  ๕๕  ตลอดจนค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
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รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ  เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้วเหลือเท่าใด 
ให้  กยท.  นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่รายได้มีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหน่ึงนอกจาก
เงินสํารองตามมาตรา  ๑๔  และเงินโบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา  ๓๔  และ  กยท.  ไม่สามารถหาเงินจาก
ทางอื่นได้  รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่  กยท.  เท่าจํานวนที่ขาด 

มาตรา ๑๔ เงินสํารองของ  กยท.  ให้ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดาที่ตั้งไว้เผื่อขาด   
เงินสํารองเพื่อการไถ่ถอนหนี้  และเงินสํารองอื่น ๆ  ตามความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ  ทั้งนี้  ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๕ ทรัพย์สินของ  กยท.  และกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
มาตรา ๑๖ ให้อสังหาริมทรัพย์ที่  กยท.  ได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ  กยท.  

เป็นกรรมสิทธิ์ของ  กยท. 
ให้  กยท.  มีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของ  กยท. 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูง
ทางด้านการเกษตร  วิทยาศาสตร์  อุตสาหกรรม  หรือการบริหาร 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง
จํานวนสามคน  ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจํานวนสองคน  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมี 
ความเชี่ยวชาญด้านการค้าจํานวนหนึ่งคน   และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจํานวนหนึ่งคน   

ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว  
ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ  กยท. 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับ  กยท.  หรือที่จะกระทํากับ  กยท.  หรือในกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  กยท.  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
เว้นแต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบ
กิจการยาง  และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่  กยท.  เป็นผู้ถือหุ้นหรือจัดตั้งขึ้น 

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเร่ิมดําเนินการ  หากครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  แต่ยังมิได้ 
มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๘   
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ 
วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหน่ึง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของ  กยท.  และอํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  การจัดหาทุน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
เก่ียวกับนโยบายยางพารา 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปีของ  กยท. 
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน 
(๕) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  

วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  การลงโทษของพนักงาน
และลูกจ้าง  ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น   

(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์  หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  
ลูกจ้าง  และครอบครัว  โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ้างพนักงาน
และลูกจ้าง 

(๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบผู้ว่าการและพนักงาน 
มาตรา ๒๓ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ  กยท.   ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดของ  กยท.  ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
มาตรา ๒๕ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์

ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๒๗ ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว  ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๑๘  (๓) 
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มาตรา ๒๘ ผู้ว่าการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๘  ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกสัญญาจ้าง 
(๕) กระทําการผิดเง่ือนไขในสัญญาจ้าง  ซึ่งสัญญาจ้างระบุไว้ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๗ 
มติของคณะกรรมการให้เลิกสัญญาจ้างตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวมผู้ว่าการ 
มาตรา ๓๐ ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ  กยท.  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด  และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง   
ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ  กยท. 
มาตรา ๓๑ ผู้ว่าการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน 

ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ตั้งแต่ตําแหน่งที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  กยท.  และกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงาน
และลูกจ้างโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ  กยท.  และเพื่อการนี้  
ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้ตัวแทนของ  กยท.  ตามมาตรา  ๗  หรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 
ย่อมไม่ผูกพัน  กยท.  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือตําแหน่งผู้ว่าการ
ว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอํานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ 
มาตรา ๓๔ ประธานกรรมการ  กรรมการ  พนักงาน  และลูกจ้างอาจได้รับโบนัสหรือเงินรางวัล

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๓๕ ในการดําเนินกิจการของ  กยท.  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

และผู้ประกอบกิจการยาง 
 

 

มาตรา ๓๖ เกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดมีสวนยางตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ย่ืนคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ  กยท.  ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ทําสวนยางในที่ดินที่ตนเช่า
หรืออาศัยบุคคลอื่น  ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องแสดงต่อ  กยท.  ว่าผู้ให้เช่าหรือผู้ให้อาศัยได้ให้
ความยินยอมในการที่ตนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการสํารวจตรวจสอบของ  กยท.  ในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการปลูกแทน  ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ผู้จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้  
ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่าย่ีสิบห้าปีขึ้นไป  หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย  หรือต้นยาง
ได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่  กยท.  กําหนด 

การปลูกแทน  ให้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี  พันธุ์ไม้ยืนต้น  
พันธุ์พืช  ปุ๋ย  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ  หรือจ่ายเงินให้ก็ได้  ทั้งนี้  จะจัดให้อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างก็ได้ 

มาตรา ๓๘ เงินกองทุนที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ตามมาตรา  ๔๙  (๒)  ในแต่ละปี  ให้ใช้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขอปลูกแทน
ตามจํานวนดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนไม่เกินร้อยละแปดสิบสาํหรับสวนยางที่มีเนื้อที่ไม่เกินสามสิบไร่ 
(๒) จํานวนนอกจาก  (๑)  สําหรับสวนยางที่มีเนื้อที่เกินกว่าสามสิบไร่ขึ้นไป 
มาตรา ๓๙ ผู้ใดไม่มีสวนยางมาก่อนแต่มีที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

โดยชอบด้วยกฎหมายไม่น้อยกว่าสองไร่  และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกใหม่ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกใหม่  ให้ย่ืนคําขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนต่อ  กยท.  ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  จะใช้เงินจากกองทุนมิได้ 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหน่ึง 

ไดร้ายละไม่เกินสิบห้าไร่  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหน่ึงไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
ย่อมไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในปีต่อ ๆ  ไป 

มาตรา ๔๐ เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ได้รับ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกแทนและการปลูกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมใด ๆ 

มาตรา ๔๑ เกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบกิจการยาง 
ที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริม  สนับสนุน  และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ  การเงิน  การผลิต  การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม  การตลาด  การประกอบธุ รกิจ  และการดํ าเนินการอื่ นที่ เก่ี ยวข้องกับยางพารา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ย่ืนคําขอต่อ  กยท.  ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม  สนับสนุน  และความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง  
และการพิจารณาให้การส่งเสริม  สนับสนุน  และความช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการสํารวจตรวจสอบของ  กยท.  ในการพิจารณาให้การส่งเสริม  สนับสนุน   
และความช่วยเหลือ  เกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบกิจการยาง 
ต้องอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการตามคําสั่งของ  กยท.  ตามความจําเป็น 

มาตรา ๔๒ บรรดาหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่คณะกรรมการกําหนดตามหมวดน้ี   
เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๔ 
กองทุนพัฒนายางพารา 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน  กยท.  เรียกว่า  “กองทุนพัฒนายางพารา”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา 

การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทําอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
เกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก 

มาตรา ๔๔ กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางที่โอนมาตามมาตรา  ๖๗ 
(๒) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดเก็บตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘ 
(๓) ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินการของกองทุน 
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๕ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการนําเงินกองทุน

ไปจัดหาผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๖ ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา  ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๔๗ บุคคลใดส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร  ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้  กยท.  
ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า   

ในกรณีที่มีความจําเป็นรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง   

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการกําหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๘ ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมรายใดไม่เสียค่าธรรมเนียม  หรือเสียภายหลัง

ระยะเวลาที่กําหนด  หรือเสียค่าธรรมเนียมไม่ครบตามจํานวนที่ต้องเสีย  ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสอง
ต่อเดือนของจํานวนเงนิค่าธรรมเนียมที่ไม่เสีย  หรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กําหนด  หรือจํานวนเงินค่าธรรมเนียม
ที่ยังขาดไป  แล้วแต่กรณี  นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  สําหรับเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
ทั้งนี้  เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระตามมาตรา  ๔๗ 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม  หรือเพื่อเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ควรเสีย  ให้  กยท.  มีคําสั่งให้ผู้นั้นชําระค่าปรับทางปกครอง
เป็นจํานวนตั้งแต่ห้าเท่าถึงย่ีสิบเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระตามมาตรา  ๔๗ 

ในกรณีที่  กยท.  มีคําสั่งให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมจ่ายเงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงหรือเงินค่าปรับ
ทางปกครองตามวรรคสอง  ถ้าผู้มีหน้าที่ไม่ยอมชําระเงินดังกล่าว  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับ 
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินเพิ่มและเงินค่าปรับทางปกครองตามมาตรานี้  ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ตามมาตรา  ๔๗  
และให้นําส่งกองทุน 

มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนตามจํานวนและเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนไม่เกินร้อยละสิบ  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ  กยท.   
(๒) จาํนวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน 
(๓) จํานวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุง 
คุณภาพผลผลิต  การผลิต  การแปรรูป  การตลาด  และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับยางพารา 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

และอุตสาหกรรมแปรรูปยางข้ันต้น  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  อุตสาหกรรมไม้ยาง  การพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ  และการรักษาเสถียรภาพราคายาง 

(๔) จํานวนไม่เกินร้อยละห้า  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน  วิชาการ  
การศึกษาวิจัย  และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ยางพาราอย่างครบวงจร 

(๕) จํานวนไม่เกินร้อยละเจ็ด  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 
(๖) จํานวนไม่เกินร้อยละสาม  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง 
การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด   

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องคํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ยางพารา  รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๔๗ 

ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมิได้จัดสรรเงินเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท
ตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทอื่นซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่าย
ตาม  (๑)  ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

ในกรณีที่เงินของกองทุนไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  
ให้คณะกรรมการนํารายได้ตามมาตรา  ๑๒  มาจัดสรรเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของเงินรายได้ 
ตามมาตรา  ๑๒   

ในกรณีที่เงินกองทุนจัดสรรตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ยังไม่เพียงพอ  ให้รัฐตั้งรายจ่ายเพิ่มเติม
ในงบประมาณประจําปีตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บไว้เพื่อนําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายนั้น ๆ  ในปีต่อไป 
มาตรา ๕๐ ผู้ว่าการต้องแยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน

ออกจากบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ  กยท. 

หมวด  ๕ 
การสํารวจ  ตรวจสอบ  และรังวัด 

 
 

มาตรา ๕๑ เกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  หรือผู้ประกอบกิจการยาง
ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  
หรือคําสั่งของ  กยท.  คณะกรรมการ  หรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้  กยท.  มีอํานาจ 
สั่งให้ระงับการส่งเสริมและสนับสนุนเสียได้ 

มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ  พนักงาน  
และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก  กยท.  มีอํานาจดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) เข้าไปในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางและที่ดินต่อเนื่องกับสวนยาง  ที่ทําการของ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  หรือสถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการยาง  ซึ่งขอรับการส่งเสริม 
และสนับสนุน  เพื่อทําการสํารวจ  ตรวจสอบ  หรือรังวัด 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   
หรือผู้ประกอบกิจการยาง  ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  หรือบุคคลใด ๆ  ที่มีเหตุควรเชื่อว่า  อาจให้
ข้อเท็จจริงใด ๆ  มาเพื่อให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  ส่งหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  ที่เก่ียวแก่
การที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๕๓ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๕๔ ให้  กยท.  จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

กองทุนบําเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์  หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  ลูกจ้าง  และครอบครัว  
ในกรณีพ้นจากตําแหน่ง  ประสบอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย  ตาย  หรือกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์  ทั้งนี้   
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหน่ึง  การกําหนดหลักเกณฑ์ 
การออกเงินสมทบให้กองทุนสงเคราะห์  การกําหนดประเภทของผู้ซึ่งพึงได้รับการสงเคราะห์  และหลักเกณฑ์
การสงเคราะห์  ตลอดจนการจัดการเก่ียวกับกองทุนสงเคราะห์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

หมวด  ๗ 
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๕๕ ให้  กยท.  จัดทํางบประมาณประจําปีโดยจําแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ   
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ  ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ  สําหรับงบลงทุนให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๕๖ ให้  กยท.  เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้  กยท.  วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
แยกตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ  มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแสดงกิจการ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ที่เป็นอยู่จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว  และให้มี
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 

มาตรา ๕๘ ให้  กยท.  จัดทํางบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๙ ทุกปีให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ  กยท. 

มาตรา ๖๐ ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ  กยท.  
เพื่อการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้อื่นซึ่งเป็น
ผู้แทนของ  กยท. 

มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และให้  กยท.  โฆษณารายงานประจําปี
ที่ล่วงมาแล้ว  โดยแสดงงบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบว่าถูกต้อง 

หมวด  ๘ 
การกํากับและควบคุม 

 
 

มาตรา ๖๒ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ  กยท.  และเพื่อการนี้  
จะสั่งให้  กยท.  ชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  กระทําหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ  เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการของ  กยท.  ได้ 

มาตรา ๖๓ ให้  กยท.  ทํารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ  กยท.  
ในปีที่ล่วงมาแล้ว  พร้อมทั้งคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการและแผนงานที่จะจัดทํา
ในภายหน้า 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่  กยท.  จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ  ไปยังคณะรัฐมนตรี  ให้  กยท.  นําเร่ือง
เสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี  ในการนี้รัฐมนตรีอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีได้ 

มาตรา ๖๕ กยท.  ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้ได้ 

(๑) เพิ่มหรือลดทุน 
(๒) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นจํานวนเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยข้อเสนอของกระทรวงการคลัง 
(๓) จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยข้อเสนอของ

กระทรวงการคลัง 
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(๔) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๕) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(๖) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(๗) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๔๗ 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ  พนักงาน  หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจาก  กยท.  ในการปฏิบัติการตามมาตรา  ๕๒  (๑)  หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม 
หรือหนังสือเรียกตามมาตรา  ๕๒  (๒)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณของ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๓   
ไปเป็นของ  กยท.  หรือกองทุน  ตามมาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๔๔  แล้วแต่กรณี  และให้คณะกรรมการจัดสรรเงิน
จากกองทุนไม่เกินร้อยละสิบห้าเป็นทุนประเดิมของ  กยท.  ตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณของ
องค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๔  ไปเป็นของ  กยท.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๓  และพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  กยท.  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าผู้ว่าการ 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้  ทั้งน้ี  ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  กยท.  ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง  และให้ถือว่าระยะเวลาทํางานในขณะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางหรือองค์การสวนยาง  เป็นระยะเวลาที่ทํางานให้แก่  กยท. 

มาตรา ๗๐ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณของ
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการยางอ่ืน ๆ  ตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าจําเป็นต่อการดําเนินการของ  กยท.   
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ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เว้นแต่บรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  
และงบประมาณในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยาง  และเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําซึ่งมีผู้ครองอยู่  ไปเป็นของ  กยท. 

มาตรา ๗๑ ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างผู้ใดของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา  ๗๐  ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ  กยท.  
และได้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่ออธิบดีเจ้าสังกัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้โอนข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างผู้นั้นไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  กยท.  แล้วแต่กรณี  และให้ยุบ
อัตรากําลังของกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว 

ให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  กยท.  ตามวรรคหน่ึง  
ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือสวัสดิการ  และประโยชน์อย่างอื่นเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าผู้ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  แต่จะให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน   
หรือสวัสดิการ  และประโยชน์อย่างอื่นต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่
วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๗๒ การโอนข้าราชการตามมาตรา  ๗๑  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

การโอนพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา  ๗๑  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ 
ยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้าง 

มาตรา ๗๓ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนด  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๐๓  หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง  
พ.ศ.  ๒๕๐๔  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบแห่งวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของ  กยท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ   
หรือข้อกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในวาระเร่ิมแรก  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๗  (๒)  
โดยให้เลือกกันเองคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตามมาตรา  ๗๔   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
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จะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗  (๑)  และ  (๓)  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๖ ให้  กยท.  จัดให้มีกองทุนบําเหน็จสําหรับผู้ซึ่งเคยเป็นพนักงานของกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางที่โอนมาเป็นพนักงานของ  กยท.  ซึ่งยังคงเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าพนักงานดังกล่าวจะพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ยางพาราและผลิตผลจากยางพารา 
มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเก่ียวกับ
ยางพารา  การวิจัยและพัฒนา  การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา  การดําเนินธุรกิจ  และการจัดสรรประโยชน์
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบกิจการยาง  จึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง  จําเป็นต้องจัดให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเก่ียวกับ
ยางพาราของประเทศ  ทั้งระบบอย่างครบวงจร  มีเอกภาพสามารถดําเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ  คล่องตัว  
และใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สมควรจัดต้ังการยาง 
แห่งประเทศไทยข้ึนเพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการเก่ียวกับยางพาราของประเทศ  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


