
สรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

 1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบ ัญญ ัต ิการยางแห ่ งประเทศไทย พ.ศ.  2558  ม ีหล ักการและเหต ุผล 
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที ่ยางพาราและผลิตผลจากยางพารา  มีความสําคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเกี ่ยวกับ  
ยางพารา การวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดําเนินธุรกิจ และการจัดสรร
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประก อบ 
กิจการยาง จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จึงจําเป็นต้องจัดให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร มีเอกภาพสามารถดําเนินการไป
ได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 2. วันมีผลใช้บังคับ (มาตรา 2) 
  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
2558 เป็นต้นไป 
 3. บทนิยาม (มาตรา 4) 
  “ต้นยาง” หมายความว่า ต้นยางพารา (Hevea brasiliensis) และให้หมายความรวมถึง  
ต้นยางชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
  “ยาง” หมายความว่า น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 
หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยาง แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง  และวัตถุ
ประดิษฐ์สําเร็จรูปจากยาง  
  “ไม้ยาง” หมายความว่า ต้นยาง หรือไม้ยางท่อนจากต้นยาง  
  “ยางพารา” หมายความว่า ยางและไม้ยาง  
  “ยางพันธุ์ดี” หมายความว่า ต้นยางพันธุ์ที ่ให้ผลดี และให้หมายความรวมถึงต้นยางพันธุ์  
ที่เหมาะสม ที่ใช้ปลูกเป็นสวนยางตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (ประกาศคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำหนดยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2559) 
  “สวนยาง” หมายความว่า ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไร่มีต้นยางปลูก   
ไม่น้อยกว่าสิบต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น  
  “เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า เจ้าของ ผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยางและคนกรีดยาง  
ซึ ่งมีสิทธ ิได้ร ับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั ้น และได้ข ึ ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  (ประกาศคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558) 
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  “สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยาง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วน
สามัญ ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
การยางแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  (ประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2558) 
  “ผู้ประกอบกิจการยาง” หมายความว่า ผู้ทําธุรกิจที่เก่ียวกับยางพารา  
  “การปลูกแทน” หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสําคัญ   
ทางเศรษฐกิจตามที ่คณะกรรมการประกาศกําหนด แทนต้นยางเก่าทั ้งหมดหรือบางส่วน  (ประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื ่อง  กำหนดไม้ยืนต้นชนิดอื ่นที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  
พ.ศ. 2563) 
  “การปลูกใหม”่ หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดีในที่ดินที่ไม่เคยปลูกต้นยางมาก่อน  
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนายางพารา  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
   “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  
  “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย  
   “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย  
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 4. อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มาตรา 5) 
  (1) เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
   (2) ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 5. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย (มาตรา 8) 
   (๑) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ  
อย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ  
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล  
และสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด 
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  (๔) ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

  (๕) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
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6. อำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ของการยางแห่งประเทศไทยภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ (มาตรา 9      
    และมาตรา 10) 

  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 
  (๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
  (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง เพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเก่ียวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับยางพารา 
  (๕) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา 
  (๖) ดําเนินการอื ่นใดที ่จําเป็นหรือต่อเนื ่องเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
  (7) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
  (8) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
  (9) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท. 
  (10) เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื ่นในกิจการที ่เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์  
ของ กยท. 
  (11) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท. 
  (12) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
  (13) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการ 
 7. การยางแห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ (มาตรา 12) 
  (๑) ทุนตามมาตรา ๑๑ 
  (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ เพื่อดําเนินกิจการ
หรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
  (๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการหรือ 
การลงทุน 
  (๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 
 8. องค์ประกอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (มาตรา 17) 
  (๑) ประธานกรรมการซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้ซึ ่งมีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร 
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  (๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู ้แทนกระทรวงการคลัง ผู ้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู ้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู ้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู ้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู ้แทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางจํานวนสามคน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจํานวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยา ง 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจํานวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตอุตสาหกรรมยางจํานวนหนึ่งคน 
  (4) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 9. อำนาจของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (มาตรา 22) 
  (1) วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. 
  (2) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบายยางพารา 
  (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี  
ของ กยท. 
  (4) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
  (5) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน 
  (6) ออกระเบียบหรือข ้อบังค ับเก ี ่ยวกับการดําเน ินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 
  (7) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
  (8) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอด
ถอน วินัยและการลงโทษทางวิน ัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษ  
ของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน 
  (9) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน 
ลูกจ้าง และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
  (10) ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจ้าง
พนักงานและลูกจ้าง 
  (๑1) ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน 
 10. หน้าที่ของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (มาตรา 30) 
  (1) บริหารกิจการของ กยท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย 
ที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 
  (2) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในการบริหารกิจการของ กยท. 
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 12. อำนาจของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (มาตรา 31) 
  (๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน 
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ตั้งแต่ตําแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี ่ยวชาญ ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการก่อน 
  (๒) วางระเบียบการปฏิบัติงานในหน้าที ่ของ กยท. และกําหนดเงื ่อนไขในการทํางาน  
ของพนักงานและลูกจ้างโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 13. การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง และ
ผู้ประกอบการกิจการยาง 
  (1) เกษตรกรชาวสวนยางผู ้ใดมีสวนยางตั ้งอยู ่บนที ่ด ินที ่ตนเองมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ  
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน   
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ 
กําหนด และในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ทําสวนยางในที่ดินที่ตนเช่า  
หรืออาศัยบุคคลอื่น ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องแสดงต่อ กยท. ว่าผู้ให้เช่าหรือผู้ให้อาศัยได้ให้   
ความยินยอมในการที ่ตนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด (ประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื ่อง แบบและวิธีการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
การปลูกแทน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) (มาตรา 36 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
   (2) เพื ่อประโยชน์ในการสํารวจตรวจสอบของ กยท. ในการพิจารณาให้การส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด (ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การสำรวจตรวจสอบในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558) ) (มาตรา 36  
วรรคสาม) 
  (3) ผู้จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี ้ต้องเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางได้ผลน้อย
ตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กําหนด (ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
การปลูกแทน พ.ศ. 2558) ) (มาตรา 37 วรรคหนึ่ง) 
  (4) การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี 
พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ทั้งนี้ จะจัดให้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ (มาตรา 37 วรรคสอง) 
  (5) ผู้ใดไม่มีสวนยางมาก่อนแต่มีที ่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ  
ด้วยกฎหมายไม่น้อยกว่าสองไร่ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกใหม่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกใหม่ ให้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุ น 
ต่อ กยท. ตามแบบและวิธ ีการที ่คณะกรรมการกําหนด แต่จะใช้เงินจากกองทุนพัฒนายางพาราไม่ได้  
(มาตรา 39) 
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  (6) เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางที่ประสงค์
จะขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ การเง ิน การผลิต การแปรรูป 
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรก ิจ และการดําเน ินการอื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้องกับยางพารา  
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ยื ่นคําขอต่อ กยท. ตามแบบและวิธ ีการที ่คณะกรรมการกําหนด  (ประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบและวิธีการยื ่นคำขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และ 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ 2560) 
(มาตรา 41) 
 14. กองทุนพัฒนายางพารา 
  (1) ให ้จ ัดต ั ้งกองทุนขึ ้นกองทุนหนึ ่งใน กยท. เร ียกว ่า “กองทุนพัฒนายางพารา” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา และการใช้จ่ายเงินกองทุน 
ให้กระทําอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก (มาตรา 43) 
  (2) กองทุนพัฒนายางพารา ประกอบด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางที่โอนมา 
ตามมาตรา ๖๗ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดเก็บตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ค่าบํารุง ค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการของกองทุน และดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้  
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา 44) 
  (3) บุคคลใดส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้ กยท.   
ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม  
ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ พ.ศ. 2560) และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (มาตรา 47) 
  (4) ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมรายใดไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือเสียภายหลัง  ระยะเวลา 
ที่กําหนด หรือเสียค่าธรรมเนียมไม่ครบตามจํานวนที่ต้องเสีย ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสอง  ต่อเดือน 
ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ไม่เสีย หรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กําหนด หรือจํานวนเงินค่าธรรมเนียม   
ที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สําหรับเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระตามมาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสีย
ค่าธรรมเนียมผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือเพื่อเสียค่าธรรมเนียม
น้อยกว่าที่ควรเสีย ให้ กยท. มีคําสั่งให้ผู้นั้นชําระค่าปรับทางปกครอง  เป็นจํานวนตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่า 
ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระตามมาตรา ๔๗ (มาตรา 48) 
  (5) ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจัดสรรเงินจากกองทุนตามจํานวนและเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 49) 
   (5.๑) จํานวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท. 
   (5.๒) จำนวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน 
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   (5.๓) จํานวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และ  
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้าน  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง 
   (5.๔) จํานวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน
วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ยางพาราอย่างครบวงจร 
   (5.๕) จํานวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื ่อเกษตรกร  
ชาวสวนยาง 
   (5.๖) จํานวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง 
  การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับที ่คณะกรรมการกําหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องคํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ยางพารา รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗  
(ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา 
พ.ศ. 2559) 
 15. การสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัด 
  (1) เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผู้ประกอบกิจการยาง ผู้ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง
ของ กยท. คณะกรรมการ หรือพนักงานซึ ่งสั ่งการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ กยท. มีอํานาจสั ่งให้ระงับ  
การส่งเสริมและสนับสนุนเสียได้ (มาตรา 51) 
  (2) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก กยท. มีอํานาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 52) 
   (2.๑) เข้าไปในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางและที่ดินต่อเนื่องกับสวนยาง ที่ทําการ
ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือสถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งขอรับการส่งเสริม 
และสนับสนุน เพ่ือทําการสํารวจ ตรวจสอบ หรือรังวัด 
   (2.๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
หรือผู้ประกอบกิจการยาง ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือบุคคลใด  ๆ ที่มีเหตุควรเชื่อว่า อาจให้
ข้อเท็จจริงใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ ส่งหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวแก่ 
การที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 16. บทกำหนดโทษ 
  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก 
กยท. ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ (๑) หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม  หรือหนังสือเรียก 
ตามมาตรา ๕๒ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (มาตรา 66) 


