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1. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
โดยท่ียางพาราและผลิตผลจากยางพารามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลก

เปนอยางมาก การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา รวมตลอดถึงการวิจัยและพัฒนา
การรักษาเสถียรภาพระดับยางพารา การดําเนินธุรกิจและการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง จําเปนตองจัดใหมีองคกรกลางรับผิดชอบดูแล
การบริหารจัดการเก่ียวกับยางพาราของประเทศท้ังระบบอยางครบวงจร มีเอกภาพสามารถดําเนินการไปได
อยางเปนอิสระ คลองตัวและใชยางพาราและผลิตผลจากยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สมควรจัดตั้งการยางแหงประเทศไทยข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

2. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
2.1 หมวด 1 การจัดตั้ง ทุน รายได และเงินสํารอง

(1) กําหนดใหจัดตั้งการยางข้ึนเรียกวา “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท.”
และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Rubber Authority of Thailand” เรียกโดยยอวา “RAOT”
และกําหนดให กยท. เปนนิติบุคคล (รางมาตรา 6 และรางมาตรา 7)

(2) กําหนดวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ของ กยท. โดยให กยท. เปนองคกรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินกองทุน
พัฒนายางพารา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
จัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา สงเสริม
สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน
การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม ประกอบเกษตรกรรมซึ่งมีการทําสวนยางพารา
เปนสําคัญ รวมท้ังการสรางแปลงเพาะ และแปลงยางพันธุยางพารา ผลิตยางพารา และยางผงสารประกอบ
ของยางพารา ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยางพารา และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการของการยางแหงประเทศไทย
รวมท้ังกําหนดอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคและเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของ กยท. (รางมาตรา 8 รางมาตรา 9 และรางมาตรา 10)

(3) กําหนดแหลงท่ีมาของทุน กยท. และแหลงท่ีมาของรายไดของ กยท. รวมท้ังกําหนดให
รายไดท่ี กยท. ไดรับจากการดําเนินงานใหตกเปนของ กยท. สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ และรายไดท่ีไดรับ
ในปหนึ่ง ๆ เม่ือไดหักคาใชจายและภาระตาง ๆ แลวเหลือเทาใดใหนําไปสงเปนรายไดของรัฐ และถารายไดมี
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จํานวนไมพอสําหรับคาใชจายและคาภาระตาง ๆ นอกจากเงินสํารอง และ กยท. ไมสามารถหาเงินจากทางอ่ืน
รัฐพึงจายเงินใหแก กยท. เทาจํานวนท่ีขาด (รางมาตรา 11 รางมาตรา 12 และรางมาตรา 13)

(4) กําหนดลักษณะของเงินสํารองของ กยท. และใหนําเงินสํารองไปใชก็แตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา 14)

(5) กําหนดใหทรัพยสินของ กยท. และกองทุนไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดี
และใหอสังหาริมทรัพยซึ่ง กยท. ไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของ กยท. เปนกรรมสิทธิ์ของ กยท.
และ กยท. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ กยท.
(รางมาตรา 15 และรางมาตรา 16)

2.2 หมวด 2 คณะกรรมการและผูวาการ
(1) กําหนดใหมีคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย กําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง ของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ กยท. และกําหนดให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
โดยผูวาการมีหนาท่ีบริหารกิจการของ กยท. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการกําหนด มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และผู ว าการตองรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กยท. และในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปน
ผูแทนของ กยท. ซึ่งผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนของ กยท. หรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทน
ก็ไดแตตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด และเม่ือผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
หรือในกรณีท่ีตําแหนงผูวาการวางลงและยังมิไดมีการแตงตั้งผูวาการ ในคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือ
พนักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน (รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา 33)

(2) กําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการพนักงานและลูกจางไดรับโบนัสหรือเงินรางวัล
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา 34)

(3) กําหนดใหการดําเนินกิจการของ กยท. ใดคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน
(รางมาตรา 35)

2.3 การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบ
กิจการยาง

(1) กําหนดใหเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท. ตามแบบและวิธีท่ี
คณะกรรมการกําหนด และในกรณีท่ีผูขอรับการสงเสริมใหมีการปลูกแทนเปนผูทําสวนยางในท่ีดินท่ีตนเชา
หรืออาศัยบุคคลอ่ืน ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองแสดงตอ กยท. วาผูใหเชาหรือผูใหอาศัยไดใหความ
ยินยอมในการท่ีตนขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา 36)

(2) กําหนดใหผูท่ีจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้
ตองเปนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาปข้ึนไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหายหรือตนยาง
ไดผลนอยตามหลักเกณฑท่ี กยท. กําหนด และใหสงเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนโดยจายใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึ่งยางพันธุดี พันธุไมยืนตน พันธุพืช ปุย เครื่องมือเครื่องใช จัดบริการอยางอ่ืนชวยเหลือ
หรือจายเงินใหก็ได ท้ังนี้จะจัดใหอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได (รางมาตรา 37)

(3) กําหนดใหเงินกองทุนท่ีจัดสรรเปนคาใชจายในการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปลูกแทนในแตละปใหใชเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขอปลูกแทนในสวนยางท่ีมีเนื้อท่ี
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ไมเกินหาสิบไรไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินท่ีจัดสรร สวนยางท่ีมีเนื้อท่ีเกินหาสิบไร แตไมถึงสองรอยหาสิบไร
ไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินท่ีจัดสรร สวนยางท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแตสองรอยหาสิบไรข้ึนไป ไดไมเกินรอยละสิบ
ของเงนิท่ีจัดสรร (รางมาตรา 38)

(4) กําหนดใหผูท่ีไมมีสวนยางมากอนและมีท่ีดินเปนของตนเองไมนอยกวาสองไร ซึ่งมีความ
ประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกใหม ยื่นคําของรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท.
ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา 39)

(5) กําหนดใหเงินท่ีผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหมไดรับ
เพ่ือเปนคาใชจายในการปลูกแทนและการปลูกใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
อากรและคาธรรมเนียมใด ๆ (รางมาตรา 40)

(6) กําหนดใหเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง
ท่ีประสงคจะขอรับการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือในดานวิชาการ การเงิน การแปรรูป
การอุตสาหกรรม การตลาด และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับยางพารา ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอ
ตอ กยท. ตามแบบและวิธีท่ีคณะกรรมการกําหนด และกําหนดใหการตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับการสงเสริม
สนับสนุน และความชวยเหลือ และการพิจารณาใหการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือ เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา 41)

(7) กําหนดใหบรรดาหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหมวดนี้
เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได (รางมาตรา 42)

2.4 การรักษาเสถียรภาพราคายาง
ในการดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ ใหรัฐบาลจัดทุนคาใชจายแก กยท.

ตามความจําเปน (รางมาตรา ๔๓)

2.5 กองทุนพัฒนายางพารา
(1) กําหนดใหจัดตั ้ ง กองทุน ขึ้น ใน  กยท .  เ รีย กวา “กองทุนพัฒนายางพารา ”

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนายางพารา (รางมาตรา 44
รางมาตรา 45 รางมาตรา 46 และรางมาตรา 47)

(2) กําหนดใหบุคคลซึ่งสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ตองเสียเงินคาธรรมเนียม
ให กยท. และใหไดรับการยกเวนไมตองเสียเงินคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา และในกรณีท่ีมีความจําเปนรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวน
คาธรรมเนียมใหแกบุคคลดังกลาวก็ได การกําหนดอัตราเงินคาธรรมเนียมและการยกเวนเงินคาธรรมเนียม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน และหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินคาธรรมเนียม
ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา 48 และรางมาตรา 49)

(3) กําหนดสัดสวนในการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ และใหการบริหาร
และจัดสรรเงินจากกองทุนเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ซึ ่งจะตองคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการพัฒนายางพารา รวมทั้งการใชจาย
เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามมาตรา 48 (รางมาตรา 50)

(4) กําหนดใหผูวาการตองแยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินอ่ืนของกองทุน
ออกจากบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินของ กยท. (รางมาตรา 51)
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2.6 การสํารวจ รังวัด และการตรวจสอบ
(1) กําหนดใหเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการ

ยางผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีจงใจไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งของ กยท. คณะกรรมการ หรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให กยท. มีอํานาจสั่งให
ระงับการสงเสริมและสนับสนุน (รางมาตรา 52)

(2) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี และบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก กยท.
มีอํานาจเขาไปในสวนยางหรือสถานท่ีประกอบกิจการยางและท่ีดินตอเนื่องกับสวนยางและสถานท่ีประกอบ
กิจการของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการยางท่ีขอรับการ
สงเสริม และสนับสนุนในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือระหวางเวลาทําการ
เพ่ือการสํารวจ รังวัดและตรวจสอบ เขาไปในโรงงาน สถานประกอบการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผูประกอบกิจการยาง เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา หรือการยกเวนเงินคาธรรมเนียม
มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการยาง
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุควรเชื่อวาอาจใหขอเท็จจริงใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา
สงคําชี้แจงเปนหนังสือ สงหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวแกการท่ีจะเปนประโยชน แกการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตรวจสอบจํานวนยางพาราท่ีผูมีหนาท่ีเสียเงินคาธรรมเนียมใหถูกตองตาม
เอกสารแจงชําระเงินคาธรรมเนียม สามารถยดึ อายัด ไดหากไมถูกตองตามเอกสารแจงชําระเงินคาธรรมเนียม
(รางมาตรา 53)

2.7 การรองทุกขและการสงเคราะห
(1) กําหนดใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด

(รางมาตรา 54)
(2) กําหนดให กยท. จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หรือกองทุนบําเหน็จตามขอบังคับวาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง หรือกองทุนสงเคราะห
หรือการสงเคราะห อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนง
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอ่ืนอันควรแกการสงเคราะห ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ
กําหนด (รางมาตรา 55)

2.8 การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
(1) กําหนดให กยท. เปดบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงินตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให กยท. จัดทํางบประมาณประจําปโดยจําแนกเงินท่ีจะ
ไดรับในปหนึ่ง ๆ และคาใชจายในการดําเนินกิจการ (รางมาตรา 56 และรางมาตรา 57)

(2) กําหนดให กยท. วางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
และให กยท. จัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
สิ้นปบัญชีทุกป (รางมาตรา 60 รางมาตรา 61 และรางมาตรา 62)

2.9 การกํากับและควบคุม
(1) กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ กยท. และ

กําหนดให กยท. ทํารายงานปละครั้งเสนอตอคณะรัฐมนตรี (รางมาตรา 63 รางมาตรา 64 และรางมาตรา 65)
(2) กําหนดกิจการท่ี กยท. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน (รางมาตรา 66)
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2.10 บทกําหนดโทษ
(1) กําหนดใหผูซึ่งจงใจและทําการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมเสียเงินคาธรรมเนียมหรือเพ่ือเสีย

เงินคาธรรมเนียมนอยกวาท่ีควรจะเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับตั้งแตหาเทาถึงยี่สิบเทา
ของเงินคาธรรมเนียมท่ีตองชําระ หรือท้ังจําท้ังปรับ (รางมาตรา 67)

(2) กําหนดใหผูซึ่งขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจาก กยท. ในการปฏิบัติตามมาตรา 53(1) หรือจงใจไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียก
ตามมาตรา 53(3) โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท (รางมาตรา ๖๘)

(3) กําหนดใหผูซึ่งขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ในการเขาไปในโรงงาน
สถานประกอบการ ตามมาตรา (53(2) หรือตรวจสอบจํานวนยางพาราของผูมีหนาท่ีเสียเงินคาธรรมเนียม
ใหถูกตองตามมาตรา 53(4) ตองระวางโทษไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ
(รางมาตรา ๖๙)

2.11 บทเฉพาะกาล
(1) กําหนดใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณ

ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503
และขององคการสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504 ไปเปนของ กยท.
ตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 70 และรางมาตรา 71)

(2) กําหนดใหพนักงานและลูกจางของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503 และพนักงานและลูกจางขององคการสวนยางตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504 เปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนเทาท่ีไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาผูวาการ
จะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาท่ีไดรับอยูไมได
(รางมาตรา 72)

(3) กําหนดโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณ
ของกรมวิชาการเกษตร เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
กิจการยางอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นวาจําเปนตอการดําเนินการของ กยท. ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยูไปเปนของ กยท. (รางมาตรา 73)

(4) กําหนดใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่ งปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการที่ โอนไปตามมาตรา 73 ถาจะสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงาน กยท.
และไดแจงความจํานงเปนหนังสือตออธิบดีเจาสังกัดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหโอนขาราชการ พนักงาน ลูกจางผูนั้นไปเปนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. แลวแตกรณี และใหยุบ
อัตรากําลังของกรมวิชาการเกษตรดังกลาว และใหบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
หรือสวัสดิการ และประโยชนอยางอ่ืนเทาท่ีเคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาผูวาการจะไดบรรจุแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง แตจะใหไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนต่ํากวาท่ีไดรับอยูเดิมไมได (รางมาตรา 74)

(5) กําหนดใหการโอนขาราชการตามมาตรา 73 ถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะ
ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ และกําหนดใหการโอนพนักงานและลูกจางตามมาตรา 73 ถือวาเปนการออกจาก
งานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (รางมาตรา 75)
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(6) กําหนดใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503 หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง
พ.ศ.2504 ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ีท่ีจะเปนของ กยท.
ตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเพียงเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและ
ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง ซึ่งมีผลผูกพันกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและองคการสวนยาง
อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป (รางมาตรา 76)

(7) กําหนดใหในวาระเริ่มแรก ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีผูวาการเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูวาการตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตาม
มาตรา 17(2) โดยใหปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (1) และ (3) (รางมาตรา 77 และรางมาตรา 78)

(8) กําหนดใหพนักงานและลูกจางของ กยท. ท่ีบรรจุใหมมีสิทธิเลือกสมัครเขาเปนสมาชิก
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จตามขอบังคับ
วาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง แสดงความประสงคหรือแจงตอ กยท. ผูซึ่งเคยเปนพนักงาน
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางหรือองคการสวนยาง ท่ีโอนมาเปนพนักงานของ กยท. ซึ่งยังคง
เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จตาม
ขอบังคับวาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจางอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิแสดง
ความประสงคขอกลับไปใชสิทธิในการเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จ และการแสดงความประสงคจะใชสิทธิใดใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา 79)

(9) กําหนดใหกลุมชาวสวนยางท่ีอยูในการสงเสริมและสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ เม่ือไดจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ใหถือวาเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 80)
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