
ราง
พระราชบัญญัติ

การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
. .

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการยางแหงประเทศไทย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ...
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ...

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา 3 ใหยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503

(๒) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2505

(๓) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2518

(๔) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2530

(๕) พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504

(๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2508

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 114 ลงวันท่ี 3 เมษายน  2535

(๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“ตนยาง” หมายความวา ตนยางพารา (Hevea brasiliensis) และใหความหมายรวมถึงตนยาง
ชนิดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

“ยาง” หมายความวา น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง ยางเครพ
หรือยางในลักษณะอ่ืนใดอันผลิตข้ึนหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยาง และหมายความรวมถึงยางผสม
ไมวาในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับสารเคมีหรือสารอ่ืน แตไมรวมถึงผลิตภัณฑยาง
และวัตถุประดิษฐสําเร็จรูปจากยางตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด



๒

“ไมยาง” หมายความวา ตนยาง ไมยางทอนจากตนยาง ไมแปรรูปจากตนยาง และใหหมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑจากไมยางตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

“ยางพารา” หมายความวา ยางและไมยาง

“ยางพันธุดี” หมายความวา ตนยางพันธุท่ีใหผลดี และใหหมายความรวมถึงตนยางพันธุท่ีเหมาะสม
ท่ีใชปลูกเปนสวนยางตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

“สวนยาง” หมายความวา ท่ีดินปลูกตนยางเนื้อท่ีไมนอยกวา 2 ไร แตละไรมีตนยางปลูกไมนอยกวาสิบตน
และโดยเฉลี่ยไมนอยกวาไรละยี่สิบหาตน

“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความวา ผูทําสวนยาง และมีสิทธิไดรับผลผลิตจากตนยางในสวนยางท่ีทํานั้น
ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความวา สหกรณ สมาคม หรือกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และไดจดทะเบียนไวตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
แตไมรวมถึงบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดท่ีมีเกษตรกรชาวสวนยางเปนผูถือหุน หรือหุนสวนไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน

“ผูประกอบกิจการยาง” หมายความวา ผูทําธุรกิจเก่ียวกับยางพารา

“การปลูกแทน” หมายความวา การปลูกยางพันธุดี หรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด แทนตนยางเกาท้ังหมดหรือบางสวน

“การปลูกใหม” หมายความวา การปลูกยางพันธุดีในท่ีดินท่ีไมเคยปลูกตนยางมากอน

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนายางพารา

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการยางแหงประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการยางแหงประเทศไทย

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการยางแหงประเทศไทย

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



๓

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด 1
การจัดตั้ง ทุน รายได และเงินสํารอง

. .

มาตรา 6 ใหจัดตั้งการยางข้ึนเรียกวา “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท” และใหใช
ชื่อภาษาอังกฤษวา “Rubber Authority of Thailand” เรียกชื่อยอวา “RAOT” และใหมีตราเครื่องหมาย
ของ “กยท”

รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 7 ให กยท. เปนนิติบุคคล มีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกลเคียง
และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได แตการตั้ง
สํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา 8 ให กยท. วัตถุประสงคดังตอไปนี้

(๑) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอยางครบวงจร
บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา

(๒) จัดใหมีการศึกษา วิเคราะห  วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา

(๓) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและ
ผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับยางพารา เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

(๔) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

(๕) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม

(๖) ประกอบเกษตรกรรมซึ่งมีการทําสวนยางพาราเปนสําคัญ รวมทั้งการสรางแปลงเพาะ
และแปลงขยายพันธุยางพารา



๔

(๗) ผลิตยางพารา และยางผงสารประกอบของยางพารา

(๘) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยางพารา และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการของการยางแหงประเทศไทย

มาตรา 9 ให กยท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 8
ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง

(๒) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
เพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

(๔) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับประเทศผูผลิตยางพาราและองคการระหวางประเทศ
เก่ียวกับยางพารา

(๕) สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา

(๖) ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรตางๆ ใหมีการใชยางพารา ภายในประเทศ

(๗) จดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

(๘) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา 10 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 8 และอํานาจกระทํากิจการตามมาตรา 9 ให กยท.
มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการดงัตอไปนี้ดวย

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

(๒) กอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร

(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการ
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กยท.

(๔) เขารวมกิจการหรือเขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของ กยท.

(๕) กูยืมหรือใหกูยืมเงินเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กยท.



๕

(๖) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา

(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินการ

(๘) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ กยท.

การเขารวมกิจการหรือเขารวมทุนตาม (4) และการกูยืมหรือการใหกูยืมเงินตาม (5) ท่ีมีวงเงินไมเกิน
หาสิบลานบาท ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา 11 ทุนของ กยท. ประกอบดวย

(๑) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนมาเปนทุนประเดิมตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓
เฉพาะท่ีไมไดโอนเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๕

(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหหรือเปนของ กยท.

มาตรา 12 กยท. อาจมีรายไดดังตอไปนี้

(๑) ทุนตามมาตรา 11

(๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนคราว ๆ เพ่ือดําเนินกิจการหรือขยาย
กิจการตามความเหมาะสม

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการหรือการลงทุน

(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของ กยท.

มาตรา 13 รายไดท่ี กยท. ไดรับจากการดําเนินงานใหตกเปนของ กยท. สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ
ในการดําเนินกิจการ คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา กองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงาน เงินสํารองตามมาตรา 14
โบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา 34 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน และการ
สงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัวตามมาตรา ๕๕ และเงินทุนตามงบลงทุน
ท่ีไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๕๖ ตลอดจนคาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

รายไดท่ีไดรับในปหนึ่ง ๆ เม่ือไดหักคาใชจายและคาภาระดังกลาวในวรรคหนึ่งแลวเหลือเทาใด
ให กยท. นําสงเปนรายไดของรัฐ

ในกรณีท่ีรายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายและคาภาระดังกลาวในวรรคหนึ่งนอกจาก
เงินสํารองตามมาตรา 14 และ กยท. ไมสามารถหาเงินจากทางอ่ืนได รัฐพึงจายเงินใหแก กยท. เทาจํานวนท่ีขาด
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มาตรา 14 เงินสํารองของ กยท. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาท่ีตั้งไวเผื่อขาด เงินสํารอง
เพ่ือการไถถอนหนี้ และเงินสํารองอ่ืน ๆ ตามความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร

เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการ

มาตรา 15 ทรัพยสินของ กยท. และกองทุนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

มาตรา 16 ใหอสังหาริมทรัพย ท่ี  กยท. ไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของ กยท.
เปนกรรมสิทธิ์ของ กยท.

ให กยท. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ กยท.

หมวด 2
คณะกรรมการและผูวาการ
. .

มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย”
ประกอบดวย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม หรือการบริหาร

(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนสํานักงบประมาณ

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
จํานวนสองคน ผูประกอบกิจการยางจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปน
ท่ีประจักษในดานเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร กฎหมาย หรือดานอ่ืนท่ี
เก่ียวของและเปนประโยชนตอกิจการของ กยท. อีกจํานวนสองคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลซึ่งมิใช
ขาราชาการท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

ใหผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูวาการแตงตั้งพนักงานจํานวนไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

มาตรา 18 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ยังตองไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง

(๒) เปนพนักงานหรือลูกจาง หรือท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีสัญญาจางกับ กยท.

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับ กยท. หรือท่ีจะกระทํากับ กยท. หรือในกิจการท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกันและลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของ กยท. ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง และประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานหรือกรรมการในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ี กยท. เปนผูถือหุนหรือจัดตั้งข้ึน

มาตรา 19 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ข้ึนใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขามารับหนาท่ี

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

มาตรา 20 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 18
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มาตรา 21 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ท่ีเหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีท่ีประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการท่ีเหลือเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการเปนการชั่วคราว

มาตรา 22 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ กยท.
และอํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานเก่ียวกับ
นโยบายยางพารา

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของ กยท.

(๓) ออกระเบียบหรือขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบแหงวัตถุประสงค

(๔) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน

(๕) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

(๖) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูวาการ

(๗) ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและ
ลูกจาง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน

(๘) ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง
และครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

(๙) ออกขอบังคับวาดวยระยะเวลาการจาง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางพนักงานและ
ลูกจาง

(๑๐) ออกระเบยีบวาดวยเครื่องแบบผูวาการ พนักงานและลูกจาง
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มาตรา 23 ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา 24 เพ่ือประโยชนแหงกิจการของ กยท. ใหคระกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได

มาตรา 25 ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน
ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา 26 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

มาตรา 27 ผูวาการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ยังตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 18 (3)

มาตรา 28 ผูวาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน

มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 28 ผูวาการพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) สัญญาจางสิ้นสุดลง

(๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกสัญญาจาง

(๕) กระทําการผิดเงื่อนไขในสัญญาจาง ซึ่งสัญญาจางระบุไวใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุด

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 27

มติของกรรมการใหเลิกสัญญาจางตาม (4) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู โดยไมนับรวมผูวาการ

มาตรา 30 ผูวาการมีหนาท่ีบริหารกิจการของ กยท. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง



๑๐

มาตรา 31 ผูวาการมีอํานาจ

(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจน
ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจาง
ตั้งแตตําแหนงท่ีปรึกษา ผู เชี่ยวชาญ ผู อํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน

(๒) วางระเบียบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กยท. และกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและ
ลูกจางโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา 32 ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนของ กยท. และเพ่ือการนี้
ผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนของ กยท. ตามมาตรา 7 หรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได
ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด

นิติกรรมท่ีผูวาการกระทําโดยฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดยอม
ไมผูกพัน กยท. เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน

มาตรา 33 ในกรณีท่ีผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือตําแหนงผูวาการวางลง
และยังมิไดมีการแตงตั้งผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

ใหผูรักษาการแทนผูวาการมีอํานาจและหนาท่ีอยางเดียวกับผูวาการ

มาตรา 34 ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน และลูกจางไดรับโบนัสหรือเงินรางวัลตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา 35 ในการดําเนินกิจการของ กยท. ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน

หมวด 3
การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง

. .

มาตรา 36 เกษตรกรชาวสวนยางผูใดประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท. ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด



๑๑

ในกรณีท่ีผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนเปนผูทําสวนยางในท่ีดินท่ีตนเชา
หรืออาศัยบุคคลอ่ืน ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองแสดงตอ กยท. วาผูใหเชาหรือผูใหอาศัยไดให
ความยินยอมในการท่ีตนขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด

เพ่ือประโยชนในการสํารวจตรวจสอบของ กยท. ในการพิจารณาใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปลูกแทน ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา 37 ผูใดจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปน
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีตนยางท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาปข้ึนไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตนยาง
ไดผลนอยตามหลักเกณฑท่ี กยท. กําหนด

การปลูกแทน ใหสงเสริมและสนับสนุนโดยจายใหแกเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุดี พันธุไมยืนตน
พันธุพืช ปุย เครื่องมือเครื่องใช จัดบริการอยางอ่ืนชวยเหลือหรือจายเงินใหก็ได ท้ังนี้ จะจัดใหอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางก็ได

มาตรา 38 เงินกองทุนท่ีจัดสรรเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทน
ตามมาตรา ๕๐ (2) ในแตละป ใหใชเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขอปลูกแทน
ดังตอไปนี้

(๑) สวนยางท่ีมีเนื้อท่ีไมเกินหาสิบไรไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินท่ีจัดสรร

(๒) สวนยางท่ีมีเนื้อท่ีเกินหาสิบไรแตไมถึงสองรอยหาสิบไรไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินท่ีจัดสรร

(๓) สวนยางท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแตสองรอยหาสิบไรข้ึนไปไดไมเกินรอยละสิบของเงินท่ีจัดสรร

มาตรา 39 ผูใดไมมีสวนยางมากอนและมีท่ีดินเปนของตนเองไมนอยกวาสองไร มีความประสงค
จะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกใหม ใหยื่นคําขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท.
ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

ในการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหใชเงินอุดหนุน เงินจากงบประมาณประจําป
หรือเงินกูท่ีรัฐบาลจัดให

ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินใหแกผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่งไดรายละ
ไมเกินสิบหาไร ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

ในกรณีท่ีผูขอรับการสงเสริมและการสนับสนุนตามวรรคหนึ่งไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ยอมไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการท่ีจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในปตอ ๆ ไป



๑๒

มาตรา 40 เงินท่ีผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหมไดรับเพ่ือเปน
คาใชจายในการปลูกแทนและการปลูกใหมตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีอากร
และคาธรรมเนียมใด ๆ

มาตรา 41 เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยางท่ีประสงค
จะขอรับการสงเสริม สนับสนุนและความชวยเหลือในดานวิชาการ การเงิน การแปรรูป การอุตสาหกรรม
การตลาด และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับยางพาราตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอตอ กยท. ตามแบบ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง และการ
พิจารณาใหการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด

เพ่ือประโยชนในการสํารวจตรวจสอบของ กยท. ในการพิจารณาใหการสงเสริม สนับสนุน และความ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยางตองอํานวยความ
สะดวกและปฏิบัติตามคําสั่งของ กยท. ตามความจําเปน

มาตรา 42 บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหมวดนี้ เม่ือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๔
การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

. .

มาตรา ๔๓ ในการดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ ตามมาตรา ๘ (๔) ใหรัฐบาล
จัดทุนคาใชจายแก กยท. ตามความจําเปน

หมวด ๕
กองทุนพัฒนายางพารา
. .

มาตรา ๔๔ ใหจัดตั้ งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ งใน กยท. เรียกวา “กองทุนพัฒนายางพารา”
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนายางพารา



๑๓

การใช เ งินกองทุน ใหกระทําอยา ง ทั่ วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชนของ
เกษตรกรชาวสวนยางเปนหลัก

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดวย

(๑) เงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๐

(๒) คาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการจัดเก็บตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

(๓) คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการของกองทุน

(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

เงินและทรัพยสินท่ีเปนของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา 4๖ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการนําเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา 4๗ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปท่ีลวงมา ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

มาตรา 4๘ บุคคลใดสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ตองเสียเงินคาธรรมเนียมให กยท. และให
ไดรับยกเวนไมตองเสียเงินคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา

ในกรณีที่มีความจําเปนรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหยกเวน เงินคาธรรมเนียมใหแกบุคคล
ตามวรรคหนึ่งก็ได

การกําหนดอัตราเงินคาธรรมเนียมและการยกเวนเงินคาธรรมเนียมจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินคาธรรมเนียมใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 4๙ ผูมีหนาท่ีเสียเงินคาธรรมเนียมรายไดใดไมเสียเงินคาธรรมเนียม หรือเสียภายหลัง
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเสียเงินคาธรรมเนียมไมครบตามจํานวนท่ีตองเสีย ตองเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละสอง
ตอเดือนของจํานวนเงินคาธรรมเนียมท่ีไม เสีย หรือเสียภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด หรือจํานวน



๑๔

เงินคาธรรมเนียมท่ียังขาดไป แลวแตกรณีนับแตวันถัดจากวันท่ีตองเสียเงินคาธรรมเนียม สําหรับเศษของเดือน
ใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ เงินเพ่ิมท่ีคํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินคาธรรมเนียมท่ีตองชําระตามมาตรา ๔๘

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้ ใหถือเปนเงินคาธรรมเนียมท่ีเก็บไดตามมาตรา ๔๘ และใหนําสงกองทุน

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนตามจํานวนและเพ่ือเปนคาใชจาย ดังตอไปนี้

(๑) จํานวนรอยละสิบหา เปนคาใชจายในการบริหารกิจการของ กยท.

(๒) จํานวนรอยละหกสิบหา เปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง
ในดานการปลูกแทน

(๓) จํานวนเงินรอยละยี่สิบเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยางท้ังในดานวิชาการ การวิจัย การเงิน
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับยางพารา การสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การอุตสาหกรรมแปรรูปยางข้ันตน การอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง การอุตสาหกรรมไมยาง การพัฒนา
ยางพารา การจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง และกิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการยาง

การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนเปนคาใชจายตาม (๓) ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะตองคํานึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอการพัฒนายางพารา รวมท้ังการใชจายเพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
ตามมาตรา ๔๘

ในกรณีท่ีเงินของกองทุนไมเพียงพอเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม (๑) (2) หรือ (๓) ใหรัฐ
ตั้งรายจายเพ่ิมเติมในงบประมาณประจําปตามความจําเปน

ในกรณีท่ีมีเงินเหลือจากคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บไวเพ่ือนําไปใชเปนคาใชจายนั้น ๆ ในปตอไป

มาตรา ๕๑ ผูวาการตองแยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินอ่ืนของกองทุนออกจาก
บัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินอ่ืนของ กยท.



๑๕

หมวด ๖
การสํารวจ รังวัดและการตรวจสอบ

. .

มาตรา 5๒ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการยาง
ผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ผูใดจงใจไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งของ กยท. คณะกรรมการหรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให กยท. มีอํานาจสั่งระงับ
การสงเสริมและสนับสนุนเสียได

มาตรา 5๓ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ี และบุคคล
ท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก กยท. มีอํานาจดังตอไปนี้

(๑) เขาไปในสวนยางหรือสถานท่ีประกอบกิจการและท่ีดินตอเนื่องกับสวนยางและสถานท่ีประกอบกิจการ
ของเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผูประกอบกิจการยาง ท่ีขอรับการสงเสริม
และสนับสนุน ในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ
เพ่ือการสํารวจ รังวัดและตรวจสอบ

(๒) เขาไปในโรงงาน สถานประกอบการของ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา ตามมาตรา ๘ (๔) หรือการยกเวนเงินคาธรรมเนียม ตามมาตรา ๔๘

(๓) มีหนั งสื อสอบถามหรือ เรียกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง
หรือผูประกอบกิจการยาง ผูขอรับการส งเสริมและสนับสนุน หรือบุคคลใด ๆ ท่ี มีเหตุควรเชื่อวา
อาจใหขอเท็จจริงใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ สงหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวแก
การท่ีจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ตรวจสอบจํานวนยางพาราท่ีผู มีหนา ท่ีเสียเงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๘ ใหถูกตอง
ตามเอกสารแจงชําระเงินคาธรรมเนียม และสามารถยึด อายัด ไดหากไมถูกตองตามเอกสารแจงชําระ
เงินคาธรรมเนียม

หมวด ๗
การรองทุกขและการสงเคราะห

. .

มาตรา 5๔ พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด



๑๖

มาตรา 5๕ ให กยท. จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบําเหน็จตามขอบังคับวาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง หรือกองทุนสงเคราะห
หรือการสงเคราะห อ่ืนเ พ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัว ในกรณี พนจากตําแหนง
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอ่ืนอันควรแกการสงเคราะห ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ
กําหนด

การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนตามวรรคหนึ่ง การกําหนดหลักเกณฑการออกเงิน
สมทบใหกองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูซึ่งพึงไดรับการสงเคราะหและหลักเกณฑการสงเคราะห
ตลอดจนการจัดการเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด

หมวด ๘
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

.

มาตรา 5๖ ให กยท. จัดทํางบประมาณประจําปโดยจําแนกเงินท่ีจะไดรับในปหนึ่ง ๆ และคาใชจาย
ในการดําเนินกิจการ

คาใชจายในการดําเนินกิจการ ใหแยกเปนงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

มาตรา 5๗ ให กยท. เปดบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงินตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา 5๘ ให กยท. วางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
แยกตามประเภทงานสวนท่ีสําคัญ มีการลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินซึ่งแสดงกิจการท่ีเปน
อยูจริงและตามท่ีควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการดังกลาว และใหมี
การตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา

มาตรา 5๙ ให กยท. จัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนสงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี

มาตรา ๖๐ ทุกปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของ กยท.



๑๗

มาตรา 6๑ ผูสอบบัญชีมีอํานาจสอบตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กยท.
เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน ลูกจาง และผูอ่ืนซึ่งเปนผูแทน
ของ กยท.

มาตรา 6๒ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือเสนอ
ตอไปยังรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และให กยท. โฆษณารายงานประจําปท่ีลวง
มาแลว โดยแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ท่ีผูสอบบัญชีรับรองแลว ภายในหกสิบวันนับแต
วันท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบวาถูกตอง

หมวด ๙
การกํากับและควบคุม

. .

มาตรา ๖๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ กยท. และเพ่ือการนี้จะสั่งให
กยท. ชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน กระทําหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของ กยท. ได

มาตรา 6๔ ให กยท. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ กยท. ในปท่ี
ลวงมาแลว พรอมท้ังคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา

มาตรา 6๕ ในกรณีท่ี กยท. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให กยท. นําเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรีอาจเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีได

มาตรา ๖๖ กยท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได

(๑) เพ่ิมหรือลดทุน

(๒) กูยืมหรือใหกูยืมเงินเปนจํานวนเกินกวาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยขอเสนอของกระทรวงการคลัง

(๓) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินกวาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยขอเสนอของกระทรวงการคลัง

(๔) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน

(๕) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

(๖) เขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

(๗) กําหนดอัตราเงินคาธรรมเนียมและการยกเวนเงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๘



๑๘

หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ

. .

มาตรา ๖๗ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมเสียเงินคาธรรมเนียม หรือเพื่อเสีย
เงินคาธรรมเนียมนอยกวาท่ีควรเสียตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหาเทา
ถึงยี่สิบเทาของเงินคาธรรมเนียมท่ีตองชําระตามมาตรา ๔๘ หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๖๘ ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
กยท. ในการปฏิบัติการตามมาตรา 5๓ (๑) หรือจงใจไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือ
เรียกตามมาตรา 5๓ (๓) โดยไมมีเหตุผลอันควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๖๙ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา ๕๓ (๒) หรือ (๔)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล
. .

มาตรา ๗๐ ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503 ไปเปนของกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหคณะกรรมการจัดสรรเงินไมเกินรอยละสิบหาเปนทุนประเดิมของ กยท.
ตามมาตรา 11

มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของ
องคการสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการสวนยาง พ.ศ.2504 ไปเปนของ กยท. ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๒ ใหพนักงานและลูกจางของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.2503 และพนักงานและลูกจางขององคการสวนยางตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504 เปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. โดยใหไดรับเงินเดือนคาจาง
คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนเทาท่ีไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาผูวาการ
จะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง แตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาท่ีไดรับอยูเดิมไมได
ท้ังนี้ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้บังคับใช



๑๙

การเปลี่ยนแปลงไปเปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. ตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจาง และใหถือวาระยะเวลาทํางานในขณะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางหรือองคการสวนยาง เปนระยะท่ีทํางานใหแก กยท.

มาตรา ๗๓ ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะสวนในท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง และหนวยงานท่ีเก่ียวกับ
กิจการยางอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นวาจําเปนตอการดําเนินกิจการของ กยท. ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ เวนแต เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครอบครองอยูไปเปนของ กยท.

มาตรา ๗๔ ขาราชการ พนักงาน หรอืลูกจางผูใดของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการท่ีโอนไปตามมาตรา ๗๓ ถาสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ กยท. และไดแจง
ความจํานงเปนหนังสือตออธิบดีเจาสังกัดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอน
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางผูนั้นไปเปนพนักงานหรือลูกจางของ กทย. แลวแตกรณี และใหยุบอัตรากําลัง
ของกรมวิชาการเกษตรดังกลาว

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซึ่งโอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. ตามวรรคหนึ่ง ไดรับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการ และประโยชนอยางอ่ืนเทาท่ีเคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวา
ผูวาการจะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง แตจะใหไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนต่ํากวาท่ีไดรับ
อยูเดิมไมได ท้ังนี้ ใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗๕ การโอนขาราชการตามมาตรา ๗๓ ใหถือวาเปนการออกจากราชการเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

การโอนขาราชการ ตามมาตรา ๗๓ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง
หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง

มาตรา 7๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบัง คับ ประกาศ หรือขอกําหนดท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง
พ.ศ.2504 ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามของแหงวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ีท่ีจะเปนของ กยท.
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเพียงเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

บรรดาระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน และขอตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจางซึ่งมีผลผูกพันกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและองคการสวนยางอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป



๒๐

มาตรา ๗๗ ในวาระเริ่มแรก ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีผูวาการเปนการชั่วคราวจนกวาจะมี
การแตงตั้งผูวาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 17 (2) โดยให
เลือกกันเองคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการ และใหผูปฏิบัติหนาท่ีผูวาการตามมาตรา 74 เปนกรรมการ
และเลขานุการโดยใหปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (1) และ (3) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๗๙ ใหพนักงานและลูกจางของ กยท. ท่ีบรรจุใหม มีสิทธิเลือกสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จ ตามขอบังคับวาดวยการ
จายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง ท้ังนี้ โดยใหแสดงความประสงคหรือแจงตอ กยท. แลวแตกรณี

ใหผูซึ่งเคยเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางหรือองคการสวนยางท่ีโอนมา
เปนพนักงานของ กยท. ซึ่งยังคงเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบําเหน็จตามขอบังคับวาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจางอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ มีสิทธิแสดงความประสงคขอกลับไปใชสิทธิในการเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จ

การแสดงความประสงคจะใชสิทธิใดใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๘๐ ใหกลุมชาวสวนยางท่ีอยูในการสงเสริมและสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เม่ือไดจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการใหถือวา
เปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

..................................................

นายกรัฐมนตรี


