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ความคืบหนาราง พ.ร.บ.การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ...
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารยางแห ง ประเทศไทย พ.ศ. ... เสนอโดยคณะรั ฐ มนตรี ที่ มี พ ลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
เป นนายกรั ฐมนตรี ต อประธานสภานิ ติ บั ญญั ติ แห งชาติ เมื่ อวั นที่ 18 พฤศจิ กายน 2557 เพื่ อให สภานิ ติ บั ญญัติ แห งชาติ
พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ตอมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดประชุมและมีมติเห็นชอบใหผานราง พ.ร.บ.การยางแห ง
ประเทศไทย พ.ศ. ... ในวาระแรก รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง พ.ร.บ.การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ...
จํานวน 25 คน ขึ้นมาเพื่อรวมกิจกรรมพิจารณาราง พ.ร.บ.การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ... ใหแลวเสร็จเพื่อเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระสองและวาระสาม ภายใน 30 วัน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 และมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น
3 คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาองคกรยาง
2. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาระบบบริ ห ารจั ด การการเงิ น การคลั ง และงบประมาณของการยาง
แหงประเทศไทย
3. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณายกเลิกกฎหมายบทเฉพาะกาล รวมองคกรและความเชื่อมโยงของกฎหมาย
โดยในคณะที่ 3 มีผูแทนจาก สกย. และประธาน สร.กสย. เขารวมเปนอนุกรรมาธิการดวย
เมื่อครบกําหนด 30 วัน การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญยังไมแลวเสร็ จ จึงไดขอขยายเวลา จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 30 วัน รวมเปนระยะเวลา 60 วัน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2558
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญ ไดประชุมและมีมติขอขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน เนื่องจาก
การพิจารณายังไมแลวเสร็จ ซึ่งจะไปครบกําหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
จนถึงวันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ... ไดพิจารณาแลวเสร็จ
ไปถึงมาตรา 17 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
มาตรา 4
แกไขบทนิยามคําวา “ยาง”เปนดังนี้
“ยาง” หมายความวา น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง ยางเครบหรือยางในลักษณะอื่นใดอัน
ผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยาง และใหหมายความรวมถึง ผลิตภัณฑยางและวัตถุประดิษฐสําเร็จรูปจากยาง ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
แกไขบทนิยามคําวา “เกษตรกรชาวสวนยาง” เปนดังนี้
“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความวา เจาของหรือผูทําสวนยาง รวมทั้งคนกรีดยาง ซึ่งมีสิทธิไดรับผลผลิตจากตนยาง
ในสวนยาง นั้น และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางใชตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
เพิ่มเติมบทนิยามวา “สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”
“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความวา สหกรณ สมาคม หรือกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายและไดจดทะเบียนไวตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด แตไมรวมถึ งบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน
จํากัด ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเปนผูถือหุน หรือหุนสวนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
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มาตรา 17
แกไขเปนดังนี้
ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย
1. ประธานคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดาน
การเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม หรือการบริหาร
2. กรรมการโดยตํ า แหน ง ได แ ก ผู แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผู แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู แ ทน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงมหาดไทยและ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผูแทน
สถาบันเกษตรกร 2 คน ผูประกอบกิจการยาง 1 คน และบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปน
ที่ประจักษ ในดานการเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร กฎหมาย หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของ กยท. จํานวน 1 คน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการ
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ใหผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการและใหผูวาการแตงตั้งพนักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอของกรรมการ
สํ าหรั บ ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญพิ จ ารณาร าง พ.ร.บ.การยางแห งประเทศไทย พ.ศ. ...
ในมาตราตาง ๆ สร.กสย. จะนํามาเสนอตอไป
*******************************

สร.กสย.
24 กุมภาพันธ 2558
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