พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. 2503 แกไขโดย พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530
----------------------ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2503
เปนปที่ 15 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อชวยเหลือเจาของสวนยางปรับปรุงสวนยางใหดีขึ้น
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"ตนยาง" หมายความวา ตนยางพารา (HEVEA SPP)
"ยางพันธุดี" หมายความวา ตนยางพันธุที่ใหผลดีตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคําแนะนําของกรมกสิกรรม
"สวนยาง" หมายความวา ที่ดินปลูกตนยางเนื้อที่ไมนอยกวาสองไร แตละไรมีตนยางปลูกไมนอยกวาสิบตน และโดยสวนเฉลี่ย
ไมนอยกวาไรละยี่สิบหาตน
"สวนขนาดเล็ก" หมายความวา สวนยางที่มีเนื้อที่ไมเกินหาสิบไร
"สวนขนาดกลาง" หมายความวา สวนยางที่มีเนื้อที่เกินหาสิบไร แตไมถึงสองรอยหาสิบไร
"สวนขนาดใหญ" หมายความวา สวนยางที่มีเนื้อที่ตั้งแตสองรอยหาสิบไรขึ้นไป
"เจาของสวนยาง" หมายความวา ผูทําสวนยางและมีสิทธิไดรับผลิตผลจากตนยางในสวนยางที่ทํานั้น
"ยาง" หมายความวา น้ํายาง ยางแผน ยางเครพ ยางกอน เศษยาง หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึน้ หรือไดมาจากสวนใด ๆ
ของตนยาง แตไมรวมถึงวัตถุประดิษฐจากยาง
"การปลูกแทน" หมายความวา การปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตนชนิดอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ตามที่คณะกรรมการ
กําหนดแทนตนยางเกาหรือไมยืนตนเกา ทั้งหมดหรือบางสวน
"ปสงเคราะห" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.
ที่ถัดไปเปนชื่อสําหรับปสงเคราะหนั้น
"เจาพนักงานสงเคราะห" หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานสงเคราะห
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง

"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
[ มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505
และมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 ]
มาตรา 4 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง ประกอบดวยเงินสงเคราะหซึ่งสงสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกวา "กองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง" เพื่อเปนทุนใชจายในการทําสวนยางที่ไดผลนอยใหไดผลดียิ่งขึ้น
ใหกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินกิจการสงเคราะหการทําสวนยาง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่จําเปน หรือเปนอุปกรณแกวัตถุประสงคดังกลาวนั้นได รวมทั้งการทําสวน
ยางและสวนไมยืนตน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวของ เปนการสาธิต และสงเสริม เพื่อประโยชนในการสงเคราะห กับใหรวมตลอด
ถึง การดําเนินการสงเสริม หรือสงเคราะหการปลูกแทนไมยืนตนชนิดอื่น ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตามที่รัฐมอบหมาย
ใหกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางมีสํานักงานแหงใหญในกรุงเทพมหานคร เรียกวา " สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง "
[มาตรานี้ ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518]
มาตรา 4 ทวิ ในการดําเนินการสงเสริม หรือสงเคราะหการปลูกแทนไมยืนตนชนิดอื่นตามมาตรา 4 ใหใชเงินทุนคาใชจายจาก
รัฐบาล หรือจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518]
มาตรา 5 บุคคลใดสงยางออกนอกราชอาณาจักรตองเสียงเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงิน
สงเคราะหที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับการกําหนดอัตราเงินสงเคราะห จะตองได รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
ในการกําหนดอัตราเงินสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหนําจํานวนเงินสงเคราะห ที่กองทุนสงเคราะการทําสวนยาง ตองจายเพื่อ
การสงเคราะหในแตละป และอัตราอากรขาออก ตามกฏหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ที่เรียกเก็บจากการสงยางออกนอก
ราชอาณาจักร มาเปนหลักในการพิจารณาดวย โดยถือ อัตราตอน้ําหนักยางหนึ่งกิโลกรัมเปนเกณฑ
การคํานวณจํานวนเงินสงเคราะหที่บุคคลตามวรรคหนึ่งตองเสีย ถาเศษของน้ําหนักยางเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคิดเงินสงเคราะห
เทากับน้ําหนักยางหนึ่งกิโลกรัม ถาเศษของน้ําหนักยางไมถึงครึ่งกิโลกรัม ใหถือเปนน้ําหนักที่ไมตองนํามาคํานวณ
สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางซึ่งมีน้ําหนักไมเกินหากิโลกรัม หรือยางที่กระทรวง ทบวง กรม เปนผู
สงออกเพื่อเปนประโยชนใด ๆ อันมิใชเพื่อการคา ไมวาจะมีน้ําหนักเทาใด ใหไดรับยกเวนไมตองเสียเงินสงเคราะห
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]

มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห จากบุคคลผูสงออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งตองเสียตามมาตรา 5 ได โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะงดเวนการเรียกเก็บสําหรับยางทุก
ชนิดหรือเฉพาะบางชนิดก็ได
มาตรา 7 เงินสงเคราะหที่เก็บไดตามมาตรา 5 ใหสงสมทบกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และใหใชจายในกิจการที่บัญญัติ
ไวใน พระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ
มาตรา 8 ผูจะไดรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนเจาของสวนยาง ที่มีตนยางอายุกวายี่สิบหาปขึ้นไป หรือตน
ยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตนยางที่ไดผลนอย
การสงเคราะหตองจัดทําดวยการปลูกแทน และจะสงเคราะหประการอื่นเพื่อประโยชนในการปลูกแทน โดยจายใหแกเจาของ
สวนยางซึ่งยางพันธุดี พันธุไมยืนตน พันธุพืช ปุย เครื่องมือ เครื่องใช จัดบริการอยางอื่นชวยเหลือหรือจายเงินใหก็ได ทั้งนี้ จะ
จัดใหอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา " ก.ส.ย."
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรอง
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานายการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน ซี่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยางสี่คนและบุคคลอื่นซึ่งมีสวนเกี่ยว ของ
กับการยางสองคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ใน
ระหวางที่ กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนง เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อ ครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป จนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 11 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) พนจากการเปนเจาของสวนยาง หรือเปนผูไมเกี่ยวของกับการยาง
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ เปนประธานในที่
ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ คือ
(1) ดําเนินกิจการสงเคราะหการทําสวนยาง
(2) วางขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการเงิน เพื่อดําเนินการสงเคราะหการทําสวนยาง
(3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้น
เงินเดือน วินัยของ พนักงาน ตลอดจนกําหนดอัตรา ตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาบานหรือ
ที่พัก คาทดแทน และเงินที่ควรจะ จายอยางอื่น
(4) วางขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงาน
คณะกรรมการจะมอบอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใหผูอํานวยการดําเนินการก็ได
โดยกําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบตาม (2)
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 14 ใหประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กําหนด
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 15 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง ถอดถอน และกําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี
ใหผูอํานวยการ ไดรับประโยชนตอบแทนอื่นที่พนักงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพึงไดรับดวย
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 16 ให ผูอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ ใหเปนไปตามมติของกรรมการ และใหมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานทุกตําแหนง
ในเมื่อผูอํานวยการ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูรักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการ เวนแตอํานาจ และหนาที่ของผูอํานวยการ ใน
ฐานะกรรมการ
มาตรา 17 ในกิจการเกี่ยวแกบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนตัวแทนของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และเพื่อการนี้
ผูอํานวยการ จะมอบใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติการบางอยางแทนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการก็ได
มาตรา 18 ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะหที่เก็บไดตามมาตรา 5 ดังตอไปนี้
(1) จํานวนไมเกินรอยละหา เปนคาใชจาย ในการดําเนินงานคนควาทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง ในอันที่จะปนประ
โยชนแกเจาของ สวนยางโดยเฉพาะ มอบไวแกกรมวิชาการเกษตรเปนงวด ๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด เงินที่กรมวิชาการเกษตรไดรับนี้ มิใหถือวาเปนรายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(2) จํานวนไมเกินรอยละสิบ เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเคราะหการทําสวนยางของสํานักงานกองทุนสง
เเคราะห การทําสวนยาง หากเงินจํานวนที่ตั้งไวนี้ไมพอจายในงานตาง ๆ ดังกลาว ใหรัฐบาลตั้งรายจายเพิ่มเติมใน
งบประมาณประจําปตามความจําเปน
(3) จํานวนเงินนอกจาก (1) และ (2) เปนเงินที่จัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งสิ้น
และจะจายเพื่อ การอื่นใดมิไดเงินอันเปนดอกผลของเงินสงเคราะหที่เก็บไดตามมาตรา 5 ถาหากมี ใหคณะกรรมการ
จัดสรรเปนคาใชจายในการบริหารงาน การสงเคราะหการทําสวนยางเพิ่มขึ้นจากที่จัดสรรไวตาม (2) เทาจํานวนที่
เห็นวาจําเปน สวนจํานวนเงินที่เหลือถาหากมี ใหจายสมทบเงินที่จัดสรรไว เพื่อสงเคราะหเจาของสวนยาง ในป
สงเคราะหถัดไปเงินที่จัดสรรไวเพื่อการสงเคราะหเจาของ สวนยางตาม (3) หากมีเหลือจายในปสงเคราะหใด ใหนํา
เงินที่เหลือจายไปสมทบเงินที่จัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางตาม (3) ในปสงเคราะหถัดไป
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 และ
มาตรา 7 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 19 เงินสงเคราะหที่ไดจัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางตามมาตรา 18 (3) นั้น แตละป ใหแบงสวนสงเคราะห
เจาของสวนยางตาม
ประเภทของสวนยาง ดังตอไปนี้
ประเภทสวนขนาดใหญ รอยละสิบ

ประเภทสวนขนาดกลาง รอยละยี่สิบ
ประเภทสวนขนาดเล็ก รอยละเจ็ดสิบ
แตถาสวนประเภทหนึ่งมีผูไดรับการสงเคราะหนอยกวาสวนที่กําหนด ใหคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณานําสวนที่เหลือ ไป
เพิ่มใหแกสวนประเภท อื่นได ในกรณีเชนวานี้มิใหนําอัตราสวนเงินสงเคราะหที่กําหนดไวขางตนมาใชบังคับเจาของสวนยาง
ประเภทเดียวกันอาจไดรับการสงเคราะหมาก นอยกวากัน หรืออาจไดรับการสงเคราะหกอนหลังกัน หรืออาจไมไดรับการ
สงเคราะหก็ได ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการจัดสรรตามกําลังเงินสงเคราะห ที่จัดสรรไว และโดยคํานึงถึงประโยชนที่จะพึงไดจากการ
เพิ่มปริมาณผลจากตนยางเปนสวนรวม
การที่เจาของสวนยางรายใดไมไดรับการสงเคราะหตามวรรคกอน ยอมไมเปนเหตุ ใหเสียสิทธิในการที่จะไดรับ การสงเคราะห
ในปตอ ๆ ไป
มาตรา 20 เจาของสวนยางผูใดประสงคจะขอรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอรับการสงเคราะห ตอเจา
พนักงานสงเคราะห ประจําทองที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับการสงเคราะหเปนผูทําสวนยาง ในที่ดินที่ตนเชา หรืออาศัยบุคคลอื่น ผูขอรับการสงเคราะห ตองแสดงตอเจา
พนักงานสงเคราะห ใหเปนที่พอใจดวยวา ผูใหเชา หรือผูใ หอาศัยไดใหความยินยอม ในการที่ตนขอรับการสงเคราะหดวยแลว
เพื่อประโยชนในการสํารวจตรวจสอบของคณะกรรมการในการพิจารณาใหการสงเคราะห ผูรับการสงเคราะหตองอํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติการตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามความจําเปน
มาตรา 21 เจาของสวนยาง ซึ่งมีสวนยางแปลงเดียว มีเนื้อที่ไมเกินสิบหาไร หรือหลายแปลง มีเนื้อที่รวมกัน ไมเกินสิบหาไร
จะขอรับการสงเคราะห ดวยการสรางสวนยางพันธุดี ในที่ดินแปลงใหม ซึ่งที่ดินแปลงนั้น มีเนื้อที่ตั้งแต สิบหาไรขึ้นไป แทนการ
ปลูกแทนในที่ดินสวนยางเดิมก็ได แตจะไดรับ การสงเคราะหเพียงเทาที่จะไดรับ สําหรับสวนยางที่มีอยูเดิมเทานั้น
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505]
มาตรา 21 ทวิ เพื่อประโยชนในการสงเสริม ใหมีการทําสวนยางพันธุดเี พิ่มขึ้น ในกรณีที่ผูซึ่ง ไมมีสวนยางมากอน และมีที่ดิน
เปนของตนเอง ไมนอยกวาสองไร มีความประสงคจะขอรับ การสงเคราะหในการทําสวนยาง ใหยื่นคําขอรับการสงเคราะห ตอ
สํานักงานกองทุนสงเคราะห การทําสวนยาง ตามแบบและวิธีที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการดําเนินการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหใชเงินอุดหนุนหรือเงินจากงบประมาณประจําปหรือเงินกูที่รัฐบาลจัดให
ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินสงเคราะหใหแกผูขอรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไดรายละไมเกินสิบหาไร ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําความในมาตรา 22 และมาตรา 23 มาใชบังคับแกผูไดรับการสงเคราะหตามมาตรานี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูขอรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไมไดรับการสงเคราะห ยอมไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการที่จะไดรับการสงเคราะห
ในปตอ ๆ ไป

[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530]
มาตรา 22 เจาของสวนยางผูไดรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบียบ หรือคําสั่ง ของคณะกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ มีอํานาจสั่งให
ระงับ การสงเคราะหเสียได
มาตรา 23 เงินสงเคราะหที่เจาของสวนยางไดรับสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับยกเวน ไมตองเสียภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมใด ๆ
มาตรา 24 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ เจาพนักงานสงเคราะห และบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
คณะกรรมการ มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสวนยางที่เจาของสวนยางขอรับการสงเคราะห และที่ดินตอเนื่องกับสวนยางนั้น เพื่อทําการสํารวจ
ตรวจสอบและรังวัด
(2) มีหนังสือเรียกเจาของสวนยางผูขอรับการสงเคราะห และบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุควรเชื่อวาอาจใหขอเท็จจริงใด ๆ
เกี่ยวแกการที่จะ เปนประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้มาให ถอยคํา
(3) มีหนังสือเรียกใหบุคคลดังกลาวใน (2) สงหรือแสดงเอกสารใด ๆ อันมีเหตุควรเชื่อวาจะเปนประโยชนแกการ
ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 25 ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปสงเคราะหทุกป ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลแสดงฐานะการเงิน
โดยมีคํารับรอง การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและทํารายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีจัดใหมีการประกาศงบดุล และรายงานดังกลาวในวรรคกอนในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
[มาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505]
มาตรา 26 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไมเสียเงินสงเคราะหตาม มาตรา 5 หรือเพื่อเสียเงินสงเคราะหนอยกวา
ที่ควรเสีย ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสิบเทา ของเงินสงเคราะหที่ยังตองชําระ แตตองไมนอยกวา
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหถือวาเปนเงินสงเคราะหที่เก็บไดตามมาตรา 5 และใหนําสงสมทบกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มาตรา 27 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกกรรมการ เจาพนักงานสงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการในการปฏิบัติการ ตามมาตรา 24 (1) หรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกซึ่งบุคคลดังกลาวไดเรียกตามมาตรา 24 (2)
หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับ ไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 28 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง เจา
พนักงานสงเคราะห และออก กฎหมายกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2503 และ พ.ร.บ. พ.ศ. 2505
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2518
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2530
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2503 คือ โดยที่สวนยางในประเทศไทย สวนมากเปนสวนเกา และเปนยาง
ที่ มิใชยาง พันธุดี เปนเหตุใหการผลิตยาง ไมไดผลตามที่ควรจะได และโดยที่การแกไข สภาพที่เปนอยูด ังกลาวใหดีขึ้น ตอง
กระทํา ดวยการปลูกยางพันธุดี แทนยางเกา จึงสมควรใหมีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใชจายในการนี้
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2505 คือ เพื่อใหมีบทบัญญัติ ใหคณะกรรมการ สงเคราะหการทําสวน
ยาง มีอํานาจนําเงินที่เปนดอกผลของเงินสงเคราะห ถาหากมีมาใชจาย ในการบริหารงาน สงเคราะหการทําสวนยาง และ
สงเคราะหผูทํา สวนยางไดตามความเหมาะสม และแกบทบัญญัติ ใหเจาของสวนยางสขนาดเล็ก มีโอกาสไดรับการสงเคราะห
การทําสวนยาง ใน ที่ดินแปลงใหมได มากยิ่งขึ้น
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2518 คือ เนื่องจากไมยืนตนบางชนิด เชน มะพราว ปาลมน้ํามัน และ
ไมผลตาง ๆ เปนพืชทางเศรษฐกิจ สมควรจะไดดําเนินการสงเสริม หรือสงเคราะหใหมีการปลูกแทน ตนเกาที่ใหผลนอย เพื่อ
ใหไดผลยิ่งขี้น เชนเดียวกับตนยางพารา จึงจําเปนตอง ขยายวัตถุประสงคของ กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ใหสามารถให
การสงเคราะหการปลูกแทน สวนไมยืนตนไดดวย โดยใชเงินทุน คาใชจายในการใหการสงเคราะห จากรัฐบาลหรือ จากกองทุน
สงเคราะห เกษตรกร จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม กฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530 คือ เนื่องจากบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินสงเคราะห ในการจัดเก็บเงินสงเคราะห
จากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร ยังไมเหมาะสม กับสภาวะการณในปจจุบัน สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ใน การจัดเก็บ เงินสงเคราะห ตลอดจน อัตราเงินสงเคราะหเสียใหม โดยกําหนดให อัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะหสัมพันธกับ
ระดับ อัตราการจายเงินสงเคราะห และอัตราอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อใหเงินสงเคราะหที่เก็บ
ได มีอตั รา คงที่แนนอน ซึ่งจะเปนผลดีตอ การจัดทําแผนการเงิน เพื่อใหการสงเคราะหแกเจาของสวนยาง ไดแนนอนยิ่งขึ้น

และเพื่อใหอัตรา การจัดเก็บ เงินสงเคราะห และอัตราอากรขาออก รวมกันแลว สามารถแขงขันกับประเทศ เพื่อนบานได ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอ ประเทศ ในดานการปองกัน การลักลอบสงยางออกนอกประเทศ และยังสอดคลองกับนโยบาย ทางดาน
การเงิน ของประเทศ และ นอกจากนี้ สมควรแกไของคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการ กองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง ตลอดจน วาระ การดํารงตําแหนง ของกรรมการ กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
เพื่อใหการบริหารงาน ของสํานักงาน กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง สมควรกําหนดอัตรา
การจัดสรรเงินสงเคราะหเสียใหม เพื่อให เพียงพอกับการที่จะนําไปใชจายในการบริหารงานการสงเคราะห และเพื่อจะไดผูมี
ที่ดินเปนของตนเอง แตไมเคยมีสวนยางมากอน ใหไดรับการสงเคราะหปลูกยางพันธุดี รายยอย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2518มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะดังนี้
มาตรา 6 การใหการสงเคราะหการปลูกแทนไมยืนตนชนิดอื่นแทนในสวนไมยืนตนเกาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2530มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะดังนี้
มาตรา 9 ในระหวางที่ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียงเงินสงเคราะห และอัตราเงิน
สงเคราะห มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใหการเสียเงิน สงเคราะหและอัตราเงินสงเคราะหเปนไปตามกฎกระทรวง และประกาศที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะตั้งคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งอยางชาตอง ไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

