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(สําเนา) 
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

วาดวย  การบรรจุ การแตงตัง้ การเรียกประกัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                  และการถอดถอน สําหรับผูปฏิบตัิงาน 

พ.ศ. 2548 
 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การบรรจุ     
การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน สําหรับพนักงานและคนงานเสียใหม           
เพื่อใหเหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (3) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรม      
ปาไม พ.ศ. 2499 คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง 
การเรียกประกนั การเลื่อนขัน้เงินเดือน และการถอดถอน สําหรับผูปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548” 
  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การเรียก-
ประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน สําหรับพนกังานและคนงาน พ.ศ. 2541 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคบันี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง 
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคบันี้แทน 
  ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “อ.อ.ป.”   หมายความวา องคการอุตสาหกรรมปาไม 
  “คณะกรรมการ”   หมายความวา คณะกรรมการ อ.อ.ป. 
  “ผูอํานวยการ”   หมายความวา ผูอํานวยการ อ.อ.ป. 
  “พนักงาน”   หมายความวา พนักงาน อ.อ.ป. 
  “พนักงานสัญญาจาง”  หมายความวา พนักงาน อ.อ.ป. ที่ไดรับการจาง           

ใหปฏิบัติงานใน อ.อ.ป. ตามสัญญาจาง 
“พนักงานปฏบิัติการ” หมายความวา คนงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง        

อ.อ.ป.  พ.ศ. 2499 
 

พนักงาน… 
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“พนักงานปฏบิัติการสัญญาจาง”  หมายความวา คนงานตามพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499         
ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน        
ใน อ.อ.ป. ตามสัญญาจาง 

“ผูปฏิบัติงาน”    หมายความวา พนักงาน พนกังานสัญญาจาง  
พนักงานปฏิบตัิการ และ
พนักงานปฏิบตัิการสัญญาจาง 

 
หมวด 1 

 การบรรจุและการแตงตั้ง 
  ขอ 5 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานหรือพนักงานปฏิบตัิการ ตองมีคุณสมบัติ   
ดังตอไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกนิหกสิบป 
(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน  

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ  
หรือโรคพิษสุราเร้ือรัง 

(5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(6) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงานของ อ.อ.ป. หรือออกจากราชการ หรือ 

ออกจากองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ 
(8) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(9) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดอืนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง          

ลูกจางของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทยีบเทา พนักงานสวนทองถ่ิน และสมาชิก 
สภาทองถ่ิน หรือสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารทองถ่ิน 

(10)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
(11)  สามารถ… 
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(11)  สามารถทํางานให อ.อ.ป. ไดเต็มเวลา 
ความใน (1) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศ ซ่ึง อ.อ.ป.มีความจําเปนตองจาง 

ตามลักษณะงานของ อ.อ.ป. 
  ขอ 6 ผูสมัครเปนพนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการ ตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไว
พรอมดวยหนงัสือรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม หรือแพทยของ อ.อ.ป. แลวแตกรณี  
รับรองตามความในขอ 5 (4) วาผูสมัครเปนผูมีอนามัยสมบูรณ 
  ขอ 7 การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานหรอืพนักงานปฏบิัติการ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูที่สอบแขงขัน สอบคัดเลือกไดหรือผูที่ไดรับคัดเลือก 
  ตําแหนงใดจะใชวิธีสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนด       
ตามลักษณะหนาที่และความรบัผิดชอบของตําแหนง 
  การบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก ใหบรรจแุละแตงตั้งจากผูสอบ     
แขงขันหรือผูสอบคัดเลือกได เรียงตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันหรือบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
  การบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีคัดเลือก ใหบรรจุจากผูที่มีความรูและความสามารถ และสมกับ
ตําแหนง โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณหรือใหทดลองปฏบิัติงาน หรือวธีิอ่ืนใดที่ผูอํานวยการเหน็สมควร 
  วิธีการดําเนนิการเกี่ยวกับการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี 
และการยกเลกิบัญชีผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 
  ขอ 8 ผูสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขาเปนพนกังานหรือพนกังาน- 
ปฏิบัติการตําแหนงใด ตองมคีุณสมบัติทั่วไปและตองมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนัน้ตามทีก่ําหนดไว
หรือไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการตามขอ 10 ดวย 
  ขอ 9 ผูอํานวยการมีอํานาจบรรจุและแตงตัง้หรือเล่ือนตําแหนงเพื่อแตงตั้งพนักงานและ
พนักงานปฏิบตัิการ ใหดํารงตําแหนงทกุตําแหนง เวนแต พนักงานเชนวานั้นเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษา-          
ผูเชี่ยวชาญ หรือช้ันหัวหนาหนวยงานตาง ๆ หรือเทียบเทาขึ้นไปที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ตองไดรับ         
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกอน 
  ขอ 10 พนักงานและพนักงานปฏิบัติการที่จะไดรับการบรรจุและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใด 
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามทีไ่ดกําหนดไว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ผูอํานวยการอาจบรรจุและ 
แตงตั้งพนกังานและพนักงานปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากที่กําหนดไวก็ได แตตองไดรับ      
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกอน  

ขอ 11 ผูไดรับ… 
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ขอ 11 ผูที่จะไดรับบรรจุและแตงตั้งเขาเปนพนักงานในตําแหนงต่ํากวาตาํแหนงหัวหนา
หนวยงานหรือเทียบเทาลงมา หากมิใชผูที่เปนพนักงานสัญญาจาง ใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น     
เปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนัน้มีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู หรือ          
ไมมีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับบรรจุและแตงตั้ง ใหผูบังคับบัญชารายงาน   
ผลการทดลองปฏิบัติงานของผูนั้นเสนอไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ 
  เมื่อไดรับรายงานจากผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการพิจารณาวาผูนัน้    
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงทีไ่ดรับบรรจุและแตงตั้งหรือไม ถาเห็นวาไมควรใหปฏิบัติงานตอไป      
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากงาน ในกรณีที่ผูนัน้ทดลองปฏิบัติงานยังไมครบหกเดือน ถาเหน็วาควรใหผูนัน้      
ปฏิบัติงานตอไปได เมื่อครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแลว ก็ใหบันทึกเปนหลักฐานไว 
  ขอ 12 การเลื่อนตําแหนงพนักงานและพนักงานปฏิบัตกิารเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง       
ในระดับหรือช้ันที่สูงขึ้น ใหพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ ความรับผิดชอบ ความสามารถ สมรรถภาพ 
และความเหมาะสมแกตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
  ขอ 13 พนักงานและพนักงานปฏิบัติการซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้ง หรือเล่ือนตําแหนง        
ใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางในอัตราขั้นต่ําของเงินเดือนหรือคาจางในตําแหนง              
ที่ไดรับบรรจุและแตงตั้ง หรือเล่ือนตําแหนงในตําแหนงนั้น เวนแต 

(1) พนักงานหรือพนักงานปฏิบตัิการผูนั้น ไดรับเงินเดือนหรือคาจางในอตัราขั้นสูงกวา     
ขั้นต่ําของเงินเดือนหรือคาจางสําหรับตําแหนงนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดอืนหรือคาจางในอัตราเทาทีไ่ดรับอยู 

(2) พนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการผูใดไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือ
เปนผูมีประสบการณ หรือความชํานาญเปนพิเศษ จะใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางสูงกวาอัตราขั้นต่ําของ   
เงินเดือนหรือคาจางสําหรับตําแหนงทีไ่ดรับบรรจุและแตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนงในตําแหนงนั้นกไ็ด ทั้งนี้    
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

(3) พนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนง แตยงัไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาอัตราขั้นต่ําของเงินเดือนหรือคาจางของตําแหนงนัน้ ใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ในอัตราเทาทีไ่ดรับอยูเดิม 

(4) ปใด อ.อ.ป. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางนอยกวา 1 ขั้น หรืองดการเลื่อนขั้น-       
เงินเดือนหรือคาจางประจําป และในปนัน้ผูปฏิบัติงานไดรับการแตงตั้งหรือเล่ือนตาํแหนงใหดํารงตําแหนง  
สูงขึ้น แตยังไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาอัตราขั้นต่าํของเงินเดือนหรือคาจางของตําแหนงนั้น ก็ใหไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางในอัตราเทาที่ไดรับอยูเดิม 

ขอ 14 การจาง… 
  ขอ 14 การจางพนักงานสัญญาจางและพนกังานปฏิบัติการสัญญาจาง ใหผูอํานวยการ     
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หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจจางไดภายในวงอัตรากําลังแตละหนวยงานและอัตราคาจางที่   
สัญญาจางแรงงานที่ อ.อ.ป. กําหนด  
  ขอ 15 ถาตําแหนงพนกังานใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งผูใดใหดํารงตาํแหนงนั้น             
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจ           
ส่ังใหพนกังานที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงหรือรักษาการแทนชั่วคราวได 
  ใหผูรักษาการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนัน้ 
 

หมวด 2 
การเรียกประกนั 

  ขอ 16 ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานที่เกีย่วกับการเงิน พัสดหุรือยานพาหนะ    
เมื่อผูอํานวยการเห็นสมควรจะขออนุมัติคณะกรรมการ เพื่อกําหนดใหตําแหนงใดตองมีเงินประกนั               
มีผูมีหลักฐานเปนผูค้ําประกนั หรือมีการจาํนองอสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยอยางอื่นเปนประกนัก็ได      
ทั้งนี้ ใหมวีงเงนิประกันตามที่ผูอํานวยการกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น ๆ แตตองไมต่าํกวาหนึ่งหมืน่บาท     
และไมเกินหาหมื่นบาท 

 
หมวด 3 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนหรือคาจาง พนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการ
  ขอ 17 ในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนหรือคาจางของพนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการ ใหพิจารณา
ถึงความสามารถ การริเร่ิม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนาที่ตลอดจน 
ความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏบิัติงาน 
   ขอ 18 การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนหรือคาจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณา     
ที่ อ.อ.ป. กําหนด 

ขอ 19 ผูอํานวยการมีอํานาจเลื่อนขั้นเงินเดอืนหรือคาจางประจําปของพนักงานและ 
พนักงานปฏิบตัิการ ไดไมเกนิสองขั้น ถาเกินกวานั้นตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เวนแต 
พนักงานเชนวานั้นเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือช้ันหวัหนาหนวยงานตาง ๆ หรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ขอ 20 … 
 

  ขอ 20 ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนพนักงานตําแหนงหัวหนาหนวยงาน และเปนผูที่ผูอํานวยการ 
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มอบหมาย มีอํานาจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางประจําปของพนักงานและพนกังานปฏิบัติการที่ตําแหนง    
ต่ํากวาหัวหนาหนวยงานไดไมเกินหนึ่งขั้น ถาเกินกวานั้นตองรายงานเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ  
เวนแต พนกังานสัญญาจางและพนกังานปฏิบัติการสัญญาจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด 
 

หมวด 4 
การถอดถอน 

  ขอ 21 ผูปฏิบัติงานออกจากงาน เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 5 
(4) เลิกจาง 
(5) ไลออก 
(6) ใหออก 
ขอ 22 ผูปฏิบัติงานผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ก็ยอมทําไดโดยยื่นหนังสือขอลาออก     

ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนเพื่อเสนอตามลําดับจนถึงผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย            
เมื่อผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายสั่งอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากงาน 
  ขอ 23 ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ 5 นั้น ใหถือวาออกจากงาน ตั้งแตวันที ่
ผูอํานวยการสั่ง เวนแตในกรณีที่มีอายุครบหกสิบป ใหผูนั้นออกจากงานเมื่อส้ินปงบประมาณของทางราชการ 
ในปที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นมีอายคุรบหกสิบป 
  ขอ 24 ผูอํานวยการมีอํานาจเลิกจางผูปฏิบัติงาน ในกรณดีงัตอไปนี ้

(1) เมื่อ อ.อ.ป. ยุบตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยู 
(2) เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งผูอํานวยการเห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

หรือมีความบกพรองในการปฏิบัติงานอยูเนืองๆ หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
(3) เมื่อมีมลทินมัวหมองในกรณีความผิดวินยัอยางรายแรง หรือในกรณีความผิดอาญา  

เวนแต ความผดิลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(4) เมื่อตอง... 

 
(4) เมื่อตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุสําหรับความผิดลหุโทษหรือ 

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  ขอ 25 การไลออกและการใหออกนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับ วาดวย วินัย การสอบสวน 
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และการลงโทษ สําหรับผูปฏิบัติงาน  
  ขอ 26 การใหพนักงานชัน้ทีป่รึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือช้ันหัวหนาหนวยงานตาง ๆ หรือ      
เทียบเทาขึ้นไปที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ออกจากงานตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
  ขอ 27 ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย มีอํานาจเลิกจางพนักงานสัญญาจาง
หรือพนักงานปฏิบัติการสัญญาจางได ในเมื่อฝาฝนระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. ปวยหรือทุพพลภาพ         
จนไมอาจปฏบิัติงานได หยอนความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความประพฤติไมเหมาะสมกับหนาที่       
การงาน บกพรองในหนาทีก่ารงาน หรือในกรณีทีห่นวยงานนั้นหมดความจําเปนที่จะจาง 
 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ 28 บรรดาระเบียบหรือคําส่ังใด ๆ ที่ใชบังคับอยูในวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคบันี้ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 
 

               (ลงนาม)     ปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
                 (นายปติพงศ พึ่งบญุ ณ อยุธยา) 

             ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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