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(สําเนา)

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
พ.ศ. ๒๔๙๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
เปนปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการ
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดั่งตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
พ.ศ. ๒๔๙๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“คนงาน”
หมายความวา ผูที่ทํางานอยูในองคการอุตสาหกรรมปาไมโดยไดรับคาจาง
“พนักงาน”
หมายความวา ผูที่ทํางานสังกัดอยูในองคการอุตสาหกรรมปาไมโดยไดรับ
เงินเดือนทุกตําแหนงที่อยูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการ
“รองผูอํานวยการ”
หมายความวา รองผูอํานวยการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอํานวยการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
“กรรมการ”
หมายความวา กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
“รัฐมนตรี”
หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓ ตอนที่ ๕๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙
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มาตรา ๔ ใหจดั ตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่ง เรียกวา “องคการอุตสาหกรรมปาไม”
เรียกโดยยอวา “อ.อ.ป.”
มาตรา ๕ อ.อ.ป. มีสํานักงานแหงใหญ อยูใ นจังหวัดพระนคร และจะตัง้ สํานักงานสาขา
หรือตัวแทนขึน้ ณ ที่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๖ อ.อ.ป. มีวัตถุประสงค ดั่งตอไปนี้
(๑) อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม
(๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไม และเก็บหาของปา
แปรรูปไม ทําไมอัด อบไม อัดน้ํายาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไมและของปา
และธุรกิจที่ตอ เนื่องหรือคลายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกีย่ วดวยไมหรือของปา
มาตรา ๗ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค ดั่งกลาวในมาตรา ๖ ให อ.อ.ป. มีอํานาจรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ ขาย เชา
ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย แลกเปลีย่ น โอน และรับโอนดวยประการใด ๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพยสินอืน่ ๆ
หรือสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๒) คาผลิตผลและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปาไม ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๓) สั่งเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครือ่ งมือ เครื่องใช และเครื่องจักร
ที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม
(๔) เปนนายหนาและตัวแทนคาตางในการคาผลิตผลและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปาไม
เครื่องมือ เครื่องใช และเครือ่ งจักรที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม
(๕) กู ยืมเงิน แตถาเปนจํานวนเงินเกินกวาคราวละสามลานบาท ตองไดรับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
ใหกู ใหยืมเงิน หรือจายเงินลวงหนาโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย แตตองเพื่อ
ประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
(๖) ตั้งและรับเปนสาขา ตัวแทน ตัวแทนคาตางหรือนายหนา ในกิจการตาง ๆ ของเอกชน
หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
(๗) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชนแกกจิ การของ อ.อ.ป. รวมทั้งการ
เขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุน สวนหรือนิติบุคคลใด ๆ แตตองไดรับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีกอน
มาตรา ๘ ใหกรมปาไมโอนบรรดาทรัพยสิน สินทรัพย สิทธิ ความรับผิด และธุรกิจอันเกิดขึ้น
จากการดําเนินกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมของกรมปาไม ซึ่งสังกัดอยูในกระทรวงเกษตร ตลอดจน
พนักงานและคนงานขององคการดั่งกลาวอันมีอยูกอนวันใชพระราชกฤษฎีกานี้บังคับนั้น ใหแก อ.อ.ป.
ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ ดําเนินกิจการตอไป
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ระเบียบการหรือขอบังคับใด ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมของกรมปาไม ไดใชอยูกอน
วันใชพระราชกฤษฎีกานี้บังคับ ให อ.อ.ป. ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้คงใชเปนขอบังคับของ อ.อ.ป.
ตอไป จนกวาจะไดมกี ารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
มาตรา ๙ ใหกาํ หนดทุนของ อ.อ.ป. เปนจํานวนเงินหนึ่งรอยลานบาท โดยรัฐบาลจายให
เปนทุนประเดิมสิบลานบาท และจายเพิ่มเติมเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่รฐั บาลพิจารณาเห็นสมควร
มาตรา ๑๐ เงินสํารองของ อ.อ.ป. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด
เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ เพื่อความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะตามแตคณะกรรมการ
จะเห็นสมควร
มาตรา ๑๑ รายไดที่ อ.อ.ป. ไดรับจากการดําเนินกิจการในระหวางป ใหนําไปใชสําหรับ
เปนคาใชจายตาง ๆ เพื่อกิจการของ อ.อ.ป. ได
มาตรา ๑๒ รายไดในปหนึ่ง ๆ เมื่อไดหักราคาตนทุนของสิ่งที่ไดจําหนาย หักคาใชจายตาง ๆ
ตามมาตรา ๑๑ และหักคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสมออกแลว เหลือเปนกําไรสุทธิประจําปเทาใด อาจจัดสรรไว
เปนเงินสํารองตามมาตรา ๑๐ เงินตาง ๆ ตามมาตรา ๑๖ และเงินลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ
ถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับกรณีดั่งกลาว นอกจากเงินสํารองที่ระบุไวในมาตรา ๑๐
และ อ.อ.ป. ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐบาลพึงพิจารณาจายเงินให อ.อ.ป. เทาจํานวนที่จําเปน
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. คณะหนึ่ง ประกอบดวยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตร เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร เปนรองประธานกรรมการ
และใหปลัดกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมปาไม รองอธิบดีกรมปาไม ผูอ ํานวยการ และรองผูอํานวยการ
เปนกรรมการโดยตําแหนง กับมีกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้
ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการรวมอยูดว ย
มาตรา ๑๔ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดั่งตอไปนี้ ตองหามมิใหแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ คือ
(๑) มีสวนไดเสียในสัญญากับ อ.อ.ป. หรือในกิจการที่จะกระทําใหแก อ.อ.ป. ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเวนแต จะเปนเพียงหุน สวนจําพวกจํากัดความรับผิดของหางหุน สวน
จํากัด หรือผูถือหุนของบริษทั จํากัดทีก่ ระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น
(๒) เปนพนักงานหรือคนงาน
(๓) เปนบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป
ซึ่งกิจการของ อ.อ.ป. และใหมีอํานาจและหนาที่ดั่งตอไปนี้ดวย คือ
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(๑) ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗
(๒) วางขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
(๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานและคนงาน ตลอดจนกําหนดอัตราตําแหนง
อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานและคนงาน
(๔) กําหนดเงินเดือน ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
(๕) กําหนดอัตราดอกเบี้ย คาภาระ คาบริการ และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ
(๖) กําหนดอัตราและดอกเบีย้ เงินสะสมของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงานและคนงาน
และวางระเบียบการจายคืนเงินสะสม
อํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน (๑) (๓) (๕) และ (๖) นั้น ถาคณะกรรมการเห็นสมควร
จะมอบหมายใหผอู ํานวยการดําเนินการก็ได
ขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นนัน้ ถามีขอจํากัดอํานาจผูอํานวยการ
ในการทํานิตกิ รรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนของประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
พนักงานและคนงาน อาจไดรับเงินบําเหน็จ เงินรางวัล ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๗ กรรมการ นอกจากกรรมการโดยตําแหนง ยอมพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ตกเปนบุคคลตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ ใหผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ จัดการและดําเนินกิจการของ อ.อ.ป.
ใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับของ อ.อ.ป. และมีอํานาจบังคับบัญชารองผูอํานวยการ พนักงาน
และคนงานทุกตําแหนง
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการจัดการและดําเนินกิจการของ อ.อ.ป.
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มาตรา ๒๐ ผูอํานวยการมีอํานาจ และมีหนาที่ดั่งตอไปนีด้ วย คือ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตลอดจน
ลงโทษทางวินยั แกพนักงานและคนงาน ทัง้ นี้ตองเปนไปตามขอบังคับของ อ.อ.ป. แตถาพนักงานเชนวานัน้
เปนพนักงานชั้นที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือชั้นหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการของ อ.อ.ป. โดยไมแยงหรือขัดตอนโยบาย
และขอบังคับของ อ.อ.ป.
(๓) กําหนดเครื่องแตงกายและวางระเบียบวาดวยการแตงกายของพนักงานและคนงาน
ใหเปนระเบียบและเหมาะสม และเมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๒๑ เมือ่ ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึง่ ใหรองผูอํานวยการ
เปนผูรักษาการแทน ถารองผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอาํ นวยการแตงตั้งพนักงานผูห นึ่งเปน
ผูรักษาการแทน ถามิไดแตงตั้งหรือไมอาจแตงตั้งได ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูรักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการ เวนแตอํานาจ
และหนาที่ของผูอํานวยการในฐานะกรรมการของ อ.อ.ป.
มาตรา ๒๒ ในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก ใหผูอาํ นวยการเปนตัวแทนของ อ.อ.ป.
และเพื่อการนีผ้ ูอํานวยการอาจมอบใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทน ในเมือ่ คณะกรรมการกําหนดไว
ในขอบังคับวาใหปฏิบัติแทนกันไดนั้นก็ได
ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๕ วรรคทาย กําหนดไววา
นิติกรรมใดผูอ ํานวยการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน นิตกิ รรมนั้นผูอํานวยการทําขึ้น
โดยมิไดรับความเห็นชอบดั่งกลาวยอมไมผกู พัน อ.อ.ป. เวนแตคณะกรรมการจะไดใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๓ อ.อ.ป. อาจจัดใหมีกองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
พนักงานและคนงาน ในกรณีพนจากตําแหนง ประสพอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
ให อ.อ.ป. วางขอบังคับวาดวยกองทุนดั่งกลาวในวรรคกอน กําหนดประเภทของผูที่พงึ ไดรับ
การสงเคราะหจากกองทุนและหลักเกณฑการสงเคราะห ตลอดจนการจัดการเกีย่ วกับกองทุน
ขอบังคับดั่งกลาวในวรรคกอนใหนาํ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับได
มาตรา ๒๔ ให อ.อ.ป. เปดบัญชีเงินฝากไวกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารอื่น ตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๕ ให อ.อ.ป. วางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง แยกตามประเภทงาน
สวนที่สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(๑) การรับและจายเงิน
(๒) สินทรัพยและหนี้สนิ
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนเหตุที่มาของ
รายการนั้น ๆ
มาตรา ๒๖ ทุกปใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบและตรวจบัญชี
และการเงินของ อ.อ.ป.
มาตรา ๒๗ ผูสอบและตรวจบัญชีมีอํานาจสอบและตรวจสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของ อ.อ.ป. และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ใน อ.อ.ป. ได
มาตรา ๒๘ ผูสอบและตรวจบัญชีตอ งทํารายงานผลของการสอบและตรวจบัญชี เสนอ
คณะรัฐมนตรี ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีของ อ.อ.ป.
มาตรา ๒๙ ใหผูอํานวยการจัดทํารายงานประจําปของปทสี่ ิ้นไปนั้น เสนอคณะกรรมการ
แสดงงบดุล บัญชีทําการ บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผูสอบและตรวจบัญชีรับรองวาถูกตองแลว ภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีของ อ.อ.ป.
มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปน
องคการของรัฐบาล ดําเนินการเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและชวยเหลือในการครองชีพ แตยงั มิไดยกฐานะ
องคการขึ้นเปนนิติบุคคล สมควรที่จะไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไมขึ้น

