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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังองคการอุตสาหกรรมปาไม 

พ.ศ. 2499 
--------------- 

 
              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
           ใหไว ณ วันที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 
           เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ 
อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499" 
 
  มาตรา 2* พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.2499/57/881/24 กรกฎาคม 2499] 
 
  มาตรา 3  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "คนงาน" หมายความวา ผูที่ทํางานอยูในองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยไดรับ 
คาจาง 
  "พนักงาน" หมายความวา ผูท่ีทํางานสังกัดอยูในองคการอุตสาหกรรมปาไม โดย 
ไดรับเงินเดือน ทุกตําแหนงที่อยูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการ 
  "รองผูอํานวยการ" หมายความวา รองผูอํานวยการขององคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
  "ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  "กรรมการ" หมายความวา กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
  มาตรา 4  ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่ง เรียกวา "องคการอุตสาหกรรมปา
ไม" 
เรียกโดยยอวา "อ.อ.ป." 
 
  มาตรา 5  อ.อ.ป.มีสํานักงานแหงใหญ อยูในจังหวัดพระนครและจะตั้งสํานักงาน 
สาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได 
 
  มาตรา 6* อ.อ.ป.มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  (1) อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 
  (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไม และเก็บ
หา 
ของปา แปรรูปไม ทําไมอัด อบไม อัดน้ํายาไม กล่ันไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของ 
จากไมและของปา และธุรกิจท่ีตอเน่ืองคลายคลึงกันรวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวดวยไมหรือ 
ของปา 
  (3) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการ 
ปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 
  (4) วิจัย คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรม 
ปาไม 
  (5) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความ
สํานึก 
ในการคุมครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวย 
ความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน 
แกการดําเนินการดังกลาวดวย 
  (6) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 
  *[มาตรา 6 (1)-(4) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาห
กรรม 
ปาไม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 และ (5) เพิ่มความโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาห
กรรม 
ปาไม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 และ (6) เพิ่มความโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาห
กรรม 
ปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542)] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 7  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวในมาตรา 6 ให อ.อ.ป.มี
อํานาจ 
รวมถึง 
  (1) ถือกรรมสิทธิ ์ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ 
ขาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย แลกเปล่ียน โอน และรับโอนดวยประการใด 
ๆ 
ซ่ึงท่ีดิน ทรัพยสินอ่ืน ๆ หรือสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
  (2) คาผลิตผลและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปาไมท้ังภายในและภายนอกราช 
อาณาจักร 
  (3) สั่งเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ 
เครื่องจักร ท่ีใชในการอุตสาหกรรมปาไม 
  (4) เปนนายหนาและตัวแทนคาตางในการคาผลิตผลและผลิตภัณฑของ 
อุตสาหกรรมปาไม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเครื่องจักรที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม 
  (5) กู ยืมเงิน แตถาเปนจํานวนเงินเกินกวาคราวละสามลานบาทตองไดรับ
อนุญาต 
จากคณะรัฐมนตรีกอน 
  ใหกู ใหยืมเงิน หรือจายเงินลวงหนาโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย 
แตตองเพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 
  (6) ตั้งและรับเปนสาขา ตัวแทน ตัวแทนคาตางหรือนายหนาในกิจการตาง ๆ 
ของ 
เอกชนหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนแกกิจการ
ของ 
อ.อ.ป. 
  (7) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 
รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใด ๆ แตตองไดรับอนุญาตจาก 
คณะรัฐมนตรีกอน 
 
  มาตรา 8  ใหกรมปาไมโอนบรรดาทรัพยสิน สินทรัพย สิทธิ ความรับผิด และ 
ธุรกิจอันเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมของกรมปาไม ซ่ึงสังกัดอยูใน 
กระทรวงเกษตร ตลอดจนพนักงานและคนงานขององคการดังกลาวอันมีอยูกอนวันใชพระราช 
กฤษฎีกานี้บังคับนั้น ใหแก อ.อ.ป.ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี ้ดําเนินกิจการตอไป 
  ระเบียบการหรือขอบังคับใด ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมของกรมปาไมไดใช
อยู 
กอนวันใชพระราชกฤษฎีกานี้บังคับ ให อ.อ.ป. ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้คงใชเปนขอบังคับ 
ของ อ.อ.ป.ตอไป จนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา 9  ใหกําหนดทุนของ อ.อ.ป. เปนจํานวนเงินหนึ่งรอยลานบาท โดยรัฐ
บาล 
จายใหเปนทุนประเดิมสิบลานบาท และจายเพิ่มเติมเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่รัฐบาลพิจารณา
เห็น 
สมควร 
 
  มาตรา 10  เงินสํารองของ อ.อ.ป.ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว 
เผื่อขาด เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้และเงินสํารองอื่น ๆ เพ่ือความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ 
ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
  มาตรา 11  รายไดท่ี อ.อ.ป.ไดรับจากการดําเนินกิจการในระหวางป ใหนําไปใช 
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ เพื่อกิจการของ อ.อ.ป.ได 
 
  มาตรา 12  รายไดในปหนึ่ง ๆ เมื่อไดหักราคาตนทุนของสิ่งที่ไดจําหนาย หัก 
คาใชจายตาง ๆ ตามมาตรา 11 และหักคาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสมออกแลว เหลือเปนกําไรสุทธิ 
ประจําปเทาใด อาจจัดสรรไวเปนเงินสํารองตามมาตรา 10 เงินตาง ๆ ตามมาตรา 16 และ 
เงินลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 
  ถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับกรณีดังกลาว นอกจากเงินสํารองที่ระบุไวใน 
มาตรา 10 และ อ.อ.ป.ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐบาลพึงพิจารณาจายเงินให อ.อ.ป. 
เทาจํานวนที่จําเปน 
 
  มาตรา 13* ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.คณะหนึ่งประกอบดวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อธิบดีกรมปาไม 
ผูอํานวยการ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกา
คน 
ในจํานวนนี้ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการรวมอยูดวยหนึ่งคน 
  *[มาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517] 
 
  มาตรา 14* ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีหามแตงต้ังเปนผูอํานวยการ 
หรือรองผูอํานวยการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (1) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ อ.อ.ป. หรือในกิจการที่จะกระทําใหแก 
อ.อ.ป.  ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตจะเปนเพียงหุนสวนจําพวกจํากัดความ 
รับผิดของหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนบริษัทจํากัดที่ประกอบกิจการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 
  (2) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานหรือลูกจาง
ของ 
ทางราชการ ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการ 
บริหารสวนทองถิ่น 
  (3) เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา 
จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
  (4) เปนบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
  (5) เปนผูไมอาจทํางานเต็มเวลาใหแก อ.อ.ป. 
  (6) เปนบุคคลลมละลาย 
  (7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (8) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (9) เปนผูมีอายุเกินหกสิบป 
  *[มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517] 
 
  มาตรา 14 ทวิ* กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
  *[มาตรา 14 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517] 
 
  มาตรา 15  ใหคณะกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแล 
โดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ อ.อ.ป.และใหมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย คือ 
  (1) ดําเนินกิจการตามความในมาตรา 6 และมาตรา 7 
  (2) วางขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน 
  (3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน 
การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงาน และคนงานตลอดจนกําหนด 
อัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น ๆ ของพนักงาน และคนงาน 
  (4) กําหนดเงินเดือนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (5) กําหนดอัตราดอกเบี้ย คาภาระ คาบริการ และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ 
  (6) กําหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
พนักงาน และคนงาน และวางระเบียบการจายคืนเงินสะสม 
                    *(7) ตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะใหกระทํากิจการอยางใด 
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  อํานาจและหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวใน (1) (3) (5) และ (6) นั้น ถาคณะ
กรรมการ 
เห็นสมควร จะมอบหมายใหผูอํานวยการดําเนินการก็ได 
  ขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการวางขึ้นนั้นถามีขอจํากัดอํานาจ 
ผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวานั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  *[(7) ของมาตรา 15 เพิ่มความโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาห
กรรม 
ปาไม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517] 
 
  มาตรา 16  ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนของ 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ รอง 
ผูอํานวยการ พนักงาน และคนงาน อาจไดรับเงินบําเหน็จ เงินรางวัล ตามระเบียบท 
 ี ่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา 17* นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 ทวิ กรรมการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (4) เปนบุคคลลมละลาย 
  (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (6) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรอืใน
กรณี 
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน 
ตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ 
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517] 
 
  มาตรา 18  ใหรัฐมนตรี มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ และรอง 
ผูอํานวยการ ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
  มาตรา 19  ใหผูอํานวยการมีอํานาจและหนาท่ีจัดการและดําเนินกิจการของ 
อ.อ.ป. ใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับของ อ.อ.ป. และมีอํานาจบังคับบัญชารองผูอํานวย
การ 
พนักงาน และคนงานทุกตําแหนง 
  ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการจัดการและดําเนินกิจการ
ของ 
อ.อ.ป. 
 
  มาตรา 20  ผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย คือ 
  (1) บรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงิน
เดือน 
ตลอดจนลงโทษทางวินัยแกพนักงานและคนงาน  ท้ังน้ี ตองเปนไปตามขอบังคับของ อ.อ.ป.แตถา 
พนักงานเชนวานั้นเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือชั้นหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่ขึ้นตรง 
ตอผูอํานวยการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
  (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการของ อ.อ.ป. โดยไมแยงหรือขัดตอ 
นโยบาย และขอบังคับของ อ.อ.ป. 
  (3) กําหนดเครื่องแตงกายและวางระเบียบวาดวยการแตงกายของพนักงานและ 
คนงานใหเปนระเบียบและเหมาะสม และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ใหใช 
บังคับแลว 
 
  มาตรา 21  เม่ือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ใหรอง 
ผูอํานวยการเปนผูรักษาการแทน ถารองผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการแตง
ต้ัง 
พนักงานผูหนึ่งเปนผูรักษาการแทน ถามิไดแตงต้ังหรือไมอาจแตงต้ังได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง 
ผูรักษาการแทน 
  ใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการมีอํานาจและหนาท่ีอยางเดียวกับผูอํานวยการ 
เวนแตอํานาจและหนาท่ีของผูอํานวยการในฐานะกรรมการของ อ.อ.ป. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา 22  ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนตัวแทน
ของ 
อ.อ.ป. และเพื่อการนี้ผูอํานวยการอาจมอบใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทน ในเม่ือ 
คณะกรรมการกําหนดไวในขอบังคับวาใหปฏิบัติแทนกันไดนั้นก็ได 
  ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 15 วรรคทาย 
กําหนดไววานิติกรรมใดผูอํานวยการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน 
นิติกรรมนั้นผูอํานวยการทําขึ้นโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาวยอมไมผูกพัน อ.อ.ป. เวนแต 
คณะกรรมการจะไดใหสัตยาบัน 
 
  มาตรา 23  อ.อ.ป.อาจจัดใหมีกองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูอํานวยการ รอง 
ผูอํานวยการ พนักงานและคนงานในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่น 
อันควรแกการสงเคราะห 
  ให อ.อ.ป.วางขอบังคับวาดวยกองทุนดังกลาวในวรรคกอน กําหนดประเภทของ 
ผูที่พึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุนและหลักเกณฑการสงเคราะหตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับ 
กองทุน 
  ขอบังคับดังกลาวในวรรคกอนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีให 
ความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 
 
  มาตรา 24  ให อ.อ.ป.เปดบัญชีเงินฝากไวกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง 
ประเทศไทย และธนาคารอื่น ตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งไดรับความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตร ี
 
  มาตรา 25  ให อ.อ.ป.วางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองแยกตาม
ประเภท 
งานสวนท่ีสําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
  (1) การรับและจายเงิน 
  (2) สินทรัพยและหน้ีสิน 
  ซ่ึงแสดงการงานท่ีเปนอยูตามจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงานพรอมดวย 
ขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น ๆ 
 
  มาตรา 26  ทุกปใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบและ 
ตรวจบัญช ีและการเงินของ อ.อ.ป. 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 27  ผูสอบและตรวจบัญชีมีอํานาจสอบและตรวจสรรพสมุดบัญชีและ 
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ อ.อ.ป. และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม ประธานกรรมการ รอง 
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ใน 
อ.อ.ป.ได 
 
  มาตรา 28  ผูสอบและตรวจสอบบัญชีตองทํารายงานผลของการสอบและ 
ตรวจสอบบัญช ีเสนอคณะรัฐมนตร ีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีของ อ.อ.ป. 
 
  มาตรา 29  ใหผูอํานวยการจัดทํารายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้นเสนอคณะ 
กรรมการ แสดงงบดุล บัญชีทําการ บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผูสอบและตรวจบัญชีรับรองวา 
ถูกตองแลว ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับจากวันส้ินปบัญชีของ อ.อ.ป. 
  มาตรา 30  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
           นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่องคการอุตสาหกรรมปา
ไม 
ซึ่งเปนองคการของรัฐบาล ดําเนินการเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและชวยเหลือในการครองชีพ 
แตยังมิไดยกฐานะองคการขึ้นเปนนิติบุคคล สมควรที่จะไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ 
อุตสาหกรรมปาไมขึ้น 
 
------------------------------------------------------------- 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยท่ีเปนการสมควรใหองค
การ 
อุตสาหกรรมปาไมมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม 
และบูรณะปาไมตลอดจนการวิจัยคนควาและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดาน 
อุตสาหกรรมปาไม และเพื่อใหการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ในการนี้จําตองแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
และ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คณะกรรมการบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไมเสียใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา
นี ้
ข้ึน 
  [รก.2517/185/463/5 พฤศจิกายน 2517] 
 
------------------------------------------------------------- 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด 
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมมีอํานาจดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝง 
ทัศนคติและความสํานึกในการคุมครอง ดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปาไมเขตพื้นที่ 
ปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวก และการใหบริการในกิจการที่เกี่ยวกับ 
การทัศนาจร หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาวดวย ในการนี้จําตอง 
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคขององคการอุตสาหกรรมปาไมเสียใหม 
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  [รก.2533/48/4พ./23 มีนาคม 2533] 
 
------------------------------------------------------------- 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยท่ีวัตถุประสงคของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไมตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรม 
ปาไม พ.ศ. 2499 ยังไมเอื้ออํานวยในการดําเนินธุรกิจในสภาวการณปจจุบัน สมควรขยาย 
วัตถุประสงคขององคการอุตสาหกรรมปาไมใหสามารถดําเนินธุรกิจไดกวางขวางขึ้น โดยให 
ครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการขององคการ 
อุตสาหกรรมปาไมอันจะทําใหการดําเนินการขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนไปอยาง 
กวางขวางและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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