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(สําเนา) 
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

วาดวย กองทุนบําเหนจ็ผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไม 
พ.ศ. 2542 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย กองทุนบําเหน็จ 
ผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมโดยความเหน็ชอบของ 
คณะรัฐมนตรี ออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย กองทุนบําเหน็จ 
ผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2542” 
  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศขอบังคับเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิก 
  (1) ขอบงัคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 10 วาดวย กองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงาน 
ในองคการอุตสาหกรรมปาไม ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2521 
  (2) ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 12 วาดวย กองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงาน 
ในองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 21 กันยายน 2524 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคบันี้หรือซ่ึงขัดหรือแยง 
กับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคบันี้แทน 
  ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “อ.อ.ป.”  หมายความวา องคการอุตสาหกรรมปาไม 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการ อ.อ.ป. 
  “ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการ อ.อ.ป.  
  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ อ.อ.ป. พนักงาน 
       หรือคนงานของ อ.อ.ป. ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง 
       การบรรจุ หรือการจางใหผูปฏิบัติงานใน อ.อ.ป.  
       ในอัตราประจาํ  
 
          “กองทุนบําเหน็จ”… 
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  “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ” หมายความวา กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานองคการ 
       อุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
       ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม 
       เงินที่ อ.อ.ป. จายสมทบ รวมทั้งเงินหรือ 
       ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และผลประโยชน 
       จากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว 
  “กองทุนบําเหน็จ” หมายความวา กองทุนบําเหน็จองคการอุตสาหกรรมปาไม 
  “เงินเดือน”  หมายความวา เงินที่ อ.อ.ป. จายใหแกผูปฏิบัติงาน 
       เปนรายเดือนเพื่อตอบแทนการทํางานของ 
       ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ 
       การสูรบ (เงิน พ.ส.ร.) แตไมรวมถึงเงิน 
       ตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส 
       หรือประโยชนอยางอื่น 
  “คาจาง”   หมายความวา เงินที่ อ.อ.ป. จายใหแกผูปฏิบัติงาน 

เปนรายวันเพือ่ตอบแทนการทํางาน 
ของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ 
การสูรบ (เงิน พ.ส.ร.) แตไมรวมถึงเงินตอบแทน 
ในลักษณะคาลวงเวลา โบนสั หรือประโยชน 
อยางอื่น 

  ขอ 5 ให อ.อ.ป. จัดตั้งกองทนุบําเหนจ็ขึ้น โดยให อ.อ.ป. จายเงินสมทบเขาบัญชีกองทุน
บําเหน็จในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนและคาจางประจําของผูปฏิบัติงานเปนประจําทุก ๆ เดือน เวนแต
กรณีตอไปนี้ อ.อ.ป. จะไมจายเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จ 
  (1) กรณีผูปฏิบัติงานที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานองคการอุตสาห-
กรรมปาไม ซ่ึงจดทะเบยีนแลว 
  (2) กรณีผูปฏิบัติงานที่ไดรับการบรรจุนบัตั้งแตวนัจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังาน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงจดทะเบยีนแลว 
  ขอ 6 ผูปฏิบัติงานซึ่งไดทํางานใน อ.อ.ป. ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
เมื่อออกจากงานเพราะตายหรือเพราะเหตุอ่ืน ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเทากับเงินเดือนหรือคาจางเดือนสุดทาย 
 

ของผูปฏิบัติงาน… 
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ของผูปฏิบัติงานซึ่งพนจากตาํแหนงใน อ.อ.ป. คูณดวยจํานวนปที่ผูนัน้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีเศษของป 
ใหคํานวณบําเหน็จตามอัตราสวนของปที่ผูนั้นปฏิบัติงานดวย โดยถือวาปหนึ่งมี 365 วัน เวนแตผูปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนสมาชิกภาพหรือพนจากสมาชิกภาพกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือผูปฏิบัติงานที่เขาปฏิบัติงานใน อ.อ.ป. 
ในวนัหรือภายหลังวันที่ขอบงัคับนี้ใชบังคบั ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามขอบังคับนี้ 
  ขอ 7 การนับเวลาทํางานใหถือหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1) ใหนับตั้งแตวันที่ระบใุนคําส่ังใหผูปฏิบัติงานไดรับการบรรจุในอตัราประจํา 
  (2) เวลาปวยหรือลา หรือตองพักงาน หรือไมไดอยูปฏิบตัิงาน ถาเวลาดังกลาว 
ไมไดรับอนุญาตใหไดรับเงนิเดือนหรือคาจาง ไมนับเปนเวลาทํางาน 
  (3) เวลาที่ อ.อ.ป. ใหไปดูงาน ฝกงาน ศึกษา หรือปฏิบัติงาน ใหนับเปนเวลาทํางาน 
  (4) เวลาที่ อ.อ.ป. ส่ังใหไปชวยปฏิบัติงานใด ๆ หรือไปชวยปฏิบัติงานในบริษัทที่อยูในเครือ
ของ อ.อ.ป.  โดยไดรับเงินเดอืนหรือคาจางจาก อ.อ.ป. ใหนับเปนเวลาทํางาน 
  (5) ผูปฏิบัติงานซึ่งลาออกหรือออกจากตําแหนงหนาที่ไปดวยประการใด ๆ ภายหลังไดรับ
บรรจุเขาทํางานใหม ใหนับเวลาทํางานเฉพาะที่เขาทํางานครั้งใหมเทานั้น 
  เวนแตในกรณ ีดังตอไปนี้ ใหนับระยะเวลาทํางานที่มีอยูกอนการบรรจเุขาทํางานใหม 
ตอเนื่องรวมกบัระยะเวลาทํางานที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานใหม 
  (ก) ถูกเกณฑเขารับราชการทหารหรือถูกเรียกระดมผล 
  (ข) ลาออกหรือออกจากตําแหนงหนาที่ของ อ.อ.ป. หรือ บริษัทไมอัดไทย จํากดั  
เพื่อประโยชนในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการ อ.อ.ป.  
  ในกรณีที่เปนพนักงานหรือลูกจาง บริษัทไมอัดไทย จํากัด ถาประสงคจะขอนับเวลารวมกัน
ตามที่ระบุไวใน (ข) ใหทําหนังสือแสดงความจํานงขอนบัเวลารวมกนัพรอมกับขอคืนเงินบําเหน็จที่ไดรับจาก 
บริษัทไมอัดไทย จํากดั ทั้งหมดใหแก อ.อ.ป. ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวนัแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ อ.อ.ป. 
  ขอ 8 ผูปฏิบัติงานซึ่งถูกลงโทษไลออกจากงานตามขอบงัคับ อ.อ.ป. ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
  ขอ 9 เมื่อผูปฏิบัติงานถึงแกความตาย ใหจายเงินบําเหน็จใหแกบุคคลซึ่งผูปฏิบัติงานได
แสดงเจตนาระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่ผูอํานวยการกาํหนด 
  ถาผูปฏิบัติงานมิไดระบุบุคคลไวตามวรรคหนึ่ง หรือบคุคลซึ่งผูปฏิบัติงานระบุไวถึงแก
ความตายไปกอน ใหจายเงนิบําเหน็จใหแกทายาทของผูปฏิบัติงานซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 

ขอ 10 การขอรับ… 
 



 197
 
  ขอ 10 การขอรับบําเหน็จ ใหยื่นคํารองขอภายในกําหนดเวลา 90 วัน นบัแตวันที่พน 
จากตําแหนงหรือผูปฏิบัติงานตาย 
  ใหผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จยื่นคํารองขอตอหัวหนาหนวยงานผูบังคับบัญชา แลวให 
ผูบังคับบัญชาสงคํารองขอไปยังผูอํานวยการเพื่อส่ังการตอไป ในกรณทีี่ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนง 
โดยผูนั้นไมมสิีทธิไดรับบําเหน็จหรือในกรณีที่ผูนั้นหรอืบุคคลซึ่งผูปฏิบัติงานระบุหรือทายาทของ 
ผูปฏิบัติงานมิไดยื่นคํารองขอรับเงินบําเหน็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนระยะเวลา 
อายุความ 2 ป ที่ใชสิทธิเรียกรองแลว ใหโอนเงินบําเหนจ็ดังกลาวเปนรายไดของ อ.อ.ป.  
  ขอ 11 ในการจายเงินบําเหนจ็ตามขอบังคับนี้ ให อ.อ.ป. หักเงินเพื่อชําระหรือชดใช 
หนี้สินขอผูกพันหรือบรรดาความเสียหายที่มีหลักฐานวาผูปฏิบัติงานมีอยูหรือกอใหเกิดแก อ.อ.ป.  
ใหครบถวนกอนแลวจึงจะจายสวนที่เหลือใหแกผูปฏิบัติงานหรือบุคคลตามขอ 9 
  ขอ 12 อ.อ.ป. จะนําเงนิกองทุนบําเหนจ็ไปลงทุนหาผลประโยชนไดเฉพาะในกรณ ี
ดังตอไปนี ้
  (1) ฝากประจําในธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกจิ 
  (2) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลหรอืพันธบัตรรัฐวสิาหกิจ 
  (3) ลงทุนหาผลประโยชนอยางอื่นตามที่กระทรวงการคลงักําหนด หรือตามที่จะไดรับ 
ความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลัง 
  ขอ 13 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัสิ้นปบัญชีทุกป ใหแสดงงบดุล บัญชีรายรับ  
และรายจายของกองทุนบําเหน็จซึ่งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอ 
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
  ขอ 14 เมื่อผูปฏิบัติงานไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ใหองคการ 
อุตสาหกรรมปาไมโอนเงินบําเหน็จอนัเปนสิทธิของผูปฏิบัติงานผูนั้นตามขอบังคับนี้ตามจํานวนที่คํานวณได
ตามขอ 6 ณ วนัสุดทาย กอนที่ผูปฏิบัติงานเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
  ขอ 15 โดยที่ อ.อ.ป. มีภาระผูกพันตองจายเงินบําเหน็จใหผูปฏิบัตงิานที่มีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จตามขอบังคับนี้มาตั้งแตตน ให อ.อ.ป. คํานวณเงินบําเหนจ็ที่จะตองจายใหผูปฏิบัติงานทุกคนจนถึง
วันกอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ เปนยอดเงินบําเหนจ็ผูปฏิบัติงานที่มีภาระผูกพันหลังจากหกัดวยเงนิที่  
อ.อ.ป. ไดสํารองไวแลว ใหนําไปตั้งเปนยอดเงินบําเหนจ็ที่มีภาระผูกพันเพื่อรอการตัดจายเขาสมทบบัญชี 
กองทุนบําเหน็จของผูปฏิบัติงานภายใน 5 ป นับแตปงบประมาณ 2520 
  ยอดเงินบําเหน็จผูปฏิบัติงานที่มีภาระผูกพันและยังตัดจายไมหมด ใหมีคําชี้แจงไวเปน 
หมายเหตุในงบการเงินประจําปของ อ.อ.ป. ดวย 
 

ขอ 16 ในกรณ…ี 
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  ขอ 16 ในกรณทีี่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิ หรือการตีความในขอบังคบันี้ ใหผูอํานวยการ 
เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเพื่อวนิิจฉัย คําวินจิฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 
 
     ประกาศ  ณ  วนัที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2542 
 
      (ลงนาม)      ปองพล อดิเรกสาร 
                   (นายปองพล อดิเรกสาร) 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

     ประธานคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
        

                         สําเนาถูกตอง 
         (ลงนาม)    ศิวิไล สุทธศิริ 
                     (นางศิวิไล สุทธศิริ) 
    หัวหนาสวนบริหารงานบุคคล (ระดับ 7) 
                   ฝายบริหารงานบุคคล 


