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กองทุนการออมแห่งชาติ 
National Savings Fund

บุณฑริก  ศิริกิจจาขจร  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

การออมในทุกภาคส่วนถือเป็นรากฐานและปัจจัยสำาคัญสำาหรับประเทศ การปลูกฝังนิสัยรักการออม การสอนวินัยในการออม 
รวมถึงการรู้จักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ก็ถือเป็นการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้ระบบเศรษฐกิจ โดยการออมที่มากพอจะ
ทำาให้ประเทศไม่ต้องอาศัยการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ 

Abstract

Savings are fundamentals of and good disciplines for developing a country in order to sustain economic growth. 
For a country, enough savings lead to less reliance on funds from abroad. 

บทนำา

การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2551) ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุน และเป็นหลักประกันชีวิต จากข้อมูลการ
สำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำานักงานสถิติแห่งชาติในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2551 พบว่า อัตราการออมของกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องการออมในประเทศไทย: เราออม
พอหรือไม่ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นายธรรมนูญ สดศรีชัย และ ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา พบว่า การออมภาคครัวเรือนที่ลดลง 
มีปัจจัยสำาคัญ คือ การสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ยืมเงินทุนได้สะดวกขึ้น การมีโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล ซึ่งทำาให้ภาคครัวเรือนลด
การออมเงินสำาหรับใช้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้งานวิจัยของวรเวศม์ สุวรรณระดา และสมประวิณ มันประเสริฐ พบว่า ระดับรายได้และ
ความสม่ำาเสมอของรายได้ รวมถึงการมีลักษณะนิสัยรู้จักการวางแผนในการดำาเนินชีวิตจะส่งผลให้ผู้มีงานทำาเป็นผู้ออมเงิน นอกจากนั้น 
การมีความรู้เกี่ยวกับการเงินจะส่งผลต่อการเป็นผู้ออมเงินได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หากผู้มีงานต้องกู้ยืมเงินและมีบุตรมากขึ้นก็จะ
มีแนวโน้มกลายเป็นผู้ไม่ออมเงิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลคล้ายคลึงต่อพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพื่อการดำารงชีวิตยามชราภาพ
เชน่กนั ในสว่นของระดบัอตัราการออมเงนิของผูม้งีานทำาทีอ่อมไดน้ัน้ ลกัษณะนสิยัรูจ้กัการวางแผนการออมมสีว่นสำาคญัในการเพิม่ระดบั
อัตราการออม ขณะเดียวกัน การอยู่ในระดับการออมภาคบังคับ จำานวนบุตร การกู้ยืมจะส่งผลให้ระดับการออมลดลง

กองทุนการออมแห่งชาติถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันยามชราภาพในรูปแบบบำานาญให้กับแรงงานนอกระบบ  
ซึง่แรงงานเหลา่นีเ้ปน็ผูม้งีานทำาแตไ่มไ่ดเ้ปน็สมาชกิกองทนุใด ไมว่า่จะเปน็กองทนุประกนัสงัคม กองทนุบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ กองทนุ
สำารองเลี้ยงชีพ โดยแรงงานเหล่านี้มีจำานวน 23.55 ล้านคน หรือร้อยละ 63 ของผู้มีงานทำา (สำานักงานสถิติแห่งชาติ สำานักงานประกัน
สังคม) ถือเป็นการปฏิรูประบบสวัสดิการของประเทศ โดยปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปริมาณเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่แสดงในรูปที่ 1 จะปรากฏสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุหรือประชากรอายุสูงกว่า 60 ปี เพิ่มสูงกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นร้อยละ 25.1 ในปี พ.ศ. 2573  การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ เพราะเมื่อโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
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เรื่อย ๆ สัดส่วนประชากรวัยทำางาน (อายุ 15 - 59 ปี) ที่ทำาหน้าที่
หลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศกลับลดลง รวมทั้งบุคคล
เหล่านี้ก็ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากการประมาณการ
ของฐานข้อมูลประชากร ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศฯ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าในปี พ.ศ. 2563 
ประชากรวัยทำางาน 4 คน ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 
คน ซึ่งมากกว่าในปี พ.ศ. 2533 ที่ประชากรวัยทำางาน 10 คน ต้อง
รับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน 

ประเทศไทยไมเ่ปน็เพยีงประเทศเดยีวทีก่ำาลงัประสบกบั
ภาวะโครงสรา้งประชากรเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุไมว่า่ประเทศสงิคโปร์
หรอืประเทศญีปุ่น่กเ็ผชญิกบัปญัหานีเ้ชน่กนั สองประเทศนีก้า้วผา่น
วกิฤตนีม้าดว้ยความยากลำาบาก และตอ้งอาศยัเวลานานกบัการแก้
ปญัหาแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป กรณศีกึษาของประเทศญีปุ่น่ ในป ีค.ศ. 
2000 ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดระบบการประกันสำาหรับการดูแลระยะ
ยาวโดยรัฐบาลขึ้น (Public Long Term Care Insurance System) 
ซึ่งเป้าหมายคือให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและที่สถานดูแลผู้สูง
อายุ สำาหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังทำาภายใต้ระบบ
ประกนั ใหผู้ป้ระกนัตนมสีว่นรว่มจา่ย (Contributory System) และ
รัฐบาลมีส่วนร่วมจ่าย (Redistribution) โดยรูปที่ 2 แสดงถึงการ
จัดหาเงินทุนของระบบการประกันสำาหรับการดูแลระยะยาวของ
ประเทศญีปุ่น่ เงนิสมทบจากประชากรผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ65 ปขีึน้ไป 
ที่ถือเป็นผู้ประกันประเภท 1 ร้อยละ 17  เงินสมทบจากประชากร
วัยทำางานที่มีอายุ 40 - 64 ปี ที่ถือเป็นผู้ประกันตนประเภท 2 ร้อย
ละ 33 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นเงินทุนจากภาครัฐบาล

 สำาหรับประเทศไทย หากกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) จัดตั้งขึ้นสำาเร็จ ผู้เป็นสมาชิกสามารถเริ่มส่งเงินสะสมได้
ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 60 ปี สมาชิกจะสามารถจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนได้ไม่ต่ำากว่าเดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,100 บาท ซึ่ง
ส่วนที่เป็นจุดเด่นของ กอช. ก็คือ การที่รัฐบาลจ่ายสมทบให้แก่
สมาชิกโดยแยกตามอายุของสมาชิก  ยกตัวอย่าง นายธงชัย เริ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ 15 ปี และจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเดือนละ 
100 บาท* โดยสะสมไปจนครบอายุ 60 ปี ดังนั้นเงินสะสมของ
สมาชิกและเงินสมทบจากรัฐบาลเป็นดังนี้ (* หากต้องการได้รับ
เงินสมทบสูงสุดต่อปี โดยอายุ 15 ปี ถึง 30 ปี เงินสูงสุดที่รัฐบาล
สมทบให้ไม่เกิน 600 บาท อายุ 30 ปี ถึง 50 ปี เงินสูงสุดที่รัฐบาล
สมทบให้ไม่เกิน 960 บาท และอายุ 50 ปี ถึง 60 ปี เงินสูงสุดที่
รัฐบาลสมทบให้ไม่เกิน 1,200 บาท)

รูปที่ 1: จำ�นวนประช�กรทั้งหมด (1,000 คน) และจำ�นวนประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

ที่ม�: ข้อมูลก�รค�ดก�รประช�กรจ�ก NESDB (2551) 

ที่ม�: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/elderly/care/
      2.html

รูปที่ 2: ก�รจัดห�เงินทุนของระบบก�รประกันสำ�หรับก�รดูแล
        ระยะย�วของประเทศญี่ปุ่น
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ระดับอ�ยุ เงินสมทบของสม�ชิก เงินสมทบจ�กรัฐบ�ล รวมเงินสะสม

ตั้งแต่ 15 ปี - 30 ปี ปีละ 1,200 บาท x 15 ปี = 
18,000 บาท

ปีละ 600 บาท x 15 ปี  = 
9,000 บาท

15 ปี = 18,000 + 9,000 = 
27,000 บาท

 ตั้งแต่ 30 ปี - 50 ปี ปีละ 1,200 บาท x 20 ปี = 
24,000 บาท

ปีละ 960 บาท x 20 ปี = 
19,200 บาท

20 ปี = 24,000 + 19,200 = 
43,200 บาท

ตั้งแต่ 50 ปี - 60 ปี ปีละ 1,200 บาท x 10 ปี = 
12,000 บาท

ปีละ 1,200 บาท x 10 ปี = 
12,000 บาท

10 ปี = 12,000 + 12,000 = 
24,000 บาท

 ดงันัน้ เมือ่นายธงชยัสะสมครบ 45 ป ีนายธงชยัจะมเีงนิ
สะสมรวม 94,200 บาท โดยเป็นเงินสะสมของนายธงชัยจำานวน 
54,000 บาท และเป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายสมทบจำานวน 40,200 
บาท แต่ถ้านายธงชัยต้องการออมมากขึ้นในแต่ละเดือนสามารถ
เพิ่มเงินสะสมของตนเองได้ แต่เงินสมทบจากรัฐบาลจะสมทบให้
สูงสุดปีละไม่เกินจำานวนที่กำาหนดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น สำาหรับ
สมาชิกของ กอช. จะไม่มีสิทธิประโยชน์ในส่วนของการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วย คลอดบุตร และการว่างงาน ดังนั้นจากผล
การศึกษาจะพบว่า กอช. เหมาะกับผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ไม่
เคยออม หรอืตอ้งการออมเงนิเพือ่หลกัประกนัยามชราภาพ เพราะ
ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน เหมือนการออมเงิน
ทั่วไป นอกจากจะลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่ข้อดีคือ
สามารถกลับเป็นสมาชิกได้อีกเมื่อต้องการ กอช. จึงถือเป็นทาง
เลือกที่ดีสำาหรับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการเป็น
สมาชิกกองทุนใดๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มช่องทางการ
ออมให้กับแรงงานนอกระบบเหล่านี้ แต่คงยังไม่เพียงพอต่อการ
สร้างระบบการออมที่ยั่งยืน  เพราะนอกจากรัฐจะสมทบเงินให้
สมาชกิทกุเดอืนเหมอืนใหเ้ปลา่ซึง่ถอืเปน็การจงูใจใหเ้กบ็ออมแลว้  
กองทุนนี้ควรสานต่อโดยเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชาติทุก
ระดับชั้นเห็นคุณค่าของการออม และการเพิ่มเงินออมในภาคครัว
เรอืนใหส้งูกวา่ปจัจบุนั รฐับาลควรสง่เสรมิการปลกูจติสำานกึโดยมุง่
เน้นการสร้างวินัยการออมในเด็ก โดยสร้างเป็นองค์ความรู้ให้เกิด
กบัเดก็และเยาวชนเหน็วา่การออมของคนในประเทศเปน็แหลง่เงนิ
ทุนที่มีต้นทุนต่ำาและมีความมั่นคงที่สุดของประเทศ เพราะการที่
เศรษฐกจิของประเทศจะเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ประชาชนตอ้งมคีวามรู ้
มวีนิยั เพือ่สรา้งความมัน่คงในชวีติและสามารถดแูลตนเองในยาม
ชราภาพได้ และถ้านำาผลประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติ
มาเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกัน
สังคม จะพบว่า ผู้ประกันตนในประกันสังคมจะได้สิทธิประโยชน์
ครอบคลุมกว่ามาก ยกตัวอย่างเช่น นายภาคภูมิเป็นผู้ประกันตน 
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 5% จากค่าจ้าง โดย 1.5% 

จากคา่จา้งสมทบเขา้กรณเีจบ็ปว่ย คลอดบตุร ทพุพลภาพ และเสยี
ชีวิต 0.5% จากค่าจ้างสมทบเข้ากรณีว่างงาน และ 3% สมทบเข้า
กรณสีงเคราะหบ์ตุรและชราภาพ หากนายภาคภมูเิงนิเดอืน เดอืน
ละ 20,000 บาท นายภาคภูมิต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สงัคมเดอืนละ 750 บาท (ซึง่เปน็เงนิสมทบสงูสดุทีค่ดิจาก 5% จาก
ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) ดังนั้น เงินสมทบ 750 
บาท จะถูกแบ่งสมทบเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
และเสียชีวิต 225 บาท กรณีว่างงาน 75 บาท และกรณีสงเคราะห์
บตุรและชราภาพ 300 บาท  นอกจากนีย้งัมสีว่นทีน่ายจา้งตอ้งจา่ย
สมทบให้กับลูกจ้าง  สำาหรับการประกันสังคมในประเทศไทยเริ่ม
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่
มลีกูจา้ง 20 คนขึน้ไปเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร จากนัน้ขยาย
ความคุ้มครองครบทุกจังหวัดในปี พ.ศ. 2531 และปัจจุบันได้ใช้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 ปจัจบุนัความคบืหนา้การจดัตัง้กองทนุการออมแหง่ชาติ
ไดผ้า่นพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วาระที ่2 และวาระที ่3 แลว้ 
และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

 สำาหรับสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการ
ออมแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีดังนี้

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของ
รัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและรายได้ของกองทุน  
มกีารบรหิารจดัการโดยคณะกรรมการกองทนุ และอาจมอบหมาย
ให้บุคคลใดดำาเนินการแทนตามความเหมาะสมได้  

2. ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
และไมเ่ปน็สมาชกิของกองทนุเพือ่การชราภาพใดๆ ทีม่กีารสมทบ
เงินจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม  
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(ซึง่สง่เงนิเพือ่ไดร้บัประโยชนท์ดแทนกรณชีราภาพ) กองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน  เป็นต้น  

ทั้งนี้ ได้มีการขยายอายุของผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช.  
ที่อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กองทุน
เปิดรับสมาชิกต่อไปได้อีก 10 ปี ซึ่งผู้สมัครในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
จะรวมถึงผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ด้วย

3. การจ่ายเงินเข้ากองทุน มาจาก 2 ฝ่าย คือ

 3.1 สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำากว่าเดือน
ละ 50 บาท แต่ไม่เกินจำานวนที่จะกำาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะ
กำาหนดไว้ 1,100 บาทต่อเดือน

 3.2 รัฐบาลจ่ายสมทบให้แก่สมาชิกตามระดับอายุของ
สมาชกิ และเปน็อตัราสว่นกบัจำานวนเงนิทีส่มาชกิสะสมเขา้กองทนุ 
โดยการจา่ยเงนิสมทบในระยะแรกจะกำาหนดในกฎกระทรวง ดงันี ้

 1) สมาชิกอายุไม่ต่ำากว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี รัฐจ่าย
สมทบร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี

 2) สมาชิกอายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี รัฐจ่าย
สมทบร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี

 3) สมาชิกอายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐ 
จ่ายสมทบร้อยละ 100 ของเงินสะสม แต่สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท
ต่อปี

 4. รัฐบาลรับประกันให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากการนำาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนไม่น้อยกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาประเภท 12 เดือนโดยเฉลี่ยของ
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ 5 แห่ง โดยจะคำานวณเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บักบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำาดงักลา่วในวนั
ที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปี หรือเสียชีวิต 

 5. การจ่ายเงินออกจากกองทุน มีดังตารางที่ 1

 6. สิทธิการรับเงินตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะ
ตัวไม่อาจโอนแก่กันได้  

 7. กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนงานและทำาให้สมาชิกได้รับ
ความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้เพื่อการชราภาพตาม
กฎหมายอื่นที่มีรัฐหรือนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน หรืออยู่ใน
ระบบบำานาญใดๆ ให้สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุน และคงการ
เป็นสมาชิกต่อไป โดยให้สมาชิกสามารถออมเงินสะสมต่อไปได้ 
ทั้งนี้ เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนในกรณีนี้ จะไม่นำามารวม
คำานวณบำานาญและรัฐมิได้ค้ำาประกันผลประโยชน์ตอบแทน   

 8. กรณทีีส่มาชกิ หรอืผูร้บับำานาญ หรอืผูร้บัเงนิดำารงชพี
เสียชีวิต และยังมีเงินคงเหลือในบัญชีของผู้นั้น ให้จ่ายเงินที่เหลือ
นั้นแก่ทายาท แต่หากไม่มีทายาทให้จ่ายเงินนั้นแก่ผู้ที่สมาชิกได้
แจ้งไว้กับกองทุน 

เหตุรับเงิน ลักษณะก�รจ่�ยเงิน หม�ยเหตุ

1. อายุครบ 60 ปี รับบำานาญรายเดือนตลอดชีวิต - หากเสียชีวิตจะคืนเงินที่เหลือแก่ทายาท                   
-หากมีเงินในบัญชีไม่ถึงจำานวนบำานาญขั้นตำ่า จะ
จ่าย “เงินดำารงชีพ” เท่ากับบำานาญขั้นตำ่าเป็นราย
เดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด

2. ทุพพลภาพ มีสิทธิรับเงินก้อน 
= ไม่เกิน (จำานวนเงินสะสม + ผลประโยชน์
เงินสะสม)

-เงินสะสม และเงินที่คงไว้ในกองทุน (ถ้า
มี) จะเก็บไว้จ่ายบำานาญเมื่ออายุครบ 60 ปี                     
-ออมต่อหรือไม่ออมก็ได้

3. ลาออกจากกองทุน มีสิทธิรับเงินก้อน  
= ไม่เกิน (จำานวนเงินสะสม + ผลประโยชน์
เงินสะสม)

กลับมาเป็นสมาชิกได้อีก

4. เสียชีวิต รับเงินก้อน = จำานวนเงินในบัญชี จ่ายเงินแก่ทายาท หากไม่มีทายาทจะจ่ายให้ผู้ที่
สมาชิกแจ้งชื่อไว้กับกองทุน

ต�ร�งที่ 1 การจ่ายเงินออกจากกองทุน
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บทสรุป 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ถือเป็นการเพิ่มโอกาส
การออมระยะยาวเพื่อการชราภาพให้กับแรงงานนอกระบบ  
นบัเปน็การเริม่ตน้ทีด่ใีนการสรา้งระบบการออมทีค่รอบคลมุทัว่ถงึ
แรงงานทุกคน โดยถือเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ในการดแูลจากภาครฐั ทัง้นี ้จากโครงสรา้งประชากรทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว อาจนำามาซึ่งปัญหา 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งรนุแรง เพราะรายไดภ้าษจีากรฐับาล
ที่ได้จากวัยทำางานจะไม่พอเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ดังนั้น กอช. จึงถือเป็น 
กองทนุการออมทีส่รา้งหลกัประกนัในชวีติวยัทำางานและวยัเกษยีณ

อายใุหอ้ยา่งนอ้ยแรงงานมรีายไดห้ลงัเกษยีณขัน้พืน้ฐาน เพือ่สรา้ง
ความมั่นคงในวัยชรา และสามารถลดภาระรัฐบาลในระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำาคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำาคัญและ
ดำาเนินการในลำาดับต่อมา คือ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
รักการออมอย่างแท้จริง สร้างองค์ความรู้ให้เห็นคุณค่าของการ
ออม การเข้าใจและรู้จักสร้างวินัยการออม รวมถึง การใช้จ่าย
เงินอย่างคุ้มค่า การวางแผนการเงินในอนาคตให้กับตนเอง  
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกในเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็น
กำาลังสำาคัญของชาติต่อไป   
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