20 คำถำมกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.)
1. ใครเป็นผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช.
บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบาเหน็จบานาญอื่น ที่มีการจ่ายสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง

2. เริ่มสมัครสมาชิกได้แล้วหรือยัง
กอช. เริ่มรับสมัครสมาชิกแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

3. อายุเกินกว่า 60 ปี แต่อยากสมัครเป็นสมาชิก กอช. ด้วย ทาได้หรือไม่
ภายใน 1 ปีแรกที่เปิดรับสมาชิก ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญใดๆ
ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. และส่งเงินสะสมได้สูงสุด 10 ปี

4. สมัครสมาชิก กอช. ต้องส่งเงินสะสมอย่างไร
ท่านต้องเริ่มสะสมเงินงวดแรกพร้อมไปกับการสมัครสมาชิก สาหรับการส่งเงินสะสมของสมาชิกนั้น
จะต้องสะสมไม่น้อยกว่าครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 13,200 บาทต่อปี

5. รัฐบาลจะสมทบเงินให้เท่าใด อย่างไร
เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐ บาลจะจ่ายเงินสมทบให้ ภายใน
สิ้นเดือนถัดไป โดยเงินสมทบที่จ่ายจะเป็นสัดส่วนของเงินสะสม
แต่ละงวดนั้นๆ และสัมพันธ์กับอายุของสมาชิกในขณะที่ส่ง เงิน
สะสมนั้ น ทั้ ง นี้ ได้ ก าหนดเพดานการสมทบเงิ น สู ง สุ ด
ในแต่ ล ะปี ไ ว้ ด้ ว ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น ภาระทางการคลั ง ของ
ประเทศมากจนเกินไป ดังนี้

อายุของสมาชิก
ขณะส่งเงินสะสม
ตั้งแต่ 15 ปี
แต่ไม่เกิน 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
แต่ไม่เกิน 50 ปี
มากกว่า
50 ปีขึ้นไป

เงินสมทบที่
รัฐบาลจ่ายให้
50% ของ
เงินสะสม
80% ของ
เงินสะสม
100% ของ
เงินสะสม

เพดานเงินสมทบ
จากรัฐบาล*
ไม่เกิน 600
บาท/ปี
ไม่เกิน 960
บาท/ปี
ไม่เกิน 1,200
บาท/ปี

*เพดานเงินสมทบจะกาหนดในกฎกระทรวงต่อไป

6. จะสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสมได้ที่ใดบ้าง
ในเบื้องต้นนี้ได้พิจารณาให้ ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารกรุงไทย
เป็นช่องทางหลักในการรับสมัครสมาชิกรวมถึงรับเงินสะสมจากสมาชิกด้วย

7. สมาชิกต้องส่งเงินสะสมทุกเดือนหรือไม่ และต้องส่งเป็นจานวนเท่ากันหรือไม่
ไม่จาเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน และไม่จาเป็นต้องส่งเงินจานวนเท่ากันทุกเดือน
นอกจากนี้ หากในปีใดท่านไม่สามารถนาส่งเงินสะสมได้ กอช. จะยังคงสิทธิ์ความเป็นสมาชิก
และคงบัญชีรายบุคคลของท่านไว้ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ส่งเงินสะสม รัฐก็จะไม่ส่งเงินสมทบให้ โดยหลักการแล้ว
ในขณะที่ท่านไม่มีรายได้เพี ยงพอ ท่านอาจหยุดส่งเงินสะสมได้ แต่เมื่อท่านมีรายได้ ก็ควรต้องส่งเงินสะสม
เพื่อชดเชยส่วนที่ได้ ขาดส่งไปเพื่อรักษาวินัยการออม มิฉะนั้นท่านอาจมีเงินออมน้อยทาให้ได้รับเงินบานาญ
ในอนาคตในจานวนน้อย

8. อยากออมเงินมากกว่าปีละ 13,200 บาท จะทาได้หรือไม่
เนื่องจากรัฐบาลจะค้าประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคิดคานวณ
อัตราผลประโยชน์ ให้ไม่ต่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารออมสิน
ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง ดังนั้น สมาชิกจะมีสิทธิออมได้ไม่เกินปีละ 13,200 บาท
ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเพดานเงินสะสมและเงินสมทบทุก 5 ปี ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

9. มีเงินออมน้อย จะได้รับบานาญหรือไม่
หากเงินที่สมาชิกสะสมมารวมกับเงินที่รัฐสมทบให้
และดอกผลจากการลงทุน มีจานวนค่อนข้างน้อย
ซึ่งเมื่อหารเฉลี่ยตามสูตรการคานวณบานาญของ
กอช. แล้ว ได้จานวนเงินต่อเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด เช่น น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน แล้ว กอช.
จะไม่สามารถจ่ายบานาญให้แก่ท่าน แต่จะจ่ายเป็น
“เงินดารงชีพ”แทน โดยการจ่ายเงิน
จะจ่ายเป็นเงินดารงชีพเท่าๆ กันทุกเดือน
จนกว่าเงินในบัญชีของท่านจะหมดลง
เช่น หากเงินในบัญชีตอนสมาชิกอายุ 60 ปี
มีจานวน 6,000 บาท และเมื่อนามาคานวณบานาญ
แล้วได้ประมาณ 30 บาท ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่
600 บาท ซึ่งทาให้สมาชิกจะไม่ได้รับบานาญแต่จะได้รับ
เงินดารงชีพเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 10 เดือน

10. อยากได้รับบานาญใช้
ตลอดชีวิตไม่อยากได้รับเป็น
เงินดารงชีพต้องทาอย่างไร
ท่านจะต้องวางแผนการส่งเงินสะสมของ
ท่านโดยรอบคอบโดยหากมีรายได้มากขึ้น
ก็ควรสะสมเงินเพิ่มขึ้นและที่สาคัญ
ต้องส่งเงินสะสมเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
และเริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อย
เพื่อให้มียอดเงินในบัญชี กอช.
เพียงพอที่จะได้รับ
เงินบานาญ
ในวัยเกษียณ

11. เป็นสมาชิก กอช. กว่าจะได้ใช้เงิน ก็ต้องคอยจนถึงอายุ 60 ปี นานไปหรือไม่
สะสมเงินวันละเล็กละน้อยในวันนี้ เพื่อให้ท่านมี “บานาญ” ใช้ในอนาคต เป็นหลักประกัน
ส่วนหนึ่งสาหรับการดารงชีวิตยามชรา หากพิจารณาในกรณีเทียบเคียงกัน ข้าราชการที่สมัคร
เข้าเป็นสมาชิก กบข. ก็ต้องรอจนเกษียณอายุจึงจะได้เงินบานาญ แม้แต่ลูกจ้างบริษัทเอกชน
เมื่อเกษียณอายุเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จบานาญจากกองทุนประกันสังคม
และเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

12. กรณีทไี่ ด้รับบานาญ จะได้รับไปจนถึงอายุเท่าใด
เมื่ อ อายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ละยอดเงิ น ในบั ญ ชี กอช. ของท่ า นมี จ านวนมากพอ
ท่านจะได้รับบานาญรายเดือน ซึ่งจะได้รับไปตลอดชีพโดย กอช. จะจ่ายบานาญให้ท่านทุกเดือน
เดื อ นละเท่ า ๆ กั น แม้ ว่ า ในความเป็ น จริ ง จ านวนเงิ น ในบั ญ ชี ร ายบุ ค คลของท่ า นจะหมด
ลงไปแล้วก็ตาม กอช. ก็จะใช้เงินกองกลางจ่ายบานาญให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต

13. สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วยังคงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกหรือไม่
สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว หากเป็นสมาชิก กอช. ก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เช่นเดิม

14. เป็นสมาชิก กอช. แล้วมีสิทธิรับเงินอย่างไรบ้าง
สิทธิรับเงินได้ 4 กรณี ได้แก่
1. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ : ได้รับบานาญรายเดือนตลอดชีวิต
2. ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี : ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
3. ลาออกจากกองทุน : ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม

4. เสียชีวิต : ได้รับเงินเท่าจานวนเงินในบัญชีของแต่ละบุคคล

15. เมื่อได้งานเป็นลูกจ้างเอกชน
หรือข้าราชการต้องลาออกจาก กอช.
หรือไม่
ท่านไม่ต้องลาออกจากกองทุน
กล่าวคือ เมื่อท่านได้งานและเป็นสมาชิกของ
กองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนการออมเพื่อการ
ชราภาพอื่นๆ ท่านยังคงความเป็นสมาชิกและ
มีสิทธิส่งเงินสะสมกับ กอช. ได้แต่
รัฐจะไม่สมทบเงินให้
และเงินที่สะสม
ในช่วงเวลาดังกล่าว
จะไม่ถูกนามารวมคานวณ
เป็นเงินบานาญ อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่ท่านออกจากงานและมาเป็น
แรงงานนอกระบบอีกครั้ง ท่านสามารถ
กลับเข้า กอช. ได้โดยส่งเงินสะสมและได้รับ
เงินสมทบจากรัฐดังเดิม

16. ข้าราชการบานาญ สมัคร กอช. ได้หรือไม่
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติที่อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดว่า ปีแรกที่กองทุน
เปิดรับสมาชิก ให้ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิออม
ต่อไปได้อีก 10 ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก โดยจะขอรับประโยชน์
ตอบแทนจากกองทุนเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้สมัครที่มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนี้ จะรวมถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการ ให้มีสิทธิ
สมัครและออมต่อไปได้ 10 ปีด้วย เพราะถึงแม้ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการจะได้รับบานาญอยู่แล้วทุกเดือน แต่ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุน
เพื่อการชราภาพใดๆ จึงได้รับสิทธิดังกล่าว

17. ในระหว่างเป็นสมาชิก กอช. จะสามารถ ถอน
เงินออกมาใช้ก่อน ได้หรือไม่
กอช. จะให้ท่าน
ถอนเงินออกได้เมื่อท่านลาออก
จากการเป็นสมาชิก
ก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
และเงินที่ได้รับ ก็จะได้รับเฉพาะ
เงินสะสมของท่าน
และดอกผลของเงินสะสมนั้น

18. ออมเงินกับ กอช. ดีกว่าฝากเงินกับธนาคารอย่างไร
สมาชิก กอช. จะได้เงินที่รัฐสมทบให้และผลประโยชน์จากเงินดังกล่าว
นอกเหนือจากเงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝาก ในกรณีฝากเงินกับธนาคาร
นอกจากนั้นรัฐบาลจะค้าประกันผลตอบแทนไม่ให้ต่ากว่าดอกเบี้ย
เงินฝากประจา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส.
และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง

19. สมาชิก กอช.
ขอรับสวัสดิการ
ประเภทการกู้ยืมจาก
กองทุนได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจาก กอช.
จัดสวัสดิการด้านชราภาพ
ให้แก่สมาชิกเท่านั้น

20. ผู้ประกันตนมาตรา 40
สามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้หรือไม่
ได้สาหรับผู้ประกันตน ทางเลือกที่ 1 ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี
(กรณีได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่ อมีการนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต)
สาหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เลือกทางเลือกที่ 2
ซึ่งได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากทางเลือกที่ 1 ในส่วนของ
กรณีชราภาพ (บาเหน็จ) จะไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้
ประกันสังคม
มาตรา 40
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