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ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะ “แก่ก่อนรวย” เพราะยังไม่ทันจะก้าวไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ก็ต้องนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเสียแล้ว1 ประชากรวัยแรงงานท่ีมีสัดส่วนลดลง จ�าเป็นต้องแบกรับหน้าที่ดูแลประชากร
รุ่นพ่อแม่ ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย ท่ีเพิ่มจ�านวนข้ึนอย่างรวดเร็ว ภาระที่เพิ่มข้ึนนี้จะท�าให้ครัวเรือนจ�านวนไม่น้อย 
ต้องประสบความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตมากขึ้น หากไม่มีหลักประกันรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือผู้สูงวัย

5
กองทุนการออมแห่งชาติ ...  
หลักประกันยามเกษียณ 
ของแรงงานนอกระบบ

กองทุนการออมแห่งชาติ เรียกสั้นๆ ว่า กอช.2  
เป็นอกีหนึง่นโยบายส�าคัญท่ีมุ่งบรรเทาปัญหาข้างต้น โดยมุง่ 
สร้างรายได้ทีแ่น่นอนในยามเกษยีณให้แก่กลุม่แรงงานทีไ่ม่ม ี
รายได้ประจ�า อาท ิผูป้ระกอบอาชพีอสิระ เกษตรกร ลูกจ้าง
รายวนัหรอืลกูจ้างชัว่คราว รวมทัง้นกัเรยีนและนสิตินกัศกึษา 
คนเหล่านี้มีจ�านวนมากถึงประมาณ 35 ล้านคน หรือกว่า 
ครึ่งของประชากรไทยทั้งหมด กอช. มุ่งให้มีระบบการออม
รองรับวัยเกษียณในลักษณะเดียวกับระบบบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ หรอืกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของแรงงานกลุม่อืน่ๆ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้คนไทยตกอยูใ่นความยากไร้ในวยัชรา ทัง้นี้
ในปัจจุบันการออมเงินเพื่อเกษียณนั้นมีเพียงรูปแบบการ
ออมเงินภาคบังคับส�าหรบักลุม่มนษุย์เงนิเดอืนเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราขการ กองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

ก�เนิด กอช. 
แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 

บาทต่อเดือน (ตามช่วงอาย)ุ ซ่ึงเป็นนโยบายหนึง่ทีต่อบสนอง
การเข้าสู ่สังคมสูงวัยของไทย แต่เงินจ�านวนดังกล่าว 
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ภาครัฐจึงต้องการส่งเสริมการ
ออมของแรงงานนอกระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
คนเหล่านี ้อกีทัง้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรฐัทีต้่องดแูล
ผู้สูงอายุในระยะยาว รัฐบาลสมัยท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
เป็นนายกรัฐมนตรี และนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง จึงได้ผลักดัน พ.ร.บ. กองทุน 
การออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 ขึน้ และจดัต้ังกองทนุการออม
ขึน้ตาม พ.ร.บ. ดงักล่าว ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวง
การคลัง เพื่อส่งเสริมการออมส�าหรับสมาชิกที่เป็นแรงงาน
นอกระบบกว่า 24.6 ล้านคน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มี
ระบบสวัสดิการรองรับในวัยเกษียณอายุ 
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โดยก่อนหน้าน้ีคณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาติได้มีมติ
เห็นชอบตามมติสมัชชาผู้สูงอายุให้สร้างระบบดังกล่าวขึ้น 
รฐับาลจึงได้มอบหมายให้ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) 
ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพ
ที่เหมาะสม และได้น�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการผลักดัน
ระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ จนน�าไปสู่การเสนอ
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 7 เมษายน 2554 และประกาศใช้
เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 25543

ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนการออม 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2554 เครอืข่ายแรงงานนอกระบบได้ขบัเคลือ่น 
และผลกัดนันโยบายให้เกดิกลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่ว่า
จะเป็นกจิกรรม เวทเีสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ การยกร่าง
อนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. (อาทิ ร่างข้อบังคับคณะ
กรรมการ กองทนุการออมแห่งชาต ิและร่างระเบยีบกองทนุ
การออมแห่งชาติ เป็นต้น) แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2554 
พรรคเพือ่ไทยชนะการเลอืกตัง้และนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวตัร 
เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดใหม่ได้เพิกเฉยต่อ พ.ร.บ. 
กองทุนการออมแห่งชาติ ภาคประชาชนจึงได้เรียกร้องต่อ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ให้เร่งด�าเนินการตาม 

พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
โดยรัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ท�างานนอกระบบ 
ซึ่งไม่มีสวัสดิการในวัยเกษียณอายุออมเงินตามมาตรา 40 
ของ พ.ร.บ. ประกันสังคมแทน ทั้งนี้ในช่วงท้ายของรัฐบาล 
มผีูส้มคัรเป็นสมาชกิตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ประกนัสงัคม 
ประมาณ 1 ล้านคน4 

การผลักดันกองทนุการออมแห่งชาติเกิดขึน้มาอกีครัง้
ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมอบหมาย 
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน  
จนมีข้อสรุปว่า เห็นควรให้มีหน่วยงานเดียวที่ท�าหน้าที่ดูแล
หลักประกนัด้านบ�านาญของแรงงานนอกระบบ จึงตัดสินใจ
ให้ยกเลกิมาตรา 40 กรณบี�านาญชราภาพ ตาม พ.ร.บ.ประกนั
สังคม5 เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นการทับซ้อนกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ดังกล่าวสามารถสมคัรเป็นสมาชกิ กอช. ได้ โดยเริม่รบัสมคัร
สมาชกิในวันที ่20 สิงหาคม 2558 ผ่านสาขาธนาคารเฉพาะ
กิจของรัฐ 3 แห่งคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)6

สมาชิกออมเงินขั้นต่ำครั้งละ 50 บาทขึ้นไป แตสะสมไดทั้งปไมเกิน 13,200 บาท/ป 
รัฐจะจายเงินสะสมใหตามชวงอายุของสมาชิก

อายุตั้งแต 15 ป
แตไมเกิน 30 ป

อายุตั้งแต 30 ป
แตไมเกิน 50 ป

อายุตั้งแต 50 ป
แตไมเกิน 60 ป

อายุครบ 60 ปขึ้นไป รับบำนาญรายเดือน
ตามเกณฑจนสิ้นอายุัขัย

รัฐจายเงินสมทบให 50% 
ของเงินสะสม
แตไมเกินปละ 600 บาท

รัฐจายเงินสมทบให 80% 
ของเงินสะสม
แตไมเกินปละ 960 บาท

รัฐจายเงินสมทบให 100% 
ของเงินสะสม
แตไมเกินปละ 1,200 บาท
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กอช. ท�งานอย่างไร
กอช. เริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558  

มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ
รฐัวสิาหกจิ มีวตัถปุระสงค์ให้เกิดระบบการออมเพือ่วัยเกษยีณ 
ที่ครอบคลุมแก่ทุกกลุ่มแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีรายได ้
พื้นฐานในวัยสูงอายุ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตในวัยเกษียณ 
และส่งเสริมวินัยการออมของครัวเรือน ซึ่งจะเพิ่มเงินออม
ของประเทศในอนาคต โดย กอช. รับเงินสะสมจากสมาชิก
และเงินสมทบจากรัฐบาล ซึ่งให้ตามระดับอายุของสมาชิก 
จากนั้น กอช. จะน�าเงินดังกล่าวไปบริหาร และเมื่อสมาชิก
มีอายุครบก�าหนดเกษียณที่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป สมาชิก 
จะได้รับเงินบ�านาญรายเดือนส�าหรับเป็นผลตอบแทนจาก
การออมตลอดช่วงอายุที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจะค�้าประกัน 
ผลตอบแทนไม่ให้ต�่ากว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ�า  
12 เดือนเฉลี่ย ของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณชิย์ใหญ่อกี 5 แห่ง  
ดังนั้น กอช. จึงมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง  
โดยต้องมีสัดส่วนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ต�่ากว่า  
ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เนื่องจากสวัสดิการที่ กอช.  
ให้กับประชาชนผู้ออมนั้น เป็นสวัสดิการต่างหากจากเบี้ย
ยังชีพผู ้สูงอายุ ดังนั้นสมาชิก กอช. ที่อายุครบ 60 ปี 
ก็ยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เช่นเดิม

ใครเป็นสมาชิก กอช. ได้บ้าง
กอช. ต้องการคุ้มครองแรงงานที่ไม่มีรายได้ประจ�า 

(แรงงานนอกระบบ) และยกระดับการออมของแรงงาน 
กลุ่มนี้ให้เทียบเท่ากลุ่มอื่นๆ ท�าให้คนไทยทุกคนมีโอกาส 
รับบ�าเหน็จบ�านาญในวัยเกษียณ ผู้ท่ีจะเป็นสมาชิก กอช.  
ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลสัญญาติไทย

2. อยู่ในวัยก�าลังแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
60 ปีบริบูรณ์

3. ไม่อยูใ่นระบบกองทนุตามกฎหมายอืน่ทีไ่ด้รบัเงนิ
สมทบจากรัฐหรือนายจ้าง กล่าวคือ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน
ตามกฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคมซึง่ส่งเงนิเพือ่ได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพ ไม่เป็นสมาชิกกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ

ข้าราชการ ไม่เป็นสมาชิกกองทนุส�ารองเลีย้งชพี หรอืสมาชกิ
กองทุนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีมีการจ่ายเงินสมทบฯ  
เพื่อกรณีชราภาพ

4. ไม่อยูใ่นระบบบ�านาญ ไม่ว่าเป็นระบบของภาครฐั
หรือเอกชน

จะเห็นได้ว่า กอช. มุ่งพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 
วัยเกษียณให้แก่บุคคลผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีรายได้
ประจ�าอย่างกว้างขวาง เช่น แม่ค้าพ่อค้า คนขับรถแท็กซี่  
แม่บ้าน เกษตรกร นักแสดง สถาปนิก แพทย์ ทนายความ 
ลกูจ้างรายวนั ลกูจ้างชัว่คราว นกัเรยีน นสิตินกัศกึษา บคุคลใด 
ทีม่รีายได้ประจ�าและมสีวสัดกิารด้านการออมอ่ืนๆ คุ้มครอง 
อยู่แล้วจึงไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกของ กอช. นอกจากนี้ ผู้ที่
เกษยีณอายรุาชการและไม่ได้ส่งเงนิเข้าสูก่องทุนใดๆ สามารถ 
สมคัรเป็นสมาชกิได้ภายในปีแรกที ่กอช. เปิดให้บรกิาร และ
ก�าหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกออม
กับ กอช. ได้สูงสุดถึง 10 ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะ
ท�าให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ กล่าวคือหาก
สมัครสมาชิกในขณะที่อายุ 57 ปี ก็สามารถมีเวลาออมเงิน
ได้จนถงึอาย ุ67 ปี และรับผลตอบแทนภายหลงัสมาชิกมอีายุ 
67 ปีขึน้ไป ต่างจากกรณทีัว่ไปซ่ึงมเีวลาออมเงนิได้เพยีงอายุ 
60 ปี และจะเริ่มรับผลตอบแทนตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป

ข้อดีข้อเสียและผลกระทบของ กอช.
ข้อดีท่ีชัดเจนของ กอช. คือท�าให้แรงงานที่รายได้ 

ไม่แน่นอน มีโอกาสได้รับเงินบ�านาญที่แน่นอนหลังเกษียณ 
เป็นการยกระดับสวสัดิการด้านการออมของแรงงานทกุกลุม่
ให้มีโอกาสเข้าถึงหลักประกันสังคมได้ และช่วยจุนเจือค่าใช้
จ่ายพ้ืนฐานในการด�ารงชวีติหลังเกษยีณ โดยระบบของ กอช. 
มคีวามยดืหยุน่ รองรบัการเปลีย่นงานของประชาชนระหว่าง
งานประจ�าในระบบกบัอาชพีอสิระ โดยหากผูป้ระกอบอาชพี
อสิระหรอืแรงงานนอกระบบได้สมคัรเป็นสมาชิก กอช. แล้ว
ภายหลังได้เปลี่ยนไปท�างานในระบบ เช่น เปลี่ยนไปท�างาน
ราชการหรือท�างานประจ�ากับบริษัท ก็ไม่จ�าเป็นต้องลาออก
จากการเป็นสมาชิก กอช. อีกทั้งยังมีสิทธิส่งเงินสะสมได ้
เช่นเดมิ เพยีงแต่ในช่วงเวลา ทีม่งีานประจ�าในระบบและเป็น
สมาชิกระบบกองทุนเพื่อการชราภาพอื่นๆ รัฐบาลจะไม่ส่ง
เงินสมทบให้ และไม่ค�านวณเงินสะสมรวมเป็นเงินบ�านาญ 
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และหากเปลีย่นกลบัมาท�างานอาชพีอสิระอกีครัง้ กส็ามารถ
ส่งเงินสะสมและได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลได้ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม สมาชิก กอช. ไม่สามารถสะสมเงินได้
มากเท่าที่ต้องการ เนื่องจากรัฐบาลจ�าเป็นต้องส่งเงินสมทบ
เข้าสู่กองทุนจากงบประมาณของรัฐ จึงต้องก�าหนดวงเงินที่
สมาชิก กอช. สามารถสะสมเงินได้ โดยสูงสุดสามารถสะสม
ได้ปีละ 13,200 บาท เท่านั้น ท�าให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
ในยามเกษียณถูกจ�ากัดไว้ด้วย โดยกรณีมากสุดหากสมาชิก
เริ่มสะสมเงินเดือนละ 1,100 บาท ตั้งแต่อายุ 15 ปี คาดว่า
จะได้รบับ�านาญเดอืนละ 10,795 บาท แต่หากสมาชกิมาเร่ิม
สะสมเงินจ�านวนเดียวกันตอนอายุ 30 ปี คาดว่าจะได้รับ
บ�านาญลดลงเหลือเดือนละ 4,821 บาท และถ้าเร่ิมสะสม
เงินจ�านวนเดยีวกนัตอนอาย ุ50 ปี จะเหลอืเงินบ�านาญทีค่าด
ว่าจะได้รับเดือนละ 984 บาท สรุปได้ว่าระบบออกแบบ 
มาให้สมาชิกต้องรีบตัดสินใจออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย  
เพื่อให้มีระยะเวลาออมยาวกว่า และจูงใจให้ได้รับบ�านาญ
หลังเกษียณจ�านวนมากกว่า แต่ไม่เปิดโอกาสให้ออมชดเชย
ด้วยจ�านวนมากข้ึนในยามท่ีอายุมากข้ึน นอกจากนี้ กอช. 
ครอบคลุมเฉพาะการประกันรายได ้ในยามชราภาพ  
แต่ไม่ครอบคลมุสวสัดกิารกู้ยมืในลักษณะทีแ่รงงานกลุม่อืน่ๆ 
อาจได้รบัจากนายจ้าง และไม่ครอบคลุมสทิธรัิกษาพยาบาล 
เช่น กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน 
แต่แรงงานภายใต้ระบบ กอช. สามารถใช้สทิธริกัษาพยาบาล
ผ่านโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  
ได้อยู่แล้ว

ในภาพรวม การม ีกอช. เป็นการส่งเสรมิวนัิยการออม
ที่ดีให้ภาคครัวเรือน และจะช่วยกระตุ้นระบบตลาดการเงิน
และช่วยพัฒนากองทุนรวมของไทย แต่การท่ีรัฐบาลผูกพัน
ต้องส่งเงนิสมทบเข้า กอช. ท�าให้รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ 
เพิม่ขึน้ โดยส�านกันโยบายการออมและการลงทุน ส�านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง ประเมินว่าหากแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบ
เงินเดอืนประจ�าทัง้หมด (แรงงานนอกระบบ ไม่รวมนกัเรยีน 
นกัศกึษา) ซึง่มอียูป่ระมาณ 25 ล้านคน เข้าเป็นสมาชกิ กอช. 
ทั้งหมด จะเพิ่มภาระงบประมาณปีละประมาณ 22.5  
พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ GDP7 

ความสับสนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ระบบสวสัดกิารด้านการออมเพือ่ยามเกษยีณของไทย
ในขณะนี้ แบ่งเป็น 4 ระบบหลักๆ แยกออกจากกัน ได้แก่ 
(1) ระบบบ�าเหน็จบ�านาญและกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญของ
ข้าราชการ (2) ระบบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของหน่วยงาน
รัฐวสิาหกจิและเอกชน (3) ระบบประกนัสังคมของหน่วยงาน
เอกชน และ (4) กอช. ส�าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งไม่เข้า
เงื่อนไขในระบบทั้งสามข้างต้น

ตารางแสดงสวสัดกิารของผูป้ระกันตนตามมาตรา 40  
แยกตามทางเลือกที่สมัครไว้

ทางเลือกเดิม 
(จ�านวน 
เงินสะสม 

สมาชิก+รัฐ)

สวัสดิการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40  
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ประสบ
อนัตราย/
เจ็บป่วย

ทพุพลภาพ เสียชีวิต
บ�าเหน็จ 
(กรณี

ชราภาพ)

บ�านาญ 
(กรณี

ชราภาพ)

1 
สมาชิก 70+รัฐ 30

ü ü ü

2 
สมาชิก 100+รัฐ 50

ü ü ü ü

3 
สมาชิก 100+รัฐ 100

ü

4 
สมาชิก 170+รัฐ 130

ü ü ü ü

5 
สมาชิก 200+รัฐ 150

ü ü ü ü ü

ก่อนจะม ีกอช. หากประชาชนผูป้ระกอบอาชีพอิสระ
หรือกลุม่แรงงานนอกระบบต้องการออมเงนิเพือ่ยามเกษยีณ
หรือยามชราภาพ อาจต้องเลือกเก็บออมเงินและลงทุนด้วย
ตนเอง หรอืลงทนุผ่านกองทนุในเชงิพาณชิย์ต่างๆ หรอืเลอืก
สมคัรใจเป็นสมาชกิของกองทนุประกนัสงัคม ซึง่กรณสีดุท้ายนี ้
จะเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยประกนัสังคม แต่เมือ่ม ีกอช. เกดิขึน้เป็นอกีทางเลอืก
หนึ่ง ท�าให้ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องตัดสินใจว่า 
จะเลือกใช้ระบบสวัสดิการใด จะอยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อไป หรือย้ายมาเป็นสมาชิก กอช. และอาจเกิดค�าถามว่า
จะสามารถเลือกใช้สวัสดิการทั้งสองระบบได้หรือไม่
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ในปัจจุบันมีผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 นี้เกือบ  
2 ล้านคน โดยมีสิทธิประโยชน์หลายรูปแบบ ตามทางเลือก
ทีส่มัครไว้ เมือ่ม ีกอช. จะท�าให้สวสัดกิารประเภทเงนิบ�านาญ
ชราภาพของประกันสังคมถูกยกเลิกไปเนื่องจากซ�้าซ้อนกับ
หน้าที่ของ กอช. ท�าให้สิทธิประโยชน์ใหม่ของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 มีดังนี้

·	 ทางเลือกที่ 1 ยังเป็นสมาชิกประกันสังคมต่อไป
ได้ และสามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ เนื่องจากไม่ได้
ส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

·	 ทางเลือกที่ 2 ยังเป็นสมาชิกประกันสังคมต่อไป
ได้ แต่ไม่สามารถเป็นสมาชิก กอช. ได้ เนื่องจากได้รับ
สวสัดกิารกรณีชราภาพ (เงนิบ�าเหนจ็) จากประกนัสงัคมแล้ว 

·	 ทางเลือกที่ 3 สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตน
กับกองทุนประกันสังคมและได้รับเงินคืนจากรัฐบาล  
โดยสามารถเลือกโอนย้ายไปสู่ระบบ กอช. ได้

·	 ทางเลือกที ่4 สิน้สดุสภาพในส่วนสวสัดกิารกรณี
ชราภาพ ท�าให ้มีสถานะเป ็นสมาชิกทางเลือกที่  1  
โดยอัตโนมัติ ในส่วนสวัสดิการกรณีชราภาพสามารถเลือก
รับเงินคืนเฉพาะส่วนนั้น หรือโอนเงินส่วนดังกล่าวไปเป็น
สมาชิก กอช. ได้

·	 ทางเลอืกที ่5 สิน้สดุสภาพในส่วนสวสัดกิารกรณี
ชราภาพเฉพาะเงินบ�านาญ ท�าให้มีสถานะเป็นสมาชิกทาง
เลือกที่ 2 โดยอัตโนมัติ ในส่วนสวัสดิการกรณีชราภาพ
สามารถเลอืกรบัเงนิคนืเฉพาะส่วนนัน้ได้ แต่หากต้องการโอน
ย้ายเงินส่วนดงักล่าวไปเป็นสมาชิก กอช. จ�าเป็นต้องลาออก
จากการเป็นผู้ประกันตนฯ ทางเลือกที่ 2 ย้ายมาสมัครทาง
เลือกที่ 1 แทน เนื่องจากทางเลือกท่ี 2 มีสวัสดิการกรณี
ชราภาพ (เงินบ�าเหน็จ) ซึ่งซ�้าซ้อนกับ กอช.

โดยสรุปแล้วเมื่อมี กอช. จะท�ำให้เหลือผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 40 เพียง 2 ทำงเลือก และมีเพียงผู้ประกันตน
ทำงเลือกที่ 1 ที่สำมำรถรับสวัสดิกำรจำกทั้งระบบประกัน
สังคมด้ำนประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ เสียชีวิต 
และรับสวัสดิกำรด้ำนกำรออมจำก กอช. พร้อมๆ กันได้  
หากสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 ต้องการ 
โอนเงนิจากกองทนุประกนัสงัคมในกรณชีราภาพไปยงั กอช. 
จ�าเป็นต้องแสดงความจ�านงขอเป็นสมาชกิ กอช. ต่อส�านกังาน 

ประกันสังคมภายในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 26 กันยายน 
2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559 และหากไม่ประสงค์จะ 
โอนเงินไป กอช. แต่ต้องการรับเงินสะสมและเงนิสมทบกรณี
ชราภาพคืน ต้องแสดงความจ�านงไม่เป็นสมาชิก กอช. และ
ยื่นส�าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ต่อส�านักงานประกันสังคม 
เพ่ือรับผลประโยชน์คืน ท้ังน้ี ส�านักงานประกันสังคม 
ได้เตรียมพร้อมคืนเงินกรณีชราภาพให้สมาชิกดังกล่าวแล้ว 
ทั้ ง ส ่ วนที่ สมาชิ กสะสมและ เ งินสมทบจากรั ฐบาล  
โดยมีสมาชิกในเง่ือนไขดังกล่าวประมาณ 350,000 คน  
และคาดว่าจะต้องจ่ายเงินคืนประมาณ 2,000 ล้านบาท 

สรุป
ถึงเวลาแล ้วที่สั งคมไทยจะต ้องตระหนักและ 

เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่งสังคมสูงวัย โดยนโยบาย
ของการจดัตัง้ กอช. ได้ช่วยลดช่องว่างของคนในสงัคมในส่วน
ที่เหลือกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิในการดูแล
จากรัฐในยามที่พ้นจากวัยแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการออมเงินเพื่อการเกษียณ  
เพยีงความช่วยเหลอืจากรฐัทีเ่ป็นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุดอืนละ 
600-1,000 บาทนั้น ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน
และอนาคตแน่นอน ดังนั้น กอช. จึงช่วยสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ที่สูงขึ้นให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบ
อาชีพอิสระจ�านวนมากซึ่งอาจไม่ได้ออมเงินในระยะยาว 
มาก่อน ดังนั้น ผู้ที่อยู่นอกระบบสวัสดิการสังคมจึงควรใช้
โอกาสของการจัดต้ัง กอช. เพ่ือออมเงินในระยะยาวอย่าง
จริงจัง อันจะเป็นการสร้างหลักประกันในยามเกษียณใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามสวัสดิการของ กอช. นั้นเป็นเพียง
รายได้พื้นฐานที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกอยู่ในล�าบากใน
ช่วงบั้นปลายชีวิต หากใครต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วง
เกษียณอายุอย่างแท้จริงแล้ว ก็จ�าเป็นต้องวางแผนการออม
และการลงทุนของตนเองในระยะยาวด้วยอีกส่วนหนึ่ง  
เพ่ือสามารถรักษามาตรฐานการครองชีพตามที่พึงประสงค ์
โดยหากเป็นไปได้คนไทยทุกคนควรเริ่มวางแผนการออม
ต้ังแต่วยัหนุม่สาวเมือ่เร่ิมประกอบอาชพี เพือ่ให้มีระยะเวลา
ในการออมมากพอที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
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