-1สาระสาคัญของพระราชบัญญัติกองทุ
นการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

หมวด การจัดตั้ง ลักษณะกิจการ และการบริหารกองทุน
1. สถานะและวัตถุประสงค์ของกองทุน กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม การออมทรั พ ย์ ข องสมาชิ ก และเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น การจ่ า ยบ านาญและ
ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
2. อานาจหน้าที่ของกองทุน
2.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่างๆ
2.2 ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
2.3 ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
2.4 กระทาการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
3. คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้ว ย ปลั ดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการสานั กงานประกันสั งคม ผู้ อานวยการสานัก งาน
เศรษฐกิจ การคลัง ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เลขาธิก ารส านัก งาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกที่ได้รับเลือกจานวน 6
คน ผู้รับ บานาญจ านวน 1 คน ผู้ ทรงคุณวุฒิจานวน 4 คนโดยในจานวนนี้ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงินและการลงทุน และด้านสวัสดิการ
ชุมชน ด้านละ 1 คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ รวม 21 คน
คณะกรรมการกองทุน ทาหน้าที่ 1) กาหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการบริหาร
กิจการของกองทุน 2) กาหนดนโยบายการลงทุน 3) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน 4) ออกข้อบังคับว่าด้ว ยการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบอานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 5) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ
เก็บ รั กษา และจ่ ายเงิน ของกองทุน 6) พิจ ารณามอบหมายให้ ส ถาบันการเงิน หรือ นิติบุ คคลอื่น จั ด การ เงิ นของกองทุ น
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 8) ออกระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
พนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของกองทุน การกาหนดเงินเดือน
และเงิน อื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์ และสวัส ดิการต่างๆ 9) เสนอแนะต่อรัฐ มนตรีในการปรับปรุงอัตราเงินสะสม
และเงินสมทบ และ 10) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
4. คณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธาน ผู้แทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 4 คน
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง จากผู้ มี ความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ย วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระบบ
ไร้ดอกเบี้ย ด้านการเงินและการลงทุน หรือด้านกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ และรองเลขาธิการด้านการลงทุน เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ รวม 9 คน
คณะอนุกรรมการการลงทุน ทาหน้าที่ 1) ให้คาแนะนาปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ 2) ให้คาแนะนา
ปรึ ก ษาด้ า นการก าหนดหลั ก เกณฑ์ การคั ด เลื อ กสถาบั น การเงิ น หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จ ะมอบหมายให้ จั ด การเงิ นของกองทุ น
3) ติดตามดูแลการดาเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว 4) รายงานผลการดาเนินงานด้านการลงทุนและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ และ 5) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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หมวด สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
5. ขอบเขตความครอบคลุม ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กอง ทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิก
กองทุนอื่นหรืออยู่ในระบบบานาญอื่นตามที่จะกาหนดโดยกฎกระทรวง
6. การสมัครเป็นสมาชิก ให้แสดงความจานงพร้อมกับจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
7. การจ่ายเงินเข้ากองทุน มาจาก 2 ฝ่าย คือ สมาชิกจ่ายสะสม และรัฐจ่ายสมทบ โดยมีอัตราดังนี้
7.1 สมาชิกจ่ ายเงิน สะสมเข้ากองทุนไม่ต่ากว่า ครั้งละ 50 บาท แต่ เมื่อรวมกันแล้ว ในปีหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน
13,200 บาท
7.2 รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจานวนเงิ นสะสม โดยมีอัตราตามที่
กาหนดในบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ และเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่งๆ ต้องไม่เกินจานวนเงินสมทบสูงสุดที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
1) สมาชิกที่อายุไม่ต่ากว่า 15 ปี
แต่ไม่เกิน 30 ปี ได้รับเงินสมทบ
ร้อยละ 50 ของเงิน
ที่สะสมเข้ากองทุน
แต่ไม่เกินปีละ 600
บาท

2) สมาชิกที่อายุมากกว่า 30 ปี
แต่ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ
เงินสมทบร้อยละ 80 ของ
เงินที่สะสมเข้ากองทุน
แต่ไม่เกินปีละ 960
บาท

3) สมาชิกที่อายุ
มากกว่า 50 ปี
แต่ไม่เกิน 60 ปี
ได้รับเงินสมทบร้อยละ 100 ของเงิน
ที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ
1,200 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก กอช. สรุปได้ดังตาราง
อายุสมาชิก

อัตราเงินสมทบต่อเงินสะสม

ไม่ต่ากว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
มากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

เงินสมทบสูงสุด
ที่จะกาหนดโดยกฎกระทรวง
600 บาท/ปี
960 บาท/ปี
1,200 บาท/ปี

ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมอาจเปลี่ยนแปลงโดยคานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และจะมีการพิจารณาทบทวน
การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลทุก 5 ปี
8. การสิ้นสมาชิกภาพ สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตาย หรือลาออกจากกองทุน
9. การจ่ายเงินออกจากกองทุน
9.1 กรณีสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมถึงผู้ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สมัครในช่วง 1 ปีแรก
นับแต่วันที่กองทุนเปิดรับสมาชิก ได้ออมจนครบ 10 ปี หรือเมื่อผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้ แจ้งยุติการเป็น
สมาชิกของกองทุน) ให้มีสิทธิได้รับบานาญจากเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปตลอดอายุขัย
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ทั้งนี้ ในวันที่คานวณบานาญ หากเงินในบัญชีของสมาชิกผู้ใด เมื่อคานวณบานาญแล้วมีจานวนน้อยกว่า
บานาญขั้นต่า สมาชิกผู้นั้นจะได้รับ “เงินดารงชีพ” เป็นจานวนเท่ากับบานาญขั้นต่าเป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด
9.2 กรณีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงิน
สะสมทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นจากกองทุ น ก็ ไ ด้ โดยให้ ข อรั บ ได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว ส่ ว นเงิ น สมทบและผลประโยชน์ ข อง
เงินสมทบจะจ่ายเป็นบานาญให้สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
จะนาเงินที่คงไว้นี้มาคานวณจ่ายบานาญด้วย
9.3 กรณี ส มาชิ ก ลาออกจากกองทุ น ให้ ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สะสมและผลประโยชน์ ข องเงิ น สะสม
จากกองทุน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็นของกองทุน
9.4 กรณีสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกผู้ตายให้แก่บุคคลที่สมาชิกผู้ตายได้
แสดงเจตนาไว้ต่อกองทุน หรือหากมิได้แสดงเจตนาไว้จะจ่ายให้แก่ทายาท
ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนแก่กันได้
10. การคงเงินไว้ในกองทุน กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนงานและทาให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทาง
รายได้ เ พื่ อ การชราภาพตามกฎหมายอื่ น ที่ มี รั ฐ หรื อ นายจ้ า งจ่ า ยสมทบเข้ า กองทุ น หรื อ อยู่ ใ นระบบบ านาญใดๆ
ให้สมาชิกคงการเป็นสมาชิกต่อไปได้และสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนก็ได้ แต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก
รายนั้น และเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ให้กองทุนจ่ายเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายในกรณีนี้ พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงิ น ดั งกล่ า วให้ แ ก่ส มาชิก ทั้ ง จ านวน โดยไม่ ต้ องน าไปค านวณบ านาญและไม่ ต้ อ งน าไปค านวณเพื่ อ จ่ ายเงิ นชดเชย
ผลตอบแทนด้วย
11. การค้าประกัน ผลตอบแทนโดยรั ฐ รัฐ บาลจะรับ ประกัน ให้ส มาชิก ได้ร ับ ผลประโยชน์
ตอบแทนจากการนาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาประเภท
12 เดื อ นโดยเฉลี่ ย ของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง ใหญ่ 5 แห่ ง ธนาคารออมสิ น และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะคานวณเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาดังกล่าวในวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปี หรือเสียชีวิต

หมวด การบริหารจัดการกองทุน
12. การหาประโยชน์ ของกองทุนเป็น ให้ ไปตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุน และจะ
มอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญดาเนินการแทนตามความเหมาะสม
ก็ได้ โดยให้คานึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย
13. กองทุน หรือผู้ จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายจะต้องลงทุนในหลั กทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูงไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

หมวด การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการรายงาน
14. กองทุนจะต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชี รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบภายในเป็นประจา ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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15. ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี 3 บัญชี คือ บัญชีเงินรายบุคคล บัญชีเงินบานาญ และบัญชีเงินกองกลาง
16. ดอกผลที่ได้จากการนาเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์เมื่อได้หักไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกองทุนกาหนดแล้ว ให้จัดสรรเข้าแต่ละบัญชีตามสัดส่วนของเงินที่
นาไปลงทุน
17. ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวในส่วนของสมาชิก
แต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. ให้ กองทุน ยื่ น รายงานแสดงการจั ดการกองทุนต่อรัฐ มนตรีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดทางบการเงิ น
เพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้ สอบบัญชีของ
กองทุน
19. ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
และให้ประกาศงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา
20. ให้กองทุนจัดทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา เพื่อทราบภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี โดยต้องแสดงประมาณการการเงินที่จะขอให้รัฐบาลจัดสรร
เพื่อการดาเนินงานของกองทุนในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันเสนอรายงาน ผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้ง
งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

บทเฉพาะกาล
21. ในวาระเริ่มแรกให้รัฐบาลจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินกองกลางจานวน 1,000 ล้ านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ น งานของกองทุน และให้มีคณะกรรมการ 1 คณะซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง ทาหน้าที่
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และให้ผู้ อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังทาหน้าที่เลขาธิการกองทุน
ไปพลางก่อน อีกทั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งเลขาธิการกองทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ และหลังจากนั้นให้ดาเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภายใน 360 วันนับแต่วันที่
กองทุนเปิดรับสมาชิก
22. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กองทุนเปิดรับสมาชิก หากในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครคนใดมีอายุ 50 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก
-------------------------------------------------------------สานักนโยบายการออมและการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
12 พฤษภาคม 2554

