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 วยัเกษยีณอาจเ�นระยะเวลาท่ียาวไกลสําหรับบางคน ขณะเดยีวกนั
ก็อาจเ�นระยะเวลาท่ีใกล�มากสําหรับอีกหลายคนท่ีมีความกังวลว�า
รายได�ที่สะสมไว�จะเพียงพอสําหรับใช�ยามเกษียณหร�อไม� ดังนั้น การ
วางแผนการเง�นเพ่ือเกษยีณกจ็ะเ�นตวัช�วยท่ีดทีีจ่ะทาํให�สมาชกิได�เตร�ยม
ความพร�อมด�านการเง�น เพื่อรับมือกับวัยเกษียณอย�างสุขกายสบายใจ
นะครับ 
 และคาํถามต�อมาคอื แล�วจะทราบได�อย�างไรว�า จาํนวนเง�นเท�าไหร�
จ�งจะพอใช�ในวยัเกษยีณ และถ�าจะเร��มออมตัง้แต�วนันี ้ต�องออมเท�าไหร� 
มาดวู�ธ�คาํนวณเง�นท่ีต�องเกบ็ไว�ใช�ยามเกษยีณและการหาจาํนวนเง�นออม
กันครับ

จํานวนเงินต�อป�ท่ีต�องออมเพื่อการเกษียณอายุ  

=   ค�าใช�จ�ายต�อป�ที่จะใช�หลังเกษียณ  x  จํานวนป�ที่ใช�ชีว�ตหลังเกษียณ

    อายุที่คาดว�าจะเกษียณ - อายุ�จจุบัน

 สูตรคาํนวณข�างต�นเร��มจากนาํค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ ซึง่ประมาณ
จากร�อยละ 70 ของค�าใช�จ�ายก�อนเกษียณ คูณด�วยจํานวนป�ที่คาดว�าจะ
ใช�ชวี�ตหลงัเกษยีณ ซ่ึงอายเุฉลีย่ของผู�ชายประมาณ 70-75 ป� ส�วนผู�หญิง
ประมาณ 75-80 ป� หร�ออาจดจูากอายขัุยของคนในครอบครัว จะได�จาํนวน
เง�นที่ต�องใช�ในวัยเกษียณทั้งหมดมาคํานวณ 

เงินบําเหน็จ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ข�อดี
  ได�จํานวนที่เพิ�มข�้นตามอายุงาน
  ไม�มีความเสี่ยงจากการลงทุน

ข�อดี
  สมาชิกสามารถออมเง�นเพิ�มได�
  และเง�นที่นําส�งเข�ากองทุนสามารถ
  ลดหย�อนภาษีได�
  เง�นสมทบที่นายจ�างจ�ายทุกเดือน
  ผลประโยชน�ที่เกิดจากการลงทุน
  โปร�งใสและตรวจสอบได�

ข�อพิจารณา
 o ไม�มีผลตอบแทน
 o ภาระภาษี เมื่อได�รับเง�น
 o ไม�สามารถออมเพิ�มได�
 o ความมั่นคงของนายจ�าง

ข�อพิจารณา
 o ผลตอบแทนที่ได�จากการลงทุน
  เ�นไปตามภาวะการลงทุน

อายุ�จจุบัน  30  ป�
 
อัตราการข�้นเง�นเดือนเฉลี่ย 5%
 อัตราเง�นสมทบ  9%

เง�นเดือน  30,000  บาท

อัตราเง�นสะสม 5%
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย  4%

 ถัดไปคือ เราต�องออมเง�นเท�าไหร�ในวันนี้ แต�ละคนคงมีในการ
ออมเง�นไม�เท�ากนัข�้นอยู�กบัว�าเร��มต�นออมเง�น ตัง้แต� อายเุท�าไหร� ดงันัน้ 
ให�หารด�วยจํานวนป�ท่ีเหลือก�อนเกษียณ ซ่ึงก็มาจาก อายุที่คาดว�าจะ
เกษียณ ลบด�วยอายุ�จจุบัน ก็จะทราบแล�วครับว�าต�องเก็บเง�นป�ละ
เท�าไหร�

 สําหรบัว�ธ�การดงักล�าว เ�นการคาํนวณแบบง�ายๆ เพราะยงัไม�ได�
นาํอตัราเง�นเฟ�อนาํมาปรบัรวมเข�าไปด�วยนะครับ ซึง่หากรวมอตัราเง�นเฟ�อ
เข�าไปด�วย ย�อมทําให�ตวัเลขสูงกว�าเดมิอย�างแน�นอน ดงันัน้ สมาชกิควร
แสวงหาผลตอบแทนท่ีได�รับจากการลงทุนในระยะยาวให�ได�อัตราท่ี
สูงกว�าดอกเบ้ียและชนะอัตราเง�นเฟ�อนะครับ จ�งจะทําให�มีเง�นเก็บ
เพียงพอกับค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นในอนาคตซึ่งมีแนวโน�มสูงข�้นทุกป�ครับ

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ่มเติม

คุณดวงเดือน สายสมบัติ  มือถือ : 09-6659-5395
สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธ�การ จํากัด
เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธ�การ อาคารสมานฉันท� ชั้น 3
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท� : 0-2282-5609, 0-2628-7500-3
โทรสาร : 0-2628-7504-5

เลือก กสจ.        เพื่อการเกษียณที่มั่นคงเลือก กสจ.        เพื่อการเกษียณที่มั่นคง



การจัดตั้งกองทุนและวัตถุประสงค�

ประโยชน�ทีส่มาชิกจะได�รบัเมือ่สมคัรเ�นสมาชิกกองทนุสํารอง
เลี้ยงชีพ
  1. เสมือนได�รับค�าจ�างเพิ�มข�้น จากเง�นสมทบที่นายจ�างจ�ายให�
  2. เ�นสวสัดกิารท่ีได�เง�นเพิ�ม เมือ่ออกจากงาน หร�อเกษยีณอายุ
  3. เ�นโอกาสในการออมเง�นแก�ครอบครัวเพิ�มข�้น
  4. เง�นออมอยู�ภายใต�การบร�หารโดยมืออาชีพ
  5. ได�รับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษี

กองทุนจัดตั้งข�้นโดยมีวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้
 (1) เพื่อเ�นสวัสดิการแก�พนักงานผู�เข�าเ�นสมาชิกกองทุนโดย
เ�นการสร�างหลักประกันแก�สมาชิกในกรณีลาออกจากงานหร�อลาออก
จากกองทุน
 (2) เพือ่ส�งเสร�มและสนบัสนนุการสร�างว�นยัในการออมให�เกดิข�น้
ในหมู�สมาชิก   
 (3) เพือ่เ�นหลกัประกนัแก�ครอบครัวของสมาชกิ ในกรณีท่ีสมาชกิ
ถึงแก�ความตายหร�อออกจากงาน

สิทธ�ประโยชน�ทางภาษีทีไ่ด�รบัจากการเ�นสมาชิกกองทนุสํารอง
เลี้ยงชีพ
 1. สิทธ�ประโยชน�ทางภาษีในขณะยังเ�นสมาชิกกองทุน
          สมาชกิสามารถนาํเง�นทีห่กัจากค�าจ�างจ�ายสะสมเข�ากองทนุใน
ป�นั้นมาหักลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาได�ไม�เกิน 10,000 บาท 
ส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกินร�อยละ 15 ของค�าจ�าง และไม�เกิน 
490,000 บาท จะได�รับยกเว�นไม�ต�องนาํไปรวมคาํนวณภาษ ี แต�หากสมาชกิ
มกีารลงทนุใน  RMF และเบ้ียประกนัแบบบํานาญด�วย เง�นท่ีได�รับยกเว�น
ทั้งหมดรวมกันแล�วต�องไม�เกิน 500,000 บาท

ตัวอย�าง :
เง�นที่พนักงานจ�ายสะสมเข�ากองทุนสามารถนํามาลดหย�อนภาษไีด�
ตามทีจ่�ายจร�ง แต�ไม�เกนิ 10,000 บาท ต�อป� ส�วนทีเ่กิน 10,000 บาท 
แต�ไม�เกิน 490,000 บาท ได�รับการยกเว�นภาษี

 ไม�เ�น เ�น
 สมาชิกกองทุน สมาชิกกองทุน

 เง�นเดือนรับรายป� 360,000 360,000

2. หัก ยกเว�นภาษีเง�นสะสม 0 8,000

      ส�วนที่เกิน 10,000 บาท

 คงเหลือ 360,000 352,000

 คชจ. 50% แต�ไม�เกิน 100,000 100,000 

      100,000 บาท

 รายได�สุทธ�ขั้นต�น 260,000 252,000

 หัก ลดหย�อนส�วนตัว 60,000 60,000

1. คงเหลือ 200,000 192,000

 หัก ลดหย�อนเง�นสะสม 0 10,000

      ไม�เกิน 10,000 บาท

 รายได�สุทธ� 200,000 182,000

 ภาษีเง�นได� 2,500 1,600

สมมติฐาน :
เง�นเดือน 30,000 บาท อัตราสะสม 5% ดังนั้นพนักงานส�งเง�นสะสม
ป�ละ 18,000 บาท

 2.  สิทธ�ประโยชน�ทางภาษีเมื่อสิ�นสมาชิกภาพ
          เมื่อสมาชิกสิ�นสุดสมาชิกภาพ และได�รับเง�นจากกองทุนเง�น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จะถือเ�นรายได�นํามาคํานวณภาษีจะประกอบ
ด�วย 3 ส�วนคอื ผลประโยชน�ของเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ของเง�นสมทบ(ไม�รวมเง�นสะสมซึ่งได�รับการยกเว�นภาษีทุกกรณี)
  ท้ังนี ้สมาชกิจะได�รบัสิทธ�ประโยชน�ทางภาษมีากน�อย แล�วแต�
เหตุแห�งการสิ�นสุดสมาชิกภาพ ดังนี้

 การลาออกจากงานโดยมีอายุตัวครบ 55 ป�บร�บูรณ� และเ�น
สมาชิกกองทุนมาแล�วไม�น�อยกว�า 5 ป� หร�อ กรณีออกจากงานด�วยเหตุ
ทุพพลภาพ หร�อเสียชีว�ต เง�นท่ีได�รับจากกองทุนจะได�รับยกเว�นภาษี
ทั้งจํานวน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คืออะไร

เง�นสะสม หมายถึง เง�นท่ีลูกจ�างจ�ายเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใน
อัตรา 2-15% ของค�าจ�าง โดยนายจ�างจะหักจากค�าจ�างทุกครั้งที่มีการ
จ�ายค�าจ�าง

เง�นสมทบ หมายถึง เง�นท่ีนายจ�างจ�ายเข�ากองทุนเพ่ือลูกจ�าง โดย
นายจ�างจะกําหนดอัตราไว�ในข�อบังคับกองทุนเฉพาะส�วน

ผลประโยชน�ของเง�นสะสม และผลประโยชน�เง�นสมทบ หมายถึง 
ดอกผลที่เกิดจากการนําเง�นสะสม และเง�นสมทบไปลงทุน

องค�ประกอบของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นายจ�างลูกจ�าง

การจัดตั้งกองทุน
 
  ร�วมกันจัดตั้งโดยนายจ�างและลูกจ�างด�วยความสมัครใจ
  ประกอบด�วยเง�นที่ลูกจ�างจ�ายสะสมและเง�นที่นายจ�างสมทบ
  จดทะเบียนกองทุนเ�นนิติบุคคล

วัตถุประสงค�ของกองทุน
 
  เพื่อส�งเสร�มการออมเง�นของสมาชิก
  เพื่อเ�นหลักประกันแก�สมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากงาน
  เพื่อเ�นหลักประกันแก�ครอบครัวสมาชิกในกรณีที่สมาชิกถึงแก�กรรม

เง�นสะสม เง�นสมทบ

เง�นสะสม เง�นสมทบ

นําไปลงทุนเกิดผลประโยชน�

เง�นสะสม
(2% - 15%)

ไม�ต�องคํานวณเ�นเง�นได�เพื่อเสียภาษี

เง�นสะสม

ผลประโยชน�
เง�นสะสม เง�นสมทบ

กรณีที่ 2 กรณีที่ 3กรณีที่ 1

ผลประโยชน�
เง�นสมทบ

ผลประโยชน�
เง�นสะสม

เง�นสมทบ
(2% - 15%)

ผลประโยชน�
เง�นสมทบ

ทํางาน < 5 ป�

หร�อลาออกจากกองทุน

โดยไม�ออกจากงาน

ไม�ได�รับการยกเว�น

ต�องเสียภาษีเง�นได�

ตามปกติ

ได�รับการยกเว�น

ไม�ต�องนําไปคํานวณ

เง�นได�เพื่อเสียภาษี

ได�รับการลดหย�อน

การเสียภาษีเง�นได� โดย

7,000 บาท x จํานวนป�
                   ที่ทํางาน

เหลือเท�าไหร�

หัก คชจ. ได�อีกคร�่งหนึ่ง

ออกจากงาน

โดยมีอายุงาน ≥ 5 ป�

อายุ ≥ 55 ป� และอายุ

สมาชิกภาพกองทุน ≥ 5 ป�

ทุพพลภาพ หร�อเสียชีว�ต


