ปฏิรูประบบบำนำญกองทุนประกันสังคม
สังคมไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยจำนวนประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จำนวนประชำกรในวัยทำงำนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรลดลงของประชำกร
วัย แรงงำนนั้น ก่อ ให้เ กิด ปัญ หำกำรขำดแคลนแรงงำน ส่ง ผลกระทบต่อ ควำมมั่น คงทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในระยะยำวได้
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ระดับ ปานกลาง คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
มากขึ้น สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ส ะดวกขึ้น รวมถึงความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีการแพทย์
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น
ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังคงสามารถทางานได้นานขึ้น การขยายอายุเกษียณเป็นการใช้
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้ เกิดประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจว่าตนเองยังสามารถ
ทาประโยชน์ให้ แ ก่สังคมได้ เป็น การสร้างกาลังใจ และยังเสริม สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ
อีกทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบัน กว่า 94% ของประเทศทั่วโลกกาหนดอายุรับบานาญขั้นต่าไม่น้อยกว่า 60 ปี ส่วนประเทศ
สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ได้กาหนดอายุเกษีย ณอยู่ร ะหว่าง 60 – 67 ปี ซึ่ง ความแตกต่างของอายุเกษีย ณระหว่างประเทศสมาชิก
มีแนวโน้มลดลง การปรับเพิ่มอายุเกษียณของประเทศเหล่านี้มักทาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย อายุเกษียณอยู่ในช่วงอายุ 55-60 ปี
ทั้งนี้ ภ าคเอกชนในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกาหนดอายุเกษียณไว้ชัดเจนแบบภาครัฐ การกาหนดอายุ
เกษียณในภาคเอกชนเป็น ข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของแต่ละกิจการ โดยนายจ้างอาจ
กาหนดอายุเกษียณมากหรือน้อยกว่า 60 ปีก็ได้
ดังนั้น การปรับนโยบายของประเทศด้านโครงสร้างประชากรจึงเป็นเรื่องสาคัญและเร่งด่วน ปัจจุบัน
ภาคเอกชนไทยหลายแห่งได้เริ่มมีการปรับข้อตกลงการจ้างงานโดยปรับอายุเกษียณจากอายุ 55 ปีเป็นอายุ 60 ปี
ซึ่งจะช่วยเพิ่มกาลังแรงงานของประเทศ ที่กาลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ช่วยลดภาระของแรงงานวัยทางานที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ขาดรายได้ และช่วยเพิ่มรายได้รวม
ของประเทศสูงขึ้นตามแผน Thailand 4.0

กำรกำหนดอำยุรับบำนำญขั้นต่ำ (ร้อยละของประเทศทั่วโลก)
55 ปี
3%

มำกกว่ำ 65 ปี
17%

56-59 ปี
3%
60 ปี
17%

65 ปี
32%

61-64 ปี
28%

-2นอกจากนี้ เมื่อประชากรมีอายุยืนขึ้น จาเป็นต้องมีเงิน สารองเตรียมไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้น เพื่อให้
เพียงพอต่อการดารงชีพหลังเกษียณ รวมถึงการดูแลสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ทาให้เงินบานาญที่เพียงพอ
มีความสาคัญมาก ตลอดจนประชาชนจาเป็นต้องมีการออมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอายุเฉลี่ยที่ยาวขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อให้มีเงินบานาญเพียงพอต่อการดารงชีวิตหลังเกษียณ ได้แก่ จำนวนปี
กำรทำงำน ฐำนค่ำจ้ำง และอัตรำเงินสมทบ ซึ่ง 2 ปัจจัยแรกจะมีผลโดยตรงต่อการคานวณเงินบานาญรายเดือน
ของลูกจ้าง ส่วนอัตราเงินสมทบจะมีผลต่อการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในอนาคต
ตามข้ อ ก าหนดของกฎหมายประกั น สั งคมที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ล่ าสุ ด ผู้ ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิได้ รั บ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ดังนี้ คือ มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสภาพการ
เป็นผู้ประกันตน และส่งเงินสมทบไม่ต่ากว่า 180 เดือน (15 ปี)
สาหรับ อัตราบ านาญขั้น ต่าที่จะได้รับ คิดเป็น 20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และอัตรา
บานาญเพิ่มเติมขึ้นอีก 1.5 % ต่อ 1 ปี ที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี เช่น ส่งเงินสมทบ 17 ปี จะได้รับบานาญ
เพิ่มอีก 3% จากอัตราขั้นต่า 20% รวมเป็น 23 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่วนกรณีส่งเงินสมทบ
ไม่ครบ 15 ปี ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสะสมชราภาพคืนพร้อมดอกผล
เนื่องจากการจัดเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพเริ่มดาเนินการใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ดังนั้น
ในช่วงระยะปี 2542 – 2556 ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุยังไม่สามารถรับเงินบานาญได้ เนื่องจากระยะเวลา
การจ่า ยเงิน สมทบไม่ค รบ 15 ปี ตามที่ก ฎหมายกาหนด จึง ได้รับ ประโยชน์ท ดแทนกรณีช ราภาพเป็น
เงิน บาเหน็จตามจานวนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนพร้อมดอกผล
ส านั กงานประกั น สั งคม เริ่ มด าเนิ น การจ่ายเงิน บ านาญครั้งแรกในปี 2557 จ านวนเงิน บ านาญที่
ผู้ประกันตนได้รับในช่วงแรกอยู่ระหว่าง 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน เนื่องจากมีระยะเวลาการออมเงิน
ได้เพียงขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี ได้สิทธิรับบานาญ แต่ยังคงทางานต่อ
จะมีจานวนปีการทางานเพื่อนาส่งเงินสมทบได้มากขึ้น ส่งผลให้จานวนปีการส่งเงินสมทบซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญ
ในการคานวณเงินบานาญเพิ่มขึ้น และเงินบานาญที่จะได้รับก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
กำรขยำยอำยุกำรทำงำนจำก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อสิทธิในกำรรับบำนำญอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลำทำงำนนำนขึ้น มีระยะเวลำออมเงินมำกขึ้น ส่ง ผลให้
เมื่อเกษียณอำยุออกจำกงำนย่อมมีสิทธิได้รับเงินบำนำญสูงขึ้น
อีกทั้งเป็น กำรขยำยโอกำสกำรทำงำนสำหรับผู้สูงอำยุ และเป็นกำรสนับสนุน ให้มีกำรจ้ำงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกันตนที่สูงอำยุ สำมำรถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นกำรบรรเทำปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนของไทยได้ทำงหนึ่ง

-3ข้อเสนอแนวทางในการปฏิ รู ป ระบบบานาญกองทุ นประกัน สั งคม ได้มีการศึกษาโดยนั กวิช าการ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประกันสังคม โดยจะต้อง
ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องได้ให้ ความเห็น ต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้รับบานาญในอนาคต โดยมีประเด็นต่อไปนี้
1. กำรขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบำนำญชรำภำพ มีแนวทางในการพิจารณา 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทำงที่ 1 คงอำยุกำรเกิดสิทธิรับบำนำญชรำภำพไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ เงิน
บำนำญแบบเดิม (ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ)
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กาหนดอายุเกิดสิทธิในการรับบานาญชราภาพไว้ที่
55 ปี แต่ไม่ได้กาหนดอายุเกษียณไว้ หากลูกจ้างที่อายุ มากกว่า 55 ปี ยังคงทางานต่อ สามารถส่งเงินสมทบ
ต่อไปได้ ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาการส่งเงินสมทบเพิ่มมากขึ้น มีสิทธิได้รับเงินบานาญในอัตราที่สูงขึ้น ตามเงื่อนไข
กฎหมาย
ปัจจุบันคือ หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้รับบานาญในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย
หากระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะได้รับบานาญเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อปี
เงินบานาญ = [20% + (1.5% x จานวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน)] x ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ตัวอย่ำง กรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ยเท่ากับ 15,000 บาท เงินบานาญ
ที่จะได้รับต่อเดือนตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ ดังนี้
ระยะเวลา
ทีส่ ง่ เงินสมทบ
15
20
25
30
35

อัตราเงินบานาญ
20.0%
27.5%
35.0%
42.5%
50.0%

จานวนเงินบานาญ
(บาท/เดือน)
3,000
4,125
5,250
6,375
7,500

นาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยคานวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปี และ
มีเงินออมชราภาพสะสม 190,000 บาท
กำรคำนวณเงินบำนำญ
 นาย A มีสิทธิได้รับเงินบานาญตั้งแต่อายุ 55 ปี มูลค่าของเงินบานาญที่นาย A จะได้รับ
= [20% + (1.5% x จานวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 15 ปี)] x ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
= [20% + (1.5% x 2)] x 15,000
= 23% x 15,000
= 3,450 บาทต่อเดือน
ถ้านาย A ตัดสินใจทางานต่อจนถึงอายุ 57 ปี จะทาให้ระยะเวลาส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้นเป็น 19 ปี และ
ได้รับเงินบานาญในอัตรา 26 % ของค่าจ้างเฉลี่ย จะได้บานาญเป็นเงินจานวน 3,900 บาทต่อเดือน

-4แนวทำงที่ 2 ขยำยอำยุกำรมีสิทธิรับบำนำญแบบค่อยเป็น ค่อยไป และให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำ น
หำกไม่สำมำรถทำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบำนำญใหม่ได้ คำนวณจำกบำนำญที่ควรได้
ประเทศพัฒนาแล้ว หลาย ๆ ประเทศได้มีการปรับเพิ่มอายุขั้นต่าที่เริ่มมีสิทธิรับบานาญ โดยมีการประกาศ
ล่วงหน้า และทยอยปรับอายุเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนน้อยที่สุด การขยายอายุ
การเกิดสิทธิอาจใช้วิธีการกาหนดด้วย ปี พ.ศ. เกิดของผู้ประกันตน เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนต่อตัว บุคคลและ
ลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาจกาหนดสิทธิประโยชน์พิเศษช่วงเปลี่ยนผ่านให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในแนวทางการเพิ่ ม อายุ รั บ บ านาญขั้ น ต่ าอย่ างค่ อยเป็ น ค่ อ ยไปนี้ ทางส านั กงานประกั น สั งคมจะ
ประกาศการทยอยการปรับเพิ่มอายุการเกิดสิทธิรับบานาญไว้ล่วงหน้า
หากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบานาญต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยอายุยังไม่ถึงอายุที่กาหนดรับ
บานาญตามที่สานักงานประกันสังคมประกาศ ทาให้เกิดช่วงเวลาที่ต้องรอรับบานาญ ไม่สามารถรับเงินบานาญ
ณ วันที่เกษียณ กรณีเช่นนี้ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จชดเชยระหว่างที่ไม่สามารถรับเงินบานาญได้
(อายุรับบานาญขั้นต่าใหม่ - อายุ ณ วันที่ขอรับสิทธิ) แต่ไม่เกินระยะเวลาชดเชยที่กาหนด และจะรับบานาญได้
ตามเงื่อนไขเมื่อมีอายุการเกิดสิทธิครบตามที่สานักงานได้ประกาศไว้ เช่น
ตัวอย่ำงตำรำงกำหนด อำยุรับบำนำญขั้นต่ำ และบำเหน็จชดเชยสูงสุด
พ.ศ.เกิด
อำยุรับบำนำญขั
้นต่ำ
ี่เกิดสิทธิ่มในปี 2561) บำเหน็จชดเชยสูงสุด
(หำกกำหนดขยำยอำยุ
รับปีบทำนำญเริ
2505 ห รื อ ก่ อ น
55 ปี
ก่อนปี 2561
2506
56 ปี
2562
ไม่เกิน 10 เดือน
หน้า
2507
57 ปี
2564
ไม่เกิน 20 เดือน
2508
58 ปี
2566
ไม่เกิน 30 เดือน
2509
59 ปี
2568
ไม่เกิน 30 เดือน
2510
60 ปี
2570
ไม่เกิน 30 เดือน
2511
60 ปี
2571
ไม่เกิน 20 เดือน
2512
60 ปี
2572
ไม่เกิน 10 เดือน
2513 เป็นต้นไป
60 ปี
2573 เป็นต้นไป
สาหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นไป จะสามารถรับเงินบานาญที่อายุรับบานาญขั้นต่าคือ 60 ปี
และไม่มีสิทธิประโยชน์ได้รับบาเหน็จชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ตัวอย่ำ ง สานักงานประกัน สังคมประกาศอายุรับบานาญขั้นต่า 57 ปี สาหรับผู้ประกันตนที่เกิด
ปี พ.ศ. 2507 นาย A เกิ ด พ.ศ. 2507 ส่ งเงิ นสมทบมาแล้ ว 204 เดื อน แต่ ไม่ สามารถท างานถึ งอายุ 57 ปี ได้
เนื่องจากบริษัทให้ออกจากงานเมื่ออายุ 55 ปี
นาย A จะได้บาเหน็จชดเชยเท่ากับบานาญ 20 เดือน (อายุรับบานาญขั้นต่า 57 ปี ออกจากงานอายุ 55 ปี
ระยะเวลาที่ไม่สามารถรับเงินบานาญได้ 24 เดือน แต่ระยะเวลาชดเชยสูงสุดแค่ 20 เท่าของบานาญ 1 เดือน
(20 เดือน))
หรือกรณีที่บริษัทให้น าย A ออกจากงานเมื่ออายุ 56 ปี นาย A จะได้รับบาเหน็จชดเชย 12 เดือน
(อายุรับบานาญขั้นต่า 57 ปี ออกจากงานอายุ 56 ปี ระยะเวลาที่ไม่สามารถรับเงินบานาญได้ 12 เดือน ซึ่งไม่เกิน
ระยะเวลาชดเชยสูงสุดแค่ 20 เท่าของบานาญ 1 เดือน (20 เดือน))
เมื่อนาย A อายุครบ 57 ปี นาย A จะได้รับเงินบานาญต่อเนื่องตลอดชีวิต

-5นาย A เกิดในปี พ.ศ. 2507 และได้รับผลกระทบจากการขยายอายุผู้มีสิทธิรับบานาญ ให้มีสิทธิรับ
บานาญเมื่ออายุ 57 ปีขึ้นไป โดยนาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยคานวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี
เมื่ออายุครบ 55 ปี และมีเงินออมชราภาพสะสม 190,000 บาท
กำรคำนวณเงินบำนำญ
 นาย A จะได้รับบาเหน็จชดเชยเป็นร้อยละของเงินบานาญระหว่างรอรับเงินบานาญเป็นเวลา 2 ปี
และเงินบานาญ คานวณได้ดังนี้
บาเหน็จชดเชยเมื่ออายุ 55 ปี = 3,450 บาท x 20 เดือน = 69,000 บาท
บานาญที่จะได้รับเมื่ออายุ 57 ปี = 3,450 บาทต่อเดือน
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
การขยายอายุรับบานาญจะทาได้เร็ว ภายใน 10 ปี
อายุรับบานาญขั้นต่าสอดคล้องกับนโยบายแรงงาน
และโครงสร้างประชากร
การขยายอายุ รั บ บ านาญขั้น ต่าอย่ างเป็ น ขั้นบั นได
ครั้งละ 1 ปี ทาให้โครงสร้างแรงงาน รวมถึงการจ้าง
งานของสถานประกอบการปรั บ ตัว อย่ างค่ อ ยเป็ น
ค่อยไปได้
การให้บาเหน็จชดเชยในช่วงเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ทาให้ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
การขยายอายุ รั บ บ านาญขั้ น ต่ าภาคบั ง คั บ เป็ น
หลักการสากลที่ใช้อย่างประสบความสาเร็จทั่วโลก
และระยะเวลาการออมที่นานขึ้นจะช่วยลดจานวน
เงินที่ต้องออมในแต่ละเดือน
ประชาชนจะได้รับบานาญเพิ่มขึ้นจากการออมนาน
ขึ้น

ข้อเสีย
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจาเป็นต้องได้รับการตอบ
รับ ที่ ส อดคล้ องจากตลาดแรงงานที่ พ ร้อมจ้ างงาน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภายใน 10 ปี
อาจเริ่ม ต้ น เร็ว เกิ น ไปส่ งผลตั้งแต่ ผู้ ที่ เกิ ด หลั งพ.ศ.
2506 ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ ายุ 54 ถึ ง 55 ปี ท าให้ ต้ อ งมี
นโยบายการชดเชย
ผู้ป ระกันตนอาจมีแรงจูงใจต้องการบาเหน็จท าให้
เลือกเกษียณอายุก่อนถึงอายุรับบานาญขั้นต่า ทาให้
นโยบายแรงงานไม่ประสบความสาเร็จ
สังคมไทยอาจมองว่าเป็นการรอนสิทธิ เนื่องจากมี
การเป ลี่ ย นเงื่ อ นไขอายุ รั บ บ านาญ ขั้ น ต่ ากั บ
ผู้ประกันตนเดิม อย่างไรก็ตามหลายประเทศได้ปรับ
เพิ่มอายุรับบานาญภาคบังคับโดยไม่มีการชดเชยได้
อย่างราบรื่น
ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและหางานใหม่ทาไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ

-6แนวทำงที่ 3 ขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำก
ไม่สำมำรถทำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบำนำญใหม่ได้ คำนวณจำกเงินออมในบัญชี
เช่ น เดี ย วกั บ แนวทางที่ 2 การเพิ่ ม อายุ รั บ บ านาญขั้ น ต่ าอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปนี้ ทางส านั ก งาน
ประกันสังคมจะประกาศการทยอยการปรับเพิ่มอายุการเกิดสิทธิรับบานาญไว้ล่วงหน้า
หากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบานาญต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยอายุยังไม่ถึงอายุที่กาหนด
รับ บ านาญตามที่สานั กงานประกัน สังคมประกาศ สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ บาเหน็จก่อนครบอายุรับ
บานาญได้ส่วนหนึ่ง (ไม่เกินร้อยละ 30) โดยยอมให้สานักงานประกันสังคมหักบานาญเพื่อเป็นต้นทุนในการจ่าย
บาเหน็จ
ตัวอย่ำงตำรำงกำหนด อำยุรับบำนำญขั้นต่ำ และบำเหน็จชดเชยสูงสุด
พ.ศ.เกิด
อำยุ(หำกก
รับบำนำญขั
้นต่ำ รับปีบทำนำญเริ
ี่เกิดสิทธิ่มในปี 2561)
บำเหน็จ ลดบำนำญ
ำหนดขยำยอำยุ
2505 หรือก่อนหน้า
55 ปี
ก่อนปี 2561
2506
56 ปี
2562
10%
1.5%
2507
57 ปี
2564
15%
3%
2508
58 ปี
2566
20%
4.5%
2509
59 ปี
2568
25%
6%
2510
60 ปี
2570
30%
7.5%
2511 เป็นต้นไป
60 ปี
2571 เป็นต้นไป
หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกันรำยได้ที่เพียงพอของผู้สูงอำยุระยะยำว
และกำรกำหนดอำยุขั้นต่ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม

ตัวอย่ำง นาย A เกิดในปี พ.ศ. 2507 และได้รับผลกระทบจากการขยายอายุผู้มีสิทธิรับบานาญ ให้มีสิทธิ
รับบานาญเมื่ออายุ 57 ปีขึ้นไป โดยนาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยคานวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี
เมื่ออายุครบ 55 ปี และมีเงินออมชราภาพสะสม 200,000 บาท
กำรคำนวณเงินบำนำญ
 นาย A สามารถขอรับบาเหน็จก่อนเกษียณไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินสมทบกรณีชราภาพสะสม แต่เงิน
บานาญจะลดลงร้อยละ 3
บาเหน็จเมื่ออายุ 55 ปี = 15% x 200,000 บาท = 30,000 บาท
บานาญที่จะได้รับเมื่ออายุ 57 ปี = 97% x 3,450 บาท = 3,347 บาทต่อเดือน
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
ข้อเสีย
การขยายอายุรับบานาญจะทาได้เร็ว ภายใน 10 ปี การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจาเป็นต้องได้รับการตอบ
อายุรับบานาญขั้นต่าสอดคล้องกับนโยบายแรงงาน รับ ที่ ส อดคล้ องจากตลาดแรงงานที่ พ ร้อมจ้ างงาน
และโครงสร้างประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภายใน 10 ปี
ขยายอายุรับบานาญขั้นต่าอย่างเป็นขั้นบันไดครั้งละ อาจเริ่ม ต้ น เร็ว เกิ น ไปส่ งผลตั้งแต่ ผู้ ที่ เกิ ด หลั งพ.ศ.
1 ปี ทาให้โครงสร้างแรงงาน รวมถึงการจ้างงานของ 2506 ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ ายุ 54 ถึ ง 55 ปี ท าให้ ต้ อ งมี
สถานประกอบการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ นโยบายการชดเชย
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หลักการสากลที่ใช้อย่างประสบความสาเร็จทั่วโลก
และระยะเวลาการออมที่นานขึ้นจะช่วยลดจานวน
เงินที่ต้องออมในแต่ละเดือน
ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบานาญโดยสมัครใจมี
สิทธิได้รับบาเหน็จส่วนหนึ่ง

สั งคมไทยอาจมองว่าเป็ น การรอนสิ ท ธิเนื่ องจากมี
การเป ลี่ ย นเงื่ อ นไขอายุ รั บ บ านาญ ขั้ น ต่ ากั บ
ผู้ประกันตนเดิม
บาเหน็จมีมูล ค่าน้อย และการลดบ านาญผู้ สู งอายุ
สร้ า งความเสี่ ย งการประกั น รายได้ ผู้ สู ง อายุ เมื่ อ
ผู้สูงอายุได้รับบานาญลดลง อัตราความยากจนของ
ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
สร้างช่ องโหว่ให้ ระบบ ผู้ ที่ สุ ขภาพไม่ ดีจะเลื อกรับ
บาเหน็จ
ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและหางานใหม่ทาไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ

แนวทำงที่ 4 ขยำยอำยุรับบำนำญขั้นต่ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ สำหรับผู้ประกันตนเดิมสำมำรถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอำยุรับบำนำญ แต่เมื่อครบอำยุเกิดสิทธิรับบำนำญจะ
ได้รับบำนำญในจำนวนที่ลดลง
1. กาหนดให้ผู้ประกันตนใหม่ (เข้าสู่ระบบประกันสังคมหลังการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม
ประกาศใช้) มีอายุรับบานาญขั้นต่า 60 ปี
2. ผู้ประกันตนเดิม (อยู่ในระบบประกันสังคมก่อนการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมประกาศใช้ )
ยังสามารถเลือกรับบานาญได้เมื่ออายุ ไม่ต่ากว่า 55 ปี
3. ผู้ประกันตนเดิมที่มีสิทธิรับบานาญสามารถแจ้งความจานงขอขยายอายุ รับบานาญมากกว่า 55 ปี
โดยจะได้รับบานาญเพิ่มปีละร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อ 1 ปีที่ส่งเงินสมทบเพิ่มเติม
4. เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนเดิมรับบานาญทีอ่ ายุมากกว่า 55 ปี จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
สามารถเลือกรับบาเหน็จได้ส่วนหนึ่ง ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ (ไม่เกินร้อยละ 30) โดยยอม
ให้สานักงานประกันสังคมหักเงินบานาญที่ได้รับทุกเดือน
หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกันรำยได้ที่เพียงพอของผู้สูงอำยุระยะยำว
และกำรกำหนดอำยุขั้นต่ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม

ข้อดีข้อเสีย
ข้อดี
ข้อเสีย
ไม่ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ผู้ ป ระกั น ตนเดิ ม บั ง คั บ เฉพาะ - การขยายอายุรับบานาญจะทาได้ช้า กว่าผู้ประกันตน
ผู้ประกันตนใหม่
ใหม่จะอายุครบ 60 ปี ต้องใช้เวลาเกือบ 40 ปี
- ในสังคมผู้สูงอายุ ประชาชนมีอายุยืนขึ้น ต้องใช้เงิน
ยามเกษียณมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มีรายได้ยามเกษียณ
ที่ เพี ย งพอจ าเป็ น ต้ อ งออมมากขึ้ น หากไม่ ข ยาย
ระยะเวลาการออมเงิน ต้องแลกด้วยการเพิ่มจานวน
เงินออมต่อเดือนแทน กล่าวคือจะต้องมีการปรับเพิ่ม
อัตราเงินสมทบในอนาคตอันใกล้
ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบานาญโดยสมัครใจ ผู้ที่ รับบานาญเมื่ออายุ 55 ปี จะไม่ได้รับสิ ทธิประกัน
มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพต่อเนื่อง
สุ ข ภาพต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด ความไม่ เสมอภาคของระบบ
ประกันสังคม

-8ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบานาญโดยสมัครใจ บาเหน็จมีมูลค่าน้อย และการลดบานาญผู้สูงอายุสร้าง
มีสิทธิได้รับบาเหน็จส่วนหนึ่ง
ความเสี่ ยงการประกัน รายได้ ผู้ สู งอายุ เมื่ อ ผู้ สู งอายุ
ได้รับบานาญลดลง อัตราความยากจนของผู้สูงอายุจะ
เพิ่มขึ้น หากรับบาเหน็จผู้ที่อายุยืนจะเสียประโยชน์
เป็นแนวคิดใหม่ไม่มบี ทเรียนจากประเทศอื่น
ไม่มีบทเรียนในการดาเนินการที่ประสบความสาเร็จที่
เป็นสากล ทาให้การดาเนินการมีความเสี่ยงสูง
อาจสร้างผลที่ไม่ต้องการ: คนสองคนที่มีอายุเท่ากัน
และระยะเวลาส่งเงินสมทบเท่ากันจะมีอายุรับบานาญ
ต่างกันและวิธีคานวณสิทธิประโยขน์ต่างกัน
ระบบขาดความคงเส้นคงวา: คนที่มีอายุรับบานาญต่า
กว่ามีสิทธิเลือกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม แต่ที่จริงแล้วผู้
ที่ รั บ บ านาญที่ อ ายุ ม ากกว่ า ควรเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์เพิ่มเติม
สร้ า งช่ อ งโหว่ ให้ ร ะบบ ผู้ ที่ สุ ข ภาพไม่ ดี จ ะเลื อ กรั บ
บาเหน็จ
ผู้ที่มีปัญ หาด้านสุ ขภาพและหางานใหม่ทาไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ
อย่ างไรก็ตาม ในกรณี ที่ ผู้ รับ บ านาญชราภาพได้ รับ บานาญอย่างน้อย 10 ปี การทางานเพื่ อท าให้
ระยะเวลานาส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้นจะทาให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า การเลือกรับแนวทางการชดเชย ดังนั้น
นักวิชำกำรแนะนำว่ำ หำกผู้ประกันตนสำมำรถเลือกทำงำนส่งเงินสมทบต่อได้ จะทำให้รำยได้ระยะยำวหลัง
เกษียณสูงขึ้น
2. เพิ่มสิทธิประโยชน์กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผู้รับบำนำญ
ผู้รับบานาญสามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอม
ให้สานักงานประกันสังคมหักบานาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ
หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรประกันกรณีทุพพลภำพ และเสียชีวิต
ประกอบกับกำรกำหนดอำยุขั้นต่ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม

3. กำรปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรคำนวณบำนำญชรำภำพ
ที่ผ่านมาสานักงานประกันสังคมคานวณค่าจ้างเฉลี่ยจาก ค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย (5 ปี) เพื่อนาค่าจ้าง
ดังกล่าวไปคูณกับ อัตราบานาญชราภาพ ผลลัพธ์คือบานาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
(ปัจจุบันเพดานค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบกาหนดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท)
ตัวอย่างเงินบานาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับที่ค่าจ้างเฉลี่ย 10,000 บาท และ 15,000 บาท ตามระยะเวลาการส่ง
เงินสมทบ
ปีที่ส่ง
เงินสมทบ
15

อัตรำบำนำญ
ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย
20%

บำนำญ (บำทต่อเดือน)
ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 10,000 บำท ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท
2,000
3,000

-920
25
30
35
40

27.5%
35.0%
42.5%
50.0%
57.5%

2,750
3,500
4,250
5,000
5,750

4,125
5,250
6,375
7,500
8,625

การคานวณค่าจ้างเฉลี่ยแบบ 60 เดือนสุดท้าย แม้ว่าจะสะดวกต่อการดาเนินงาน แต่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ยุติธรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างของผู้ประกันตนที่แตกต่างกัน บางรายมีค่าจ้างสูงขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น ในทางกลับกันบางรายมีค่าจ้างลดลงเมื่อใกล้เกษียณ รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ใช้ฐานค่าจ้างเพียง
4,800 บาทในการคานวณเงินสมทบ ดังนั้น การคานวณค่าจ้างเฉลี่ยเพียง 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ จึงทาให้
ผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเสียประโยชน์ ซึ่งจะสร้างความเหลื่อมล้าทางสังคมให้ผู้ประกันตนกลุ่ม
ดังกล่าว
สานักงานประกันสังคมโดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้ศึกษาวิธีคานวณ
ค่าจ้างเฉลี่ยใหม่ โดยใช้วิธีคำนวณจำกค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำที่ส่งเงินสมทบ และมีการปรับมูลค่าของค่าจ้าง
แต่ล ะเดือนให้ เป็ น มูลค่าปั จจุ บั น ก่อนน ามาเฉลี่ย ยกตัว อย่างเช่น ค่าจ้างเมื่อ 15 ปีที่แล้ว อาจเป็น เงินเพี ยง
7,000 บาท แต่เมื่อปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วอาจมีค่าสูงถึง 12,000 บาท
ซึ่งสานักงานประกันสังคมจะนาค่าจ้างทุกเดือนที่ปรับมูลค่าปัจจุบันแล้วมาคานวณค่ำจ้ำงเฉลี่ยตลอด
อำยุกำรทำงำน เพื่อสร้างความเป็น ธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างที่แตกต่างกัน และจะช่วยให้
ผู้ประกันตนส่วนมากได้บานาญเพิ่มขึ้น
ตัวอย่ำง นาย A และนาย B เริ่มท างานในบริษัทเดียวกัน ปี 2542 เมื่ ออายุ 35 ปี เงินเดือนเริ่มต้ น
4,000 บาทเท่ากันต่อมาเงินเพิ่มขึ้นปีละ 5% ทุกปีเท่า ๆ กัน มีสิทธิรับบานาญในปี 2562 เมื่ออายุครบ 55 ปี แต่
นาย A อยู่กับบริษัทจนเกษียน ส่วนนาย B ลาออกเมื่ออายุ 50 หลังจากนั้นสมัครมาตรา 39 ต่ออีก 5 ปี
นำย A
ระยะเวลาส่งเงินสมทบ
อัตราบานาญ
ค่าจ้างเฉลี่ย
บานาญ

บำนำญเดิม
252 เดือน (21 ปี)
29%
9,649 บาท
2,798 บาทต่อเดือน

บำนำญใหม่
252 เดือน (21 ปี)
29%
10,706 บาท*
3,105 บาทต่อเดือน

*ตัวเลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดัชนีปรับมูลค่า

ดังนั้น นำย A จะได้รับบำนำญเพิ่มขึ้น 11% จากการปรับวิธีคานวณค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
เป็นตลอดอายุการทางานที่ปรับเพิ่มมูลค่า
นำย B
ระยะเวลาส่งเงินสมทบ
อัตราบานาญ
ค่าจ้างเฉลี่ย
บานาญ

บำนำญเดิม
252 เดือน (21 ปี)
29%
4,800 บาท
1,392 บาทต่อเดือน

*ตัวเลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดัชนีปรับมูลค่า

บำนำญใหม่
252 เดือน (21 ปี)
29%
9,733 บาท*
2,823 บาทต่อเดือน

- 10 ดังนั้น นำย B จะได้รับบำนำญเพิ่มขึ้น 103% จากการปรับวิธีคานวณค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
เป็นตลอดอายุการทางานที่ปรับเพิ่มมูลค่า
เห็นได้ว่าทั้งสองคนทางานบริษัทเดียวกันเงินเดือนเท่ากันถึง 15 ปี ต่อมานาย A ทางานต่ออีก 5 ปี
ส่วนนาย B ส่งต่อมาตรา 39 ในช่วง 5 ปีสุดท้าย สูตรเดิมนาย A ได้บานาญ 9,649 บาท แต่นาย B ได้บานาญ
4,800 บาท ต่างกันถึงเท่าตัว ส่วนสูตรใหม่นาย A ได้บานาญ 10,706 บาท ส่วนนาย B ได้บานาญ 9,733 บาท
ต่างกันเพียงเล็กน้อย
โดยสรุ ป การปรั บ วิ ธี ค านวณค่ า จ้ างเฉลี่ ย ตลอดอายุ ก ารท างานส าหรับ ค านวณบ านาญ จะท าให้
ผู้ประกันตนได้รับบานาญในระดับที่เหมาะสมกับเงินสมทบที่ส่งมาตลอดอายุการทางาน สร้างความเป็นธรรม
ให้กับระบบบานาญ ดังนั้น ผู้ที่มีค่าจ้างลดลงเมื่ออายุมาก รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับบานาญเพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยนาค่าจ้างที่สูงขณะอายุน้อยมาคานวณปรับเพิ่มมูลค่า ส่วนผู้ที่มีลักษณะการปรับเพิ่มเงินเดือน
อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป จะได้รับบานาญเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
** กำรปรับฐำนค่ำจ้ำง **
สานักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงจานวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 รวม 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร โดยนาความเห็นส่วนมากของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปดาเนินการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
 ปรับฐานค่าจ้างมาตรา 33 จาก 1,650 บาท เป็น 3,600 บาท
 ปรับเพดานค่าจ้างมาตรา 33 จาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท
 ปรับฐานค่าจ้างมาตรา 39 จาก 4,800 บาท เป็น 7,800 บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวง

