
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 9  

ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 579 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคตะวันออก จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี 
ตราด ชลบุรี และระยอง พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

วิทยากร  
  - การบรรยายเรื่อง “ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย  
  - การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี อดีต       
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
   - การน าเสนอแนวทางการปฏิรูปและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญ
ประกันสังคม” โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม มีจ านวน 10 คน ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1  คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไข 
และสิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) จ านวน 2 คน  

1.2 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2  ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่
ควรได ้จ านวน 1 คน 

1.3 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะ
ได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง จ านวน 2 คน 
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1.4  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุ
เกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่กระทบสิทธิของผู้ประกันตนเดิม จ านวน 2 คน  

1.5 อ่ืน ๆ จ านวน 3 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
1.6  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1.6.1  ขณะนี้บริษัทแต่ละที่ก าหนดอายุเกษียณไม่เท่ากัน บางบริษัทที่ต่ออายุให้ก็ไม่ได้ต่อ
อายุครบทุกคน 

1.6.2  คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาท างานควรจะขยายอายุรับบ านาญเป็นอายุ 60 ปี ส่วนตัวเห็น
ด้วยว่า อายุ 60 ปี ยังท างานได้อยู่ แต่ควรพิจารณาลักษณะงานแต่ละงานซึ่งไม่เหมือนกัน 

1.6.3  ในโรงงานที่ท างานแบบเปลี่ยนกะ คนงานจะอยู่ในวัยไม่เกินอายุ 50 ปี ส่วนใหญ่จะไม่
อยู่ท างานแล้ว เพราะสภาพร่างกายท างานไม่ไหว 

1.6.4  ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มักเข้ามาท างานเพ่ือหาประสบการณ์ แล้วออกไปท างานของเขาเอง 
1.6.5  คนรุ่น Generation Y จะไม่ยึดติดกับสถานประกอบการ คนกลุ่มนี้เข้าท างานเพียง

เพ่ือหาประสบการณ์ 
1.6.6  การขยายอายุจากอายุ 55 ปี เป็นอายุ 60 ปี ในฐานะที่เป็นแรงงานในฝ่ายการผลิต 

อายุ 50 ปี ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงหรือไม่ เพราะงานหนักมาก ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายลดคนเกิดขึ้นแล้ว 
แรงงานที่เห็นด้วยคือคนที่ท างานไม่หนัก รูปแบบที่จะด าเนินการควรมีความยืดหยุ่นสามารถเลือกโดยความ
สมัครใจได้ นอกจากนี้ มีนายจ้างบางส่วนที่ก าหนดอายุเกษียณที่อายุ 50 ปี และนายจ้างก็ต้องการแรงงานที่
เป็นคนหนุ่มสาวที่มีก าลัง การจะประกาศใช้ควรรับฟังเสียงรอบด้าน 

1.6.7 แนวทางที่ 2-3 เป็นการผลักการรับเงินบ านาญออกไป แทนที่ ส านักงานประกันสังคม 
(สปส.) จะจ่ายเมื่ออายุ 55 ปี ก็จ่ายเมื่ออายุ 60 ปี  สปส. ควรคิดว่าระหว่างที่ยืดอายุการมีสิทธิรับเงินบ านาญ
ออกไป สปส. มีเงินกองอยู่ในกองทุนประกันสังคม ดังนั้น ควรน าเงินส่วนนี้มาค านวณและคืนเป็นเงินประโยชน์
ทดแทนให้ผู้ประกันตนด้วย 

1.6.8  ผู้ประกันตนควรจะได้เงินก้อนส่วนหนึ่ง เพ่ือไปประกอบอาชีพหลังวัยเกษียณ ส าหรับ
แนวทางที่ 2 – 3 เงินเราหายไป 2 ปี ถ้าคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่เป็นไร แต่คนที่ไม่มีรายได้ ควรมีเงินก้อน
เพ่ือไปน าลงทุนได้ 

1.6.9  ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุรับบ านาญ เนื่องจากผู้รับบ านาญที่อายุ 55 ปี สามารถไป
ท าอย่างอ่ืนได ้

1.6.10 การขยายอายุเกิดสิทธิรับเงินบ านาญ ผู้ประกันตนแต่ละคนควรมีสิทธิเป็นผู้เลือกเอง 
1.6.11 เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับเงินบ านาญ แต่ควรให้สิทธิทุกคนเลือกเองได้ 

โดยก าหนดทางเลือกที่เสนอเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตของแต่คน แล้ว สปส. ก็ไปบริหารจัดการต่อไป โดย
น าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน 

1.6.12 เงินบ านาญเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีพ การเพ่ิมเงินด ารงชีพหลังเกษียณต้องมีการ
ขยายอายุการเกิดสิทธิรับเงินบ านาญ จึงเห็นด้วยที่จะขยายอายุการเกิดสิทธิ แต่ไม่ควรลดเงินบ านาญ 

 2. ประเด็นที่ 2: การเพ่ิมสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ โดยผู้รับบ านาญ
สามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังจากออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงาน
ประกันสังคมหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ   
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2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า  
     2.1.1 การจ่ายเงินเพิ่ม ถ้าจบที่ความคุ้มค่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  
     2.1.2 การประกันสุขภาพผู้รับบ านาญ ถ้าจะให้อยู่ในระบบต่อ สปส. ต้องปรับปรุงระบบ
โรงพยาบาลต้องให้มีคุณภาพ 
     2.1.3 ประเด็นสุขภาพ คนที่มีรายได้ระดับบนจะมีประกันชีวิต ส าหรับคนที่ไม่มีประกันชีวิต
ควรได้รับความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล 
    2.1.4 เห็นด้วยกับการประกันสุขภาพต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกันตนเมื่อมีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
มักจะมีปัญหาสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค 
    2.1.5 เห็นด้วยกับการประกันสุขภาพแก่ผู้รับบ านาญ โดยให้ละคนมีสิทธิเลือกได้ว่า ต้องการ
ใช้ สปสช. หรือ สปส. หากหักเงินบ านาญเพ่ือเป็นเงินสมทบกรณีประกันสุขภาพ การบริการควรจะต้องดีกว่า
ระบบ สปสช. และควรมีมาตรการในการควบคุมการรักษาของโรงพยาบาล 
    2.1.6 เห็นด้วยกับการประกันสุขภาพแก่ผู้รับบ านาญ แต่ควรเพ่ิมคุณภาพของการประกัน
สุขภาพให้ดีขึ้น เพราะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงิน 
    2.1.7 ประเด็นประกันสุขภาพ ขอให้มีสิทธิเลือกได้ 

2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
           2.2.1 เห็นด้วยกับการประกันสุขภาพต่อ แต่ไม่เห็นด้วยในการเพ่ิมเงินสมทบ/เก็บเงินสมทบเพ่ิม 
    2.2.2 ไม่เห็นด้วยหากต้องส่งเงินสมทบเพ่ือการประกันสุขภาพต่อเนื่องโดยใช้สิทธิ
ประกันสังคม เนื่องจากจะท าให้เงินบ านาญลดลง มีความเห็นให้ไปใช้สิทธิ สปสช. จะเหมาะสมกว่า 

 3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น มี
การปรับค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับ
ค่าจ้างท่ีได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
  1) หากเพ่ิมเงินสมทบ ค่าจ้างเฉลี่ยคืนควรเพ่ิมขึ้นด้วย แรงงานบางคนใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเหล้า

ดื่มมากกว่าเงินสมทบทีจ่ะจ่ายเพ่ิม 
   2) การปรับค่าจ้างเฉลี่ย เห็นด้วยอย่างยิ่งในการปรับสูตรค านวณ ต้องน าเอาอัตราเงินเฟ้อมาคิด
ค านวณด้วย 
   3) เห็นด้วยเพราะสูตรเดิมจะกระทบกับคนเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ควรทบทวนสูตรส าหรับ
คนที่มีเงินเดือนน้อย ๆ 
   4) เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส าหรับเงินที่ค านวณควรจะสะท้อนค่าปัจจุบัน รายได้ที่ได้รับไม่ควรต่ ากว่า
ค่าจ้างข้ันต่ า ณ ปีนั้น ๆ เพราะค่าจ้างข้ันต่ าเป็นฐานในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน 
   5) เห็นด้วยการปรับค่าจ้างเฉลี่ย เพราะเป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างรายวัน อนาคตเขาจะมีบ านาญ
ที่มากข้ึน 
   6) เห็นด้วยเรื่องการปรับสูตรค านวณค่าจ้างเฉลี่ยตามที่เสนอ เนื่องจากอาจท าให้จ านวนเงิน
บ านาญได้เพ่ิมข้ึน 
    7) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณค่าจ้างเฉลี่ยเพราะได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 
และมาตรา 39 
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  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
      1) การคิดค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย กรณีคนที่ไปสมัครมาตรา 39 ค่าจ้างจะลดลง ซึ่งไม่คุ้ม        
ควรใช้สูตรการค านวณตามตัวอย่างนาย B จากเอกสารบรรยาย 
     2) ยังไม่มีความเห็น เนื่องจากไม่มีตัวอย่างข้อมูลในการค านวณให้ดูว่าเพ่ิมขึ้น/ลดลงอย่างไร 
     3) การค านวณค่าจ้างเฉลี่ย ขอให้พิจารณาจากค่าแรงขั้นต่ า ณ ปัจจุบันของสภาวะเศรษฐกิจของ        
แต่ละปี มาใช้ในการค านวณ เพราะค่าแรงขั้นต่ าคือตัวชี้วัดที่แรงงานสามารถอยู่ได้ หากได้เดือนละ 3,000 บาท 
แรงงานอยู่ไม่ได้ ควรค านวณจ่ายค่าแรงข้ันต่ า x 30 วัน 
 
  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ด้านสิทธิประโยชน์ 
   - ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ไม่ดี รอนาน ได้รับแต่ยาพารา ซึ่งความจริงแล้วสิทธิ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดควรเป็นสิทธิประกันสังคม เพราะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินจ่ายเงินสมทบ ควรมี การจัดตั้ง
โรงพยาบาลประกันสังคม ประจ าภาค 
 2. ด้านสมทบ 
   - รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเพียงร้อยละ 2.75 ในขณะที่นายจ้างและลูกจ้างจ่ายร้อยละ 5 นั้น เห็น
ว่าควรจะจ่ายเท่ากันทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งการปฏิรูปจะส าเร็จได้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
   - เงินค้างจ่ายของรัฐบาล จ านวน 5.6 หมื่นล้าน ขอให้มาจ่ายคืนกองทุนประกันสังคม จะช่วย
แก้ปัญหาเงินกองทุนได้ 

 3. ด้านการปฏิรูประบบบ านาญ 
   - รูปแบบที่จะด าเนินการควรมีความยืดหยุ่น ผู้ประกันตนสามารถเลือกโดยสมัครใจได้ 
   - เรื่องการขาดแรงงานในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ เพราะปัจจุบันทุกภาค
ส่วนมีการปรับตัวแล้ว โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Robot มาท างาน โรงงานมีการลดจ านวน
คนงานมากพอสมควร ซึ่งระบบนี้จะเข้ามาแทนคนโดยสมบูรณ์ได้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 20 ปี 
  4. ด้านอื่น ๆ 
    - รูปแบบการจัดเวที ควรจัดให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  
    - การบริหารจัดการงบประมาณของส านักงานประกันสังคมต้องมีความโปร่งใส เช่น การ
จัดสรรงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัดท าปฏิทินแจกควรยกเลิกเพราะตอบโจทย์เฉพาะคน   บาง
กลุ่มเท่านั้น ควรใช้งบประมาณมาเพ่ิมสิทธิประโยชน์แทน    

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 615 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 448 คน คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 
83.86) รองลงมามีสถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 12.11)  



5 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพศ  

ชาย 70 15.62 15.62 
หญิง 378 84.38 84.38 

รวม 448 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ 
         ≤ 30 ปี 113 25.22 25.86 

31 – 40 ปี 159 35.49 36.38 
41 – 50 ปี 111 24.78 25.40 
51 ปีขึ้นไป 54 12.05 12.36 
ไม่ระบุ 11 2.46  

รวม 448 100.00 100.00 
สถานภาพ 
สถานภาพ โสด 179 39.95 

 
40.50 

สมรส 227 50.67 51.36 
หย่า/หม้าย 36 8.04 8.14 
ไม่ระบุ 6 1.34  

รวม 448 100.00 100.00 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 5 1.12 1.12 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0.67 0.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22 4.91 4.93 
ปวส./อนุปริญญา 65 14.51 14.57 
ปริญญาตร ี 312 69.64 69.96 
สูงกว่าปริญญาตร ี 39 8.70 

 
8.75 

 ไม่ระบ ุ 2 0.45  
รวม 448 100.00 100.00 

สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 3.79 3.81 

นายจ้างนิติบุคคล 37 8.26 8.30 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 17 3.79 3.81 
ม.33 369 82.37 82.74 
ม.39 5 1.12 1.12 
อ่ืนๆ 1 0.22 0.22 
ไม่ระบุ 2 0.45  

รวม 448 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 2 0.45 0.46 

5,001 – 10,000 บาท 17 3.80 3.88 
10,001 – 15,000 บาท 91 20.31 20.77 
15,001 – 20,000 บาท 96 21.43 21.92 
20,001 – 30,000 บาท 119 26.56 27.17 
มากกว่า 30,000 บาท 113 25.22 25.80 
ไม่ระบุ 10 2.23  

รวม 448 100.00 100.00 

ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.50 
รองลงมาคืออายุ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.97  

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 39 8.71 8.82 
55 ปี 179 39.97 

 
40.50 

60 ปี 159 35.49 35.97 
65 ปี 16 3.57 3.62 
อ่ืนๆ 49 10.94 11.09 
ไม่ระบุ 6 1.34  

รวม 448 100.00 100.00 

 ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนรายได้หลังเกษียณจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว  บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รายได้จาก
ครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.54 
บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.84 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.12 
การออมและลงทุนส่วนตัว 4.15 
รายได้จากครอบครัว 3.50 
ท างานหลังเกษียณ 3.20 
อ่ืน ๆ 3.80 
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 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. วางแผนรายได้ตามสภาพของร่างกาย 
2. ความคาดหวังจากบ านาญประกันสังคมเพ่ือใช้เลี้ยงชีพ (ส่วนหนึ่ง) ไปตลอดชีวิตไม่เป็นภาระ

ผู้อืน่ อยากให้คิดในประเด็นเรื่องเงินลดมูลค่าไปทุกปีแต่เงินบ านาญประกันสังคมคงท่ีเท่าเดิม 
3. ควรเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากกว่านี้ 
4. ต้องการท างานไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะท าไม่ได้ 
5. ทราบว่าตอนชราภาพจะได้รับเงินบ านาญชราภาพแต่คิดว่าไม่เพียงพอแน่ ๆ คงจะต้องท า

สวนครัวขายมะม่วงเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นรายได้เสริมไป 

 ผู้เข้าร่วมประชุมออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.65 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.70 

ท าประกันชีวิต 3.26 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.32 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.12 

อ่ืน ๆ 2.78 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรจะเก็บเงินประกันสังคมจากลูกจ้างมากกว่านี้ เพราะในความเป็นจริงลูกจ้างใช้เงินในทาง

ที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น กินเหล้าเที่ยว ฯลฯ 
2. ควรมีการออมแบบญี่ปุ่น 
3. ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนควรมากกว่า 3% 
4. รับภาระค่าเล่าเรียนบุตร 3 คน การออมเงินระยะยาวไม่พอกับค่าครองชีพ 
5. ลงทุนตามสภาพพ้ืนฐานการด ารงชีวิตดั้งเดิม (การเกษตร) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.59) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 140 31.25 32.41 
ไม่เพียงพอ 292 65.18 67.59 

ไม่ระบุ 16 3.57  

รวม 448 100.0 100.00 
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 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. มีบ าเหน็จบ านาญหลังอายุเกษียณ 
2. จัดเก็บเงินออมจากรายได้แต่ละเดือนไว้เมื่อวัยชรา 
3. มีเงินฝากธนาคาร 
4. มีการออมเงินสะสมทรัพย์ในบัญชีธนาคารทุก ๆ เดือน 
5. คิดว่ามีเงินออมพอสมควร พอกิน พอใช้ยามแก่ 

 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. ไม่มีการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ 
2. ไม่มีค าว่าพอ ส าหรับคนที่ว่างงานอย่างเรา ค าว่าพอคืออะไร 
3. ยังมีหนี้สินและเงินเดือนยังไม่ถึง 20,000 บาท 
4. เพ่ิงมีงานท าและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะในแต่ละเดือน เงินเดือนที่ได้มาจากนายจ้างในแต่ละ

เดือนก็ไม่ได้มากมาย และต้องมาถูกบังคับหักเงินประกันสังคมอีกและรู้สึกไม่เห็นด้วยที่จะต้องถูกหักเพ่ิมอีก 
5. อายุยังน้อย ยังต้องหาหนทางเก็บออมมากขึ้น 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ถึงการให้ความส าคัญกับการออมในยามเกษียณ ควรตื่นตัวให้มาก 
2. ควรดูแลบริหารจัดการให้เงินออมต่าง ๆ มีผลประโยชน์มากขึ้น 
3. ประกันสังคมควรเก็บเงินสมทบเพ่ิมขึ้นและน าเงินไปบริหารจัดการด้วยความสุจริตโปร่งใส 
4. ไม่เหลือพอที่จะออม 
5. เห็นด้วยกับการปรับฐานค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.29 

ออมเงินด้วยตนเอง 4.16 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.52 

ต่ออายุการท างาน 2.97 

อ่ืน ๆ 3.12 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. สวัสดิการภาครัฐควรให้แบบพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ใช่ให้แบบยังชีพ 600 บาท 
2. ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ควรคิดพ่ึงพาตนเอง ต่อให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ เงินก็คงไม่มาก 
3. การขยายอายุการท างานให้เป็นการสมัครใจหรือผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน 
4. ปลูกพืชทุกอย่างที่ทานได้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภค 
5. มีการจัดหาอาชีพเสริมไว้รองรับการเกษียณอายุ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.73) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ
ชราภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 271 60.49 62.73 
ไม่เห็นด้วย 161 35.94 37.27 
ไม่ระบุ 16 3.57  

รวม 448 100.00 100.00 
 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. ในปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนเพ่ิมมากข้ึน สามารถท างานได้แต่ต้องดูตามต าแหน่งงาน 
2. ต้องปรับปรุงโครงสร้างประชากรเพื่อรองรับปัญหาในอนาคต 
3. ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน 
4. เพ่ิมฐานอัตราเงินเลี้ยงชีพเพ่ิมด้วย 
5. ความสามารถประสบการณ์ยังคงท าประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีก 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. อายุคนไทยเฉลี่ยตามความเป็นจริงอย่างมากแค่อายุ 70 ปี 
2. บางคนอาจต้องการพักผ่อนหรือเป็นการท ารายได้โดยมีเวลาพักผ่อนมากๆหน่อย 
3. อายุมากบริษัทไม่ต้องการก็จะถูกบีบเองให้ออกจากงานโดยไม่ได้เงินชดเชย 
4. ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาในการออมมากข้ึน แต่ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีรายได้ในการการหัก

เงินน าส่งเงนิสมทบเช่นกัน 
5. มีโอกาสที่จะไม่ได้ท างานต่อหลังอายุครบ 55 ปี เพราะบริษัทไม่จ้าง อายุมาก เงินเดือนสูง 

จ้างคนหนุ่มสาวท างานดีกว่า ลูกจ้างก็คาดหวังเงินเกษียณจากประกันสังคมมาเป็นรายได้หลัง
เกษียณ 

  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.18) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 25.09) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 15 3.35 5.30 
55 71 15.85 25.09 
60 159 35.49 56.18 
65 6 1.34 2.12 
อ่ืนๆ 32 7.14 11.31 
ไม่ระบุ 165 36.83  

รวม 448 
 

100.00 100.00 
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อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 11 2.45 

 
4.38 

55 34 7.59 13.55 
60 117 26.12 46.61 
65 39 8.71 15.54 
อ่ืนๆ 50 11.16 19.92 
ไม่ระบุ 197 43.97  

รวม 448 
 

100.00 100.00 

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.20) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 239 53.35 80.20 
บังคับ 59 13.17 19.80 
ไม่ระบุ 150 33.48  

รวม 448 100.00 100.00 

 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. เพราะแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน 
2. ความจ าเป็นของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 
3. ควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือก (อาจใช้บ านาญไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก่อนที่จะแก่เกินไป) 
4. การขยายบ านาญควรเป็นแบบสมัครใจมากกว่าบังคับ 
5. บางคนวางแผนแล้ว เตรียมปลูกต้นไม้ ท าสวนไว้ รอเกษียณตามแผน 

แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิร ับบ านาญชราภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่          
เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 72.11)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
แนวทางที่ 2 คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่
สามารถท างานจนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 34.21) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 คือ ขยายอายุ
การเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับ
บ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง  (ร้อยละ 24.74) และ
แนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิ
ประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญใน
จ านวนที่ลดลง (ร้อยละ 13.16) 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 
23.16) คือ คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิม 
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แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 88 19.64 23.16 
แนวทางท่ี 2 130 29.02 34.21 
แนวทางท่ี 3 94 20.98 24.74 
แนวทางท่ี 4 50 11.16 13.16 
อ่ืนๆ 18 4.02 4.73 

 ไม่ระบุ 68 15.18  
รวม 448 100.00 100.00 

 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. อายุช่วงนี้สมควรได้พักผ่อน ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อยากจะท า อยู่กับลูกหลานต่อไป 
2. ก าหนดอายุการเกิดสิทธิเป็นอายุ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และเพ่ิมการใช้สิทธิ

ประกันสุขภาพเนื่องจากตลอดชีวิตการประกันตนไม่ได้ใช้กรณีเจ็บป่วยเงินส่วนนี้น่าจะเหลือ  และแบบเดิมให้
เลือกได้ว่าจะรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 

3. เผื่อผู้ที่มีอาชีพอ่ืนรองรับและยังพอหนทางในการท าอาชีพอิสระจะได้ออกจากงานประจ าที่
อายุ 55ป ี

4. ลดอายุการเกิดสิทธิ แต่เพ่ิมการสะสมเงินชราภาพตามอายุที่เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันกองทุนชราภาพ
ให้บ านาญทีไ่มพ่อใช้จ่ายประจ าเดือน 

5. ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่สามรถต่ออายุการท างานได้ 
 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 

1. ผู้ประกันตนจะได้น าเงินบ าเหน็จไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนดีกว่าจะรอเงินบ านาญ 
2. ดีตรงที่ใช้เกณฑ์เง่ือนไขของระยะเวลารอคอยและ ผู้ประกันตนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
3. จะได้มีเงินใช้ก่อนถึงวันเกิดสิทธิได้รับบ านาญชราภาพ 
4. ประชาชนได้บ านาญเพ่ิมข้ึนจากการออมมากขึ้น 
5. มีการจ่ายเงินชดเชยระหว่างรอเงินบ านาญ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. บ านาญลดลงนิดหน่อยแต่จะได้เงินก้อนเพ่ือไปประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือเป็นรายได้

เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง 
2. ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกได้ โดยไม่ใช้การบังคับทั้งหมด ส่วนบ านาญลดลง คือชีวิตไม่แน่นอน

อาจจะเสียชีวิตก่อนจะได้ใช้เงิน 
3. ควรได้รับบ าเหน็จส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการลงทุนต่อไป 
4. เพ่ือน าเงินกองหนึ่งไปประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดผลก าไร 
5. มีผู้ประกันตนบางส่วนมีการลาออกจากงานก่อนการได้รับบ านาญอันเนื่องจากการไม่พร้อม

ด้วยสุขภาพจะได้มีเงินได้พอประทังชีวิตก่อนที่จะได้บ านาญ 
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 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
1. เหมาะสมกับปัจจุบัน 
2. จะได้มีเงินก้อนไปใช้ในการลงทุน 
3. น าไปท าธุรกิจส่วนตัว 
4. รับเงินไปใช้ในการลงทุน 
5. น าเงินก้อนส่วนของบ าเหน็จไปลงทุนท าธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้มากข้ึนกว่าเดิม 

 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี ควรให้เลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญตาม

ความสมัครใจ และควรค านวณเงินบ านาญแบบใหม่ 
2. เนื้อหายังไม่ละเอียดพอให้เข้าใจได้ 
3. คงอายุเกิดสิทธิบ านาญไว้ที่อายุ 55 ปี และเลือกได้ตามสมัครใจ และเลือกได้ส าหรับผู้ที่ส่งเงิน

ไม่ถึง 15 ปี อาจขยายได้ตามความสมัครใจ เนื่องจาก ควรให้โอกาสกับผู้ที่เพ่ิงส่งประกันสังคมที่อาจส่งเงินยังไม่
ครบ 15 ปี ให้โอกาสกับผู้ที่อยากจะท างานต่อกับองค์กรหรือสังคมในฐานะผู้มีประสบการณ์ / ให้โอกาสส าหรับ
ผู้ที่อาจจะอยากพักการท างาน / ไม่ควรบังคับอายุการเกิดสิทธิบ านาญเกินกว่าอายุ 55 ปี ในเมื่อตอนนี้มีการ
ต่ืนตัวกันมากข้ึน มีการให้ความรู้กันมากขึ้นในการออม ก็ควรให้โอกาสอิสระในความคิด 

4. คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพที่อายุ 55 ปี เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่ง
และรับบ านาญในจ านวนลดลงและมีสิทธิการรักษาพยาบาล 

5. เห็นด้วยกับหลักการ แต่รูปแบบยังฟังแล้วไม่เห็นด้วยเท่าท่ีควร 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.75) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 283 63.17 72.75 
ไม่เห็นด้วย 106 23.66 27.25 
ไม่ระบุ 59 13.17  

รวม 448 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันสุขภาพท่ีต้องจ่ายเองราคาค่อนข้างสูง 
2. ได้รับทั้งบ านาญและยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อีก 
3. ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
4. เป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการด ารงค่ารักษาพยาบาลด้วย

ตนเอง 
5. ชีวิตคนเราไม่แน่นอน มีเบี้ยประกันสุขภาพใช้รองรับก็ดี 
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 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. เพราะสามารถใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ผู้สูงอายุได้ 
2. เบี้ยบ านาญแต่ละเดือนก็ได้รับน้อยอยู่แล้วควรให้ได้รับสิทธิผู้สูงอายุของบัตร 30 บาท 
3. ปัจจุบันมีโครงการ 30 บาท อยู่ ซึ่งทางประกันสังคมยังไม่ชี้แจงประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะ

ได้รับหากมีการจ่ายเงินประกันสุขภาพท่ีมากกว่าโครงการ 30 บาท ทั้ง ๆ ที่จ่ายเงินมากกว่า 
4. แค่ค่าเบี้ยบ านาญยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต หากน ามาหักอีกอาจจะไม่เห็นด้วย 
5. เพราะต้องจ่ายเงินสมทบอีกในอัตราที่สูงคงเหลือเงินบ านาญน้อยมาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.78) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 287 64.06 77.78 
ไม่เห็นด้วย 82 18.30 22.22 
ไม่ระบุ 79 17.64  

รวม 448 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. ท าให้ได้รับเงินบ านาญเท่าเทียมกัน 
2. จะได้เงินบ านาญแต่ละเดือนมากขึ้น ๆ  
3. อัตราค่าเงินของในแต่ละช่วงไม่เท่ากันควรปรับให้ค่าเงินเท่ากันก่อน 
4. เป็นการเฉลี่ยค่าเงินในอดีตซึ่งมีมูลค่าสูงมาเพ่ือมูลค่าของเงินในปัจจุบันซึ่งมีค่าน้อยลงท าให้

ค่าเฉลี่ยการค านวณสูงขึ้น 
5. บ านาญที่จะได้รับจะได้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อเพียงพอกับรายจ่าย 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ตามอัตราส่วนที่ส่ง ส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อย 
2. ผู้ประกันตนบางคนอาจได้ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายน้อยเนื่องจากอายุมาก 
3. คิดว่าถ้ารวมค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุงาน ผู้ประกันตนจะได้บ านาญน้อยกว่าเฉลี่ย 60 เดือน

สุดท้าย 
4. ของเดิมเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
5. เป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปรับมูลค่าเงินและการ

จัดเก็บข้อมูลเงินสมทบ 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับอายุส าหรับผู้รับเงินชราภาพโดยให้คงวิธีการค านวณเงื่อนไขเหมือนปัจจุบันแต่ต้องมี

การปรับฐานค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ ในส่วนของ ผู้ประกันตนมาตรา 39 
ควรปรับฐานเงินที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ  

2. ควรสอบถามผู้ประกันตนที่ชราภาพว่ายังสามารถท างานได้ไหม หรือต้องการท างานอยู่
หรือไม่ เพราะบางท่านยังสามารถท างานได้อยู่เพ่ือไม่เป็นภาระของลูกหลาน แต่ถ้าหากมี
ข้อเสนอแนะที่ดีกว่ารบกวนช่วยแจ้งหรือมีจดหมายแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้า 

3. ชราภาพแล้วอยากได้รับเงินเต็ม ๆ เนื่องจาก ถ้าเราแก่แล้วก็ไม่สามารถท่ีจ าท างานได้ 
4. ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินชราภาพได้ตลอดเวลา และสามารถให้ผู้ประกันตน

ชราภาพเบิกเงินมาใช้ส่วนหนึ่งก่อนได้ 
5. ควรมีการสอบถามผู้ประกันตนทุกคนให้มีสิทธิเลือกหรือส่งแบบผ่านนายจ้าง นายจ้างยินดี

รวบรวมให้ เพื่อให้เกิดผลและตอบค าถามได้ดีที่สุด 

 


