
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น
การปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคม

เร่ือง แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคม
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โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย)



หัวข้อน ำเสนอ
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 กำรด ำรงชีวิตหลังเกษียณ
 รูปแบบบ ำนำญประกันสังคมปัจจุบัน
 3 ประเด็นกำรปฏิรูป
 ประเด็นที่ 1 กำรขยำยอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญ
 ประเด็นที่ 2 เพิ่มสิทธิประโยชน์กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผูร้ับบ ำนำญ
 ประเด็นที่ 3 กำรปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ



คนทัว่ไปเป็นอยา่งไร? เม่ือวยัเกษียณ
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ร ่ำรวย เป็นเศรษฐี, 1% มีเงินใช้สขุสบำย, 4% พอช่วยเหลือตวัเอง
ได้, 7%

ต้องพึ่งพำลกูหลำน 
สถำนสงเครำะห์, 40%

ยงัคงต้องดิน้รนท ำงำน
หนกั, 48%

CR :  ข้อมูลจำกธนำคำรแหง่ประเทศ



ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณ 
(ประมาณการเฉพาะส่วนของค่าอาหาร)
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จ ำนวนปี คำ่อำหำร 3 มือ้ (บำท/มือ้)

ท่ีมีชีวิตอยู่หลงัเกษียณ 30 50 100

15 492,750 821,250 1,642,500 

20 657,000 1,095,000 2,190,000 

25 821,250 1,368,750 2,737,500 

30 985,500 1,642,500 3,285,000 



ค่าอาหาร 1 คน ม้ือละ 50 บาท วนัละ 3 ม้ือ
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รูปแบบการจ่ายเงินบ านาญ

แบบก าหนดประโยชน์ทดแทน แบบบญัชีเฉพาะตวั

 ก าหนดอตัราบ านาญขั้นต ่า
 ค่าจา้งและระยะเวลาการน าส่ง

เงินสมทบจะน ามาใชใ้นการ
ค านวณบ านาญ

 มูลค่าเงินบ านาญท่ีไดรั้บตลอด
ชีวิตสูงกว่าเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้
กองทุน

 ไม่ก าหนดอตัราบ านาญขั้นต ่า 
 บางประเทศจ่ายเป็นเงินกอ้น

คร้ังเดียว บางประเทศแบ่งจ่าย
เป็นงวดโดยน าเงินสมทบ
สะสมมาค านวณตามระยะเวลา
ท่ีคาดว่าจะมีชีวิตอยู่

 มูลค่าเงินบ านาญจะเท่ากบั
มูลค่าเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้
กองทุน

เช่น  ประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพกองทุนประกนัสงัคม

เช่น  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ



ตวัอยา่ง การค านวณบ านาญ

นำย A เริ่มท ำงำนอำยุ 25 ปี เกษียณอำยุ 60 ปี ระยะเวลำส่งเงนิสมทบ 35 ปี ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 
มีเงินสะสมในกองทุนชรำภำพ จ ำนวน 825,000 บำท = เงินสมทบ 367,200 บ.+ ดอกผล 458,300 บ. (4%ต่อปี) 

(อำยุเฉลี่ยของคนอำยุ 60 ปี จะมีชีวิตหลังเกษียณอีก = 24 ปี)

บ านาญแบบก าหนดประโยชน์ทดแทน บ านาญแบบบัญชีรายตัว

ได้รับบ ำนำญในอัตรำ 50% 
= 20%+ (20ปXี1.5%)

ไม่ก ำหนดอัตรำเงินบ ำนำญ

= เดือนละ 7,500 บำท ค ำนวณบ ำนำญจำกเงินสะสม 825,000 บำท

บ ำนำญรำยเดือน = 825,000 ÷ 24 ปี
= 41,250 บำท/ปี (3437.5 บำท/เดือน)

มูลค่ำเงินบ ำนำญรวม 24 ปี  = 2,160,000 บำท
หำกต้องเพิ่มมูลค่ำเงนิสะสมเพื่อใหไ้ด้รับบ ำนำญ
เดือนละ 7,500 บำทเป็นระยะเวลำ 24 ปี  ต้องได้
ผลตอบแทนจำกกำรน ำเงินสะสมไปลงทุนในอัตรำสูง
ถึง 12%
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ควำมคุ้มค่ำของบ ำนำญ
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ประเทศไทยกับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

เกิดปัญหำกำรขาดแคลนแรงงาน

กระทบต่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยำว

จ ำนวนประชำกรอายุท่ีมีอายุตัง้แต ่60 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน

จ ำนวนประชำกรในวัยท างานมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
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กำรก ำหนดอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ
• ปัจจุบัน กว่ำ 94% ของประเทศทั่วโลกก ำหนดอำยุรับบ ำนำญข้ันต่ ำไม่น้อยกว่ำ 60 ปี 
• ประเทศสมำชิกองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (OECD) ก ำหนด

อำยุข้ันต่ ำอยู่ระหว่ำง 60 – 67 ปี 
• ประเทศในภูมิภำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย อำยุข้ันต่ ำอยู่ในช่วงอำยุ 55

- 60 ปี 
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เงินออมในวัยเกษียณ

เมื่อประชำกรมีอำยุยืนข้ึน จ ำเป็นต้องมีเงินส ำรองเตรียมไว้ใช้ยำมเกษียณมำกข้ึน 
เพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพหลังเกษียณ กำรดูแลสุขภำพ หรือเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง ปัจจัย
ที่มีผลต่อกำรออมเพื่อให้มีเงินบ ำนำญเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตหลังเกษียณ คือ...

การค านวณเงินบ านาญรายเดือน

การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในอนาคต

 จ านวนปีการท างาน 
 ฐานค่าจ้าง  

 อัตราเงินสมทบ



จ านวนเงินสมทบสะสมและเงินบ านาญ
ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ
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ค่าจ้างในการน าส่งเงินสมทบ

ระยะเวลา
10,000 บาท 15,000 บาท 

ส่งเงิน
สมทบ เงินออมกรณีชราภาพ เงินบ านาญ เงินออมกรณีชราภาพ เงินบ านาญ

เงินสมทบ ดอกผล รวม 20 ปี เงินสมทบ ดอกผล รวม 20 ปี

(ปี) (บาท) 4% ต่อปี (บาท) (บาท) (บาท) 4% ต่อปี (บาท) (บาท)

15 108,000 36,170 144,170 480,000 162,000 54,255 216,255 720,000 

20 144,000 70,402 214,402 660,000 216,000 105,603 321,603 990,000 

25 180,000 119,851 299,851 840,000 270,000 179,776 449,776 1,260,000 

30 216,000 187,812 403,812 1,020,000 324,000 281,717 605,717 1,530,000 



3 ประเด็นกำรปฏิรูป
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 ประเด็นที่ 1 กำรขยำยอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญ
 ประเด็นที่ 2 เพิ่มสิทธิประโยชน์กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผูร้ับบ ำนำญ
 ประเด็นที่ 3 กำรปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ



ประเด็นท่ี 1 อำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญ
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 แนวทำงที่ 1 คงแบบเดิม (ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ)
 แนวทำงที่ 2 ขยำยอำยุกำรมีสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้สิทธิ

ชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบ ำนำญใหม่
ได้ ค ำนวณจำกบ ำนำญที่ควรได้

 แนวทำงที่ 3 ขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบ ำนำญ
ใหม่ได้ ค ำนวณจำกเงินออมในบัญชี

 แนวทำงที่ 4 ขยำยอำยุรับบ ำนำญข้ันต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ ส ำหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสำมำรถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบ
อำยุรับบ ำนำญ แต่เมื่อครบอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญจะได้รับบ ำนำญในจ ำนวนที่
ลดลง
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ประเด็นท่ี 1 กำรขยำยอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญ

แนวทำงที่ 1  คงอำยุกำรรับสิทธิรับบ ำนำญไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ ำนำญแบบเดิม (ไม่
มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ)

ระยะเวลา
ท่ีส่งเงินสมทบ

อัตราเงินบ านาญ
จ านวนเงินบ านาญ

(บาท/เดือน)

15 ปี (180 เดือน) 20.0% 3,000
20 ปี (240 เดือน) 27.5%  4,125
25 ปี (300 เดือน) 35.0% 5,250
30 ปี (360 เดือน) 42.5% 6,375
35 ปี (420 เดือน) 50.0% 7,500

เงินบ ำนำญ = [20% + (1.5% x จ ำนวนปีที่ส่งเงินสมทบเกนิ 180 เดือน)] x ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย

หมำยเหตุ : ผู้ประกันตนมีค่ำจ้ำงเฉลี่ยเท่ำกับ 15,000 บำท 
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แนวทำงท่ี 1 คงอำยุกำรรับสิทธิรับบ ำนำญไว้ที่ 55 ปี 
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แนวทำงท่ี 1 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท

แนวทางที่ 1

เกษียณท่ีอำยุ 55 ปี

เกษียณท่ีอำยุ 60 ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 55 ปี 
3,450 บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 60 ปี
4,575 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

นำย A มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท   

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี

ตัวอย่ำง
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แนวทำงท่ี 1 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท
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แนวทำงที่ 2 แนวทำงกฎหมำย

ตารางก าหนดอายุรับบ านาญขั้นต่ าและบ าเหน็จชดเชยสูงสุด 
(หากก าหนดขยายอายุรับบ านาญเริ่มในปี 2561)

พ.ศ. เกิด อำยุเกิดสิทธิ
(ปีเกิดสิทธิ)

ระยะเวลำรอคอยสูงสุด บ ำเหน็จชดเชยสูงสุด

<=2505 55 ปี - -

2506 56 ปี (2562) 12 เดือน ( 1 ปี ) ไม่เกิน 10 เดือน

2507 57 ปี (2564) 24 เดือน ( 2 ปี ) ไม่เกิน 20 เดือน

2508 58 ปี (2566) 36 เดือน ( 3 ปี ) ไม่เกิน 30 เดือน

2509 59 ปี (2568) 48 เดือน ( 4 ปี ) ไม่เกิน 30 เดือน

2510 60 ปี (2570) 60 เดือน ( 5 ปี ) ไม่เกิน 30 เดือน

2511 60 ปี (2571) 60 เดือน ( 5 ปี ) ไม่เกิน 20 เดือน

2512 60 ปี (2572) 60 เดือน ( 5 ปี ) ไม่เกิน 10 เดือน

>=2513 60 ปี (2573) 60 เดือน ( 5 ปี ) -
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แนวทางท่ี 2 ขยายอายุรับบ านาญ
ชดเชยตามระยะเวลาเสียสิทธิ

ตัวอย่าง บ านาญเดือนละ 3,000 บาท (ส่งเงินสมทบ 15 ปี)

พ.ศ.เกิด อำยุเกิดสิทธิ ปีที่เกิดสิทธิ บ ำเหน็จ บ ำนำญ

2505 หรือก่อนหน้ำ 55 ปี - - 3,000

2506 56 ปี 2562 30,000 3,000

2507 57 ปี 2564 60,000 3,000

2508 58 ปี 2566 90,000 3,000

2509 59 ปี 2568 90,000 3,000

2510 60 ปี 2570 90,000 3,000

ตัวอย่างกรณีกฎหมายขยายอายเุกิดสิทธิรับบ านาญมีผลใช้บังคับปี 2561
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ใช้ระยะเวลำขยำยอำยุรับบ ำนำญ 10 ปี
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แนวทำงท่ี 2 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท

เกษียณก่อนก ำหนดที่
อำยุ 55 ปี

เกษียณตำมก ำหนดที่
อำยุ 57 ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 57 ปี

3,900 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

 บ ำนำญเมื่ออำยุ 57 ปี = 3,450 บำท ต่อเดือนตลอดชีวิต
 บ ำเหน็จชดเชยเมื่ออำยุ 55 ปี = 69,000 บำท 

(3,450 บำท x 20 เดือน)

แนวทางที่ 2

นำย A เกิด 2507 มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี

ตัวอย่ำง
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แนวทางท่ี 3 แนวทางกฎหมาย

ตารางก าหนดอายุรับบ านาญข้ันต่ าและบ าเหน็จชดเชยสูงสุด 
(หากก าหนดขยายอายุรับบ านาญเริ่มในปี 2561)

พ.ศ.เกิด อำยุเกิดสิทธิ ปีที่เกิดสิทธิ บ ำเหน็จ ลดบ ำนำญ

2505 หรือก่อนหน้ำ 55 ปี - - -

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 -
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แนวทางที่ 3ขยายอายุรับบ านาญ
ชดเชยตามเงินออมสะสม แต่ละบ านาญ

ตัวอย่าง เงินออมสะสม 100,000 บาท บ านาญเต็ม 3,000 บาท (ส่งเงินสมทบ 15 ปี)

พ.ศ.เกิด อำยุเกิดสิทธิ ปีที่เกิดสิทธิ บ ำเหน็จ บ ำนำญ

2505 หรือก่อนหน้ำ 55 ปี - - 3,000

2506 56 ปี 2562 10,000 2,955

2507 57 ปี 2564 15,000 2,910

2508 58 ปี 2566 20,000 2,865

2509 59 ปี 2568 25,000 2,820

2510 60 ปี 2570 30,000 2,775

ตัวอย่างกรณีกฎหมายขยายอายเุกิดสิทธิรับบ านาญมีผลใช้บังคับปี 2561
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แนวทำงท่ี 3 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท

เกษียณก่อนก ำหนด
ท่ีอำยุ 55 ปี

เกษียณตำมก ำหนดที่
อำยุ 57 ปี

แนวทางที่ 3

 บ ำเหน็จเมื่ออำยุ 55 ปี = 30,000 บำท 
(15% x 200,000 บำท) 

 รับบ ำนำญเมื่ออำยุ 57 ปี = 3,346.50 บำทต่อเดือนตลอด
ชีวิต (97% x 3,450 บำท)

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 57 ปี
3,900 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

นำย A เกิด 2507 มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี

ตัวอย่ำง
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แนวทำงท่ี 4

แนวทำงที่ 4 ขยำยอำยุรับบ ำนำญข้ันต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ ส ำหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสำมำรถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอำยุ
รับบ ำนำญ แต่เมื่อครบอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญจะได้รับบ ำนำญในจ ำนวนที่ลดลง

1. ขยำยอำยุรับบ ำนำญข้ันต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ มีอำยุรับบ ำนำญข้ันต่ ำ 60 ปี
2. ผู้ประกันตนเดิม สำมำรถเลือกรับบ ำนำญได้เมื่ออำยุไม่ต่ ำกว่ำ 55 ปี 
3. ผู้ประกันตนเดิมที่เลือกใช้สิทธิรับบ ำนำญหลงัอำยุ 55 ปี จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
- สำมำรถเลือกรับบ ำเหน็จได้ส่วนหนึ่งตำมระยะเวลำกำรส่งเงนิสมทบ (ไม่เกินร้อยละ 30) 
โดยผู้ที่เลือกรับบ ำเหน็จกอ่นบ ำนำญจะได้รับบ ำนำญที่ลดลง

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกนัรำยได้ที่เพียงพอของ
ผู้สูงอำยุระยะยำว และกำรก ำหนดอำยุข้ันต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม
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แนวทางท่ี 4 ขยายอายุรับบ านาญเฉพาะผู้ประกันตนใหม่
ผู้ประกันตนปัจจุบันท่ีขยายอายุโดยสมัครรับบ าเหน็จได้โดยลดบ านาญ

ตัวอย่าง เงินออมสะสม 216,000 บาท 
บ านาญเต็มเดือนละ 4,125 บาท (ส่งเงินสมทบ 20 ปี)

สถำนะ ระยะเวลำส่งเงิน
สมทบ

อำยุเกิดสิทธิ บ ำเหน็จ บ ำนำญ

ผู้ประกันตนปัจจุบัน
ใช้สิทธิเดิม

20 ปี 55 ปี - 4,125

ผู้ประกันตนปัจจุบัน 
เลือกเกิดสิท ธิอำยุ 
60ปี และรับบ ำเหน็จ
ไปส่วนหนึ่งก่อน

20 ปี 60 ปี 64,800
(สูงสุดไม่เกิน

30%)

3,185
(92.5%)

ผู้ ป ร ะ กั น ต น ใ น
อนำคต

20 ปี 60 ปี - 4,125

ตัวอย่างกรณีกฎหมายขยายอายเุกิดสิทธิรับบ านาญมีผลใช้บังคับปี 2561



แนวทางที่ 4 ตัวอย่าง

เกษียณที่อำยุ 55 ปี

(ส่งเงินสมทบ 20 ปี)

เกษียณท่ีอำยุ 60 ปี

(ส่งเงินสมทบ 25 ปี)

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 55 ปี 

= 4,125 บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 60 ปี

= 5,250 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

หรือรับบ ำเหน็จเมื่ออำยุ 55 ปี = 64,800 บำท

เมื่ออำยุ 60 ปี รับบ ำนำญลดลง=3,185 บ/เดือน

แฝด ก เข้ำระบบประกันสังคม เมื่ออำยุ 35 ปี 

(ก่อนแก้กฎหมำยขยำยอำยุ)  ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

ตัวอย่ำง
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แนวทำงท่ี 4 ตัวอย่ำง

เกษียณท่ีอำยุ 60 ปี

(ส่งเงินสมทบ 23 ปี)

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 60 ปี 

= 4,800 บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ไม่มีสิทธิเลือกรับบ ำเหน็จ

แฝด ข เข้ำระบบประกันสังคม เมื่ออำยุ 37 ปี 

(หลังแก้กฎหมำยขยำยอำยุ) ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

ตัวอย่ำง
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แนวทำงท่ี 4 สรุป

• แฝดสองคน อำยุเท่ำกัน ท ำงำนรำยได้เท่ำกัน แต่แฝด ก เข้ำระบบประกันสังคมก่อน 
แฝด ข

• แฝด ก รับบ ำนำญได้ต้ังแต่อำยุ 55 ปี แต่แฝด ข รับบ ำนำญได้ต้ังแต่อำยุ 60 ปี
• กรณีเลือกเกษียณ 60 ทั้งคู่ แฝด ก จะเลือกรับบ ำเหน็จได้ แต่แฝด ข จะเลือกรับ

บ ำเหน็จไม่ได้
• เกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อระบบ และยำกต่อกำรบริหำรจัดกำร 
• ยังไม่พบประเทศอื่นใช้แนวทำงที ่4

ประเทศส่วนใหญ่ขยายอายุการเกิดสิทธิโดยบังคับล่วงหนา้ และไม่มีการชดเชย แต่
สปส.เสนอการชดเชย ช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามแนวทางที่ 2 และ 3



สรุป ทางเลือกขยายอายุรับบ านาญขั้นต ่า

แนวทางท่ี อายุรับบ านาญขั้นต่ า การชดเชยผู้เกษียณก่อนอายุ
รับบ านาญช่วงเปลี่ยนผ่าน

อ่ืน ๆ

1 55 ปี คงเดิม - -

2 60 ปี ใน 10 ปี ชดเชยเป็นบ ำนำญล่วงหน้ำ
ตำมระยะเวลำรอคอย

ไม่ลดบ ำนำญ

3 60 ปี ใน 10 ปี ชดเชยเป็นอัตรำส่วนเงินออม
ในบัญชี

ลดบ ำนำญตำมอัตรำส่วน 
ที่รับเงินชดเชย

4 60 ปี เฉพำะ
ผู้ประกันตนใหม่

ผู้ประกันตนเดิมที่เลอืก
เกษียณ 60 ปี รับบ ำเหน็จ
ก่อนเกษียณได้
แต่บ ำนำญลดลง

45
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ประเด็นท่ี 2 กำรประกันสุขภำพต่อเน่ืองแก่ผู้รับบ ำนำญ

 ผู้รับบ ำนำญสำมำรถเลือกรับกำรประกนัสุขภำพต่อเนื่องหลัง
ออกจำกกำรเป็นผู้ประกนัตนได้

 โดยให้ส ำนักงำนประกันสังคมหักบ ำนำญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ย
ประกันสุขภำพ
 เช่น หำกเบี้ยประกันเดือนละ 500 บำท บ ำนำญ 3,000 บำท จะถูกลดบ ำนำญเหลือ 

2,500 บำท และได้รับกำรประกันสขุภำพโดยไม่ต้องส่งเงนิสมทบ
 สำมำรถช่วยเหลือผู้มีบ ำนำญน้อย เช่น เบี้ยประกันไม่เกิน 30% ของบ ำนำญ กรณีรับ

บ ำนำญ 1,000 บำท จึงคิดเบี้ยประกนัเพียง 300 บำท เหลือบ ำนำญ 700 บำท

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรประกันกรณีทุพพลภำพ และเสียชีวิต 
ประกอบกับกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม
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ประเด็นท่ี 2 กำรประกันสุขภำพต่อเน่ืองแก่ผู้รับบ ำนำญ

รับบ ำนำญเต็ม รับบ ำนำญและประกนัสขุภำพ

บ ำนำญ ประกนัสขุภำพ
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ประเด็นท่ี 3 ปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ

จาก ค่าจ้าง 60 เดือน
สุดท้าย (5 ป)ี

เป็น ค่าจ้างตลอดระยะเวลา
ท่ีส่งเงินสมทบ และมีการปรับ
มูลค่าของค่าจ้างแต่ละเดือนให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย
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สูตรเดิม เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
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สูตรเดิม ม. 39
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สูตรใหม่ เฉลี่ยตลอดอำยุกำรท ำงำนและปรับมูลค่ำ

คำ่จ้ำง
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สูตรใหม่ ม. 39

คำ่จ้ำง
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กำรค ำนวณสูตรใหม่

วิธีกำรปรับมูลค่ำของค่ำจ้ำงแต่ละเดือนให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันก่อนน ำมำเฉลี่ย

• น ำเงินในแต่ละเดือนคูณดัชนีปรับมูลค่ำท่ีส ำนักงำนประกันสังคมประกำศ

• ผลคูณต้องไม่เกินเพดำนค่ำจ้ำง ณ เดือนน้ัน (15,000 บำททุกปีถึงปี 2560)

• เช่น ณ ปี 2561 ดัชนีส ำหรับเงินเดือนเมื่อปี 2550 คือ 2.20 ให้น ำเงินเดือนใน
แต่ละเดือนในปีน้ันคูณ 2.20 แต่ถ้ำคูณแล้วได้ผลลัพธ์เกิน 15,000 บำทให้ใช้ 
15,000 บำทเป็นค่ำจ้ำงปรับมูลค่ำแทน
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สูตรใหม่ สรุป

พ.ศ. อำยุ คำ่จ้ำง ดชันีปรับมลูคำ่ คำ่จ้ำงที่ใช้ค ำนวณ
2542 37 7,000 2.440 15,000
2543 38 7,350 2.329 15,000
2544 39 7,718 2.279 15,000
2545 40 8,103 2.199 15,000
2546 41 8,509 2.103 15,000
2547 42 8,934 1.964 15,000
2548 43 9,381 1.912 15,000
2549 44 9,850 1.723 15,000
2550 45 10,342 1.723 15,000
2551 46 10,859 1.625 15,000
2552 47 11,402 1.535 15,000
2553 48 11,972 1.408 15,000
2554 49 12,571 1.300 15,000
2555 50 13,200 1.211 15,000
2556 51 13,860 1.119 15,000
2557 52 14,552 1.069 15,000
2558 53 15,280 1.048 15,000
2559 54 16,044 1.004 15,000
2560 55 16,846 1.000 15,000

เงินเดอืนเร่ิมต้น 7,000
เงินเดอืนเพิ่มปีละ 5%

เดอืนส่งเงินสมทบ
บ ำนำญ 228
อตัรำบ ำนำญ 26%

ฐำนค ำนวณบ ำนำญ
เดมิ 14,682
บ ำนำญเดมิ 3,817

ฐำนค ำนวณบ ำนำญ
ใหม่ 15,000
บ ำนำญที่คำดวำ่จะ
ได้รับ 3,900
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สูตรใหม่ สรุป
พ.ศ. อำยุ คำ่จ้ำง ดชันีปรับมลูคำ่ คำ่จ้ำงที่ใช้ค ำนวณ

2542 37 4,000 2.440 9,758
2543 38 4,200 2.329 9,784
2544 39 4,410 2.279 10,050
2545 40 4,631 2.199 10,183
2546 41 4,862 2.103 10,225
2547 42 5,105 1.964 10,025
2548 43 5,360 1.912 10,248
2549 44 5,628 1.723 9,698
2550 45 5,910 1.723 10,183
2551 46 6,205 1.625 10,087
2552 47 6,516 1.535 10,000
2553 48 6,841 1.408 9,632
2554 49 7,183 1.300 9,340
2555 50 7,543 1.211 9,135
2556 51 4,800 1.119 5,371
2557 52 4,800 1.069 5,133
2558 53 4,800 1.048 5,029
2559 54 4,800 1.004 4,820
2560 55 4,800 1.000 4,800

เงินเดอืนเร่ิมต้น 4,000
เงินเดอืนเพิ่มปีละ 5%

เดอืนส่งเงินสมทบ
บ ำนำญ 228
อตัรำบ ำนำญ 26%

ฐำนค ำนวณบ ำนำญ
เดมิ 4,800
บ ำนำญเดมิ 1,248

ฐำนค ำนวณบ ำนำญ
ใหม่ 8,605
บ ำนำญที่คำดวำ่จะ
ได้รับ 2,237
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ตัวอย่ำง

สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำท่ีส่งเงินสมทบ)

• นำย C และนำย D เริ่มท ำงำนในบริษัทเดียวกัน ปี 2542 เมื่ออำยุ 35 ปี 
• เงินเดือนเริ่มต้น 4,000 บำทเท่ำกัน
• ต่อมำเงินเพิ่มขึ้นปีละ 5% ทุกปีเท่ำ ๆ กัน
• มีสิทธิรับบ ำนำญในปี 2562 เมื่ออำยุครบ 55 ปี
• แต่นำย C อยู่กับบริษัทจนเกษียน ส่วนนำย D ลำออกเมื่ออำยุ 50 หลังจำก

น้ันสมัครมำตรำ 39 ต่ออีก 5 ปี
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สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำท่ีส่งเงินสมทบ)

ตัวอย่ำง

นำย C บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่
ระยะเวลำส่งเงิน

สมทบ
252 เดือน (21 ปี) 252 เดือน (21 ปี)

อัตรำบ ำนำญ 29% 29%
ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 9,649 บำท 10,706 บำท*

บ ำนำญ 2,798 บำทตอ่เดือน 3,105 บำทตอ่เดือน

นำย C เป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 ตลอดกำรเป็นลูกจ้ำง 
เงินเดือนเริ่มต้นปี 2542 4,000 บำท และเพิ่มปีละ 5%
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สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำท่ีส่งเงินสมทบ)

ตัวอย่ำง

นำย D บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่

ระยะเวลำส่งเงิน
สมทบ

252 เดือน (21 ปี) 252 เดือน (21 ปี)

อัตรำบ ำนำญ 29% 29%
ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 4,800 บำท 9,733 บำท*

บ ำนำญ 1,392 บำทตอ่เดือน 2,823 บำทตอ่เดือน

นำย D เคยเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 
เงินเดือนเริ่มต้นปี 2542 4,000 บำท และเพิ่มปีละ 5% แต่ 
5 ปีก่อนเกษียณเป็นผปต.มำตรำ 39
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สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำท่ีส่งเงินสมทบ)

สรุป
• ท้ังสองคนท ำงำนบริษัทเดียวกันเงินเดือน 16 ปีแรกเท่ำกัน
• นำย C ท ำงำนต่ออีก 5 ปี ส่วนนำย D ส่งต่อมำตรำ 39 ในช่วง 5 ปี

สุดท้ำย
• สูตรเดิมนำย C ได้บ ำนำญ 2,798 บำท แต่นำย D ได้บ ำนำญ 1,392

บำท ต่ำงกันถึงเท่ำตัว
• สูตรใหม่นำย C ได้บ ำนำญ 3,105 บำท ส่วนนำย D ได้บ ำนำญ 

2,823 บำท ต่ำงกันเพียงเล็กน้อย
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ประเด็นท่ี 3 ปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ

สูตรใหม่ บ านาญเพิ่มข้ึน
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