
ปฏิรูประบบบ ำนำญกองทุนประกันสังคม 

สังคมไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยจ ำนวนประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จ ำนวนประชำกรในวัยท ำงำนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรลดลงของประชำกร
วัยแรงงำนนั้น ก่อให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในระยะยำวได้   

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ระดับปานกลาง คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
มากขึ้น สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น  

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังคงสามารถท างานได้นานขึ้น การขยายอายุเกษียณเป็นการใช้
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจว่าตนเองยังสามารถ
ท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ เป็นการสร้างก าลังใจ และยังเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
อีกทางหนึ่งด้วย 

ปัจจุบัน กว่า 94% ของประเทศทั่วโลกก าหนดอายุรับบ านาญขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 60 ปี ส่วนประเทศ
สมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD   ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
ได้ก าหนดอายุเกษียณอยู่ระหว่าง 60 – 67 ปี ซึ่งความแตกต่างของอายุเกษียณระหว่างประเทศสมาชิก
มีแนวโน้มลดลง การปรับเพิ่มอายุเกษียณของประเทศเหล่านี้มักท าแบบค่อยเป็นค่อยไป  

ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย อายุเกษียณอยู่ในช่วงอายุ 55-60 ปี 
ทั้งนี้ภาคเอกชนในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดอายุเกษียณไว้ชัดเจนแบบภาครัฐ การก าหนดอายุ
เกษียณในภาคเอกชนเป็นข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของแต่ละกิจการ โดยนายจ้างอาจ
ก าหนดอายุเกษียณมากหรือน้อยกว่า 60 ปีก็ได้  

ดังนั้น การปรับนโยบายของประเทศด้านโครงสร้างประชากรจึงเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วน ปัจจุบัน
ภาคเอกชนไทยหลายแห่งได้เริ่มมีการปรับข้อตกลงการจ้างงานโดยปรับอายุเกษียณจากอายุ 55 ปีเป็นอายุ 60 ปี 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมก าลังแรงงานของประเทศ ที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ช่วยลดภาระของแรงงานวัยท างานที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ขาดรายได้ และช่วยเพ่ิมรายได้รวม
ของประเทศสูงขึ้นตามแผน Thailand 4.0  
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นอกจากนี้ เมื่อประชากรมีอายุยืนขึ้น จ าเป็นต้องมีเงินส ารองเตรียมไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้น เพ่ือให้
เพียงพอต่อการด ารงชีพหลังเกษียณ รวมถึงการดูแลสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ท าให้เงินบ านาญที่เพียงพอ
มีความส าคัญมาก ตลอดจนประชาชนจ าเป็นต้องมีการออมเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับอายุเฉลี่ยที่ยาวขึ้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อให้มีเงินบ านาญเพียงพอต่อการด ารงชีวิตหลังเกษียณ ได้แก่ จ ำนวนปี
กำรท ำงำน  ฐำนค่ำจ้ำง  และอัตรำเงินสมทบ  ซึ่ง 2 ปัจจัยแรกจะมีผลโดยตรงต่อการค านวณเงินบ านาญรายเดือน
ของลูกจ้าง  ส่วนอัตราเงินสมทบจะมีผลต่อการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในอนาคต 

ตามข้อก าหนดของกฎหมายประกันสังคมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ดังนี้ คือ มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสภาพการ
เป็นผู้ประกันตน และส่งเงินสมทบไม่ต่ ากว่า 180 เดือน (15 ปี)  

ส าหรับอัตราบ านาญขั้นต่ าที่จะได้รับ คิดเป็น  20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และอัตรา
บ านาญเพ่ิมเติมขึ้นอีก 1.5 % ต่อ 1 ปี ที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี  เช่น ส่งเงินสมทบ 17 ปี จะได้รับบ านาญ
เพ่ิมอีก  3% จากอัตราขั้นต่ า 20% รวมเป็น  23 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่วนกรณีส่งเงินสมทบ
ไม่ครบ 15 ปี ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสะสมชราภาพคืนพร้อมดอกผล 

เนื่องจากการจัดเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพเริ่มด าเนินการใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ดังนั้น
ในช่วงระยะปี 2542 – 2556 ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุยังไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ เนื่องจากระยะเวลา
การจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี ตามที่กฎหมายก าหนด จึงได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็น
เงินบ าเหน็จตามจ านวนเงินสมทบท่ีจ่ายเข้ากองทุนพร้อมดอกผล  

ส านักงานประกันสังคม เริ่มด าเนินการจ่ายเงินบ านาญครั้งแรกในปี 2557 จ านวนเงินบ านาญที่
ผู้ประกันตนได้รับในช่วงแรกอยู่ระหว่าง 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน เนื่องจากมีระยะเวลาการออมเงิน
ได้เพียงขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี ได้สิทธิรับบ านาญ แต่ยังคงท างานต่อ 
จะมีจ านวนปีการท างานเพ่ือน าส่งเงินสมทบได้มากขึ้น ส่งผลให้จ านวนปีการส่งเงินสมทบซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญ
ในการค านวณเงินบ านาญเพ่ิมข้ึน และเงินบ านาญที่จะได้รับก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย 

กำรขยำยอำยุกำรท ำงำนจำก 55 ปี เป็น 60 ปี  เพื่อสิทธิในกำรรับบ ำนำญอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะท ำให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลำท ำงำนนำนขึ้น มีระยะเวลำออมเงินมำกขึ้น ส่งผลให้
เมื่อเกษียณอำยุออกจำกงำนย่อมมีสิทธิได้รับเงินบ ำนำญสูงขึ้น 

 อีกทั้งเป็นกำรขยำยโอกำสกำรท ำงำนส ำหรับผู้สูงอำยุ และเป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรจ้ำงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้ประกันตนที่สูงอำยุสำมำรถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นกำรบรรเทำปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนของไทยได้ทำงหนึ่ง  
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 ข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม ได้มีการศึกษาโดยนักวิชาการ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประกันสังคม โดยจะต้อง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อก าหนดของกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้รับบ านาญในอนาคต โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 

1. กำรขยำยอำยกุำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญชรำภำพ  มีแนวทางในการพิจารณา 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทำงที่ 1 คงอำยุกำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญชรำภำพไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์เงิน
บ ำนำญแบบเดิม (ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดอายุเกิดสิทธิในการรับบ านาญชราภาพไว้ที่ 
55 ปี แต่ไม่ได้ก าหนดอายุเกษียณไว้ หากลูกจ้างที่อายุมากกว่า 55 ปี ยังคงท างานต่อ สามารถส่งเงินสมทบ
ต่อไปได ้ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาการส่งเงินสมทบเพ่ิมมากข้ึน มีสิทธิได้รับเงินบ านาญในอัตราที่สูงขึ้น ตามเงื่อนไข
กฎหมาย 

ปัจจุบันคือ หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้รับบ านาญในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 
หากระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะได้รับบ านาญเพ่ิมข้ึน 1.5% ต่อปี 

เงินบ านาญ = [20% + (1.5% x จ านวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน)] x ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 

ตัวอย่ำง กรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ยเท่ากับ 15,000 บาท เงินบ านาญ
ที่จะได้รับต่อเดือนตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ ดังนี้  

 
นาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยค านวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปี และ

มีเงินออมชราภาพสะสม 190,000 บาท  

กำรค ำนวณเงินบ ำนำญ 
 นาย A มีสิทธิได้รับเงินบ านาญตั้งแต่อายุ 55 ปี มูลค่าของเงินบ านาญที่นาย A จะได้รับ 

= [20% + (1.5% x จ านวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 15 ปี)] x ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
= [20% + (1.5% x 2)] x 15,000 
= 23% x 15,000 
= 3,450 บาทต่อเดือน 

ถ้านาย A ตัดสินใจท างานต่อจนถึงอายุ 57 ปี จะท าให้ระยะเวลาส่งเงินสมทบเพ่ิมขึ้นเป็น  19 ปี และ
ได้รับเงินบ านาญในอัตรา 26 % ของค่าจ้างเฉลี่ย จะได้บ านาญเป็นเงินจ านวน 3,900 บาทต่อเดือน 

ระยะเวลา
ทีส่ง่เงินสมทบ

อัตราเงินบ านาญ
จ านวนเงินบ านาญ

(บาท/เดือน)
15 20.0% 3,000
20 27.5% 4,125
25 35.0% 5,250
30 42.5% 6,375
35 50.0% 7,500
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แนวทำงที่ 2 ขยำยอำยุกำรมีสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำน
หำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบ ำนำญใหม่ได้ ค ำนวณจำกบ ำนำญที่ควรได้  

ประเทศพัฒนาแล้ว หลาย ๆ ประเทศได้มีการปรับเพ่ิมอายุขั้นต่ าที่เริ่มมีสิทธิรับบ านาญ โดยมีการประกาศ
ล่วงหน้า และทยอยปรับอายุเพ่ิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนน้อยที่สุด การขยายอายุ
การเกิดสิทธิอาจใช้วิธีการก าหนดด้วย ปี พ.ศ. เกิดของผู้ประกันตน เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนต่อตัวบุคคลและ
ลดความสับสนที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงอาจก าหนดสิทธิประโยชน์พิเศษช่วงเปลี่ยนผ่านให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

ในแนวทางการเพ่ิมอายุรับบ านาญขั้นต่ าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ ทางส านักงานประกันสังคมจะ
ประกาศการทยอยการปรับเพิ่มอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญไว้ล่วงหน้า  

หากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบ านาญต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยอายุยังไม่ถึงอายุที่ก าหนดรับ
บ านาญตามที่ส านักงานประกันสังคมประกาศ ท าให้เกิดช่วงเวลาที่ต้องรอรับบ านาญ ไม่สามารถรับเงินบ านาญ 
ณ วันที่เกษียณ กรณีเช่นนี้ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชดเชยระหว่างที่ไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ 
(อายุรับบ านาญขั้นต่ าใหม่ - อายุ ณ วันที่ขอรับสิทธิ) แต่ไม่เกินระยะเวลาชดเชยที่ก าหนด และจะรับบ านาญได้
ตามเงื่อนไขเมื่อมีอายุการเกิดสิทธิครบตามที่ส านักงานได้ประกาศไว้ เช่น 

ตัวอย่ำงตำรำงก ำหนด อำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ และบ ำเหน็จชดเชยสูงสุด  
(หำกก ำหนดขยำยอำยุรับบ ำนำญเริ่มในปี 2561) พ.ศ.เกิด อำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ ปีท่ีเกิดสิทธิ บ ำเหน็จชดเชยสูงสุด 

2505 ห รื อ ก่ อ น
หน้า 

55 ปี ก่อนปี 2561 - 
2506 56 ปี 2562 ไม่เกิน 10 เดือน 
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 - 

ส าหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นไป จะสามารถรับเงินบ านาญที่อายุรับบ านาญขั้นต่ าคือ 60 ปี 
และไม่มีสิทธิประโยชน์ได้รับบ าเหน็จชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

ตัวอย่ำง  ส านักงานประกันสังคมประกาศอายุรับบ านาญขั้นต่ า 57 ปี ส าหรับผู้ประกันตนที่เกิด
ปี พ.ศ. 2507 นาย A เกิด พ.ศ. 2507 ส่งเงินสมทบมาแล้ว 204 เดือน แต่ไม่สามารถท างานถึงอายุ 57 ปีได้ 
เนื่องจากบริษัทให้ออกจากงานเมื่ออายุ 55 ปี  

นาย A จะได้บ าเหน็จชดเชยเท่ากับบ านาญ 20 เดือน (อายุรับบ านาญขั้นต่ า 57 ปี ออกจากงานอายุ 55 ปี 
ระยะเวลาที่ไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ 24 เดือน แต่ระยะเวลาชดเชยสูงสุดแค่ 20 เท่าของบ านาญ 1 เดือน 
(20 เดือน))  

หรือกรณีที่บริษัทให้นาย A ออกจากงานเมื่ออายุ 56 ปี นาย A จะได้รับบ าเหน็จชดเชย 12 เดือน 
(อายุรับบ านาญขั้นต่ า 57 ปี ออกจากงานอายุ 56 ปี ระยะเวลาที่ไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ 12 เดือน ซึ่งไม่เกิน
ระยะเวลาชดเชยสูงสุดแค่ 20 เท่าของบ านาญ 1 เดือน (20 เดือน)) 

เมื่อนาย A อายุครบ 57 ปี นาย A จะได้รับเงินบ านาญต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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นาย A เกิดในปี พ.ศ. 2507 และได้รับผลกระทบจากการขยายอายุผู้มีสิทธิรับบ านาญ ให้มีสิทธิรับ
บ านาญเมื่ออายุ 57 ปีขึ้นไป โดยนาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยค านวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี 
เมื่ออายุครบ 55 ปี และมีเงินออมชราภาพสะสม 190,000 บาท  

กำรค ำนวณเงินบ ำนำญ 
 นาย A จะได้รับบ าเหน็จชดเชยเป็นร้อยละของเงินบ านาญระหว่างรอรับเงินบ านาญเป็นเวลา 2 ปี

และเงินบ านาญ ค านวณได้ดังนี้  
 บ าเหน็จชดเชยเมื่ออายุ 55 ปี    = 3,450 บาท x 20 เดือน = 69,000 บาท 
บ านาญที่จะได้รับเมื่ออายุ 57 ปี = 3,450 บาทต่อเดือน 

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย   

ข้อดี ข้อเสีย 
การขยายอายุรับบ านาญจะท าได้เร็ว ภายใน 10 ปี
อายุรับบ านาญขั้นต่ าสอดคล้องกับนโยบายแรงงาน
และโครงสร้างประชากร 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจ าเป็นต้องได้รับการตอบ
รับที่สอดคล้องจากตลาดแรงงานที่พร้อมจ้างงาน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภายใน 10 ปี 

การขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าอย่างเป็นขั้นบันได
ครั้งละ 1 ปี ท าให้โครงสร้างแรงงาน รวมถึงการจ้าง
งานของสถานประกอบการปรับตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปได ้

อาจเริ่มต้นเร็วเกินไปส่งผลตั้งแต่ผู้ที่เกิดหลังพ.ศ. 
2506 ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 54 ถึง 55 ปี ท าให้ต้องมี
นโยบายการชดเชย 

การให้บ าเหน็จชดเชยในช่วงเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ท าให้ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย 

ผู้ประกันตนอาจมีแรงจูงใจต้องการบ าเหน็จท าให้
เลือกเกษียณอายุก่อนถึงอายุรับบ านาญขั้นต่ า ท าให้
นโยบายแรงงานไม่ประสบความส าเร็จ  

การขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าภาคบังคับ เป็น
หลักการสากลที่ใช้อย่างประสบความส าเร็จทั่วโลก 
และระยะเวลาการออมที่นานขึ้นจะช่วยลดจ านวน
เงินที่ต้องออมในแต่ละเดือน 

สังคมไทยอาจมองว่าเป็นการรอนสิทธิ เนื่องจากมี
การ เปลี่ ย น เงื่อน ไขอายุ รั บบ าน าญ ขั้ น ต่ ากั บ
ผู้ประกันตนเดิม อย่างไรก็ตามหลายประเทศได้ปรับ
เพ่ิมอายุรับบ านาญภาคบังคับโดยไม่มีการชดเชยได้
อย่างราบรื่น 

ประชาชนจะได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้นจากการออมนาน
ขึ้น 

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและหางานใหม่ท าไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ 
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แนวทำงที่ 3 ขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำก
ไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรับบ ำนำญใหม่ได้ ค ำนวณจำกเงินออมในบัญชี 

เช่นเดียวกับแนวทางที่  2 การเพ่ิมอายุรับบ านาญขั้นต่ าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้  ทางส านักงาน
ประกันสังคมจะประกาศการทยอยการปรับเพ่ิมอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญไว้ล่วงหน้า  
 หากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบ านาญต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยอายุยังไม่ถึงอายุที่ก าหนด
รับบ านาญตามที่ส านักงานประกันสังคมประกาศ สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จก่อนครบอายุรับ
บ านาญได้ส่วนหนึ่ง (ไม่เกินร้อยละ 30) โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญเพ่ือเป็นต้นทุนในการจ่าย
บ าเหน็จ 

ตัวอย่ำงตำรำงก ำหนด อำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ และบ ำเหน็จชดเชยสูงสุด  
(หำกก ำหนดขยำยอำยุรับบ ำนำญเริ่มในปี 2561) พ.ศ.เกิด อำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ ปีท่ีเกิดสิทธิ บ ำเหน็จ ลดบ ำนำญ 

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 
และกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม 

ตัวอย่ำง นาย A เกิดในปี พ.ศ. 2507 และได้รับผลกระทบจากการขยายอายุผู้มีสิทธิรับบ านาญ ให้มีสิทธิ
รับบ านาญเมื่ออายุ 57 ปีขึ้นไป โดยนาย A มีค่าจ้างเฉลี่ยค านวณได้ 15,000 บาท มีระยะเวลาส่งเงินสมทบ 17 ปี 
เมื่ออายุครบ 55 ปี และมีเงินออมชราภาพสะสม 200,000 บาท  

กำรค ำนวณเงินบ ำนำญ 

 นาย A สามารถขอรับบ าเหน็จก่อนเกษียณไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินสมทบกรณีชราภาพสะสม แต่เงิน
บ านาญจะลดลงร้อยละ 3 
 บ าเหน็จเมื่ออายุ 55 ปี = 15% x 200,000 บาท = 30,000 บาท 

บ านาญที่จะได้รับเมื่ออายุ 57 ปี    = 97% x 3,450 บาท = 3,347 บาทต่อเดือน 
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย   

ข้อดี ข้อเสีย 
การขยายอายุรับบ านาญจะท าได้เร็ว ภายใน 10 ปี
อายุรับบ านาญขั้นต่ าสอดคล้องกับนโยบายแรงงาน
และโครงสร้างประชากร 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจ าเป็นต้องได้รับการตอบ
รับที่สอดคล้องจากตลาดแรงงานที่พร้อมจ้างงาน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภายใน 10 ปี 

ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าอย่างเป็นขั้นบันไดครั้งละ 
1 ปี ท าให้โครงสร้างแรงงาน รวมถึงการจ้างงานของ
สถานประกอบการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ 

อาจเริ่มต้นเร็วเกินไปส่งผลตั้งแต่ผู้ที่เกิดหลังพ.ศ. 
2506 ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 54 ถึง 55 ปี ท าให้ต้องมี
นโยบายการชดเชย 
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การขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าภาคบังคับ เป็น
หลักการสากลที่ใช้อย่างประสบความส าเร็จทั่วโลก 
และระยะเวลาการออมที่นานขึ้นจะช่วยลดจ านวน
เงินที่ต้องออมในแต่ละเดือน 

สังคมไทยอาจมองว่าเป็นการรอนสิทธิเนื่องจากมี
การ เปลี่ ย น เงื่อน ไขอายุ รั บบ าน าญ ขั้ น ต่ ากั บ
ผู้ประกันตนเดิม 

ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบ านาญโดยสมัครใจมี
สิทธิได้รับบ าเหน็จส่วนหนึ่ง 

บ าเหน็จมีมูลค่าน้อย และการลดบ านาญผู้สูงอายุ
สร้างความเสี่ยงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ เมื่อ
ผู้สูงอายุได้รับบ านาญลดลง อัตราความยากจนของ
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน 

 สร้างช่องโหว่ให้ระบบ ผู้ที่สุขภาพไม่ดีจะเลือกรับ
บ าเหน็จ 

 ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและหางานใหม่ท าไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ 

แนวทำงที่ 4 ขยำยอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ ส ำหรับผู้ประกันตนเดิมสำมำรถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอำยุรับบ ำนำญ แต่เมื่อครบอำยุเกิดสิทธิรับบ ำนำญจะ
ได้รับบ ำนำญในจ ำนวนที่ลดลง 

1. ก าหนดให้ผู้ประกันตนใหม่ (เข้าสู่ระบบประกันสังคมหลังการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม
ประกาศใช้) มีอายุรับบ านาญขั้นต่ า 60 ปี 

2. ผู้ประกันตนเดิม (อยู่ในระบบประกันสังคมก่อนการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมประกาศใช้) 
ยังสามารถเลือกรับบ านาญได้เมื่ออายุ ไม่ต่ ากว่า 55 ปี  

3. ผู้ประกันตนเดิมที่มีสิทธิรับบ านาญสามารถแจ้งความจ านงขอขยายอายุรับบ านาญมากกว่า 55 ปี 
โดยจะได้รับบ านาญเพ่ิมปีละร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อ 1 ปีที่ส่งเงินสมทบเพ่ิมเติม 

4. เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนเดิมรับบ านาญทีอ่ายุมากกว่า 55 ปี จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
สามารถเลือกรับบ าเหน็จได้ส่วนหนึ่งตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ (ไม่เกินร้อยละ 30) โดยยอม

ให้ส านักงานประกันสังคมหักเงินบ านาญที่ได้รับทุกเดือน 
หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกันรำยได้ที่เพียงพอของผู้สูงอำยุระยะยำว 
และกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม 
ข้อดีข้อเสีย 

ข้อดี ข้อเสีย 
ไม่ลิดรอนสิทธิผู้ประกันตนเดิม  บังคับเฉพาะ
ผู้ประกันตนใหม่ 

- การขยายอายุรับบ านาญจะท าได้ช้า กว่าผู้ประกันตน
ใหมจ่ะอายุครบ 60 ปี ต้องใช้เวลาเกือบ 40 ปี  
- ในสังคมผู้สูงอายุ ประชาชนมีอายุยืนขึ้น ต้องใช้เงิน
ยามเกษียณมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้มีรายได้ยามเกษียณ
ที่ เพียงพอจ าเป็นต้องออมมากขึ้น  หากไม่ขยาย
ระยะเวลาการออมเงิน ต้องแลกด้วยการเพ่ิมจ านวน
เงินออมต่อเดือนแทน กล่าวคือจะต้องมีการปรับเพ่ิม
อัตราเงินสมทบในอนาคตอันใกล้ 

ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบ านาญโดยสมัครใจ
มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพต่อเนื่อง 

ผู้ที่รับบ านาญเมื่ออายุ 55 ปีจะไม่ได้รับสิทธิประกัน 
สุขภาพต่อเนื่อง เกิดความไม่เสมอภาคของระบบ
ประกันสังคม 
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ผู้ประกันตนเดิมที่ขยายอายุรับบ านาญโดยสมัครใจ
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จส่วนหนึ่ง 

บ าเหน็จมีมูลค่าน้อย และการลดบ านาญผู้สูงอายุสร้าง
ความเสี่ยงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุ
ได้รับบ านาญลดลง อัตราความยากจนของผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมข้ึน หากรับบ าเหน็จผู้ที่อายุยืนจะเสียประโยชน์ 

เป็นแนวคิดใหม่ไม่มีบทเรียนจากประเทศอ่ืน ไม่มีบทเรียนในการด าเนินการที่ประสบความส าเร็จที่
เป็นสากล ท าให้การด าเนินการมีความเสี่ยงสูง 

 อาจสร้างผลที่ไม่ต้องการ: คนสองคนที่มีอายุเท่ากัน
และระยะเวลาส่งเงินสมทบเท่ากันจะมีอายุรับบ านาญ
ต่างกันและวิธีค านวณสิทธิประโยขน์ต่างกัน 

 ระบบขาดความคงเส้นคงวา: คนที่มีอายุรับบ านาญต่ า
กว่ามีสิทธิเลือกสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม แต่ที่จริงแล้วผู้
ที่ รับบ านาญที่อายุมากกว่าควรเป็นผู้ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติม 

 สร้างช่องโหว่ให้ระบบ ผู้ที่สุขภาพไม่ดีจะเลือกรับ
บ าเหน็จ 

 ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและหางานใหม่ท าไม่ได้อาจ
ได้รับผลกระทบ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้รับบ านาญชราภาพได้รับบ านาญอย่างน้อย 10 ปี การท างานเพ่ือท าให้
ระยะเวลาน าส่งเงินสมทบเพ่ิมขึ้นจะท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า การเลือกรับแนวทางการชดเชย ดังนั้น
นักวิชำกำรแนะน ำว่ำ หำกผู้ประกันตนสำมำรถเลือกท ำงำนส่งเงินสมทบต่อได้ จะท ำให้รำยได้ระยะยำวหลัง
เกษียณสูงข้ึน  

 

2. เพิ่มสิทธิประโยชน์กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ ำนำญ 

ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอม
ให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรประกันกรณีทุพพลภำพ และเสียชีวิต 
ประกอบกับกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม 

3. กำรปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญชรำภำพ 

ที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมค านวณค่าจ้างเฉลี่ยจาก ค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย (5 ปี) เพ่ือน าค่าจ้าง
ดังกล่าวไปคูณกับอัตราบ านาญชราภาพ ผลลัพธ์คือบ านาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 
(ปัจจุบันเพดานค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบก าหนดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท)  

ตัวอย่างเงินบ านาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับที่ค่าจ้างเฉลี่ย 10,000 บาท และ 15,000 บาท ตามระยะเวลาการส่ง
เงินสมทบ 

ปีท่ีส่ง อัตรำบ ำนำญ บ ำนำญ (บำทต่อเดือน) 
เงินสมทบ ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 10,000 บำท ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

15 20% 2,000  3,000  
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20 27.5% 2,750  4,125  
25 35.0% 3,500  5,250  
30 42.5% 4,250  6,375  
35 50.0% 5,000  7,500  
40 57.5% 5,750  8,625  

การค านวณค่าจ้างเฉลี่ยแบบ 60 เดือนสุดท้าย แม้ว่าจะสะดวกต่อการด าเนินงาน แต่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ยุติธรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างของผู้ประกันตนที่แตกต่างกัน บางรายมีค่าจ้างสูงขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น ในทางกลับกันบางรายมีค่าจ้างลดลงเมื่อใกล้เกษียณ รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ใช้ฐานค่าจ้างเพียง 
4,800 บาทในการค านวณเงินสมทบ ดังนั้น การค านวณค่าจ้างเฉลี่ยเพียง 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ จึงท าให้
ผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเสียประโยชน์ ซึ่งจะสร้างความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้ผู้ประกันตนกลุ่ม
ดังกล่าว  

 ส านักงานประกันสังคมโดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้ศึกษาวิธีค านวณ
ค่าจ้างเฉลี่ยใหม่ โดยใช้วิธีค ำนวณจำกค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำที่ส่งเงินสมทบ และมีการปรับมูลค่าของค่าจ้าง 
แต่ละเดือนให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย ยกตัวอย่างเช่น ค่าจ้างเมื่อ 15 ปีที่แล้วอาจเป็นเงินเพียง 
7,000 บาท แต่เมื่อปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วอาจมีค่าสูงถึง 12,000 บาท 

 ซึ่งส านักงานประกันสังคมจะน าค่าจ้างทุกเดือนที่ปรับมูลค่าปัจจุบันแล้วมาค านวณค่ำจ้ำงเฉลี่ยตลอด
อำยุกำรท ำงำน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างที่แตกต่างกัน และจะช่วยให้
ผู้ประกันตนส่วนมากได้บ านาญเพิ่มขึ้น 

ตัวอย่ำง นาย A และนาย B เริ่มท างานในบริษัทเดียวกัน ปี 2542 เมื่ออายุ 35 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 
4,000 บาทเท่ากันต่อมาเงินเพ่ิมขึ้นปีละ 5% ทุกปีเท่า ๆ กัน มีสิทธิรับบ านาญในปี 2562 เมื่ออายุครบ 55 ปี แต่
นาย A อยู่กับบริษัทจนเกษียน ส่วนนาย B ลาออกเมื่ออายุ 50 หลังจากนั้นสมัครมาตรา 39 ต่ออีก 5 ปี 

นำย A บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่ 
ระยะเวลาส่งเงินสมทบ 252 เดือน (21 ปี) 252 เดือน (21 ปี) 
อัตราบ านาญ 29% 29% 
ค่าจ้างเฉลี่ย 9,649 บาท 10,706 บาท* 
บ านาญ 2,798 บาทต่อเดือน  3,105 บาทต่อเดือน 
*ตัวเลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดัชนีปรับมูลค่า 

ดังนั้น นำย A จะได้รับบ ำนำญเพิ่มขึ้น 11% จากการปรับวิธีค านวณค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
เป็นตลอดอายุการท างานที่ปรับเพิ่มมูลค่า 

 
นำย B บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่ 
ระยะเวลาส่งเงินสมทบ 252 เดือน (21 ปี) 252 เดือน (21 ปี) 
อัตราบ านาญ 29% 29% 
ค่าจ้างเฉลี่ย 4,800 บาท 9,733 บาท* 
บ านาญ 1,392 บาทต่อเดือน  2,823 บาทต่อเดือน 
*ตัวเลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดัชนีปรับมูลค่า 
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ดังนั้น นำย B จะได้รับบ ำนำญเพิ่มขึ้น 103% จากการปรับวิธีค านวณค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
เป็นตลอดอายุการท างานที่ปรับเพิ่มมูลค่า 

เห็นได้ว่าทั้งสองคนท างานบริษัทเดียวกันเงินเดือนเท่ากันถึง 15 ปี ต่อมานาย A ท างานต่ออีก 5 ปี 
ส่วนนาย B ส่งต่อมาตรา 39 ในช่วง 5 ปีสุดท้าย สูตรเดิมนาย A ได้บ านาญ 9,649 บาท แต่นาย B ได้บ านาญ 
4,800 บาท ต่างกันถึงเท่าตัว ส่วนสูตรใหม่นาย A ได้บ านาญ 10,706 บาท ส่วนนาย B ได้บ านาญ 9,733 บาท 
ต่างกันเพียงเล็กน้อย 

โดยสรุปการปรับวิธีค านวณค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างานส าหรับค านวณบ านาญ จะท าให้
ผู้ประกันตนได้รับบ านาญในระดับที่เหมาะสมกับเงินสมทบที่ส่งมาตลอดอายุการท างาน สร้างความเป็นธรรม
ให้กับระบบบ านาญ ดังนั้น ผู้ที่มีค่าจ้างลดลงเมื่ออายุมาก รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก โดยน าค่าจ้างที่สูงขณะอายุน้อยมาค านวณปรับเพ่ิมมูลค่า ส่วนผู้ที่มีลักษณะการปรับเพ่ิมเงินเดือน
อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป จะได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

** กำรปรับฐำนค่ำจ้ำง ** 
ส านักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงจ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 รวม 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร โดยน าความเห็นส่วนมากของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 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 


