
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น
การปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคม

เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคม
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โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย)



หัวข้อน ำเสนอ
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 รูปแบบบ ำนำญประกันสังคมปัจจุบัน
 ระบบก ำหนดสิทธิประโยชน์ (Defined Benefits)
 กำรบังคับให้บ ำนำญ

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



รูปแบบการจ่ายเงินบ านาญ

แบบก าหนดประโยชน์ทดแทน แบบบญัชีเฉพาะตวั

 ก าหนดอตัราบ านาญขั้นต ่า
 ค่าจา้งและระยะเวลาการน าส่ง

เงินสมทบจะน ามาใชใ้นการ
ค านวณบ านาญ

 มูลค่าเงินบ านาญท่ีไดรั้บตลอด
ชีวติสูงกวา่เงินสมทบท่ีจ่ายเขา้
กองทุน

 ไม่ก าหนดอตัราบ านาญขั้นต ่า 
 บางประเทศจ่ายเป็นเงินกอ้น

คร้ังเดียว บางประเทศแบ่งจ่าย
เป็นงวดโดยน าเงินสมทบ
สะสมมาค านวณตามระยะเวลา
ท่ีคาดวา่จะมีชีวติอยู่

 มูลค่าเงินบ านาญจะเท่ากบั
มูลค่าเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้
กองทุน

เช่น  ประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพกองทุนประกนัสังคม

เช่น  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
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Defined Benefits
 DB = ก ำหนดสิทธิประโยชน์ตำมสูตร
 บ ำนำญที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ
 ระยะเวลำกำรท ำงำน
 ค่ำจ้ำงเฉลี่ย

 รับประกันสิทธิประโยชน์
 ผู้ประกันไม่ต้องรับควำมเสี่ยงจำกตลำดกำรเงิน
 สำมำรถออกแบบเพื่อสร้ำงกำรกระจำยรำยได้ เพื่อให้ทุกคนมีบ ำนำญที่เพียงพอ

ถึงแม้จะมีรำยได้น้อย

กำรประกันสังคมกรณีชรำภำพ
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เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ
 อำยุ 55 ปีบริบูรณ์
 สิ้นสภำพกำรเป็นผู้ประกันตน 
 ส่งเงินสมทบไม่ต่ ำกว่ำ 180 เดือน (15 ปี)

อัตรำบ ำนำญ
 ขั้นต่ ำ คิดเป็น  20 % ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
 เพิ่มเติม 1.5 % ต่อ 1 ปี ที่ส่งเงินสมทบมำกกว่ำ 15 ปี

จ ำนวนเงินบ ำนำญ
 ช่วงแรกอยู่ระหว่ำง 2,000 - 3,000 บำท/เดือน/คน

 หำกท ำงำนต่อ       จ ำนวนปีส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้น     เงินบ ำนำญเพิ่มขึ้น

กำรประกันสังคมกรณีชรำภำพ



6

Defined Contributions: ส ำหรับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
 DC = ก ำหนดอัตรำเงินสมทบหรืออัตรำกำรออม
 บ ำนำญที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ
 เงินต้น
 ผลตอบแทนกำรลงทุน

 ไม่รับประกันสิทธิประโยชน์
 ผู้ประกันรับควำมเสี่ยงจำกตลำดกำรเงิน ตัวอย่ำงของ Provident Fund ใน

แคนำดำพบว่ำ ผู้เกษียณห่ำงกัน 5 ปีรับบ ำนำญต่ำงกันเท่ำตัวเนื่องจำกผลจำก
ตลำดกำรลงทุนที่แปรผันในช่วงใกล้เกษียณ

 ไม่สำมำรถออกแบบเพื่อสร้ำงกำรกระจำยรำยได้ เป็นระบบที่เป็นขั้นเสริมส ำหรับ
ผู้มีรำยได้ดี ส่วนผู้มีรำยได้น้อยมีก ำลังออมน้อยก็จะได้บ ำนำญน้อย

กำรออมเพิ่มเติม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ



ตวัอยา่ง การค านวณบ านาญ

นำย A เริ่มท ำงำนอำยุ 25 ปี เกษียณอำยุ 60 ปี ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 
มีเงินสะสมในกองทุนชรำภำพ จ ำนวน 825,000 บำท
(อำยุเฉลี่ยของคนอำยุ 60 ปี จะมีชีวิตหลังเกษยีณอีก = 24 ป)ี

บ านาญแบบก าหนดประโยชนท์ดแทน บ านาญแบบบัญชีรายตัว

ได้รับบ ำนำญในอัตรำ 50% 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

หำกต้องเพิ่มมูลค่ำเงินสะสมเพื่อให้ได้รับบ ำนำญ
เดือนละ 7,500 บำทเป็นระยะเวลำ 24 ปี  
ต้องได้ผลตอบแทนจำกกำรน ำเงินสะสมไปลงทุน
ในอัตรำสูงถึง 12%
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ควำมคุ้มค่ำของบ ำนำญ
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ข้อดี
• ใช้เงินได้ตำมใจชอบ
• หำกบริหำรเงินได้ดี อำจท ำผลตอบแทนได้เท่ำกับที่ได้จำกบ ำนำญ

ข้อเสีย
• จ ำนวนเงินจ ำกัด
• กำรเข้ำถึงเงินก้อนได้ ท ำให้สำมำรถน ำไปใช้ง่ำย และเร็วเกินควร
• หำกบริหำรเงินไม่ดี ตัดสินใจลงทุนผิดพลำด หรือตลำดลงทุนให้ผลตอบแทนต่ ำ อำจท ำให้

เงินหมดได้

บ ำเหน็จ
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ข้อดี
• รับประกันรำยได้ทุกเดือน ตลอดชีวิต
• ไม่ต้องน ำเงินไปลงทุนเอง และกองทุน DB รับประกันบ ำนำญโดยไม่ขึ้นอยู่กับตลำดกำร

ลงทุน

ข้อเสีย
• ไม่สำมำรถน ำเงินออมของตนเองไปใช้พร้อมกันได้ทั้งหมด
• ไม่สำมำรถน ำเงินไปลงทุนได้ด้วยตนเอง

บ ำนำญ
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แนวปฏิบัติ
• กองทุนบ ำนำญแบบ DB (กองทุนรวม) บังคับให้รับสิทธิประโยชน์เป็นบ ำนำญ เหมือนกัน

ทั่วโลก
• กองทุน DC (บัญชีรำยบุคคล) อำจให้เลือกรับเงินก้อนได้ แต่ในช่วงหลังได้มีกำรบังคับให้

เปลี่ยนเงินก้อนเป็นบ ำนำญรำยเดือน
 สิงคโปร์บังคับแล้ว 
 มำเลเซียก ำลังศึกษำแนวทำง

• องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศก ำหนดมำตรำฐำนคุ้มครองทำงสังคมด้ำนควำมมั่นคง
ของรำยได้หลังเกษียณ 
 ผู้ท ำงำน 30 ปี ควรได้รับบ ำนำญไม่ควรน้อยกว่ำ 40% ของรำยได้ก่อนเกษียณ
 ไม่ถือว่ำบ ำเหน็จเป็นกำรคุ้มครองทำงสังคม

บ ำนำญกับกำรประกันสังคม
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ท ำไมต้องบังคับ
• ธรรมชำติของมนุษย์อยำกได้สิ่งที่จับต้องได้ทันที โดยไม่ค่อยค ำนึงถึงผลระยะยำว
 มำเลเซีย พบว่ำ ผู้รับเงินก้อนมำกกว่ำ 50% น ำเงินไปใช้หมดภำยใน 5 ปี ประสบ

ปัญหำผู้สูงอำยุยำกจนขำดรำยได้ รัฐต้องหำทำงแก้ไข
• รัฐต้องบังคับให้ประชำชนท ำในสิ่งที่ไม่อยำกท ำ เพื่อผลที่ดีต่อประชำชนเอง
 สวมหมวกกันน็อก และคำดเข็มขัดนิรภัย เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิต
 ออมเงินและรับบ ำนำญ เพื่อควำมปลอดภัยของสถำนะกำรเงินยำมเกษียณ

• ข้อมูลโครงสร้ำงประชำกรและอำยุขัยของผู้สูงอำยุ พบว่ำคนไทยที่มีอำยุถึง 55 จะมี
อำยุอยู่ต่ออีก 27 ปีโดยเฉลี่ย
 กำรน ำบ ำเหน็จไปลงทุนเพ่ือให้จ่ำยบ ำนำญได้ 27 ปี จะต้องท ำผลตอบแทนได้ถึง 

11% - 13% ต่อปี 

บ ำนำญกับกำรประกันสังคม
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ประเทศไทยกับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

เกิดปัญหำกำรขาดแคลนแรงงาน

กระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยำว

จ ำนวนประชำกรอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

จ ำนวนประชำกรในวัยท างานมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
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กำรก ำหนดอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ

• ปัจจุบัน กว่ำ 94% ของประเทศทั่วโลกก ำหนดอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 60 ปี 
• ประเทศสมำชิกองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) ก ำหนด

อำยุเกษียณอยู่ระหว่ำง 60 – 67 ปี 
• ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย อำยุเกษียณอยู่ในช่วงอำยุ 

55-60 ปี 
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• ภำคเอกชนในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยก ำหนดอำยุเกษียณไว้ชัดเจน

• กำรก ำหนดอำยุเกษียณในภำคเอกชนเป็นข้อตกลงระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง

• ปัจจุบันภำคเอกชนไทยหลำยแห่งได้เริ่มมีกำรปรับข้อตกลงกำรจ้ำงงำนโดยปรับอำยุ

เกษียณจำกอำยุ 55 ปีเป็นอำยุ 60 ปี

 ช่วยเพิ่มก ำลังแรงงำนของประเทศ 

 แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร

 ช่วยลดภำระของแรงงำนวัยท ำงำนที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอำยุที่ขำดรำยได้ 

 ช่วยเพิ่มรำยได้รวมของประเทศสูงขึ้นตำมแผน Thailand 4.0 

กำรก ำหนดอำยุเกษียณในประเทศไทย
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เงินออมในวัยเกษียณ

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

การค านวณเงินบ านาญรายเดือน

การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในอนาคต

 จ านวนปีการท างาน 
 ฐานค่าจ้าง  

 อัตราเงินสมทบ
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เพื่อ...ประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้รับบ านาญทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต

แนวทำงในกำรปฏิรูประบบบ ำนำญกองทุนประกันสังคม

นักวิชาการ 
ILO

คณะอนุ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ประกันสังคม

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็น

ศึกษาโดย...



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



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

ชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุทีม่ีสิทธริับบ ำนำญใหม่
ได้ ค ำนวณจำกบ ำนำญที่ควรได้

 แนวทำงที่ 3 ขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุทีม่ีสิทธิรบับ ำนำญ
ใหม่ได้ ค ำนวณจำกเงินออมในบัญชี

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

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

ระยะเวลา
ที่ส่งเงินสมทบ

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 ำนวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน)] x ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย

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

แนวทางท่ี 1

เกษียณที่อำยุ 55 ปี

เกษียณที่อำยุ 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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แนวทำงที่ 1 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท
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แนวทำงที่ 1 ฐำนเงินเดือน 10,000 บำท

แนวทางที่ 1

เกษียณที่อำยุ 55 ปี

เกษียณที่อำยุ 60 ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 55 ปี 
2,300 บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 60 ปี 3,050 
บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

นำย B มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 10,000 บำท   

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี
ตัวอย่ำง
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แนวทำงที่ 1 ฐำนเงินเดือน 10,000 บำท
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แนวทำงที่ 2 

แนวทำงที่ 2 ขยำยอำยุกำรมีสิทธิรับบ ำนำญแบบสำกล ค่อยเป็นค่อยไป และ
ให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุทีม่ีสิทธิรับ
บ ำนำญใหม่ได้ ค ำนวณจำกบ ำนำญที่ควรได้

 กำรขยำยอำยุกำรมีสิทธิก ำหนดด้วย ปี พ.ศ. เกิดของผู้ประกันตน
 มีกำรประกำศล่วงหน้ำและทยอยปรับอำยุเพิ่มอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
 ก ำหนดสิทธิประโยชน์ชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนให้แก่ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเกษียณก่อน

รับบ ำนำญได้ตำมจ ำนวนเดือนที่ต้องรอคอย เช่น หำกต้องรับบ ำนำญเมื่ออำยุ 58 ปี 
แต่ออกจำกงำนและขอเกษียณอำยุท่ี 56 ปี 4 เดือน จะได้รับกำรชดเชยเท่ำกับ
บ ำนำญ 1 ปี 8 เดือน = 20 เดือน ให้เป็นเงินก้อนเมื่ออำยุ 56 ปี 4 เดือน
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แนวทำงที่ 2 แนวทำงกฎหมำย

ตารางก าหนดอายุรับบ านาญขั้นต่ าและบ าเหน็จชดเชยสูงสุด 
(หากก าหนดขยายอายรุับบ านาญเริ่มในปี 2561)

พ.ศ. เกิด อำยุเกิดสิทธิ ระยะเวลำรอคอยสูงสุด บ ำเหน็จชดเชยสูงสุด

<=2505 55 ปี - -

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

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

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

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

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

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

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

>=2513 60 ปี 60 เดือน ( 5 ปี ) -
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ใช้ระยะเวลำขยำยอำยุรับบ ำนำญ 10 ปี
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แนวทำงที่ 2 ตัวอย่ำงกำรขยำยอำยุเกิดสิทธิเป็น 56 ปี 
ตารางก าหนดอายุรับบ านาญ อายุเกิดสิทธิ 56 ปี

ตัวอย่าง กรณีเกิดเดือนเมษายน
อำยุ ณ เวลำที่สิ้นสภำพผู้ประกันตน เดือนที่ออกจำกงำน ต้องรอ บ ำเหน็จชดเชยสูงสุด

55 ปี เมษำยน 12 เดือน 10 เดือน

55 ปี 1 เดือน พฤษภำคม 11 เดือน 10 เดือน

55 ปี 2 เดือน มิถุนำยน 10 เดือน 10 เดือน

55 ปี 3 เดือน กรกฎำคม 9 เดือน 9 เดือน

55 ปี 4 เดือน สิงหำคม 8 เดือน 8 เดือน

55 ปี 5 เดือน กันยำยน 7 เดือน 7 เดือน

55 ปี 6 เดือน ตุลำคม 6 เดือน 6 เดือน

55 ปี 7 เดือน พฤศจิกำยน 5 เดือน 5 เดือน

55 ปี 8 เดือน ธันวำคม 4 เดือน 4 เดือน

55 ปี 9 เดือน มกรำคม 3 เดือน 3 เดือน

55 ปี 10 เดือน กมุภาพนัธ์ 2 เดือน 2 เดือน

55 ปี 11 เดือน มีนาคม 1 เดือน 1 เดือน

56 ปี เมษายน เริ่มรับบ ำนำญ
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แนวทำงที่ 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)

แนวทางท่ี 2

นำย A เกิด 2507 มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 15,000 บำท 

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี

ตัวอย่ำง
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แนวทำงที่ 2 ฐำนเงินเดือน 10,000 บำท

เกษียณก่อนก ำหนดที่
อำยุ 55 ปี

เกษียณตำมก ำหนดที่
อำยุ 58 ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 58 ปี

2,750 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

 บ ำนำญเมื่ออำยุ 58 ปี = 2,300 บำท ต่อเดือนตลอดชีวิต
 บ ำเหน็จชดเชยเมื่ออำยุ 55 ปี = 69,000 บำท 

(2,300 บำท x 30 เดือน)

แนวทางท่ี 2

นำย B เกิด 2508 มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 10,000 บำท   

มีระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี
ตัวอย่ำง
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แนวทำงที่ 2 ตัวอย่ำง 

Interactive Demo
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แนวทำงที่ 3

แนวทำงที่ 3 ขยำยอำยุกำรเกิดสิทธิรับบ ำนำญแบบค่อยเป็นค่อยไป และ
ให้สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่ำนหำกไม่สำมำรถท ำงำนจนถึงอำยุที่มีสิทธิรบั
บ ำนำญใหม่ได้ ค ำนวณจำกเงินออมในบัญชี

กำรขยำยอำยุกำรมีสิทธิก ำหนดด้วย ปี พ.ศ. เกิดของผู้ประกันตน
มีกำรประกำศล่วงหน้ำและทยอยปรับอำยุเพ่ิมอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
ก ำหนดสิทธิประโยชน์พิเศษช่วงเปลี่ยนผ่ำนให้แก่ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเกษียณก่อน
รับบ ำนำญ สำมำรถเลือกรับบ ำเหน็จก่อนรับบ ำนำญ โดยค ำนวณเป็นอัตรำส่วนจำกเงิน
ออมในบัญชี ไม่เกินร้อยละ 30 แต่เม่ือเลือกแล้วจะได้รับบ ำนำญลดลง

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกันรำยได้ที่เพียงพอของ
ผู้สูงอำยุระยะยำว และกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม
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แนวทางที่ 3 แนวทางกฎหมาย

ตารางก าหนดอายุรับบ านาญขั้นต่ 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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แนวทำงที่ 3 ฐำนเงินเดือน 15,000 บำท

เกษียณก่อนก ำหนด
ที่อำยุ 55 ปี

เกษียณตำมก ำหนดที่
อำยุ 57 ปี

แนวทางท่ี 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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แนวทำงที่ 3 ฐำนเงินเดือน 10,000 บำท

เกษียณก่อนก าหนดที่
อายุ 55 ปี

เกษียณตามก าหนดที่
อายุ 58 ปี

แนวทางที่ 3

 บ ำเหน็จเมื่ออำยุ 55 ปี = 26,000 บำท 
(20% x 130,000 บำท) 

 รับบ ำนำญเมื่ออำยุ 58 ปี = 2,196.50 บำทต่อเดือน
ตลอดชีวิต (95.5% x 2,300 บำท)

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 58 ปี
2,750 บำท ต่อเดือน ตลอดชีวิต

นำย B เกิด 2508 มีค่ำจ้ำงเฉลี่ย 10,000 บำท   มี
ระยะเวลำส่งเงินสมทบ 17 ปี เมื่ออำยุครบ 55 ปี

ตัวอย่ำง
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แนวทางที่ 3 ตัวอย่าง 

Interactive Demo
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แนวทำงที่ 4

แนวทำงที่ 4 ขยำยอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ ส ำหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสำมำรถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอำยุ
รับบ ำนำญ แต่เมื่อครบอำยุเกิดสิทธิรบับ ำนำญจะได้รับบ ำนำญในจ ำนวนที่ลดลง

1. ขยำยอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำเฉพำะผู้ประกันตนใหม่ มีอำยุรับบ ำนำญขั้นต่ ำ 60 ปี
2. ผู้ประกันตนเดิม สำมำรถเลือกรับบ ำนำญได้เมื่ออำยุไม่ต่ ำกว่ำ 55 ปี 
3. ผู้ประกันตนเดิมที่เลือกใช้สิทธิรับบ ำนำญหลังอำยุ 55 ปี จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
- สำมำรถเลือกรับบ ำเหน็จได้ส่วนหนึ่งตำมระยะเวลำกำรส่งเงินสมทบ (ไม่เกินร้อยละ 30) 
โดยผู้ที่เลือกรับบ ำเหน็จก่อนบ ำนำญจะได้รับบ ำนำญที่ลดลง

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมต่อกำรประกันรำยได้ที่เพียงพอของ
ผู้สูงอำยุระยะยำว และกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม
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แนวทางที่ 4 ตัวอย่าง

แนวทางท่ี 4

เกษียณที่อำยุ 55 ปี

เกษียณที่อำยุ 60 
ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 55 ปี 6,375 
บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 
60 ปี 7,500 บำท ต่อเดือน 

ตลอดชีวิต

หรือรับบ ำเหน็จเมื่ออำยุ 55 
ปี แต่รับบ ำนำญเมื่ออำยุ 60

ปีลดลง

แฝด ก รำยได้ 15,000 บำท เข้ำระบบประกันสังคม
เมื่ออำยุ 25 ปี ก่อนแก้กฎหมำยขยำยอำยุ

ตัวอย่ำง
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แนวทำงที่ 4 ตัวอย่ำง

แนวทางท่ี 4

เกษียณที่อำยุ 
60 ปี

ได้รับเงินบ ำนำญเมื่ออำยุ 60 ปี 6,375 
บำทต่อเดือน ตลอดชีวิต

ไม่มีสิทธิเลือกรับบ ำเหน็จ

แฝด ข รำยได้ 15,000 บำท เข้ำระบบประกันสังคม

เมื่ออำยุ 30 ปี หลังแก้กฎหมำยขยำยอำยุ
ตัวอย่ำง
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แนวทำงที่ 4 สรุป

• แฝดสองคน อำยุเท่ำกัน ท ำงำนรำยได้เท่ำกัน แต่แฝด ก เข้ำระบบประกันสังคมก่อน 
แฝด ข

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

บ ำเหน็จไม่ได้
• เกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อระบบ และยำกต่อกำรบริหำรจัดกำร 
• ยังไม่พบประเทศอื่นใช้แนวทำงที่ 4

ประเทศส่วนใหญ่ขยายอายุการเกิดสิทธิโดยบังคับล่วงหน้า และไม่มีการชดเชย แต่
สปส.เสนอการชดเชย ช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามแนวทางท่ี 2 และ 3
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ประเด็นที่ 2 กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ ำนำญ

 ผู้รับบ ำนำญสำมำรถเลือกรับกำรประกันสุขภำพต่อเนื่องหลัง
ออกจำกกำรเป็นผู้ประกันตนได้

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

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

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

หมำยเหตุ: ต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรประกันกรณีทุพพลภำพ และเสียชีวิต 
ประกอบกับกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำในกำรเกิดสิทธิที่เหมำะสม
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ประเด็นที่ 2 กำรประกันสุขภำพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ ำนำญ

รับบ ำนำญเต็ม รับบ ำนำญและประกนัสขุภำพ

บ ำนำญ ประกนัสขุภำพ
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ประเด็นที่ 3 ปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ

จาก ค่าจ้าง 60 เดือน
สุดท้าย (5 ปี)

เป็น ค่าจ้างตลอดระยะเวลา
ที่ส่งเงินสมทบ และมีการปรับ
มูลค่าของค่าจ้างแต่ละเดือนให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย
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สูตรเดิม เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
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สูตรเดิม ม. 39
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สูตรเดิม สรุป

กำรค ำนวณค่ำจ้ำงเฉลี่ยแบบ 60 เดือนสุดท้ำย
o เกิดควำมไม่ยุติธรรมเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงของผู้ประกันตน
o ผู้ประกันตนมีค่ำจ้ำงลดลงเมื่ออำยุมำกขึ้นเสียประโยชน์ รวมถึงผู้ประกันตนมำตรำ 39 ที่

ใช้ฐำนค่ำจ้ำงเพียง 4,800 บำทในกำรค ำนวณ ได้บ ำนำญน้อย ไม่น ำช่วงที่ค่ำจ้ำงสูงก่อน 
60 เดือนสุดท้ำยมำค ำนวณ

o ผู้ประกันตนที่เหลือเวลำอีกประมำณ 60 เดือนก่อนเกษียณและมีค่ำจ้ำง 20,000 บำท 
จะได้รับบ ำนำญมำกเกินควรเมื่อปรับฐำนค่ำจ้ำงเป็น 20,000 บำท เนื่องจำกค ำนวณ
เฉพำะฐำน 20,000 ไม่น ำ 15,000 มำค ำนวณ กลำยเป็นระบบเอำเปรียบผู้มีรำยได้น้อย 
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรำยได้สูง
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สูตรใหม่ เฉลี่ยตลอดอำยุกำรท ำงำนและปรับมูลค่ำ
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สูตรใหม่ ม. 39
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กำรค ำนวณสูตรใหม่

วิธีกำรปรับมูลค่ำของค่ำจ้ำงแต่ละเดือนให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันก่อนน ำมำเฉลี่ย

• น ำเงินในแต่ละเดือนคูณดัชนีปรับมูลค่ำที่ส ำนักงำนประกันสังคมประกำศ

• ผลคูณต้องไม่เกินเพดำนค่ำจ้ำง ณ เดือนน้ัน (15,000 บำททุกปีถึงปี 2560)

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

กำรปรับวิธีค ำนวณค่ำจ้ำงเฉลี่ยตลอดอำยุกำรท ำงำน
 ผู้ประกันตนได้รับบ ำนำญในระดับเหมำะสมกับเงินสมทบที่ส่งมำ
 ผู้ที่มีค่ำจ้ำงลดลงเมื่ออำยุมำก รวมถึงผู้ประกันตนมำตรำ 39 จะได้รับบ ำนำญเพิ่มขึ้น
 สร้ำงควำมเสมอภำคให้กับระบบบ ำนำญ บ ำนำญค ำนวณจำกฐำนค่ำจ้ำงที่ใช้จริงตลอด

ระยะกำรท ำงำน และกำรปรับดัชนีจะช่วยกระจำยรำยได้ให้มีรำยได้น้อยในอดีตได้รับ
บ ำนำญสูงขึ้น น ำไปสู่บ ำนำญที่เพียงพอมำกขึ้นของผู้ประกันตนทุกกลุ่ม
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ตัวอย่ำง

สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำที่ส่งเงินสมทบ)

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

นั้นสมัครมำตรำ 39 ต่ออีก 5 ปี
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สูตรค่ำจ้ำงปรับใหม่  (ค่ำจ้ำงตลอดระยะเวลำที่ส่งเงินสมทบ)

ตัวอย่ำง

นำย C บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่
ระยะเวลำส่งเงิน

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

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

บ ำนำญ 2,798 บาทตอ่เดือน 3,105 บาทตอ่เดือน

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

ตัวอย่ำง

นำย D บ ำนำญเดิม บ ำนำญใหม่

ระยะเวลำส่งเงิน
สมทบ

252 เดือน (21 ปี) 252 เดือน (21 ปี)

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

บ ำนำญ 1,392 บาทตอ่เดือน 2,823 บาทตอ่เดือน

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

สรุป
• ทั้งสองคนท 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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ประเด็นที่ 3 ปรับปรุงสูตรค่ำจ้ำงเฉลี่ยในกำรค ำนวณบ ำนำญ

สูตรใหม่ บ านาญเพิ่มขึ้น
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ประเด็นที่ 3 ตัวอย่ำง

Interactive Demo
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