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บทคัดย่อ

	 ในภาวะกาลปัจจุบันจะเห็นว่า	โครงสร้างประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงวัยและก�าลังจะย่างเข้าสู่วัยชราภาพเพิ่มขึ้นทุกปี	ทั้งนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ	เช่น	การห่วงใยและรู้จักดูแลสุขภาพมากขึ้น	การเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์		การหลีก
เลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษ	หรือแม้กระทั่งการท�าจิตใจให้เบิกบาน	ไม่เครียด	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ท�าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้	มสีขุภาพทีด่ขีึน้ทัง้ทางร่างกายและจติใจและมอีายยุนืยาวขึน้	แต่เมือ่คนเหล่านีพ้้นจากวยัท�างานและย่างเข้าสูว่ยัเกษยีณ	จะท�าอย่างไร
ทีจ่ะท�าให้คนเหล่านีส้ามารถด�ารงชวีติในวยัเกษยีณได้อย่างมคีวามสขุ	ทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถท�าได้คอื	การขอรบัเงนิบ�านาญจากกองทนุ
ประกันสังคม

Abstract

 Nowadays, it is seen that the proportion of the elderly and the aging group in Thailand tends to increase every 
year.  This is probably because of many reasons; for example, people know how to take care of their health; they  choose 
to eat healthier food; they avoid toxic; they make themselves cheerful, etc.  These behaviors make people have better 
quality of life and mind. As a result, they tend to live longer. however, how can they do to make themselves happy with 
their own life after retirement? The possible alternative would be the request for pension from the Social Security Office.
 
	 เมือ่ผูส้งูวยัสิน้สดุชวีติการท�างาน	กจ็ะเป็นช่วงย่างก้าวเข้าสูว่ยัเกษยีณ	แต่จะท�าอย่างไรให้ผูส้งูวยัใช้ชวีติในวยัเกษยีณอย่างมคีวาม
สุขที่สุด	และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนัก	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ารง
ชีวิต	 และเพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย	 หรือแม้แต่ประสบอุบัติเหตุ	
ทุพพลภาพ	 หรือตาย	 และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว	 ท�าให้ในปัจจุบันส�านักงานประกันสังคมเข้ามามี
บทบาทในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกจ้างหรือผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น	7	กรณี	คือ	
	 1.	กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการท�างาน	
	 2.	กรณีเสียชีวิต
	 3.	กรณีสงเคราะห์บุตร
	 4.	กรณีทุพพลภาพ
	 5.	กรณีคลอดบุตร	
	 6.	กรณีชราภาพ
	 7.	กรณีว่างงาน	
	 ในที่นี้	จะขอกล่าวเฉพาะกรณีที่	6	คือ	กรณีชราภาพ	เท่านั้น	

เงินบ�ำนำญ
Pension

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์  ทิศำวิภำต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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กำรประกันสังคมกรณีชรำภำพ

	 การประกันสังคมกรณีชราภาพ		มีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	 เพื่อเป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เป็นการกระจายรายได้	(Income	Distribution)	
	 2.	 เพื่อเป็นวิธีการออมเงินอย่างหนึ่ง	(Savings)	
	 3.	 เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ที่พอเพียงของผู ้สูงอายุ	
(Income	Adequacy)
	 ดังนั้น		เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต	บุคคลที่
ก�าลงัจะก้าวเข้าสูว่ยัชราจงึมทีางเลอืก	2	ทาง	เพือ่ให้ตนเองสามารถ
ด�ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติแม้จะขาดรายได้	คือ	
 1. ผู้สูงอำยุต้องสรำ้งระบบกำรออมเอง	 เพื่อให้ตนเอง
สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในระดับมาตรฐานขั้นต�่าเท่าที่สังคมจะ
ยอมรับได้	(Minimum	Acceptable	Standards)	แบ่งเป็น	2	วิธี	
คือ
	 ก.	วิธีคุ้มครองประชากรแบบทั่วถึง	(Universal			System)			
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลานานจนเกิดสิทธ	ิ จะได้รับเงิน
บ�านาญโดยคิดในอัตราเดียวเท่ากันทุกคน	(Universal	Flat)		วิธีนี้
จงึเป็นวธิทีีไ่ม่ค�านงึถงึรายได้	สถานภาพการท�างาน	หรอืทรพัยากร
ที่แต่ละบุคคลมีอยู่			
	 ข.	วธิแีผนสงเคราะห์หรอืแบบตรวจสอบ	(Means-Tested	
System)	 วิธีนี้ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจะได้รับความช่วย
เหลือ	 โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้หรือระยะเวลาการท�างานในอดีต		
แต่กฎหมายมีข้อก�าหนดการให้ความช่วยเหลืออยู่ก่อนแล้ว	ซึ่งมา
จากภาษีที่เป็นรายได้ของรัฐที่เรียกเก็บจากประชาชน	
 2. ผูส้งูอำยทุีก่�ำลงัเข้ำสูเ่กณฑ์ของควำมชรำเนือ่งจำกพ้น

จำกวัยท�ำงำนแล้ว	ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ใน
ระดับที่ไม่ต่างจากเดิมมากนัก	โดยเลือกปฏิบัติได้		2	วิธี	คือ	
	 ก.	วิธีการประกันสังคม	(Social	Insurance	System)	วิธีนี้
ลูกจ้างจะถูกหักเงินสมทบและนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบตาม	
คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับตามอัตราที่ก�าหนด	
โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	 หรือช่วย
เหลือเฉพาะผลต่างของรายรับและรายจ่าย	 	 ดังนั้น	 	 โดยมาก
ประโยชน์ทดแทนทีจ่ะต้องจ่ายจงึเป็นเงนิบ�านาญ	ซึง่จ�านวนจะมาก
หรือน้อยนั้นจะพิจารณาจากประวัติการท�างาน	 ควบคู่กับจ�านวน
เงินและระยะเวลาที่ลูกจ้างได้สมทบเงินเข้ากองทุนฯ	
	 ข.	วิธีการบังคับออม	(Mandatory	Saving	System)	หรือ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)	วิธีนี้จะใช้ข้อกฎหมาย
บงัคบัให้ลกูจ้างต้องเป็นสมาชกิของกองทนุ	โดยถอืว่าแหล่งเงนิทนุ
ของกองทนุได้มาจากเงนิสะสมของลกูจ้าง	ทีค่ดิหกัจากค่าจ้างตาม
อตัราทีก่�าหนด	และขณะเดยีวกนันายจ้างกจ็ะต้องส่งเงนิสมทบร่วม

ด้วยอีกส่วนหนึ่ง			
	 อนึ่ง	 สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
ประกันสังคม	 คือ	 การวางรูปแบบและเงื่อนไขของการประกัน
ชราภาพ	 อาจต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระบบตลาด
แรงงาน	และการช่วยเหลือผู้สูงอายุในระบบครอบครัว	แม้กระทั่ง
เสถยีรภาพของกองทนุชราภาพกต้็องมคีวามมัน่คงในระยะยาวพอ
สมควร	และมรีะเบยีบวนิยัทางการเงนิและการคลงั	จะเหน็ว่าแหล่ง
เงินทุนที่ส�าคัญส่วนใหญ่จะมาจากนายจ้างและลูกจ้าง	ในกรณีที่มี
เหตทุีท่�าให้ภาระรายจ่ายมากกว่ารายรบั	รฐับาลอาจต้องยืน่มอืเข้า
มาช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 หรือในรูปของเงิน
สนบัสนนุโครงการ	นอกจากนี้	รฐับาลหรอืนายจ้างอาจจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินสมทบแทนให้กับลูกจ้างที่มีรายได้ต�่า	ส�าหรับ
อตัราการจ่ายเงนิสมทบมทีัง้ทีเ่ป็นอตัราเดยีวและเพิม่ขึน้ตามอตัรา
ค่าจ้าง	แต่ในกรณทีีล่กูจ้างสมคัรใจเข้าร่วมโครงการเอง	ลกูจ้างจะ
ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่สูงกว่าปกติ	เพื่อเป็นการทดแทนส่วน
ที่นายจ้างต้องจ่าย

สิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพ

	 ส�าหรบัสทิธปิระโยชน์กรณชีราภาพแบ่งเป็น	2	รปูแบบ		คอื	
กรณบี�าเหนจ็ชราภาพและกรณบี�านาญชราภาพ	ซึง่เงือ่นไขการรบั
สิทธิประโยชน์ทั้งสองกรณีนั้นมีความแตกต่างกัน	ดังนี้	
 1. กรณีบ�ำเหน็จชรำภำพ	 กรณีนี้การจ่ายเงินของกองทุน
ประกันสังคมจะเริ่มจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน
ทีม่าขอรบัสทิธปิระโยชน์ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2542	โดยจะจ่ายเป็นเงนิก้อน
เดียวตามเงินสมทบที่ผู้ประกันตนได้สมทบเข้ามารวมกับส่วนของ
นายจ้างที่ได้สมทบเข้ากองทุนเช่นเดียวกัน	 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้
ประกันตนนั้นต้องมีอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	และได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วเกิน	12		เดือนแต่ไม่ถึง	180	เดือน	แต่หากผู้ประกันตนจ่าย
เงินสมทบน้อยกว่า	12	เดือนก็สามารถรับสิทธิบ�าเหน็จชราภาพได้				
แต่จะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ตนเองได้สมทบเข้ากองทุนเท่านั้น
 2. กรณีบ�ำนำญชรำภำพ	 กรณีนี้การจ่ายเงินของกองทุน
ประกันสังคมจะเริ่มจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน
กรณีบ�านาญชราภาพตั้งแต่ปี	พ.ศ.2557	เป็นต้นไป	โดยมีเงื่อนไข
ว่าผูป้ระกนัตนทีจ่ะขอรบัสทิธปิระโยชน์กรณบี�านาญชราภาพนัน้จะ
ต้องมีอายุครบ	55	 ปีบริบูรณ์	 และการจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้
ประกันตน	 จะจ่ายให้ผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วเกิน	
180	เดือน	โดยไม่ค�านึงว่าระยะเวลา	180	เดือนจะติดต่อกันหรือ
ไม่กต็าม	กรณนีีป้ระโยชน์ทดแทนจะจ่ายเป็นรายเดอืนในอตัราร้อย
ละ	20	ของค่าจ้างเฉลีย่	60	เดอืนสดุท้ายทีใ่ช้เป็นฐานในการค�านวณ
เงินสมทบ	 แต่ตามมติของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่					
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5	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2548	 ก�าหนดว่าหากผู้ประกันตนคนใดมีการ
จ่ายเงินสมทบเกิน	180	 เดือน	 ผู้ประกันตนจะได้รับการปรับเพิ่ม
อัตราบ�านาญชราภาพอีกร้อยละ	1.5	ต่อ	เงินสมทบทุก	12	เดือน		
	 อกีทางเลอืกหนึง่ของหลกัประกนัความคุม้ครองทางสงัคม	
(Social	Security)	 คือการบังคับให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการช่วย
เหลอืซึ่งกนัและกนั	โดยการจัดเกบ็เงนิสมทบทีห่กัจากค่าจา้งเข้าสู่
กองทนุกลาง	เพือ่ให้สมาชกิได้รบัประโยชน์ทดแทนเมือ่ประสบกบั
ปัญหาการไม่มรีายได้	หรอืรายได้ทีเ่คยได้รบัลดลง	หรอืเพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม	ที่เป็นเหตุท�าให้มีรายจ่าย
เพิ่มขึ้น	 หรือการเจ็บป่วย	 การคลอดบุตร	 ทุพพลภาพ	 ชราภาพ	
ตาย	ว่างงาน	และการสงเคราะห์บุตร	การประกันสังคมมีแนวคิด
เกีย่วกบัการจดัประโยชน์ทดแทนโดยการสร้างความมัน่คงทางราย
ได้	(Income	Security)	และการให้บรกิารทางการแพทย์	(Medical	
Care)	
	 การสร้างความมั่นคงทางรายได้	แบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 1.	ประโยชน์ทดแทนระยะสัน้	(Short	Term	Benefit)	หมาย
ถงึ	ประโยชน์ทดแทนทีจ่่ายให้กบับคุคลทีส่ญูเสยีรายได้ในช่วงทีไ่ม่
สามารถท�างานได้		หรอือาจต้องหยดุงานในช่วงเวลาสัน้ๆ	อนัเนือ่ง
มาจากความเจ็บป่วย	 การคลอดบุตร	 และแม้แต่การว่างงาน				
ท�าให้ขาดรายได้เฉพาะในช่วงที่ต้องหยุดงานไป	 เมื่อผ่านพ้นช่วง
นั้นไปแล้ว	 ก็สามารถกลับเข้าท�างานได้ตามปกติ	 ท�าให้มีรายได้
เหมือนเดิม
	 2.	ประโยชน์ทดแทนระยะยาว	(Long	Term	Benefit)	หรือ		
เงินบ�านาญ	(Pension)	 หมายถึง	 ประโยชน์ทดแทนที่จ่ายให้กับ
บุคคลที่สูญเสียรายได้เป็นเวลานาน	 ท�าให้ไม่สามารถกลับเข้า
ท�างานได้อีก	ท�าให้ขาดรายได้		ส่งผลเสียต่อตนเองและครอบครัว		
ท�าให้ครอบครวัต้องเดอืดร้อน		ได้แก่		กรณทีพุพลภาพ	ตาย		และ
ชราภาพ		
	 ดังนั้น	 การประกันสังคมจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ
ลูกจ้าง	 ทางเลือกหนึ่งของการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง	 คือ	
การหักเงินสมทบจากรายได้ที่ลูกจ้างได้รับเข้ากองทุน	โดยลูกจ้าง
เองจะได้รับประโยชน์ทดแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจาก
เหตุการณ์ที่ไม่ทราบล่วงหน้า	 เช่น	 การเจ็บป่วย	 การทุพพลภาพ			
ตาย	ชราภาพ	และการว่างงาน

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรประกันสังคมกรณีชรำภำพ

	 การประกันสังคมกรณีชราภาพ	 มีข้อก�าหนดบางอย่างที่
ส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	ผู้ประกันมีสิทธิได้รับเงินบ�านาญชราภาพเมื่อผู้ประกัน
ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า	180	เดือนและมีอายุครบ	55	ปี	
บริบูรณ์
	 2.	ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบตามอัตราที่ก�าหนด	ได้แก่	ผู้
ประกันตน	นายจ้าง	และรัฐบาล	
	 3.	หากผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ	ออกจากงาน	หรือตาย
ก่อนที่ตนจะมีสิทธิรับบ�านาญชราภาพ	 ผู้ประกันตนผู้นั้นจะได้รับ
เงินก้อนคืน	(เงินบ�าเหน็จชราภาพ)
	 4.	 ในกรณีที่ผู้รับเงินบ�านาญชราภาพเสียชีวิตภายใน	60	
เดือนหลังจากที่ได้รับเงินบ�านาญงวดแรก	ทายาทจะกลายเป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินก้อน(เงินสงเคราะห์ทายาท)	โดยคิดเป็น	10	เท่าของ
เงินบ�านาญชราภาพที่ได้รับครั้งสุดท้าย
	 5.	ทายาท	ตามข้อ	4	คือ	บิดา	มารดา	คู่สมรส	บุตร
	 6.	 เงินบ�าเหน็จชราภาพ	(กรณีไม่มีสิทธิรับเงินบ�านาญ
ชราภาพ)	 เงินบ�านาญชราภาพ	และเงินสงเคราะห์ทายาท	ได้รับ
การยกเว้นภาษี
	 7.	 เพือ่ให้ผูร้บับ�านาญชราภาพสามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่าง
สบาย	จงึมกีารก�าหนดเงนิบ�านาญชราภาพขัน้ต�่าและให้ปรบัอตัรา
บ�านาญขั้นต�่าทุกๆ	5	 ปี	 โดยให้คิดค�านวณจากค่าจ้างเฉลี่ย	60	
เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตน	คูณด้วยอัตราทดแทน	20%
	 8.	ค่าจ้างสูงสุดที่ใช้ในการค�านวณเงินสมทบ	 จึงก�าหนด
เพดานที่อัตราเดือนละ	15,000	บาท	นอกจากนี้ยังก�าหนดว่าทุกๆ	
5	ปีให้ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุด	เป็น	3	เท่าของค่าจ้างเฉลี่ยของผู้
ประกันตนทุกคน
	 9.	 วิธีการในการค�านวณประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	
ให้ค�านวณบ�านาญชราภาพจากค่าจ้างเฉลี่ย	60	 เดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยอัตราทดแทน	20%	 และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น
กับผู้ประกันตน	 และเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนที่
สูงขึ้น	จึงก�าหนดให้มีบ�านาญส่วนเพิ่มเท่ากับ	1.5%	ตามจ�านวนปี
ที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า	180	เดือน
	 10.		 ก�าหนดวิธีการบริหารกองทุน	 โดยแยกระบบการเงิน
และบัญชีของกองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ	ออกจากการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีอื่นๆ	โดยให้เงิน
สมทบทีจ่ดัเกบ็เพือ่กรณชีราภาพและสงเคราะห์บตุรมาด�าเนนิการ
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วิธีกำรจัดเก็บเงินสมทบ

	 วิธีการจัดเก็บเงินสมทบนั้นมี	3	รูปแบบ	คือ
	 1.	การจัดเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อจ่ายเต็มจ�านวน	 (Fully	
Funded)	วธินีีจ้ะจดัการเกบ็เงนิสะสม	หรอืเงนิสมทบเข้าบญัชขีอง
แต่ละคนให้ได้จ�านวนมากพอที่จะไว้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทดแทน
ในอนาคต	อตัราทีเ่รยีกเกบ็ตามวธินีีจ้งึค่อนข้างสงู	เนือ่งจากถอืว่า
เป็นวธิกีารระดมเงนิออม	เพือ่ให้ผูบ้รหิารกองทนุสามารถน�าเงนิไป
ลงทนุหาผลตอบแทน	เพือ่แต่ละคนจะได้รบัประโยชน์ทดแทนอย่าง
เพียงพอเมื่อถึงคราวที่ต้องเกษียณออกไป
	 2.	การเก็บเงินสมทบให้พอกับการจ่ายประโยชน์ทดแทน
แต่ละปี	(Pay	As	You	Go:	PAYGO)	วิธีนี้จะจัดการเก็บเงินสมทบ
เข้ากองทุนในขณะที่ผู้สมทบยังอยู่ในวัยท�างาน	 เพื่อให้มีรายรับ
เพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ทดแทนในวัยเกษียณ	 การจัดเก็บเงิน
สมทบกรณีนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างอายุของประชากร	 แต่ถ้าหาก
ปรากฏว่า	 อัตราการเพิ่มของผู้รับเงินบ�านาญมีมากกว่าอัตราการ
เพิม่ของผูท้ีย่งัอยูใ่นวยัท�างาน	การจ่ายเงนิสมทบดงักล่าว	กจ็ะต้อง
จ่ายในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นด้วย	 เพื่อให้เพียงพอกับการจ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทน
	 3.	การจัดเก็บเงินสมทบส�ารองจ่าย	(Partially	Funded)			
วธินีี	้	จะจดัการเกบ็เงนิสมทบเข้ากองทนุเพือ่วตัถปุระสงค์ให้มกีาร
สะสมเงินทุนส�ารองเพิ่มขึ้น	โดยมีหลักการว่า	เงินสมทบที่จ่ายเข้า
กองทุนนั้น	 จะต้องไม่ต�่ากว่าปริมาณที่ได้ก�าหนดไว้	 เช่น	 มีการ
สะสมเงินกองทุนไม่ต�่ากว่า	5	เท่าของรายจ่ายต่อปี	 เพื่อให้ขนาด
ของกองทุนเติบโตและมีความมั่นคง	 อัตราการจัดเก็บเงินสมทบ
กรณีนี้	 จึงต�่ากว่าแบบที่	1	 แต่จะสูงกว่าแบบที่	2	 และอาจต้องมี
การส�ารองทุนโดยการเพิ่มอัตราเงินสมทบเป็นระยะ	ๆ		
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