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กระทู้ถามที่ ๐๐๕ ร.
วุฒิสภา
18 มีนาคม ๒๕65
เรื่อง นโยบายให้ผู้ประกันตนนาเงินกองทุนชราภาพ ประกันสังคมออกมาใช้ก่อน และใช้คาประกันเงินกู้
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา
ข้าพเจ้าขอตังกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะให้ผู้ประกันตนนาเงินสะสม
เพื่อการชราภาพมาใช้ก่อนได้ โดยกาหนดเป็น ๓ ทางเลือก คือ (๑) เปลี่ยนจากการรับบานาญรายเดือน
มาเป็นบาเหน็จที่จ่ายครังเดียว (๒) ลูกจ้างขอรับเงินคืน ร้อยละ ๓๐ โดยไม่เสียดอกเบีย และ (๓)
ใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงิน เช่น ปิดบัตรเครดิตเพื่อลดภาระดอกเบีย ซึ่งเป็นการบริโภคในปัจจุบัน
หลักการของการออมระยะยาวเพื่อการชราภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เกษียณจากงานแล้ว
มีความมั่นคงด้านรายได้ และมีบานาญ หรือรายได้หลังเกษียณ “เพียงพอ” ต่อการใช้จ่ายที่จาเป็น
ตลอดช่วงอายุยามเกษียณจากการทางานแล้ว ให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ผู้สูงวัยไม่ต้องเผชิญกับความเปราะบางในการดารงชีวิตและเผชิญความเสี่ยงต่อความยากจน
ระบบประกันสังคมทีม่ ีอยูป่ ัจจุบัน มีปัญหาสาคัญอยู่หลายประการ ได้แก่
ประการที่ ๑ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการเงินของกองทุน กล่าวคือ กองทุนชราภาพ
ภายใต้กองทุนประกันสังคมเป็นแบบ Partial Funded โดยเรียกเก็บเงินสมทบ (Defined Contribution)
ไม่สมดุลกับสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกันตน (Defined Benefit) โดยกองทุนเริ่มจ่ายบาเหน็จและ
บานาญให้ผู้ทรงสิทธิตังแต่ปี ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาว่าผู้เกษียณอายุที่ถึงเกณฑ์รับบานาญจานวนมากขึน
จึงเกิดภาระต้องจ่ายบานาญเพิ่มขึน ซึ่งสานักงานประกันสังคมประมาณการว่าเงินกองทุนบานาญชราภาพ
ของกองทุนประกันสังคมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๗ และเข้าสู่ “ภาวะติดลบ” ในปี ๒๕๘๗ ซึ่งกาลังหา
แนวทางเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่กองทุนชราภาพในระยะยาว
ประการที่ ๒ ระดับรายได้ทดแทนหลังเกษียณของกองทุนประกันสังคมไม่พอต่อการคงสถานะ
ดารงชีวิตทัดเทียมกับช่วงวัยทางาน โดยรายได้ทดแทนหลังเกษียณจากกองทุนชราภาพของประกันสังคม
อยู่ที่ร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนเท่านัน สุดท้ายหากจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย ๑๘๐ เดือน
และเพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ ๑.๕ ทุ ก การจ่ า ยสมทบ ๑๒ เดื อ น แต่ ด้ ว ยการจากั ด เพดานของเงินเดือน
ที่จ่ายสมทบที่ ๑๕,๐๐๐ บาท ทาให้ บานาญขันต่าอยู่ที่ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เท่านัน แม้ว่า
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ยามเกษียณแล้ว ผู้สูงวัยจะมีแบบแผนค่าใช้จ่ายต่างจากวัยทางานโดยรายจ่ายจาเป็นบางประการลดลง
เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางาน ค่าเสือผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ดังนัน แม้รายได้จาก
บานาญหลังเกษียณจะน้อยกว่าช่วงทางานผู้สูงวัยก็อาจยังคงมาตรฐานการดารงชีวติ ได้ ซึ่งรายได้ทดแทน
หลังเกษียณที่เหมาะสมควรอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ของรายได้เดิม เช่น ลูกจ้างที่มีเงินเดือน ๖๐,๐๐๐ บาท
เมื่อเกษียณอายุแล้ว รับบานาญจากทังประกันสังคม บวกกับกองทุนสารองเลียงชีพบวกกับการออม
โดยการสมัครใจอื่น ควรมีรายได้ทดแทนหลังเกษียณ เดือนละ ๓๐,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งจะ
เพียงพอในการดารงชีวิต แต่ผู้มีรายได้นอ้ ยอาจต้องการรายได้ทดแทนหลังเกษียณอยู่ที่ร้อยละ ๘๐ เช่น
ลู ก จ้ า งที่ มี เ งิ น เดื อ น ๑๕,๐๐๐ บาท ควรมี ร ายได้ ห ลั ง เกษี ย ณ ๑๒,๐๐๐ บาท จึ ง จะสามารถ
คงมาตรฐานการดารงชีพที่ดีได้ เป็นต้น ดังนัน บานาญขันต่าที่ ๓,๐๐๐ บาท จึงไม่เพียงพอ
ดังนัน หากมีการดาเนินการตามนโยบายที่ปรากฏต่อสาธารณะข้างต้น กล่าวคือ
๑) การเปลี่ยนจากบานาญรายเดือนเป็นบาเหน็จที่รับครังเดียวได้ ทาให้เกิดความไม่แน่นอน
ว่าผู้เกษียณจะมีความมั่นคงด้านรายได้ตลอดช่วงอายุหลังเกษียณ
๒) การให้ลูกจ้างขอคืนเงินออม ร้อยละ ๓๐ ได้ ทาให้เงินกองทุนลดลง ซึ่งจะกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเงิน ของกองทุน บานาญชราภาพของประกันสังคม และสร้างภาระทางการคลัง
ของประเทศ เนื่องจากระบบบานาญชราภาพของประกันสังคม เป็นแบบผสมผสานระหว่างการกาหนด
เงินสมทบและกาหนดสิทธิประโยชน์ อีกทังแม้ว่าไม่มีการขอถอนเงิน หรือขอคืนเงินออม เงินกองทุน
ก็จะลดลงและติดลบอยู่แล้ว
๓) การใช้เงินกองทุนเป็นหลักประกันเงินกู้ทาให้กองทุนเกิดความเสี่ยงทางการเงินที่ต้องชดใช้แทน
หากผู้ประกันตนไม่สามารถชาระหนีได้ (กฎหมายประกันสังคมไม่อนุญาตให้ทาได้)
อนึ่ง ประสบการณ์ของกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.) ที่มีการออกใบรับรอง
บานาญให้สมาชิกเพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพในการชาระคืนเงินกู้ แต่การกู้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้กู้กับสถาบันการเงิน มิใช่ภาระการคาประกันของกองทุนแต่อย่างใด จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลได้คาดประมาณผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนบานาญชราภาพของกองทุน
ประกันสังคมหรือไม่ อย่างไร มีการปรับสิทธิประโยชน์บานาญสาหรับผู้ที่ถอนเงินออมหรือไม่ อย่างไร
เช่น การลดอัตราเงินทดแทนยามเกษียณ ซึ่งอาจจะกระทบต่อความพอเพียงของรายได้ยามเกษียณ
๒. เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุน ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมี
ข้อผูกพันว่าจะไม่มีการถอนเงินสมทบตลอดระยะการออมจนกว่าจะครบกาหนดรับบานาญ ดังนัน
หากมีการถอนเงินก่อนกาหนด จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีย้อนหลังด้วยหรือไม่ ได้มีการพิจารณา
ในประเด็นนีหรือไม่ อย่างไร
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๓. กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของกองทุนจากการดาเนิน
ตามนโยบายข้างต้น ซึ่งทาให้กองทุนเกิดความเปราะบาง และเร่งภาวะติดลบของกองทุนให้เร็วกว่า
ปี ๒๕๘๗ ที่ประมาณการไว้เดิม
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
อาพล จินดาวัฒนะ
สมาชิกวุฒิสภา
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คาตอบกระทู้ถามที่ 005 ร.
ของ นายอาพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา
เรื่อง นโยบายให้ผปู้ ระกันตนนาเงินกองทุนชราภาพ ประกันสังคมออกมาใช้ก่อน
และใช้คาประกันเงินกู้
ข้าพเจ้า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอตอบกระทู้ถามของท่าน
สมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี
1. กระทรวงแรงงานโดยสานักงานประกันสังคม ได้ออกแบบกฎหมายไว้ไม่ให้กระทบกองทุน
ในระยะยาว กล่าวคือ กรณีที่ผู้ประกันตนขอคืนเงินออมโดยขอนาเงินชราภาพบางส่วนคืน ซึ่งเงิน
ที่ผู้ประกันตนขอคืนทังหมดจะถูกหักออกจากสิทธิชราภาพในอนาคตรวมกับผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุน
จะทาได้ เช่น ผู้ประกันตนอายุ 30 ปี ขอเงินออมคืนไป 30,000 บาท อีก 30 ปีข้างหน้า
เกษียณอายุแล้วมารับเงินชราภาพ สานักงานประกันสังคมจะหักเงินผู้ประกันตน 30,000 บาท และ
บวกค่าเสียโอกาสในการลงทุน (อัตราผลตอบแทนตามที่สานักงานฯ ประกาศทุกปี) ฉะนันในระยะยาว
จะไม่กระทบกับกองทุนแต่อาจกระทบกับเงินชราภาพของผู้ประกันตนที่จะได้รับลดลง ซึ่งสานักงาน
ประกันสังคมคานึงถึงความเพียงพอของสิทธิบานาญชราภาพของผู้ประกันตน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์
ไว้เบืองต้น คือ ผู้มีสิทธิที่จะเข้าเงื่อนไขในการขอคืน/ขอกู้ จะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า
60 เดือน ผู้ประกันตนจะต้องใช้สิทธิได้ไม่เกิน 30% ของเงินสะสมชราภาพของผู้ประกันตนที่มีอยู่
หรือไม่เกิน 30,000 บาท แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี ผู้ประกันตนสามารถที่จะส่งเงินกลับคืน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ช ราภาพเต็ ม เหมื อ นเดิ ม อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ผู้ ป ระกั น ตนขอคื น เงิ น ออม
ไม่ ไ ด้ ส่ งผลกระทบต่ ออั ต ราการจ่ ายประโยชน์ ทดแทน เนื่ องจากส านั กงานประกั นสั งคมยั งคงจ่ าย
สิทธิประโยชน์กรณีบานาญชราภาพตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
2. ผู้ ป ระกั น ตนเป็ น ผู้ ซึ่ ง จ่ า ยเงิ น สมทบอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
จากกองทุน ๗ กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งประโยชน์ทดแทนทุกกรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๔๒ (๒๕) ทังนี ไม่ว่าการจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนครังเดียว เช่น
กรณีคลอดบุตร กรณีตาย กรณีบาเหน็จชราภาพ หรือหลายครัง เช่น สงเคราะห์บุตร กรณีบานาญชราภาพ
หรือกรณีการนาเงินกรณีชราภาพออกมาใช้ก่อนหรือใช้คาประกันเงินกู้ ไม่มีผลกระทบต่อการเสียภาษีเงินได้
เพราะประโยชน์ ทดแทนตามกฎหมายประกั นสั งคมทุก กรณีล้ วนได้รับการยกเว้ นไม่ต้ องนามารวม
ในการคานวณเพื่อยื่นภาษีเงินได้ทังสิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

3. ส านั ก งานประกั น สั ง คมค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของกองทุ น และติ ด ตามสถานการณ์
ของกองทุนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงได้ศึกษามาตรการที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพกองทุนในอนาคต ได้แก่
การขยายเพดานค่ า จ้ า ง ขยายอายุ เ กิ ด สิ ท ธิ รั บ บ านาญ และปรั บ เพิ่ ม อั ต ราเงิ น สมทบ เป็ น ต้ น
ซึ่งมาตรการเหล่านีนอกจากจะช่วยให้กองทุนมีความมั่นคงยั่งยืนแล้ว ในอนาคตยังทาให้ผู้ประกันตน
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีบางมาตรการอยู่ ระหว่างดาเนินการและ
ต้องสร้างการรับรู้ให้ กับผู้ประกัน ตน และจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกันตนจานวนมาก
มี ร ายจ่ า ยสู ง กว่ า รายรั บ การให้ สิ ท ธิ ใ นการขอคื น /ขอกู้ จะเป็ น ประโยชน์ กั บ ผู้ ป ระกั น ตนและ
สร้างเสถียรภาพให้กับกองทุน สาหรับกรณีขอใช้เงินออมเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ถูกออกแบบไว้ไม่ให้กระทบ
กองทุ น ในระยะยาว ซึ่ ง หากผู้ ป ระกั น ตนผิ ด นั ด ช าระ ส านั ก งานประกั น สั ง คมจะชดใช้ เ ฉพาะ
เงินคาประกันตามที่ตกลง แต่จะไม่รวมส่วนของดอกเบียเพิ่มเติมที่เกินวงเงินคาประกัน ซึ่งทางธนาคาร
จะต้องตามหนีจากผู้ประกันตน

