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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการจัดต้ังกองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญ
ของลูกจ้างในประเทศไทยจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ.2530 และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ...... ซึ่งจะประกาศใช้บังคับในอนาคตอีกหน่ึง
ฉบับ ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดต้ังกองทุนตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังกองทุน แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของการด าเนินงาน โดยการจัดต้ังกองทุนในรูปแบบภาคบังคับจะสามารถท าให้
ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้ในระดับที่พอเพียงต่อการด ารงชีพภายหลังจากเกษียณ ส าหรับแนวทางการจัดสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญ
ให้แก่ลูกจ้างคือรัฐควรตรากฎหมายบังคับให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุน และควรยกเลิกการจ่ายเงินสมทบ
บ าเหน็จบ านาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมที่ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกจ้างและนายจ้าง
ต้องจ่ายเงินสมทบในลักษณะที่ซ้ าซ้อนและสร้างภาระให้แก่นายจ้างลูกจ้างเกินสมควร โดยให้น าเงินสมทบที่ลูกจ้างและ
นายจ้างได้จ่ายสมทบไปแล้วรวมเข้ากับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติเพ่ือให้เป็นกองทุนเดียวกัน และหากนายจ้างหรือ
ลูกจ้างรายใดได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้วก็ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอื่นอีก ส่วนเกณฑ์เกษียณให้ใช้เกณฑ์
อายุ 60 ปี 
ค าส าคัญ: การจัดสวัสดิการ, บ าเหน็จบ านาญ, กองทุน 

 
Abstract  

This article is a comparative study of the establishment of three statutory pension funds for 
employees in Thailand, namely, the Social Security Act, BE 2533, the Provident Fund Act BE 2530, and the 
National Pension Fund Act.  ……. which will be enforced in the future.  The results of the study found that 
the establishment of three statutory funds is similar in terms of the purpose of the fund .  However, there 
are differences in the nature of the operation.  By establishing a compulsory fund, employees can earn 
enough money to live on their retirement. For guidelines on the provision of pension benefits to employees, 
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the state should enact laws that oblige employees and employers to contribute to the fund, and should 
cancel pension of the Social Security Fund of the old age at the rate of 3% of the wage, to prevent 
employees and employers from paying duplicate contributions and overburden the employers and 
employees. The contributions paid by the employee and the employer are included in the national pension 
fund to fund the same. If an employer or employee is a member of a provident fund, then no contribution 
is required. Retirement criteria are 60 years old. 
Keyword: Social Welfare, Pension, Fund 

 
 



 

 

Oral 

183 

1. บทน า 
เน่ืองจากประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ภาวะ “สังคมสูงวัย” (Aging Socity) โดยจากการคาดการประมาณประชากรของ

ไทย ปี 2543 - 2573 ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ประชากรวัยสูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อพิจารณาร้อยละผู้สูงอายุต่อประชากรรวมในปี 2553 จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 11.90 และ
หากถึงปี 2573 จะมีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 25.12 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรรวม (วรเวศม์  สุวรรณระดา, 
2553) โดยประชากรสูงวัยดังกล่าวน้ีส่วนหน่ึงมาจากลูกจ้างที่ท างานให้แก่นายจ้างในภาคเอกชนต้ังแต่กิจการขนาดเล็กไปจนถึง
กิจการขนาดใหญ่ รวมถึงพนักงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ  แต่เป็นพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ไม่ได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญไว้ใช้เลี้ยงชีพในภายหลังเมื่อเกษียณจากการท างาน และโดยเหตุที่ปัจจุบันอัตราการเกิดประชากรของไทยมีอัตราการ
เกิดน้อยกว่าอัตราของประชากรวัยกลางคนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงท าให้ในอนาคตประเทศไทยจะต้องรับภาระเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิงเข้าสู่วัยท างานที่มีจ านวนน้อยกว่า ในขณะที่รัฐมีความจ าเป็นต้องการเก็บเงินภาษีจากประชากรในวัยท างานที่
เพ่ิมขึ้นเพ่ือน ามาเป็นงบประมาณในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน (วิภาวี  เหมพรวิสาร, 2557) 

การจัดสวัสดิการประเภทเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญถือเป็นสวัสดิการอย่างหน่ึงที่มีความจ าเป็นที่ลูกจ้างทุกคน
จะต้องมีเงินสะสมไว้ใช้เมื่อยามเกษียณจากการท างาน โดยเงินจ านวนดังกล่าวน้ีส่วนหน่ึงมาจากเงินสะสมของลูกจ้างเอง และ
อีกส่วนหน่ึงมาจากเงินสมทบของนายจ้างที่สมทบให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงเมื่อเกษียณให้แก่
ลูกจ้าง การสร้างหลักประกันด้านรายได้ประเภทเงินบ าเหน็จเงินบ านาญของประเทศไทย เดิมจะมีเฉพาะผู้มีอาชีพรับราชการ
เท่าน้ัน ซึ่งเมื่ออายุครบ 60 ปี ก็จะเกษียณและสามารถได้รับเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญ ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ เดิมเมื่อ
เกษียณจะได้รับเงินบ าเหน็จก้อนเดียว จ านวนเงินจะมากหรือน้อยพิจารณาจากระยะเวลาในการท างานให้กับหน่วยงานใน
รัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ โดยการจ่ายเงินบ าเหน็จของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่มีการกันเงินไว้ล่วงหน้าแต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณที่จ่ายออกไปน้ัน (ประเสริฐ  ช่อดอก, 2542) ในปัจจุบันประเทศไทยได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
เงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างเมื่อเกษียณจากการท างาน ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ภาคบังคับที่ก าหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และให้ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญชราภาพดังกล่าวจากกองทุนประกันสังคมต่อเมื่อลูกจ้างมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ นอกจากน้ีประเทศไทยยังได้ตรา
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการออมเงินภาคสมัครใจของลูกจ้างและนายจ้าง
เพ่ือออมเงินให้ลูกจ้างไว้ใช้ในยามเกษียณหรือลาออกจากท างาน โดยกฎหมายเปิดโอกาสให้ลูกจ้างส่งเงินสะสมและนายจ้างส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนเรียกชื่อว่า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” ต้ังแต่อัตรา 2 - 15 % ของค่าจ้าง และในอนาคตประเทศไทยจะ
ตรากฎหมายเกี่ยวกับการออมเงินของลูกจ้างเพ่ือไว้ใช้ในยามเกษียณชื่อว่า “พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .......” ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งต่อไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา กฎหมายฉบับดังกล่าวได้บังคับ
ให้นายจ้างและลูกจ้างจะต้องน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) ที่รัฐได้ต้ังขึ้นมาเหมือนเช่นการน าส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีเงิน
ไว้ใช้เมื่อเกษียณ และมีความคล้ายคลึงกับประโยชน์ทดแทนบ าเหน็จบ านาญชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม  กรณีจึงมี
ประเด็นทางกฎหมายว่าการจัดต้ังกองทุนตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีความซ้ าซ้อนกับการจัดต้ังตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของนายจ้างและลูกจ้างหรือไม่เพียงใด บทความน้ีจึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการจัดต้ังกองทุนตามกฎหมายจ านวน 3 ฉบับ
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ได้แก่ กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. 
........ ทั้งน้ีเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้าง โดยมุ่งให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการสร้างภาระที่เกินความสามารถของทุกฝ่าย 
  

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างหลักประกันด้านรายได้เม่ือเกษียณจากการท างาน 
การปกครองในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จะน าหลักการพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่  

1.) หลักการให้บุคคลพึงพาตนเองก่อน 2.) หลักความเสมอภาค 3.) หลักสวัสดิภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4.) หลักการ
ให้หลักประกันโอกาสแห่งชีวิต และ 5.) หลักการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในสังคม (วิจิตรา (ฟุ้งลดา) วิเชียรชม, 
2555) โดยการสร้างหลักประกันในด้านรายได้เมื่อเกษียณจากการท างาน มีที่มาจากหลักสวัสดิภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการประเภทบ าเหน็จบ านาญของรัฐ เน่ืองจากบุคคลในวัยเกษียณหากมี
หลักประกันในด้านรายได้ที่พอเพียงต่อการด ารงชีวิตก็ย่อมจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข การสร้าง
หลักประกันด้านรายได้เมื่อเกษียณจากการท างาน ธนาคารโลกได้ให้แนวคิดซึ่งมีรูปแบบทั้งในภาคบังคับ และภาคสมัครใจ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ โดยธนาคารโลกได้เสนอภายใต้ทฤษฎีเสาหลัก 5 เสา ได้แก่ 
(วิภาว ี เหมพรวิสาร, 2557) 

เสาท่ี 0 (Zero pillar) เป็นรูปแบบการสร้างหลักประกัน โดยไม่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน รัฐจัดสวัสดิการให้
เงินช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ตามมาตรฐานในขั้นต่ า ตัวอย่างในประเทศ
ไทย ได้แก่ กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

เสาที่ 1 (First pillar) เป็นรูปแบบการสร้างหลักประกันแบบ “ระบบบ านาญภาคบังคับ” โดยการจ่ายเงินเข้า
กองทุน ซึ่งเงินจะมาจากการสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง และจะได้รับผลประโยชน์ต่อเมื่อเกษียณจากการท างาน ตัวอย่างใน
ประเทศไทย เช่น กองทุนประกันสังคม ซึ่งจะมีประโยชน์ทดแทนประเภทบ านาญชราภาพ หรือ ระบบเงินบ าเหน็จของ
ข้าราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณ 

เสาที่ 2 (Second pillar) เป็นรูปแบบการสร้างหลักประกันแบบ “ระบบบ านาญภาคบังคับ” โดยก าหนดให้
นายจ้างและลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบเข้ากองทุน โดยรัฐจะต้ังหน่วยงานขึ้นมาดูแลเงินกองทุนเป็นการเฉพาะและ
จ้างมืออาชีพเข้ามาบริหารกองทุน และเมื่อเกษียณสมาชิกก็จะได้รับเงินสะสมพร้อมกับผลตอบแทน โดยสมาชิกสามารถเลือก
รูปแบบในการรับเงินได้ ว่าจะเลือกแบบเงินบ าเหน็จเป็นเงินก้อน หรือเงินบ านาญเป็นรายเดือน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

เสาท่ี 3 (Third pillar) เป็นรูปแบบการสร้างหลักประกันแบบ “ระบบบ านาญภาคสมัครใจ” รัฐไม่ได้บังคับ โดย
ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างที่จ่ายเงินสะสม จะได้รับเงินสะสมพร้อมด้วยผลตอบแทนอีกส่วนหน่ึงเมื่อเกษียณจากการท างาน 
ลักษณะของการออมจะมีหลายรูปแบบ อนุญาตให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการบริหารเงินกองทุน ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงิน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 

เสาท่ี 4 (Fourth pillar) เป็นรูปแบบที่ใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ และเพ่ือ
รองรับการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณตัวอย่างในประเทศไทย เช่น การให้สินเชื่อเพ่ือมีบ้านส าหรับผู้สูงอายุเป็นต้น 
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จากแนวคิดในการสร้างระบบบ าเหน็จบ านาญเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพของ
ธนาคารโลกดังกล่าว  ถือเป็นแนวทางในการสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถมีเงินออมจ านวนหน่ึงเพ่ือ
น ามาใช้ภายหลังจากเกษียนจากการท างาน 

 
3. กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ลูกจ้างเมื่อเกษียณจากการท างาน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .......... ซึ่งกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินบ าเหน็จ
บ านาญ ดังน้ี 

3.1 กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
3.1.1 การจัดต้ังและลักษณะของเงินกองทุน กองทุนประกันสังคม เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 21 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนไว้ใช้ส าหรับจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็น
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในรูปของประโยชน์ทดแทนโดยใช้ระบบ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ระหว่างสมาชิก และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องการเข้าเป็นสมาชิกแบบจ่ายเงินเองโดยตรง ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 มาตรา 54 ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจ านวน 7 ประเภท โดยลักษณะของกองทุนจะมีลักษณะเป็น
การร่วมกันรับภาระความเสี่ยงภัยของสมาชิกทุกคน (ส านักงานประกันสังคม, 2560) 

3.1.2 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 บังคับให้นายจ้าง 
ลูกจ้าง และรัฐ จะต้องน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในลักษณะเงินสมทบ 3 ฝ่าย โดยกฎหมายก าหนดให้ลูกจ้าง 
และ นายจ้างต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (ฐานค านวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ าอยู่ที่ 1,650 บาท และขั้นสูงสุดอยู่
ที่ไม่เกิน 15,000 บาท) ส่วนรัฐสมทบให้ร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง หากลูกจ้างหรือนายจ้างฝ่าฝืนไม่จ่ายเงินสมทบจะมีความผิด
และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  ดังน้ันเงินสมทบของลูกจ้างสูงสุดที่จะต้องน าส่งคือไม่เกินเดือนละ 750 บาท และนายจ้าง
สมทบเดือนละ 750 บาท รวมเงินสมทบสูงสุดที่ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องน าส่งเข้ากองทุนประกนสังคมเป็นเงิน สูงสุดเดือน
ละไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งจ านวนเงินสมทบดังกล่าวจะน ามาแบ่งสัดส่วนเฉลี่ยความเสี่ยงภัยในแต่ละประโยชน์ทดแทน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งสัดส่วนเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างเฉลี่ยความเสี่ยงภัยส าหรับประโยชน์ทดแทนในแต่ละประเภท 

(ค านวณจากฐานค่าจ้างขั้นสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) 
อัตราจัดเก็บ (%)  

ของค่าจ้าง 
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ลูกจ้าง นายจ้าง รวม 

1.5 %  เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 225 225 450 
0.5 % ว่างงาน 75 75 150 
3 % สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 450 450 900 

ที่มา : ของตาราง: สังเคราะห์โดยผู้เขียน, 2561 
 



 

 

Oral 

186 

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กองทุนประกันสังคม ได้แบ่งเงินเพ่ือสะสมในกรณีประโยชน์ทดแทนบ าเหน็จ
บ านาญชราภาพในแต่ละเดือนรวมเป็นเงินจ านวน 900 บาท (450 บาทของลูกจ้าง + 450 บาทของนายจ้าง) หรือปีละ 
10,800 บาท 

3.1.3 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77 ทวิ บัญญัติให้ลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับเงินจากประโยชน์ทดแทนกรณีบ าเหน็จบ านาญชราภาพ โดยมีเง่ือนไขเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ ลูกจ้างต้องมีอายุครบ 
55 ปีบริบูรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับเงินที่ส าคัญดังน้ี (ส านักงานประกันสังคม, 2560) 

1) กรณีรับเงินบ าเหน็จชราภาพ ในกรณีลูกจ้างเกษยีณจากการท างานโดยมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และได้
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่เกิน 179 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้างได้สิ้นสุดลง ประโยชน์
ทดแทนที่ลูกจ้างจะพึงได้รับได้แก่บ าเหน็จชราภาพ 

2) กรณีรับเงินบ านาญชราภาพ เมื่อลูกจ้างเกษียณจากการท างานโดยลูกจ้างมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  
โดยลูกจ้างได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้างได้สิ้นสุด
ลง ลูกจ้างจะได้รับเงินบ านาญชราภาพ  

3.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตาม พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
3.2.1 การจัดต้ังและลักษณะของเงินกองทุน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการประเภทหน่ึงที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการออมให้แก่ลูกจ้าง โดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ไม่ได้บังคับให้นายจ้างและลูกจ้าง
จะต้องจัดให้มีสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จึงเป็นความสมัครใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพขึ้นเพ่ือให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้เมื่อตาย ลาออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างในระบบการจ้างแรงงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออมในภาคเอกชนในการระดมเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ปัจจุบันลักษณะของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะมีลักษณะแบบกองทุนเด่ียว (Single Fun) กับกองทุนรวม (Pooled Fun) (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 

3.2.2 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 บัญญัติให้
ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้ลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 จากค่าจ้างลูกจ้าง
ทุก ๆ เดือน โดยตามมาตรา 13 ก าหนดให้บริษัทจัดการกองทุนซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท าหน้าที่บริหารเงินกองทุน 

3.2.3 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินและผลประโยชน์อื่นใดจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ต่อเมื่อลูกจ้าง ตาย ลาออกจากงาน หรือเกษียณจากการท างาน โดยกฎหมายก าหนดอายุของลูกจ้างในกรณีเกษียณต้องไม่ต่ า
กว่า 55 ปีบริบูรณ์และลูกจ้างจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3.3 กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ตาม ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. …… 
3.3.1 การจัดต้ังและลักษณะของกองทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) มีวัตถุประสงค์เน่ืองจากรัฐ

ต้องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างเกษียณจากการท างาน แต่ในการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างและนายจ้างทุกคนต้องเข้าเป็นสมาชิกจึงมีการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นเป็นจ านวนน้อย 
แต่กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งขาติจะมีลักษณะเป็นกองทุนที่รัฐบังคับให้นายจ้างและลูกจ้างจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน 
หากไม่เข้าร่วมกองทุนจะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย โดยรัฐต้ังหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เข้ามาดูแลและท าหน้าที่ควบคุมก ากับการจัดการกองทุน 

3.3.2 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ..... มาตรา 81 
บัญญัติให้นายจ้างลูกจ้างส่งเงินสมทบปีที่ 1 - 3 ในอัตราร้อยละ 3 ปีที่ 4 - 6 ในอัตราร้อยละ 5 ปีที่ 7 - 9 ในอัตราร้อยละ 7 
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และปีที่ 10 เป็นต้นไปให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 10 และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถเข้ามาบริหาร
เงินกองทุนได้โดยจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

3.3.3 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินและผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ (กบช.) เมื่อสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก คือ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือถึงแก่ความตาย โดยกฎหมาย
บัญญัติให้สิทธิลูกจ้างสามารถเลือกวิธีการรับเงินและผลประโยชน์เป็นเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จและให้สิทธิแก่ผู้ที่ไม่ได้มี
สัญชาติไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้โดยให้สิทธิรับเงินบ าเหน็จเมื่อสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 

 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุนการจัดสวัสดิการเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างตามกฎหมายของไทย 

เมื่อพิจารณากฎหมายทั้งสามฉบับซึ่งเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้าง สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบได้ ดังน้ี 

4.1 วัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนประกันสังคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสวัสดิการพ้ืนฐานให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือให้ลูกจ้าง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ภายหลังเกษียณ แต่บ าเหน็จบ านาญชราภาพของกองทุนประกันสังคม ยังไม่สามารถจ่ายเงินบ าเหน็จ
บ านาญให้แก่ลูกจ้างได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกจ้างได้ออมเงินไว้ใช้สอยเมื่อยามเกษียณตามความสามารถของลูกจ้าง 

4.2 การจัดต้ังกองทุน การจัดสวัสดิการเงินกองทุนเงินบ าเหน็จบ านาญให้กับลูกจ้างเมื่อเกษียณจะมีรูปแบบการจัดต้ัง
กองทุนอยู่ 2 รูปแบบคือ เป็นกองทุนภาคบังคับ กับ กองทุนภาคสมัครใจ โดยการจัดต้ังกองทุนประกันสังคมและกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติกฎหมายบัญญัติให้เป็นภาคบังคับ หากไม่เข้าเป็นสมาชิกจะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย 
ซึ่งจะแตกต่างกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นภาคสมัครใจของลูกจ้างและนายจ้าง การไม่เข้าเป็นสมาชิกจึง
ไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย และนายจ้างสามารถยกเลิกกองทุนและลูกจ้างสามารถน าเงินออกจากกองทุนได้
ก่อนเกษียณจาการท างาน 

4.3 การบริหารกองทุนและการเลือกนโยบายการลงทุน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้ให้สิทธิลูกจ้าง
และนายจ้างคัดเลือกผู้บริหารกองทุน แต่บัญญัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท าหน้าที่วางระเบียบต่าง ๆ 
ในการเก็บ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์จากเงินบ าเหน็จบ านาญชราภาพ ซึ่งแตกต่างกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติที่กฎหมายบัญญัติให้สถาบันการเงินสามารถเข้ามาบริหารเงินกองทุนได้ 
โดย พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ยังได้ให้สิทธิแก่คณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 
สามารถคัดเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมและตามอายุของลูกจ้าง 

4.4 การก าหนดเพดานค่าจ้างข้ันต่ าและเพดานขั้นสูง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดเพดานในการ
น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยมีเพดานค่าจ้างขึ้นต่ าอยู่ที่เดือนละ 1,650 บาท และเพดานขั้นสูงสุดอยู่ที่เดือนละไม่
เกิน 15,000 บาทของค่าจ้างรายเดือน ส่วนกรณีกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ....... ก าหนดให้ลูกจ้างที่มีค่าจ้างขั้นต่ าไม่เกิน 10,000 บาทไม่ต้องน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ส่วนเพดานค่าจ้างขั้น
สูงอยู่ที่ไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งจะต่างกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดเพดานค่าจ้างขั้นสูงและขั้นต่ าไว้ 

4.5 การก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุน ในการจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของ
นายจ้างในกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ กฎหมายก าหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบแบบก้าวหน้าตามจ านวนปีเริ่มต้ังแต่
ร้อยละ 3 - 10 ของค่าจ้าง ซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ให้จ่ายในอัตราเดียวคือร้อยละ 5 ส่วน
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามความสมัครใจของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเริ่มต้ังแต่ร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้างโดยไม่มี
แพดานค่าจ้างขั้นสูงและขั้นต่ า เมื่อพิจารณาการจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสามประเภทจะเห็นได้ว่ามีความ
ซ้ าซ้อนในการจ่ายเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่จะต้อง
รับภาระหนักขึ้น และอาจท าให้นายจ้างต้องเลิกกิจการเพราะเหตุที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น อาจเกิดปัญหาการว่างงานตามมาและ
ส่งผลต่อระบบแรงงานภายในประเทศ 

4.6 อายุเกษียณ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ก าหนดเกณฑ์อายุในกรณีเกษียณไว้ที่อายุ 55 ปี ซึ่งแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ ..... 
ที่กฎหมายก าหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกองทุนทั้งสามฉบับ พบว่าวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังกองทุนมีความคล้ายคลึงกันคือ
เพ่ือเป็นการออมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณจากการท างาน ส่วนที่แตกต่างกันเป็นเพียงลักษณะในการด าเนินงาน เช่น รูปแบบในการ
จัดต้ังระหว่างภาคบังคับกับภาคสมัครใจ การก าหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ เพดานค่าจ้างขั้นต่ าและขั้นสูง อายุของการ
เกษียน โดยการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบทั้งสามกองทุนดังกล่าวจะมีความซ้ าซ้อนกันเพ่ือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน 
และเป็นการสร้างภาระให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ท าให้นายจ้างอาจต้องเลิกกิจการเพราะเหตุที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น เกิดปัญหาการ
ว่างงานตามมา และส่งผลต่อระบบแรงงานภายในประเทศในอนาคตได้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบหลักเกณฑ์ต่างของกองทุนทั้งสามกองทุน 

หลักเกณฑ์ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของกองทุน สวัสดิการพ้ืนฐาน เพ่ือการออม เพ่ือการออม 
การจัดต้ังกองทุน บังคับ สมัครใจ บังคับ 
การบริหารกองทุน รัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน 
การส่งเงินเข้ากองทุน 3% 2-15% 3%, 5%, 7%, 10% 
การเลือกนโยบายการลงทุน คณะกรรมการ

ประกันสังคม 
ลูกจ้างและนายจ้าง คณะกรรมการ กบช. 

การก าหนดเพดานค่าจ้างขั้น
ต่ าและเพดานขั้นสูง 

ค่าจ้างต้ังแต่ 1,650 -
15,000 บาท 

ไม่ก าหนด -ค่าจ้างไม่เกิน 10,000 
บาทไม่ต้องน าส่งเงิน
เข้ากองทุน 
-แพดานค่าจ้างขั้นสูง
ไม่เกิน 60,000 บาท 

อายุเกษียณ 55 ปี ลาออก หรือ อายุครบ 55 ปี  60 ปี 
บทลงโทษ มีบทลงโทษ ไม่มบีทลงโทษ มีบทลงโทษ 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน, 2561 
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5. แนวทางการจัดสวัสดิการ 
เมื่อได้พิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างทั้งสามฉบับแล้ว เห็นว่ารัฐควร

มีแนวทางในการจัดสวัสดิการ ดังต่อไปน้ี 
5.1 รัฐควรตรากฎหมายจัดต้ังกองทุนสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญขึ้นใหม่ หรือ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ

บ าเหน็จบ านาญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถสร้างหลักประกันด้านรายได้ภาย
หลังจากเกษียณได้อย่างแท้จริง โดยควรจัดต้ังเป็นกองทุนภาคบังคับให้ลูกจ้างนายจ้างทุกรายต้องน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 
แต่ให้สิทธินายจ้างและลูกจ้างในการเลือกอัตราการน าส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 เข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

5.2 รัฐควรตรากฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนสมาชิกฝ่ายลูกจ้าง และ ฝ่ายนายจ้างสามารถคัดเลือกผู้บริหารกองทุน
บ าเหน็จบ านาญได้ และควรเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถเข้ามาบริหารกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และให้สิทธิสมาชิก
กองทุนเลือกนโยบายในการลงทุนภายใต้ค าแนะน าของผู้บริหารกองทุนได้ โดยในการออกระเบียบต่าง ๆ ในการเก็บเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ ควรให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

5.3 รัฐควรตรากฎหมายก าหนดเพดานขั้นต่ าในการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ โดยหากลูกจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างขั้นต่ าเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ ส่วนเพดานค่าจ้างขั้นสูงรัฐไม่ควร
ก าหนดเพดานขั้นสูงไว้เพ่ือให้เป็นไปตามความสามารถและความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง 

5.4 รัฐควรยกเลิกการเก็บเงินเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของประโยชน์ทดแทนบ าเหน็จบ านาญชราภาพ
ของนายจ้างและลูกจ้างในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกินเดือนละ 900 บาท) และให้น าเงินบ าเหน็จบ านาญชราภาพ
ที่ลูกจ้างและนายจ้างได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไปแล้ว รวมกับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติที่รัฐจะต้ังขึ้ น
ในอนาคตให้เป็นกองทุนเดียวกัน และก าหนดอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ตามความสามารถของ
นายจ้างลูกจ้างและตามสภาพเศรษฐกิจ โดยหากนายจ้างหรือลูกจ้างรายใดได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้วก็ไม่
ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอื่นอีก 

5.5 รัฐควรแก้ไขกฎหมายแรงงาน ให้ลูกจ้างสามารถเกษียณจากการท างานไว้ที่อายุ 60 ปี เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดอายุเกษียณไว้ที่อายุ 55 ปี 
ซึ่งยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการท างานของลูกจ้าง เน่ืองจากลูกจ้างในช่วงอายุ 55 - 60 ปี โดยส่วน
ใหญ่ยังมีความสามารถท างานและมีสุขภาพแข็งแรงสามารถท างานให้แก่นายจ้างได้ (อรรถวัฒน์  พูนสวัสด์ิ, 2560) 

 
6. สรุป 

การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้างเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณเป็นเรื่องที่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ 
ต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะหากลูกจ้างสามารถมีเงินออมไว้ใช้ภายหลังเกษียณจากการท างานจะเป็นการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐในการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายใุนอนาคตลงได้ อีกทั้งรัฐยังสามารถน าเอาเงินไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ  
และไม่เป็นการเพ่ิมหน้ีสาธารณะให้แก่ประเทศอีกด้วย จากการศึกษาเปรียบเทียบกองทุนทั้งสามฉบับ พบว่าวัตถุประสงค์หลัก
ในการจัดต้ังกองทุนมีความคล้ายคลึงกันคือเพ่ือเป็นการออมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณจากการท างาน ส่วนที่แตกต่างกันเป็นเพียง
ลักษณะในการด าเนินงาน เช่น รูปแบบในการจัดต้ังระหว่างภาคบังคับกับภาคสมัครใจ การก าหนดอัตราเงินสะสมและเงิน
สมทบ เพดานค่าจ้างขั้นต่ าและขั้นสูง อายุของการเกษียน โดยการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบทั้งสามกองทุนดังกล่าวจะมี
ความซ้ าซ้อนกันเพ่ือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน และเป็นการสร้างภาระให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ท าให้นายจ้างอาจต้อง
เลิกกิจการเพราะเหตุที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น เกิดปัญหาการว่างงานตามมา และส่งผลต่อระบบแรงงานภายในประเทศในอนาคตได้ 
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ดังน้ัน รัฐจึงควรปรับปรุงแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีเงินไว้ใช้ได้อย่าง
พอเพียงในยามเกษียณ 
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