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มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
____________________ 

 

 นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
เห็นชอบมาตรการรองรับสงัคมผูสู้งอาย ุตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 1. การจ้างงานผู้สูงอายุ เห็นชอบในหลกัการของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหกัรายจ่ายได ้2 เท่า
ของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจา้งสําหรับการจา้งบุคลากรผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป) ซ่ึงมีอตัรา
ค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยนายจา้งสามารถขอใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนลูกจา้ง
ทั้งหมด ทั้งน้ี ลูกจา้งจะตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเคยเป็นผูบ้ริหารของกิจการ 
 2. การสร้างที่พกัอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ให้มีท่ีพกัอาศยัท่ีปลอดภยั มีอุปกรณ์ใช้สอยท่ีเหมาะสม และอยู่ในความดูแลของแพทยแ์ละพยาบาล โดยมีการ
พิจารณา ดงัน้ี 
  2.1 มอบหมายกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยด์าํเนินโครงการสร้างท่ีพกั
อาศยัสาํหรับผูสู้งอายใุนพื้นท่ีราชพสัดุ จาํนวน 4 แห่ง ในจงัหวดัชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ รวมพื้นท่ี
ทั้งส้ินประมาณ 135 ไร่ โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัโครงการบา้นธนารักษป์ระชารัฐ 
(อตัราค่าเช่า เท่ากบั 1 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่าเท่ากบั 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี) ยกเวน้
พื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีศกัยภาพเชิงพาณิชยสู์ง ให้กาํหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ี ผูเ้ช่าจะไดรั้บสิทธิในการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยทางราชการอาจต่ออายสุัญญาเช่าออกไป
อีกเป็นระยะเวลา 30 ปี 
  2.2 มอบหมายการเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) ดาํเนินการจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอายุ โดยให้นาํหลกัการของ
โครงการบา้นมัน่คงและบา้นประชารัฐมาใชก้บัการดาํเนินการดงักล่าว 
 



- 2 - 
 

  2.3 เห็นชอบให้ยกเว้นการนํากฎหมายผงัเมืองมาบังคับใช้กับท่ีราชพัสดุท่ีกรมธนารักษ ์                
ใหค้วามเห็นชอบดาํเนินโครงการท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอาย ุ(Senior Complex) 
  2.4 ใหส้ถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารสงเคราะห์ สนบัสนุนสินเช่ือ
เง่ือนไขผ่อนปรนให้แก่ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัสําหรับผูสู้งอาย ุ
(Pre-finance) ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท และเห็นควรให้มีการจดัสรรวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัสําหรับ
ผูสู้งอาย ุ(Post-finance) เพื่อรองรับการดาํเนินโครงการในระยะต่อไปดว้ย   
  ทั้งน้ี ให้บุตรท่ีทาํหน้าท่ีเล้ียงดูบิดามารดาท่ีสูงอายุไดรั้บสิทธิในการสนับสนุนสินเช่ือภายใต้
เง่ือนไขดงักล่าวเป็นลาํดบัแรกก่อน 
 3. สินเช่ือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage  : RM) มอบหมายให้สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจนาํร่องเพื่อดาํเนินการมาตรการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัสําหรับผูสู้งอายุ (Reverse Mortgage) เพื่อให้ผูท่ี้มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ีนไป สามารถนาํท่ีอยูอ่าศยัท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิและปลอดภาระหน้ีมาเปล่ียนเป็นรายไดใ้นการดาํรงชีพเป็น
รายเดือน 
 4. การบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ 
   4.1 เห็นชอบในหลกัการของร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายบาํเหน็จบาํนาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้มีคณะกรรมการนโยบายบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี
อาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายในการพฒันาและกาํกบัดูแลระบบบาํเหน็จบาํนาญใหมี้ความครอบคลุม เพียงพอ และ
ยัง่ยนื รวมทั้งจดัมีระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นบาํเหน็จบาํนาญของประเทศ 
  4.2 เห็นชอบในหลกัการของร่างพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....      
เพื่อจดัตั้งกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ (กบช.) ซ่ึงเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพภาคบงัคบัสําหรับแรงงานใน
ระบบท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 - 60 ปี ครอบคลุมลูกจา้งเอกชน ลูกจา้งชัว่คราวส่วนราชการ พนกังานราชการ และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยใหมี้การจ่ายเงินเขา้กองทุนจาก 2 ฝ่าย คือ ลูกจา้ง และ
นายจา้ง ซ่ึงลูกจา้งจะไดรั้บบาํนาญหรือบาํเหน็จเม่ืออายุครบ 60 ปี เพื่อให้แรงงานกลุ่มดงักล่าวมีรายไดท่ี้เพียงพอ     
ในการดาํรงชีวิตหลงัเกษียณ โดยกาํหนดให ้กบช. เปิดรับสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณที่
เพียงพอ ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมีโอกาสได้ทํางานต่อ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างหลักประกัน ในชีวิต
ให้แก่ประชาชน ลดความเหลือ่มลํา้ทางสังคม และบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวสัดิการชราภาพในระยะยาว  
 

_____________________________________ 
 

สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3688 โทรสาร 02-273-9987 



ปี 2559

งบประมาณส าหรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
และเงินสมทบกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณเพ่ิมสูงขึ้น 2 เท่าใน 8 ปี

2.9 แสนล้านบาท
(ร้อยละ 10.47 ของ

งบประมาณ ปี 2559)

6.98 แสนล้านบาท
(ร้อยละ 15.83 ของ

งบประมาณ ปี 2567)

ปี 2567

เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม จ า เ ป็ น

ปี 2551 ปี 2558 ปี 2568

10
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20

ประเทศไทยเป็น
สังคมผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุ

มีงานท า มีรายได้

ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 
บาท/คน/เดือน

ลูกจ้างอายุ 60 ปีขึ้นไป

ไมเ่ป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือเคยเป็นผู้บริหาร
ของกิจการ
นายจ้างขอใช้สิทธิ
หักรายจ่าย 2 เท่า
(ใช้สิทธิไม่เกินร้อยละ 10 
ของลูกจ้างทั้งหมด)

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

การจ้างงานผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง
มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ผ่านมาตรการทางภาษี
แก่นายจ้าง

ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
(Senior Complex)

เพื่อส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มคีวามเหมาะสมและ
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะใหก้ับผู้สูงอายุ

สร้าง Senior Complex บนที่ราชพัสดุภายใต้หลักประชารัฐ 

• กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุ
จ านวน 4 พื้นที่ (จังหวัดชลบุรี 
นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่)

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (ธ.ออมสิน และ ธ.อ.ส.)
- Pre-finance วงเงิน 4,000 ลบ.
- Post-finance ในระยะต่อไป

• ผลตอบแทนโครงการ ตามโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
- อัตราค่าเช่า 1 บาท/ตร.ว./เดือน 
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี
ยกเว้น เชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ระยะเวลา สิทธิในการเช่า 30 ปี โดยรัฐจะต่ออายุสัญญาอีก 30 ปี 

มีรายได้เพียงพอหลังเกษียณอายุ

การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ

เพื่อให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลนโยบายระบบ
บ าเหน็จบ านาญในภาพรวมและให้แรงงานในระบบ
มีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอในการด ารงชีวิตได้

การส่งเงิน:นายจ้างและลกูจา้งร่วมกนัสง่เงินในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 
สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/เดือน กรณีค่าจ้างต่ ากวา่ 10,000 บาท นายจ้าง
จ่ายฝ่ายเดียว (ปรับอัตราเปน็ร้อยละ 3, 5, 7 และ 10 ภายในปทีี่ 10 
ตามล าดับ)

การรับเงินจากกองทุน:
เม่ืออายุครบ 60 ปี เลือกรับเงินงวดหรือเงินกอ้นจากกองทุน 

2. การจัดต้ังกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) 

สมาชิก: แรงงานในระบบอายุ 15-60 ปี อาทิ ลูกจ้างเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกจิ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 

และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

ก าหนดนโยบายและทิศทางของระบบบ าเหน็จบ านาญในระดับประเทศ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
(Reverse Mortgage : RM)

เพื่อให้ผู้สูงอายุน าที่อยู่อาศัย
ของตนมาเปลี่ยนเป็นเงินด ารงชีพ

เสริมสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้กู้
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
- มีกรรมสิทธิ์ในอยู่
อาศัย
- กรณีมีคู่สมรสให้รับ
สิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะ
หมดอายุสัญญาหรือ
เสียชีวิตทั้งคู่

ท่ีอยู่อาศัย

SFIs

รายได้
รายเดือน

*น าร่องด าเนินการในระยะแรก

ผู้สูงอายุรับเงินงวดรายเดือน
เพื่อให้มีเงินเพียงพอส าหรับการใชจ้่าย
ในชีวิตประจ าวันและเพื่อดูแลสุขภาพ 

สัดส่วนประชากร
สูงอายุต่อ

ประชากรทั้งหมด
สูงขึ้นต่อเน่ือง

ภาระงบประมาณ
ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง

จัดท ำโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง


