
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมาย 
ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 

 ส ำนักงำนประกันสังคม ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงแก้ไข        
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชรำภำพฯ (กรณีขอเลือก ขอกู้ และขอคืน) ซึ่งได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็น 
เมื่อวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2564 มำประกอบกำรพิจำรณำยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... โดยจ ำแนกแต่ละกรณ ีปรำกฏดังนี้ 

 1.  กรณีการให้ผู้ประกันตนทีมี่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างรับเงินบ านาญชราภาพ
หรือเงินบ าเหน็จชราภาพ (ขอเลือก) 
        ผลกระทบเชิงบวก ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน แต่ประสงค์ขอรับ          
เงินบ ำเหน็จชรำภำพ สำมำรถเลือกรับเงินบ ำเหน็จชรำภำพแทนเงินบ ำนำญชรำภำพได้ ให้ผู้ประกันตนเลือกรับ
สิทธิประโยชน์ที่คำดว่ำเหมำะสมกับสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจและสภำวะทำงกำรเงินของผู้ประกันตนแต่ละรำย 
ผู้ประกันตนสำมำรถเลือกรับเงินบ ำนำญรำยเดือนระยะยำวไปจนกว่ำตนเองจะเสียชีวิต หรืออำจเลือกรับเงินก้อน
จำกบ ำเหน็จชรำภำพไปใช้จ่ำยได้ตำมควำมประสงค์ของตน 
        ผลกระทบเชิงลบ ผู้ประกันตนที่เลือกรับเงินบ ำเหน็จชรำภำพจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยรวม
ลดลงกว่ำกำรรับเงินบ ำนำญชรำภำพในระยะยำว โดยเฉพำะกรณีที่ผู้ประกันตนมีอำยุยืนจะท ำให้ขำด
หลักประกันรำยได้ท่ีสำมำรถใช้ด ำรงชีพไปไดต้ลอดชีวิต ทั้งนี้ ธรรมชำติของมนุษย์มักมีควำมต้องกำรในเงินก้อน
มำกกว่ำเงินระยะยำวที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ ท ำให้ผู้ประกันตนจะตัดสินใจที่จะเลือกรับบ ำเหน็จ (สิ่งที่ต้องกำร) 
แทนที่จะเลือกรับบ ำนำญ (สิ่งที่จ ำเป็น) ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยำวต่อสถำนะทำงกำรเงินของผู้ประกันตนเอง 
รวมถึงครอบครัวและสังคมที่ต้องเป็นที่พ่ึงพิงเมื่อผู้ประกันตนขำดรำยได้ในยำมชรำภำพ เมื่อใช้เงินของตนหมดลง
ก็จะเป็นภำระในส่วนของภำครัฐที่จะต้องเข้ำให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 

 2.  กรณีการให้ผู้ประกันตนสามารถน าเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงิน     
กับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (ขอกู้) 
        ผลกระทบเชิงบวก ช่วยให้ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ำยแม้จะไม่มี
หลักทรัพย์ค้ ำประกัน เมื่อเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ก็เป็นกำรเสริมสภำพคล่องให้แก่ผู้ประกันตนได้บำงส่วน       
เป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนในช่วงเวลำที่เกิดวิกฤตภำวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภำพทำง
เศรษฐกิจโดยรวมเม่ือเกิดภำวะวิกฤตหรือภัยพิบัติต่ำงๆ  
        ผลกระทบเชิงลบ หลักเกณฑ์และกำรพิจำรณำให้กู้ยืมเงินของผู้ประกันตนเป็นดุลพินิจของ
ธนำคำรเมื่อผู้ประกันตนกู้เงินจำกธนำคำรโดยใช้เงินกรณีชรำภำพเป็นหลักประกันกำรกู้เงินและผิดนัดช ำระหนี้ 
เจ้ำหนี้จะใช้สิทธิทำงศำลฟ้องบังคับช ำระหนี้กับผู้ประกันตน และส ำนักงำนประกันสังคมในฐำนะผู้ครอบครอง
หลักประกันซึ่งมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำของศำล หำกผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิผิดนัดไม่ช ำระหนี้ต่อเจ้ำหนี้  
จะส่งผลต่อกำรได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพของผู้ประกันตน ท ำให้เงินบ ำเหน็จ/บ ำนำญชรำภำพ     
ทีผู่้ประกันตนได้รับลดลงจนอำจไม่เพียงพอในกำรด ำรงชีพ และรัฐบำลอำจต้องรับภำระในกำรดูแลผู้ประกันตน
ต่อไป 

3. กรณีกำรให้... 
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 3. กรณีการให้ผู้ประกันตนสามารถน าเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
(ขอคืน) 
   ผลกระทบเชิงบวก ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขอรับคืนเงินชรำภำพบำงส่วน สำมำรถขอรับ
เงินได้รวดเร็วทันที โดยไม่ต้องมีกำรค้ ำประกันใดๆ สำมำรถน ำเงินไปใช้จ่ำยฉุกเฉิน เพ่ิมสภำพคล่องให้ตนเอง     
เพ่ือผ่อนคลำยสถำนกำรณ์กำรเงินของตนเองที่อยู่ในขั้นวิกฤตได้ โดยที่ผู้ประกันตนสำมำรถวำงแผนกำรใช้เงิน   
มีกำรบริหำรทำงกำรเงินอย่ำงรอบคอบขึ้น และสำมำรถด ำรงชีพในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมำกขึ้น  บรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้ข้ำมผ่ำนวิกฤตไปได้ ในช่วงเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออันมีผลกระทบ
ต่อกำรจ้ำงงำนของสถำนประกอบกำรและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยน
วิธีคิดวิธีกำรท ำงำนของระบบรำชกำรให้มีควำมยืดหยุ่น ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
       ผลกระทบเชิงลบ เงินบ ำเหน็จชรำภำพและเงินบ ำนำญชรำภำพที่ผู้ประกันตนมีสิทธิจะได้รับ
เมื่ออำยุครบตำมสิทธิมีจ ำนวนลดลง เนื่องจำกมีกำรน ำเงินสะสมชรำภำพบำงส่วนมำใช้ก่อนครบก ำหนดตำม
กฎหมำย ซึ่งกำรน ำเงินออกมำใช้ก่อนก ำหนดนี้เป็นกำรท ำให้เงินของผู้ประกันตนหำยไปจำกระบบ และเมื่อถึง
เวลำจะใช้ยำมชรำภำพจริง เงินก้อนนี้จะลดน้อยถอยลง  รวมทั้งในกรณีที่ให้น ำเงินมำใช้ก่อนก ำหนด          
หำกผู้ประกันตนขำดวินัยทำงกำรเงิน อำจเป็นกำรสร้ำงภำระในกำรบริหำรกำรเงินและใช้จ่ำยเงินเกินตัว    
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมที่ต้องเป็นที่พ่ึงพิงเมื่อผู้ประกันตนไม่มีบ ำนำญใช้อย่ำงเพียงพอ 

 4.  ผู้ได้รับผลกระทบ  
 1) ผู้ประกันตน 
     ผู้ประกันตนจะสามารถเลือกเข้าถึงแหล่งเงินฉุกเฉินได้เพ่ิมเติมเพ่ือด ารงชีพในช่ว งวิกฤต
เศรษฐกิจจากโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) โดยใช้เงินบ านาญชราภาพที่ตนจะได้รับในอนาคต  
เป็นต้นทุน โดยผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิจะมีบ านาญที่เป็นหลักประกันรายได้ยามเกษียณที่ลดลง กล่าวคือ จะได้รับ
เงินบ ำเหน็จ/บ ำนำญชรำภำพและผลตอบแทนลดลง เนื่องจำกมีกำรน ำเงินสะสมชรำภำพบำงส่วนมำใช้      
ก่อนครบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว อีกทั้งเป็นกำรท ำให้เงินของผู้ประกันตนที่มีอยู่ในระบบกองทุน
ประกันสังคมลดลง กองทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อยลงซึ่งจะท ำให้ผลตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
ลดลงตำมไปด้วย 
 2) นำยจ้ำง 
  นำยจ้ำงอำจต้องมีหน้ำที่เพ่ิมขึ้นในกำรหักค่ำจ้ำงของผู้ประกันตนเพ่ือช ำระหนี้ธนำคำร     
หรือสถำบันกำรเงินที่เป็นเจ้ำหนี้ของผู้ประกันตน ทั้งนี้ หำกนำยจ้ำงหักค่ำจ้ำงของผู้ประกันตนแล้วไม่น ำส่ง 
ให้แก่ธนำคำรตำมก ำหนด อำจต้องมีควำมรับผิดทำงอำญำ และหรือต้องร่วมรับผิดในทำงแพ่งด้วย 
 3) กองทุนประกันสังคม  
     ควำมมั่นคงของเสถียรภำพกองทุนประกันสังคมลดลง และยังท ำให้ ได้รับผลประโยชน์     
ตอบแทนลดลง ส่งผลกระทบกับผู้ประกันตนรำยอ่ืน เนื่องจำกจะเป็นกำรลงทุนระยะสั้นเพ่ิมขึ้นจะต้องมี      
กำรส ำรองเงินส ำหรับกำรลงทุนระยะสั้น เนื่องจำกกองทุนจะต้องน ำเงินหรือกันเงินไว้ไปช ำระหนี้ให้ธนำคำร
หรือเจ้ำหนี้ ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกองทุน ตัวอย่ำงเช่น 
 
 

กรณีขอกู้ ... 
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  กรณีขอกู้ กองทุนจะต้องน ำเงินไปช ำระหนี้ให้ธนำคำร ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกองทุน ทั้งนี้
กองทุนสำมำรถเรียกเงินดังกล่ำวคืนมำได้ โดยหักลดจำกสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จบ ำนำญที่ผู้ประกันตนจะได้รับ 
พร้อมคิดค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน เช่น กรณีผู้ประกันตนกู้ เงิน 30,000 บำท ไม่ช ำระหนี้ 100,000 คน  
จะท ำให้กองทุนต้องจัดสรรเงิน 3,000 ล้ำนบำท ไปให้ธนำคำรและมีค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน ประมำณปีละ 
100 – 200 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับขนำดเงินลงทุนกรณีชรำภำพ ถือว่ำจ ำนวนเงินข้ำงต้นไม่มีนัยส ำคัญ    
ต่อสถำนะกองทุนในระยะยำว 
  กรณีขอคืน กองทุนประกันสังคมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเนื่องจำกจะเป็นกำรลงทุน
ระยะสั้นเพ่ิมขึ้นจะต้องมีกำรส ำรองเงินส ำหรับกำรลงทุนระยะสั้นเพ่ือกำรนี้ด้วย  ซึ่งหำกมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ
เป็นจ ำนวนมำก  อำจส่งผลกระทบกับสภำพคล่องของกองทุน เช่น กรณีผู้ประกันตนขอคืนคนละ 30,000 บำท 
จ ำนวน 2 ล้ำนคน จะท ำให้กองทุนต้องจัดสรรเงิน 60,000 ล้ำนบำท เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับคืน           
และมีค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน ประมำณปีละ 2,000 – 4,000 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับขนำดเงินลงทุน
กรณีชรำภำพ ถือว่ำจ ำนวนเงินข้ำงต้นอำจมีผลต่อสถำนะกองทุนประมำณ 3% เป็นกำรท ำให้เงินของผู้ประกันตน  
ที่มีอยู่ในระบบกองทุนประกันสังคมลดลง กองทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อยลง ซึ่งจะท ำให้
ผลตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับลดลงตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ดี สถำนะกองทุนชรำภำพอำจไม่เพียงพอ หำกมี
ผู้ประกันตนใช้สิทธิเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกปัจจุบันเก็บเงินสมทบเพียง 6% แต่ควรเก็บประมำณ 15% 
ดังนั้น ในอนำคตจะต้องเก็บเงินสมทบในอัตรำสูงขึ้น เพรำะฉะนั้นหำกให้ผู้ประกันตนน ำเงินออกไปใช้ก่อน  
แล้วส ำนักงำนประกันสังคมมำปรับเพ่ิมอัตรำเงินสมทบในภำยหลัง จะท ำให้ผู้ประกันตนขำดควำมเชื่อมั่น      
ในกองทุน อีกทั้งกำรปรับเพ่ิมอัตรำเงินสมทบกระท ำได้ยำก สุดท้ำยอำจท ำให้เงินในกองทุนหมดลงภำยใน   
พ.ศ. 2597 ตำมที่คำดกำรณ์หรือหมดก่อน และคนที่มีสิทธิรับบ ำนำญหลังจำกนั้นจะไม่ได้รับสิทธิเพรำะ      
ไม่มีเงินเหลือในกองทุน กำรส่งเงินสมทบจะเสียเปล่ำ 
 4) ประเทศ สังคมและเศรษฐกิจ  
     การแก้ไขกฎหมายจะส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพลดลง ท าให้
ประชาชนที่มีเงินบ านาญไม่เพียงพอใช้จ่ายมีจ านวนมากขึ้น เพ่ิมภาระในการดูแลของสังคม โดยเฉพาะ
ประชากรวัยแรงงานที่ต้องช่วยเลี้ยงดูหรือส่งเงินให้ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก าลังมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและประชาชนวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ เป็นภาระต่อประชาชนในวัยแรงงาน  
เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง เช่น การจ่ายเงินเลี้ยงดูผู้สูงอายุในครอบครัว เป็นต้น และทางอ้อม เช่น 
การเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้รัฐมีแหล่งรายได้ในการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 5. ความพร้อมในการด าเนินตามกฎหมาย 
 หำกมีกำรแก้ไขกฎหมำย ส ำนักงำนประกันสังคมจะต้องปรับแผนบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำง
กำรเงินของกองทุนประกันสังคม เพ่ือให้กองทุนมีเงินเพียงพอส ำหรับผู้ประกันตนที่มีควำมประสงค์ต้องกำรที่จะ
รับสิทธิ ซึ่งอำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรค่อยๆ เพ่ิมสภำพคล่อง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนกำรลงทุน
ของกองทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ ำนวนผู้ที่มีควำมต้องกำรขอใช้สิทธิขอรับเงินชรำภำพล่วงหน้ำเป็นหลัก เช่น หำกมี
ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิรับเงินชรำภำพล่วงหน้ำ 2 ล้ำนคน คนละ 30,000 บำท ส ำนักงำนประกันสังคมจะต้อง
เตรียมเงิน 60,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่สูงกว่ำสภำพคล่องที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบัน 
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 6. ต้นทุนของรัฐ 
 หำกมีกำรแก้ไขกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ประเด็น (ขอเลือก ขอกู้ ขอคืน) จะท ำให้เงินบ ำนำญ
ชรำภำพที่ผู้ประกันตนได้รับลดลง ซึ่งหมำยควำมว่ำจะมีประชำชนที่มีรำยได้ไม่เพียงพอในยำมเกษียณจ ำนวน
เพ่ิมขึ้น ส่งผลในทำงอ้อมให้รัฐบำลอำจมีแนวโน้มต้องพิจำรณำจัดรัฐสวัสดิกำรเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อน เช่น กำรเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ กำรจัดสร้ำงสถำนดูแลผู้สูงอำยุ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อภำษีของ
ประชำชน และงบประมำณในกำรบริหำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล  
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