
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

   กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น  
  1.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบกลางทางกฎหมาย 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของส านักงานประกันสังคม 
(https://www.sso.go.th) รวมทั้งการส่งลิงก์แบบสอบถามไปตามช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
  1.2 การรับฟังความคิดเห็นโดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และองค์กรเอกชน ได้แก่ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น 
รวมทั้งแจ้งเวียนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/จังหวัด สาขา ติดประกาศ QR code  
เพ่ือขอความร่วมมือให้นายจ้างและผู้ประกันตนให้ความเห็น 

 2. จ านวนครั้งและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น 
  2.1 ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นหลักที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการประกันสังคม การขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุ การค านวณเงินเพ่ิมค้างช าระ 
การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และการแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ โดยน าร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) ในระหว่างวันที่ 6 – 30 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจาก
มีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
อีกครั้งในระหว่างวันที่ 4 – 20 สิงหาคม 2563  
  2.2 ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการน าเงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
บางส่วนออกมาใช้ก่อน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบกลางทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของส านักงาน
ประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมถึงมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยมีการรับฟังความคิดเห็น
ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
        (1) การให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างรับเงิน
บ านาญชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพ แม้จะมีการน าส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  
(ขอเลือก) 
        (2) การให้ผู้ประกันตนสามารถน าเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ  
55 ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับเงินบ านาญชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพลดลง (ขอคืน) 
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        (3) การให้ผู้ประกันตนสามารถน าเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยหากไม่ผ่อนช าระคืนจะถูกยึดหลักประกันและได้รับเงินบ านาญชราภาพ
หรือเงนิบ าเหน็จชราภาพลดลง (ขอกู้) 
  2.3 ครั้งที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมกรณีว่างงาน ในระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบกลางทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ
ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งการส่งลิงก์แบบสอบถามไปตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และการหนังสือส่งไปยังสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การ
ลูกจ้าง 

 3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
   ๓.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม 
(https://www.sso.go.th) ระหว่างวันที่ 4 – 20 สิงหาคม 2563 มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 2,427 ราย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐอ่ืนๆ ที่ใหความสนใจร่างพระราชบัญญัติฯ 
   3.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 20,601 ราย 
และของส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 17,579 ราย 
รวมถึงมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1,519 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 30 
เมษายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนๆ ที่ใหความสนใจร่างพระราชบัญญัติฯ 
   3.3 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 49 ราย  
และของส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 925  ราย ระหว่าง
วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป  
รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนๆ ที่ใหความสนใจร่างพระราชบัญญัติฯ 

 4. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
  4.1 ชื่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.2 ระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน1นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  4.3 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ เช่น 

                                                           
1

 ระยะเวลาก่อนมีการพิจารณาปรบัแกไ้ขเป็น “เกา้สิบวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา” 
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        - การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการ
ประกันสังคม (มาตรา 8 วรรคสาม) 
        - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์  
และกรรมการอุทธรณ์ (มาตรา 8/2 มาตรา 91) 
        - การแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการการแพทย์ (มาตรา 10 มาตรา 14 วรรคสาม และวรรคสี่) 
  4.4 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการประกันสังคมในเรื่องการจ าหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ การบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง และการแก้ไขอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (มาตรา 9 (3) และ (6/1) มาตรา 24/1 วรรคสอง มาตรา 25)  
  4.5 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตน เช่น  
        - การขยายอายุข้ันสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (มาตรา 33) 
        - การให้สิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 39 ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน (มาตรา 38 วรรคสอง และ
มาตรา 41) 
        - การก าหนดเงื่อนไขการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในส่วนของการเพ่ิม
ระยะเวลาการส่งเงินสมทบ การค านวณเงินเพ่ิมค้างช าระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (มาตรา 39 
วรรคหนึ่ง และวรรคสี่) 
        - การก าหนดให้ผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถกลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 โดยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย (มาตรา 39/1 มาตรา 46/2) 
  4.6 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทน เช่น 
        - การก าหนดให้ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิหักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนหรือ
ผู้มีสิทธิมีหนี้ค้างช าระกลับเข้ากองทุน (มาตรา 54 วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา 56) 
        - การเพ่ิมระยะเวลาในการค านวณเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร 
(มาตรา 67) 
        - การเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ (มาตรา 71) 
  4.7 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ เช่น 
        - การเพ่ิมประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพ่ือให้มีสิทธิขอรับเงินบ านาญชราภาพ
ล่วงหน้าได้บางส่วน (มาตรา 77 วรรคหนึ่ง) 
        - การขยายอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ การให้สิทธิเลือกรับเงิน
บ านาญชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพ การขอรับเงินกรณีชราภาพคืนบางส่วนก่อนก าหนด หรือการน าเงิน
กรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน (มาตรา 77 ทวิ) 
  4.8 การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (มาตรา 78 (3)) 
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  4.9 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้าง เช่น 
        - การไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (มาตรา 96 วรรคหนึ่ง) 
        - การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบอันเป็นเท็จ (มาตรา 97) 
  4.10 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
     ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) 
รวมทั้งช่องทางอ่ืน มีความเห็นและข้อสังเกตในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผู้ที่เห็นด้วย
คิดเปน็ร้อยละ 90.5  
 ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นต่อระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 85.6 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่
เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรก าหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านี้ หากมีผลใช้บังคับช้าเกินไปอาจไม่ทันการณ์ 
 ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
   - การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการ
ประกันสังคม ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการสรรหาแต่ไม่ควรเป็นการ
สรรหาจากนักการเมืองหรือผู้มีอ านาจที่มีส่วนได้เสียคนใด หรือคณะใด ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
ควรเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย การสรรหาจะเป็นการน าพวกพ้องของตน  
เข้าไปไม่ใช่ผู้แทนที่แท้จริง 
   - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์  
และกรรมการอุทธรณ์ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.5 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพ่ือไม่เป็นการซ้ าซ้อนของ
คณะกรรมการ ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างอิทธิพล ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มีความเห็นว่า หากน าบุคคลอ่ืนซึ่งไม่เคยเป็นกรรมการมาก่อนเข้ามาอาจขาดประสบการณ์ และไม่ทราบถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบกับกรรมการคนเดิมจะทราบปัญหาของการประกันสังคมและแนวทางแก้ไขปัญหา 
   - การแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา  
และคณะกรรมการการแพทย์ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 89.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพ่ือจะได้ไม่เกิดการยึดติด
ต าแหน่ง ป้องกันการสืบทอดอ านาจ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์มุมมองใหม่  
เข้ามาบริหาร ป้องกันการทุจริต ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า อาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการประกันสังคม
ในเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.8 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
มีความเห็นว่า ควรร่วมกันวางระเบียบไม่ใช่ผูกขาดที่กระทรวงการคลังอย่างเดียว โดยควรขอความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย์และหรือ BOI ด้วย ส าหรับการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
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86.0 และส าหรับการแก้ไขอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 88.1 
 ประเด็นที ่5 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตน 
   - การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
88.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า ทุกเพศวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยควรมีสิทธิประโยชน์ เนื่องจากตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ 
การที่ผู้ประกันตนมีอายุเกิน 60 ปี ได้ เพราะกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรที่มีจ านวนมากกว่ากลุ่มที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ นับเป็นการดีต่อท้ังประชาชนและประเทศ 
   - การให้สิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.2 
   - การก าหนดเงื่อนไขการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในส่วนของ 
การเพ่ิมระยะเวลาการส่งเงินสมทบ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.2 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
เป็นการรอนสิทธิผู้ประกันตน ควรก าหนดระยะเวลาการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน หรือ 36 เดือน 
ส าหรับการค านวณเงินเพ่ิมค้างช าระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 85.0  
   - การก าหนดให้ผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถกลับเข้า
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 โดยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.6 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพ่ือความมั่นคง
ของผู้ประกันตนที่จะได้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ไม่ควรก าหนดระยะเวลา คือ 
ถ้ากรณีได้รับเงินบ านาญชราภาพรายเดือนแล้วควรจะเป็นผู้ประกันตนต่อได้ โดยยังคงได้รับเงินบ านาญ 
ชราภาพและคุ้มครองสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นที ่6 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทน 
   - การก าหนดให้ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิหักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิมีหนี้ค้างช าระกลับเข้ากองทุน ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.2 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เป็นหนี้สมควร
จะต้องใช้ แต่ควรพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นด้วย ควรหักเฉพาะที่ขาดส่ง ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
มีความเห็นว่า เป็นการบังคับช าระหนี้โดยพลการกับผู้ประกันตน ควรให้ผู้ประกันตนอนุญาตก่อน 
   - การเพ่ิมระยะเวลาในการค านวณเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร  
ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.4 ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ไมค่วรจ ากัดจ านวนครั้งเหมือนค่าคลอดบุตร 
   - การเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
91.8 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า ควรพิจารณาเหตุแห่งความทุพพลภาพแต่ละคน โดยพิจารณาฐานะทางสังคม  
ความกินดีอยู่ดีของแต่ละคน แต่ทั้งนี้ต้องไม่รอนสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย ควรพิจารณาจากสภาพแวดล้อม และสังคม
เข้ามาอ้างอิง เนื่องจากบางคนทุพพลภาพด้านจิตใจ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นผู้ทุพพลภาพจากโรคเรื้อรัง 
 ประเด็นที ่7 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ 
   - การเพ่ิมประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพ่ือให้มีสิทธิขอรับเงินบ านาญชราภาพ
ล่วงหน้าได้บางส่วน ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.3  
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   - การขยายอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็น 
ร้อยละ 80.3 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า ควรออกกฎหมายบังคับบริษัทเอกชนด้วย เพราะส่วนใหญ่ให้เกษียณที่อายุ 
55 ปี แต่ประกันสังคมให้เกษียณที่อายุ 60 ปี ดังนั้น เมื่อบริษัทเอกชนให้ลูกจ้างเกษียณอายุ ลูกจ้างก็ยังไม่มี
สิทธิรับเงินบ านาญชราภาพ ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้แรงงาน และการ
ก าหนดอายุ 60 ปี นานเกินไป 
   - การให้สิทธิเลือกรับเงินบ านาญชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพ ผู้ตอบผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย เลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพคิดเป็นร้อยละ 62.5 ในขณะที่
ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม เลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพคิดเป็นร้อยละ 
49.3 และเลือกรับเงินบ านาญชราภาพคิดเป็นร้อยละ 50.7 ใกล้เคียงกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กระดาษส่วนใหญ่เลือกรับเงินบ านาญชราภาพคิดเป็นร้อยละ 62.9 
   - การขอรับเงินกรณีชราภาพคืนบางส่วนก่อนก าหนด ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 65.6 ในขณะที่ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 55.5 สูงกว่าผู้ไม่ใช้สิทธิเล็กน้อย และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกระดาษส่วนใหญ่เลือกไม่ใช่สิทธิคิดเป็นร้อยละ 57.2 
   - การน าเงินกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้ เงินกับสถาบันการเงิน   
ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย ส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิขอกู้คิดเป็นร้อยละ 
55.0 ในขณะที่ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม เลือกไม่ใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 
55.7 สูงกว่าใช้สิทธิเล็กน้อย และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกระดาษเลือกไม่ใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 53.8  
สูงกว่าใช้สิทธิ 
 ประเด็นที ่8 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 91 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า อายุไม่เกิน 60 ปี เป็นวัยที่สามารถยังท างานได้ นายจ้าง 
ยังรับท างานหลังอายุมากกว่า 55 ปี และเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับเนื่องจากยังท างานส่งเงินสมทบ  
จึงควรได้รับสิทธิเพ่ือความเสมอภาค ในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เมื่ออายุ 
55 ปี ถือเป็นการเกษียณแล้วจึงควรรับสิทธิชราภาพ ไม่ควรรับสิทธิว่างงาน และไม่สอดคล้องกับสิทธิชราภาพ
ที่ปัจจุบันก าหนดไว้ที่ 55 ปี 
 ประเด็นที ่9 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้าง 
   - การไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.1 
ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เป็นประโยชน์เพราะนายจ้างบางรายหักเงินลูกจ้างแต่ไม่ส่งเงินประกันสังคมให้ลูกจ้าง  
และควรมีการแจ้งเตือนเป็นระยะก่อนด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับผู้ที่ ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่ า  
ควรพิจารณาที่เจตนาก่อนใช้บทลงโทษ 
   - การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบอันเป็นเท็จ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
88.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรเพ่ิมโทษให้เกิดความ
รับผิดชอบมากขึ้น บางรายให้ความเห็นว่าก าหนดโทษปรับก็เพียงพอ 
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 ประเด็นที ่10 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     ควรปรับปรุงให้จ านวนบ านาญเพียงพอมากขึ้น รวมถึงการปรับเพ่ิมเพดานค่าจ้าง 
และปรับสูตรการค านวณบ านาญที่เป็นธรรมมากขึ้น ดังนั้น หากมีการแก้ไขจะท าให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่น
กับระบบบ านาญมากข้ึน 

6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
     กระทรวงแรงงานได้น าความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
     ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความถูกต้องตามหลักการยกร่างกฎหมายแล้ว  
     ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นต่อระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนควรก าหนดวันที่มีผลใช้บังคับ 
ของกฎหมายเป็นระยะเวลา 90 วัน จึง ได้ปรับแก้ไขระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับ  
โดยก าหนดระยะเวลาใหม่เป็น “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
     ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
   - การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการ
ประกันสังคม พิจารณาตามความเห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยแล้ว เห็นว่า เนื่องจากเดิมก าหนดให้การได้มาซึ่งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ จึงปรับแก้ไขให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายผู้ประกันตนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 
   - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์  
และกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และเกิดความหลากหลายของผู้มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาบริหารกองทุน
ประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   - การแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา  
และคณะกรรมการการแพทย์ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ 
ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ให้สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ และเพ่ือให้ได้  
ผู้มีความรู้ความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งการก าหนดวาระเดียวก็เป็นไปตามหลัก
ความเป็นอิสระ และหลักความเป็นกลางในการพิจารณา โดยไม่ค านึงถึงว่าตนจะต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ 
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     ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการประกันสังคม
ในเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  การบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง และการแก้ไขอ านาจ 
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 
     ประเด็นที ่5 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตน 
   - การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พิจารณาแล้ว เห็นว่า  
เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ปรับแก้จากที่ให้
ก าหนดอายุขั้นสูงไว้ในกฎกระทรวง เป็น “ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และอายุขั้นสูงไม่เกิน 
หกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรืออายุขั้นสูงตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้ประกันตน” 
   - การให้สิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน พิจารณาแล้ว เห็นว่า  
มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นการให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน 
   - การก าหนดเงื่อนไขการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในส่วนของ 
การเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว  เนื่องจากสถิติการน าส่ง 
เงินสมทบเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก่อนการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พบว่ามีผู้ประกันตน
ที่ส่งเงินสมทบเพียง 12 เดือนพอดี แล้วมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี 
แสดงให้เห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนวิธีการจ้างงานของนายจ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงการน าส่งเงินสมทบ  
โดยตกลงกับลูกจ้างให้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หลังส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ดังนั้น 
จึงเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาการส่งเงินสมทบขั้นต่ า 48 เดือน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และท าให้ระบบ  
มีความเป็นธรรม 
   - การก าหนดให้ผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถกลับเข้า
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 โดยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากมีผู้รับบ านาญ
ชราภาพประสงค์ท่ีจะได้รับสิทธิในระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง และสิทธิประโยชน์ที่ให้ใน 3 กรณีดังกล่าว 
ก็มีความเหมาะสมและจ าเป็นกับผู้รับบ านาญชราภาพที่เป็นผู้สูงอายุ 
     ประเด็นที ่6 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทน 
   - การก าหนดให้ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิหักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิมีหนี้ค้างช าระกลับเข้ากองทุน พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน 
โดยส านักงานประกันสังคม จะได้รับไปพิจารณาในประเด็นการบังคับช าระหนี้โดยพลการกับผู้ประกันตน  
การด าเนินการแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบถึงหนี้ที่ผู้ประกันตนมีอยู่กับส านักงานประกันสังคม ก่อนที่จะพิจารณา
ด าเนินการหักเงินประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับกลับเข้ากองทุนประกันสังคม 
      ประกอบกับในกรณีที่มีการก าหนดให้สามารถน าเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมา
ใช้ก่อนก าหนด โดยการน าเงินกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งหากผู้ประกันตน
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ไม่ช าระหนี้ก็อาจต้องมีการบังคับคดีกับเงินกรณีชราภาพดังกล่าว จึงได้ก าหนดเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยก าหนดยกเว้นให้สิทธิการได้รับประโยชน์ทดแทนอยู่ในความรับผิด  
แห่งการบังคับคดีตามมาตรา 77 ทวิ วรรคห้า 
   - การเพ่ิมระยะเวลาในการค านวณเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร 
พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นการก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นหากจะมี
การปรับแก้ไขระยะเวลาเพ่ิมขึ้น จึงปรับแก้ไขเป็น “...เป็นเวลาเก้าสิบแปดวัน หรือระยะเวลาตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 
   - การเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมแล้ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับค่าทดแทนส าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ประเด็นที ่7 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ 

   - การเพ่ิมประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เพ่ือให้มีสิทธิขอรับเงินบ านาญชราภาพ
ล่วงหน้าได้บางส่วน พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเมื่อผู้ประกันตนเกษียณอายุแล้ว ควรมีเงินไว้เพ่ือใช้ในการด ารงชีพยามชรา 
แต่ส าหรับผู้ประกันตนบางคนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินก้อนก่อนบางส่วนเพ่ือน าไปลงทุนหรือใช้จ่าย  
จึงมีการก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ คือเมื่อมีการน าส่งเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะได้รับเงินบ านาญชราภาพนั้น สามารถ
มีสิทธิได้รับเงินก้อนส่วนหนึ่งเป็นเงินบ านาญจ่ายล่วงหน้าก่อนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีเงินก้อนจ านวนหนึ่ง
ที่จะสามารถน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพได้ และยังคงมีเงินบ านาญรายเดือนเหลืออยู่ด้วยเช่นกัน 
   - การขยายอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
แม้ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีจ านวนผู้สูงอายุซึ่งยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการ
ท างานจ านวนมาก หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านอายุ
ของผู้รับเงินบ านาญชราภาพจากอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็น 60 ปีบริบูรณ์ อาจยังไม่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และนโยบายที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประกอบกับนายจ้างที่เป็นภาคเอกชนยังคง
ก าหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะท าให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวยังต้องรอเพ่ือที่จะมี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ประกอบกับในปัจจุบันที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สภาพการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป นายจ้างผู้ประกอบการลดจ านวน
พนักงานลง หรือเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยลดวันท างาน ท าให้เงินเดือนค่าตอบแทนลูกจ้างไม่เพียงพอ ลูกจ้าง
บางคนจ าเป็นต้องเกษียณอายุออกจากงานและไปประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนั้น ในส่วนของการขยายอายุ  
ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ คณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 
26/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จึงพิจารณาก าหนดอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ชราภาพตามเดิม คือ ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
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   - การให้สิทธิเลือกรับเงินบ านาญชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกที่จะตัดสินใจเองได้  แม้ว่า
ผู้ประกันตนที่เลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยรวมลดลงกว่าการรับเงินบ านาญชราภาพ
ในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุยืนนั้น หากแต่การให้สิทธิผู้ประกันตนที่จะตัดสินใจเลือกรับ
สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะทางการเงินของผู้ประกันตนแต่ละคนใน
ขณะนั้น จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนจากสถานการณ์ทางการเงิน เนื่องจากผู้ประกันตนแต่ละคน
มีความล าบากในการด ารงชีพและความจ าเป็นทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยหากผู้ประกันตนเลือกรับเป็นเงิน
บ าเหน็จชราภาพก็จะอาจน าเงินดังกล่าวไปเพื่อช าระหนี้ หรือใช้จ่ายตามความประสงค์ของตน หรือน าไปลงทุน
ท าอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวภายหลังจากที่ตนเกษียณอายุ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตน
สามารถสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองได้ ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินบ าเหน็จชราภาพดังกล่าวให้
สามารถน ามาเลี้ยงชีพของตนได้ 
   - การขอรับเงินกรณีชราภาพคืนบางส่วนก่อนก าหนด พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ประกันตนจะสามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ เพ่ิมสภาพคล่อง 
ให้ตนเองเพ่ือผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเงินที่อาจอยู่ในขั้นวิกฤต ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถวางแผนการใช้เงิน 
ให้มีการบริหารทางการเงินอย่างรอบคอบขึ้น และสามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น อันเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้ข้ามผ่านวิกฤตไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย  
หรือเหตุการณ์อ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้ประกันตนจนไม่สามารถด ารงชีพ 
ได้อย่างปกติ อันมีผลกระทบต่อการจ้างงานของสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ อาจส่งผลให้
เงินบ าเหน็จชราภาพหรือเงินบ านาญชราภาพที่ผู้ประกันตนมีสิทธิจะได้รับมีจ านวนลดลง 
   - การน าเงินกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้ เงินกับสถาบันการเงิน   
พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากจะท าให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
โดยง่ายแม้จะไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกันตนได้บางส่วนในช่วงเวลา
ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนผิดนัดช าระหนี้กับสถาบันการเงิน ก็สามารถบังคับช าระหนี้  
เอากับเงินกรณีชราภาพได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพของผู้ประกันตน  
ในอนาคต อาจท าให้เงินบ าเหน็จชราภาพหรือเงินบ านาญชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม 
หากผู้ประกันตนมีวินัยทางการเงินที่ดี ก็อาจจะมีสร้างการบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของตนได้ 
     ประเด็นที่ 8 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงาน พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 
     ประเด็นที่  9 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษทางอาญา 
แก่นายจ้าง 
   - การไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นเพียงการจัดหมวดหมู่ลักษณะของความผิดในกรณีที่นายจ้างไม่ยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบให้อยู่ภายใต้ความผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีการก าหนดโทษอาญาไว้อยู่แล้ว  
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ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะความผิดที่นายจ้างมีหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   - การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบอันเป็นเท็จ พิจารณาแล้ว เห็นว่า  
มีความเหมาะสมแล้ว โดยที่นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบที่ถูกต้อง 
เนื่องจากจ านวนเงินสมทบและจ านวนงวดเดือนที่น าส่งเงินสมทบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันกับ  
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จึงต้องมีการก าหนดโทษอาญาในกรณีดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน และกองทุน
ประกันสังคมในการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
     ประเด็นที ่10 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ พิจารณาแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยส านักงาน
ประกันสังคมรับจะไปด าเนินการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่อไป 

 7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

 ในการนี้ กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคมได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณา
จัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยแล้ว ดังนี้ 
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ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ

ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

1. ความคิดเห็นต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.5    พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความถูกต้องตามหลักการยกร่างกฎหมาย 

2. ความคิด เ ห็นต่อระยะเวลาที่ ร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
ก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 85.6 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นวา่ 
ควรก าหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านี้  หากมีผลใช้บังคับช้า เกินไปอาจไม่ 
ทันการณ์ 

   พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ
เกี่ยวกับการออกกฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนควรก าหนด
วันที่มีผลใช้บังคับของกฎหมายเป็นระยะเวลา 90 วัน จึงได้ปรับ 
แก้ไขระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับ โดยก าหนด
ระยะเวลาใหม่เป็น “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 

3 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เก่ียวกับคณะกรรมการ  
   - การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการ
ประกันสังคม  
 
 
 
 
 
 
   - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์ 
และกรรมการอุทธรณ์  

 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการ 
สรรหาแต่ไม่ควรเป็นการสรรหาจากนักการเมืองหรือผู้มีอ านาจที่มีส่วนได้เสีย
คนใด หรือคณะใด ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้มี
การเลือกตั้งผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย การสรรหาจะเป็นการน าพวก
พ้องของตนเข้าไปไม่ใช่ผู้แทนที่แท้จริง 
 
 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.5 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพื่อไม่เป็นการ
ซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการ
หลีกเลี่ยงการสร้างอิทธิพล ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า หากน า

 
 
   พิจารณาตามความเห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยแล้ว เห็นว่า เนื่องจาก
เดิมก าหนดให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย
ผู้ประกันตนต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่ได้มีการด าเนินการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ จึงปรับแก้ไขเป็น “การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธี การที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเ ห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี” 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วม และเกิดความ
หลากหลายของผู้มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาบริหารกองทุน
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ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

 
 
 
 
   - การแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการการแพทย์  

บุคคลอื่นซึ่งไม่เคยเป็นกรรมการมาก่อนเข้ามาอาจขาดประสบการณ์ และไม่
ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบกับกรรมการคนเดิมจะทราบปัญหา
ของการประกันสังคมและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 89.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพื่อจะได้ไม่เกิดการ
ยึดติดต าแหน่ง ป้องกันการสืบทอดอ านาจ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์มุมมองใหม่เข้ามาบริหาร ป้องกันการทุจริต 
ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า อาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติ
หน้าที่ ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 

ประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย ให้สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ และเพื่อให้ได้ผู้มี
ความรู้ความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง
การก าหนดวาระเดียวก็เป็นไปตามหลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเป็นกลางในการพิจารณา โดยไม่ค านึงถึงว่าตนจะต้องเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ 

4. ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เ กี่ ย วกั บอ าน า จของคณะกรรมกา ร
ประกันสังคมในเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชี ลู กหนี้  กา รบริหารจั ดกา ร
พนักงานและลูกจ้าง และการแก้ไขอ านาจ
ในการแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ว 

   อ านาจในเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
86.8 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรร่วมกันวางระเบียบ 
ไม่ใช่ผูกขาดที่กระทรวงการคลังอย่างเดียว โดยควรขอความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย์และหรือ BOI ด้วย  
 
   อ านาจในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 86.0  
 
   อ านาจในเรื่องการแก้ไขอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.1  
 

   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 
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ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ

ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

5 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกันตน 
   - การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33  
 
 
 
 
   - การให้สิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการ
เป็นลูกจ้าง และสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน  
 
   - การก าหนดเงื่อนไขการสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในส่วนของ
การเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ผู้ที่ เ ห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.1 ทั้ งนี้  มีความเห็นว่า ทุก เพศวัย
โดยเฉพาะผู้สูงวัยควรมีสิทธิประโยชน์ เนื่องจากตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ 
การที่ผู้ประกันตนมีอายุเกิน 60ปี ได้ เพราะกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรที่มี
จ านวนมากกว่ากลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นับเป็นการดีต่อทั้งประชาชนและ
ประเทศ 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.2 
 
 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.2 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นวา่ 
เป็นการรอนสิทธิผู้ประกันตน ควรก าหนดระยะเวลาการส่งเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน หรือ 36 เดือน ส าหรับการค านวณเงินเพิ่มค้างช าระ
เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 85.0 
 
 
 
 
 
 

 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ปรับแก้จากที่
ให้ก าหนดอายุขั้นสูงไว้ในกฎกระทรวง เป็น “ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่
ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และอายุขั้นสูงไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
หรืออายุขั้นสูงตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้ประกันตน” 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นการให้
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแบ่ง เบาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน 
 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากสถิติการ
น าส่งเงินสมทบเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก่อนการสมัคร
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พบว่ามีผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ
เพียง 12 เดือนพอดี แล้วมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แสดงให้เห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือ
เปลี่ยนวิธีการจ้างงานของนายจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการน าส่งเงินสมทบ 
โดยตกลงกับลูกจ้างให้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
หลังส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ดังนั้น จึงเห็นว่าการก าหนด
ระยะเวลาการส่งเงินสมทบขั้นต่ า 48 เดือน เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสม และท าให้ระบบมีความเป็นธรรม 
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ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ

ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

   - ก า รก าหนด ใ ห้ผู้ รั บบ าน าญตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถ
กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 
โดยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี 
คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย  

   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.6 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เพื่อความมั่นคงของ
ผู้ ป ระกันตนที่ จะ ได้ ใช้สิ ทธิ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ส าหรับผู้ ที่ ไ ม่ เ ห็นด้ วย 
มีความเห็นว่า ไม่ควรก าหนดระยะเวลา คือ ถ้ากรณีได้รับเงินบ านาญ 
ชราภาพรายเดือนแล้วควรจะเป็นผู้ประกันตนต่อได้ โดยยังคงได้รับเงิน
บ านาญชราภาพและคุ้มครองสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากมีผู้รับ
บ านาญชราภาพประสงค์ที่จะได้รับสิทธิในระบบประกันสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง และสิทธิประโยชน์ที่ให้ใน 3 กรณีดังกล่าว ก็มีความ
เหมาะสมและจ าเป็นกับผู้รับบ านาญชราภาพที่เป็นผู้สูงอายุ 

6 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เก่ียวกับประโยชน์ทดแทน 
   - การก าหนดให้ส านักงานประกันสังคม
มีสิทธิหักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิมีหนี้ค้างช าระกลับเข้ากองทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 86.2 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เป็นหนี้สมควร
จะต้องใช้ แต่ควรพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นด้วย ควรหักเฉพาะที่
ขาดส่ง ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า เป็นการบังคับช าระหนี้โดย
พลการกับผู้ประกันตน ควรให้ผู้ประกันตนอนุญาตก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน 
โดยส านักงานประกันสังคม จะได้รับไปพิจารณาในประเด็นการ
บังคับช าระหนี้โดยพลการกับผู้ประกันตน การด าเนินการแจ้งให้
ผู้ ประกันตนทราบถึ งหนี้ ที่ ผู้ ประกันตนมีอยู่ กับส านักงาน
ประกันสังคม ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการหักเงินประโยชน์
ทดแทนที่ ผู้ ป ระกันตนหรือผู้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บกลั บ เข้ ากองทุน
ประกันสังคม 
   ประกอบกับในกรณีที่มีการก าหนดให้สามารถน าเงินกรณี 
ชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนก าหนด โดยการน าเงินกรณี 
ชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งหาก
ผู้ประกันตนไม่ช าระหนี้ก็อาจต้องมีการบังคับคดีกับเงินกรณี 
ชราภาพดังกล่าว จึงได้ก าหนดเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยก าหนดเพิ่มความต่อไปนี้เป็น
วรรคสามของมาตรา 54 “สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม 



16 
 

ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ

ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

 
 
 
 
   - การเพิ่มระยะเวลาในการค านวณ 
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร  
 
 
 
 
 
   - การเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้
กรณีทุพพลภาพ  
 

 
 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.4 ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า  
ไม่ควรจ ากัดจ านวนคร้ังเหมือนค่าคลอดบุตร 
 
 
 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 91.8 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า ควรพิจารณาเหตุ
แห่งความทุพพลภาพแต่ละคน โดยพิจารณาฐานะทางสังคม ความกินดีอยู่ดี
ของแต่ละคน แต่ทั้งนี้ต้องไม่รอนสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย ควรพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อม และสังคมเข้ามาอ้างอิง เนื่องจากบางคนทุพพลภาพด้าน
จิตใจ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นผู้ทุพพลภาพจากโรคเรื้อรัง 

วรรคหนึ่งและวรรคสองไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี  เว้นแต่เป็นการบังคับคดีเงินชราภาพตาม 
มาตรา 77 ทวิ วรรคห้า” 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นหากจะมีการปรับแก้ไขระยะเวลาเพิ่มข้ึน จึงปรับแก้ไข
เป็น “...เป็นเวลาเก้าสิบแปดวัน หรือระยะเวลาตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับค่าทดแทนส าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

7 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เก่ียวกับการปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ 
   - การเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ชราภาพ เพื่อให้มีสิทธิขอรับเงินบ านาญ
ชราภาพล่วงหน้าได้บางส่วน  
 

 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.3 
 
 
 

 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากตามเจตนารมณ์
ของการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเมื่อผู้ประกันตน
เกษียณอายุแล้ว ควรมีเงินไว้เพื่อใช้ในการด ารงชีพยามชรา แต่ส าหรับ
ผู้ประกันตนบางคนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินก้อนก่อนบางส่วนเพื่อ
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   - การขยายอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีชราภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 80.3 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า ควรออกกฎหมาย
บังคับบริษัทเอกชนด้วย เพราะส่วนใหญ่ให้เกษียณที่อายุ 55 ปี แต่
ประกันสังคมให้เกษียณที่อายุ 60 ปี ดังนั้น เมื่อบริษัทเอกชนให้ลูกจ้าง
เกษียณอายุ ลูกจ้างก็ยังไม่มีสิทธิรับเงินบ านาญชราภาพ ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ 
ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้แรงงาน และอายุ 60 ปี  
นานเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าไปลงทุนหรือใช้จ่าย จึงมีการก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกันตนที่มี
สิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ คือเมื่อมีการน าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่า 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะได้รับเงิน
บ านาญชราภาพนั้น สามารถมีสิทธิได้รับเงินก้อนส่วนหนึ่งเป็นเงิน
บ านาญจ่ายล่วงหน้าก่อนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีเงินก้อนจ านวน
หนึ่งที่จะสามารถน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ และยังคงมีเงิน
บ านาญรายเดือนเหลืออยู่ด้วยเช่นกัน 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ที่มีจ านวนผู้สูงอายุซึ่งยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการ
ท างานจ านวนมาก หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านอายุของผู้รับ 
เงินบ านาญชราภาพจากอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็น 60 ปีบริบูรณ์ 
อาจยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ประกอบกับนายจ้างที่เป็นภาคเอกชนยังคง
ก าหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะท า
ให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวยังต้องรอเพื่อที่จะมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีชราภาพ ประกอบกับในปัจจุบันที่มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สภาพ
การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป นายจ้างผู้ประกอบการลดจ านวน
พนักงานลง หรือเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยลดวันท างาน ท าให้
เงินเดือนค่าตอบแทนลูกจ้างไม่เพียงพอ ลูกจ้างบางคนจ าเป็นต้อง
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   - กา ร ใ ห้สิ ทธิ เลื อกรั บ เ งิ นบ านาญ 
ชราภาพหรือเงินบ าเหน็จชราภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย เลือกรับ
เงินบ าเหน็จชราภาพคิดเป็นร้อยละ 62.5 ในขณะที่ผู้ตอบผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม เลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพ
คิดเป็นร้อยละ 49.3 และเลือกรับเงินบ านาญชราภาพคิดเป็นร้อยละ 50.7 
ใกล้เคียงกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกระดาษส่วนใหญ่เลือกรับ เงิน
บ านาญชราภาพคิดเป็นร้อยละ 62.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษียณอายุออกจากงานและไปประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนั้น  
ในส่วนของการขยายอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ชราภาพ คณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุม
ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จึงพิจารณา
ก าหนดอายุผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามเดิม 
คือ ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นสิทธิที่
ผู้ประกันตนสามารถเลือกที่จะตัดสินใจเองได้ แม้ว่าผู้ประกันตนที่
เลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยรวมลดลง
กว่าการรับเงินบ านาญชราภาพในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีที่
ผู้ประกันตนมีอายุยืนนั้น หากแต่การให้สิทธิผู้ประกันตนที่จะ
ตัดสินใจเลือกรับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสภาวะทางการเงินของผู้ประกันตนแต่ละคนใน
ขณะนั้น จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนจากสถานการณ์
ทางการเงิน เนื่องจากผู้ประกันตนแต่ละคนมีความล าบากในการ
ด ารงชีพและความจ าเป็นทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยหาก
ผู้ประกันตนเลือกรับเป็นเงินบ าเหน็จชราภาพก็จะอาจน าเงิน
ดังกล่าวไปเพื่อช าระหนี้ หรือใช้จ่ายตามความประสงค์ของตน หรือ
น าไปลงทุนท าอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวภายหลังจากที่ตนเกษียณอายุ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตน
สามารถสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองได้ ก็จะสามารถบริหาร
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   - การขอรับเงินกรณีชราภาพคืนบางสว่น
ก่อนก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - การน าเงินกรณีชราภาพไปเป็นหลัก 
ค้ าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  
 

 
 
 
   ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เห็น
ด้วยคิดเป็นร้อยละ 65.6 ในขณะที่ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานประกันสังคม ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 55.5 สูงกว่าผู้ไม่ใช้สิทธิ
เล็กน้อย และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกระดาษส่วนใหญ่เลือกไม่ใช่สิทธิ 
คิดเป็นร้อยละ 57.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย ส่วนใหญ่
เลือกใช้สิทธิขอกู้คิดเป็นร้อยละ 55.0 ในขณะที่ผู้ตอบผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม เลือกไม่ใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 55.7  
สูงกว่าใช้สิทธิเล็กน้อย และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกระดาษเลือกไม่ใช้สิทธิ
คิดเป็นร้อยละ 53.8 สูงกว่าใช้สิทธิ 

จัดการเงินบ าเหน็จชราภาพดังกล่าวให้สามารถน ามาเลี้ยงชีพของ
ตนได้ 
 
   พิจารณาแล้ ว  เ ห็นว่ า  มีความเหมาะสมแล้ ว  เนื่ องจาก
ผู้ประกันตนจะสามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ 
เพิ่มสภาพคล่องให้ตนเองเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเงิน 
ที่อาจอยู่ในขั้นวิกฤต ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถวางแผนการใช้เงิน 
ให้มีการบริหารทางการเงินอย่างรอบคอบขึ้น และสามารถด ารงชีพ
ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น อันเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประกันตนให้ข้ามผ่านวิกฤตไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้ประกันตนจนไม่สามารถด ารงชีพได้
อย่างปกติ อันมีผลกระทบต่อการจ้างงานของสถานประกอบการ
และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เงินบ าเหน็จชราภาพ
หรือเงินบ านาญชราภาพที่ผู้ประกันตนมีสิทธิจะได้รับมีจ านวนลดลง 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากจะท าให้
ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายแม้จะไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน เพื่ อ เป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกันตนได้บางส่วนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ผู้ประกันตนมีโอกาสสูงที่จะผิดนัดช าระหนี้กับสถาบันการเงิน ก็
สามารถบังคับช าระหนี้เอากับเงินกรณีชราภาพได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
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ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกลางทางกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://lawtest.egov.go.th) และของ

ส านักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th) รวมทั้งช่องทางอื่น  
เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง 

ค าชี้แจง/การน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงร่างกฎหมาย 

การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพของผู้ประกันตนใน
อนาคต อาจท าให้เงินบ าเหน็จชราภาพหรือเงินบ านาญชราภาพที่
ผู้ประกันตนจะได้รับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนมีวินัย
ทางการเงินที่ดี ก็อาจจะมีสร้างการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของตนได้ 

8 ความคิดเห็นต่อการแก้ ไขเพิ่ ม เติม
หลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงาน  

   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 91 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า อายุไม่เกิน 60 ปี  
เป็นวัยที่สามารถยังท างานได้ นายจ้างยังรับท างานหลังอายุมากกว่า 55 ปี 
และเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับเนื่องจากยังท างานส่งเงินสมทบ จึงควร
ได้รับสิทธิเพื่อความเสมอภาค ในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้ 
มีความเห็นว่า เม่ืออายุ 55 ปี ถือเป็นการเกษียณแล้วจึงควรรับสิทธิชราภาพ 
ไม่ควรรับสิทธิว่างงาน และไม่สอดคล้องกับสิทธิชราภาพที่ปัจจุบันก าหนดไว้
ที่ 55 ปี 

   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 

9 ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติในส่วนที่
เก่ียวกับมาตรการการลงโทษทางอาญา 
แก่นายจ้าง 
   - การไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบ  
 
 
 
 
 

 
 
 
   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า เป็นประโยชน์เพราะ
นายจ้างบางรายหักเงินลูกจ้างแต่ไม่ส่งเงินประกันสังคมให้ลูกจ้าง และควรมี
การแจ้งเตือนเป็นระยะก่อนด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
มีความเห็นว่า ควรพิจารณาที่เจตนาก่อนใช้บทลงโทษ 
 
 
 

 
 
 
   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นเพียง
การจัดหมวดหมู่ลักษณะของความผิดในกรณีที่นายจ้างไม่ยื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบให้อยู่ภายใต้ความผิดในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมีการก าหนดโทษอาญาไว้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความผิด 
ที่นายจ้างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
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   - การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบอันเป็นเท็จ  
 

   ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 88.1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 
ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรเพิ่มโทษให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น 
บางรายให้ความเห็นว่าก าหนดโทษปรับก็เพียงพอ 

   พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว โดยที่นายจ้างมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ 
ที่ถูกต้อง เนื่องจากจ านวนเงินสมทบและจ านวนงวดเดือนที่น าส่ง
เงินสมทบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันกับสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ประกันตนจะได้รับ จึงต้องมีการก าหนดโทษอาญาในกรณีดังกล่าว 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน และกองทุน
ประกันสังคมในการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
 

10 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     ควรปรับปรุงให้จ านวนบ านาญเพียงพอมากข้ึน รวมถึงการปรับเพิ่มเพดาน
ค่าจ้าง และปรับสูตรการค านวณบ านาญที่เปน็ธรรมมากข้ึน ดังนั้น หากมีการ
แก้ไขจะท าให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นกับระบบบ านาญมากข้ึน 
 

   พิจารณาแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคม 
รับจะไปด าเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่อไป 

 


