รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่

 แก้ไข/ปรับปรุง

 ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในเรื่อง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม (สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมให้กับแรงงำนในระบบประกันสังคม) และยุทธศำสตร์ที่ 6
กำรปรับ สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ (กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ และมีเท่ำที่
จำเป็น)
 สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรื่อง เศรษฐกิจ และสังคม
ส่วนที่ ๑
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร
กำรประกันสังคมมีหลักกำรสำคัญ เพื่อ เป็นหลักประกันควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิต แก่ลูกจ้ำงที่เป็น
ผู้ประกันตนตั้งแต่เริ่มเข้ำสู่วัยทำงำนจนกระทั่งเกษียณอำยุ หรือถึงแก่ควำมตำย โดยอำศัยมำตรกำรของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกำรจัดตั้งกองทุนประกันสังคมซึ่งเกิดจำกกำรสมทบของทั้งรัฐบำล
นำยจ้ำง และผู้ประกันตน เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตำมที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่สภำพเศรษฐกิจและสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ ส่งผลทำให้ลูกจ้ำง
ที่เป็นผู้ประกันตนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีวิตทั้งถูกเลิกจ้ำงหรือได้รับ ค่ำจ้ำงลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ
พระรำชบั ญญัติประกันสั งคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีบทบัญญัติ บำงประกำรที่ไม่เหมำะสมหรือสอดคล้ องกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยปรำกฏสภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และผลกระทบของปัญหำ ดังนี้
(1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่
ของลูกจ้ำงผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรประสบปัญหำรำยได้ลดลง
ไม่มีรำยได้ หรือมีร ำยจ่ำยเพิ่มขึ้น และสำหรับผู้ ประกันตนบำงคนต้องถูกออกจำกงำนเนื่องจำกถูกเลิกจ้ำง
ทำให้ไม่มีควำมมั่นคงในกำรดำรงชีพ จึงมี ข้อเรียกร้องจำกกลุ่มผู้ใช้แรงงำนจำนวนมำกที่ขอให้มีกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ เพื่อให้ผู้ประกันตนสำมำรถนำเงินกรณีชรำภำพที่ตน
สมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำเพื่อใช้ก่อนบำงส่วน (ขอคืน) หรือนำเงินกรณีชรำภำพบำงส่วนไปเป็น
หลักค้ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน (ขอกู้) หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบำนำญชรำภำพหรือเงินบำเหน็จ
ชรำภำพเมื่อผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขกำรได้รับเงินบำนำญชรำภำพแล้ว (ขอเลือก) ซึ่งในปัจจุบัน
มีข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ
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(2) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรประกันสังคม ทั้งในส่วนของกำรได้มำซึ่ง
ผู้ แทนฝ่ ำยนำยจ้ ำ งและผู้ แทนฝ่ ำยผู้ ป ระกันตน คุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ำม รวมทั้ง อำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบำงประกำรที่อำจไม่ส อดคล้องกับ กำรดำเนินกำรเพื่อบริห ำรงำนกองทุนประกันสั งคมซึ่งมี
สถำนะเป็นทุนหมุนเวียน และมีบทบัญญัติบำงประกำรที่อำจก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรเปิดโอกำสให้บุคคลอื่นได้
เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมหลำกหลำยของผู้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทุ น
ประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) บทบั ญ ญัติที่เกี่ย วกับ กำรเป็นผู้ ประกันตนบำงประกำรที่ อำจทำให้ ลู กจ้ำงที่มีอำยุเกินหกสิ บปี
บริบูรณ์ที่ยังมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอยู่แต่ไม่สำมำรถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ จึงส่งผลให้ลูกจ้ำง
กลุ่มดังกล่ำวไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม จึง ไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนผ่ำน
กับ สังคมในปั จ จุบั นที่ ก้ำวเข้ำสู่สั งคมผู้สู งอำยุของประเทศไทย และกำรปฏิรูประบบบำนำญเพื่อให้ ลู กจ้ำง
ที่เกษียณอำยุแล้วมีเงินเพียงพอสำหรับกำรยังชีพในยำมชรำ ไม่เป็นภำระแก่ครอบครัวและสังคม
(4) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรคำนวณเงินเพิ่มค้ำงชำระจำกกำรไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งเงินสมทบ
ไม่ครบจำนวนของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 อำจไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน
(5) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนบำงประกำร ที่สมควรได้รับกำรแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และสภำพทำงเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
(6) บทกำหนดโทษทำงอำญำบำงประกำรที่ไม่สอดคล้องกับ ลักษณะควำมผิดที่นำยจ้ำงมีหน้ำที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น กำรไม่ยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ หรือกำรยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ง
เงินสมทบเป็นเท็จ
๑.2 เหตุใดรัฐจึงแทรกแซงในเรื่องนี้
เนื่ องจำกกำรประกัน สังคมมีกฎหมำยกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ คือ พระรำชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวสร้ำงหลักประกันและควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตให้แก่
ผู้ประกันตน โดยกำรให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ประกอบกับกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในบำงเรื่องมีโทษทำงอำญำ
ดังนั้น เมื่อมีข้อจำกัดด้ำนกฎหมำย เมื่อไม่มีทำงเลือกอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ จึงเป็นเหตุที่รัฐต้องเข้ำ
แทรกแซงเพื่อแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร
(1) เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 หรือจำกสถำนกำรณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีพของผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน สำมำรถนำ
เงินกรณีชรำภำพทีต่ นสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำใช้ในกำรดำรงชีพได้ก่อนบำงส่วน หรือนำไปเป็น
หลักค้ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบำนำญชรำภำพหรือเงินบำเหน็จชรำภำพ
(2) เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอำยุได้รับควำมคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม
โดยกำรขยำยอำยุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้ำง อันเป็นกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่เพิ่มมำกขึ้นแก่
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในระบบประกันสังคม
(3) เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคมให้ มีประสิ ทธิภ ำพ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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3. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
3.1 วิธีการแก้ปัญหาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร
(1) ในกรณี ก ำรน ำเงิ น ชรำภำพบำงส่ ว นมำใช้ ก่ อ น ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี วิ ธี ก ำรอื่ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หำนี้
นอกเหนื อจำกกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย เนื่ องจำกกฎหมำยว่ ำด้ว ยกำรประกันสั งคม ยังไม่ มีบทบั ญญัติใ ด
ที่กำหนดให้ผู้ประกันตนที่อำยุยังไม่ครบเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยกำหนด สำมำรถนำเงินกรณีชรำภำพที่ตนสมทบ
อยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำเพื่อใช้ก่อนบำงส่วน หรือนำไปเป็นหลักค้ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน
หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบำนำญชรำภำพหรือเงินบำเหน็จชรำภำพก็ได้ โดยในกำรได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชรำภำพตำมหลักกำรภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีชรำภำพ
จะต้องมีอำยุครบห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ และนำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ ำหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนซึ่งจะได้รับ
เป็นเงินบำนำญชรำภำพ หรือหำกนำส่งเงินสมทบไม่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชรำภำพ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงำน โดยสำนักงำนประกันสังคมได้เคยดำเนินกำรประสำนธนำคำรพำณิชย์ ที่มี
บัญชีเงินฝำกของสำนักงำนประกันสังคม เพื่อขอให้ธนำคำรพิจำรณำปล่อยกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงำนประกันสังคมจะยอมรับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิน
ฝำกปกติ หำกแต่ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้กู้ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้กู้
จะผิ ด นั ดช ำระหนี้ ซึ่งภำยใต้เงื่ อนไขดัง กล่ ำ วยัง ไม่ส ำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรตำมข้อ เรีย กร้อ งของ
ผู้ประกันตนได้ ดังนั้น หำกไม่มีกำรแก้ไขกฎหมำยก็อำจทำให้ผู้ประกันตนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีพ
จำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมำกขึ้น เกิดปัญหำสังคมเนื่องจำกไม่มีเงินเพียงพอเพื่อใช้จ่ำยใน
กำรดำรงชีพ
(2) ในกรณีที่บทบัญญัติบำงประกำรทั้งที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรประกันสังคม
หรือกำรส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุและกำรให้ควำมคุ้มครองกับแรงงำนที่เป็นผู้สูงอำยุ หรือ กำรคำนวณ
เงินเพิ่มค้ำงชำระให้มีควำมชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน หรือกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้
เหมำะสมกับ สภำพสั งคมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่เปลี่ ยนแปลงไป ก็ยังไม่มีวิธีกำรอื่นใดเพื่อแก้ปัญหำนี้
นอกเหนือจำกกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย
(3) ในกรณีของกำรกำหนดโทษทำงอำญำบำงประกำรที่เกี่ ยวกับ กำรยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ ง
เงินสมทบเป็นเท็จของนำยจ้ำง ในปัจจุบันหำกเกิดปัญหำกรณีดังกล่ำวขึ้น สำนักงำนประกันสังคมจะดำเนินกำร
โดยกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 ควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
3.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่
อย่างไร
(1) จำกกำรศึกษำพบว่ำในประเทศฟิลิปปินส์มีกำรออกกฎหมำยเพื่อให้สมำชิกในระบบประกันสังคม
สำมำรถกู้เงินจำกเงินกองทุนประกันสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ได้ กล่ำวคือ ตำม REPUBLIC ACT No.
111991 Section 26 ที่กำหนดว่ำ กำรนำเงินกองทุนไปลงทุน ให้นำรำยรับทั้งหมดของสำนักงำนประกันสังคม
ที่ไม่จำต้องนำไปใช้จ่ำยบริหำรสำนักงำนหรือเพื่อกำรใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำยนี้ส่งเข้ำกองทุนที่เรียกว่ำ
“กองทุนสำรอง” โดยเงินใน “กองทุนสำรอง” ที่ไม่จำต้องนำไปใช้จ่ำยตำมภำระสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน
ให้ เรี ย กว่ ำ “เงิน กองทุน ส ำรองเพื่อกำรลงทุน ” ซึ่งคณะกรรมกำรจะบริห ำรและลงทุ นด้ว ยควำมสำมำรถ
ควำมระมัดระวัง และควำมรอบคอบตำมที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลตอบแทน … ในกำรลงทุนดังต่อไปนี้ (e) วรรคสอง
1
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กำรให้กู้แก่ผู้ประกันตนในกรณีเงินเดือน กำรศึกษำ ควำมเป็นอยู่ ภัยพิบัติ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ให้นำ
เงินกองทุนสำรองเพื่อกำรลงทุนไปใช้ในกำรให้กู้ระยะสั้น และระยะกลำง ไม่เกินร้อยละ ๒๕ และกำรให้กู้เพื่อที่
อยู่อำศัยไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนสำรองเพื่อกำรลงทุน และ (l) กำรให้กู้ซึ่งมีหลักประกันเป็นเงินสด
เงินบำนำญ หลักทรัพย์ของรัฐบำล หรือหลักประกันจำกหลำยสถำบันรวมถึงกำรให้ผู้รับบำนำญกู้ ทั้งนี้ให้นำ
เงินกองทุนสำรองเพื่อกำรลงทุนไปใช้ในกำรให้กู้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินกองทุนสำรองเพื่อกำรลงทุน
(2) ในประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้ว (developed country) จะมีกำรกำหนดนิยำม
ของผู้สูงอำยุ (old age) โดยเฉลี่ยคือผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจำกมีประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นในทั่ว
ทุกภูมิภำคของโลก2 ประกอบกับสังคมไทยกำลังจะเข้ำสังคมผู้สูงอำยุในปี 2568 หรืออีก ไม่ถึง 10 ปีข้ำงหน้ำ
โดยขณะนี้ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศที่มีผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก อันดับ 2
รองจำกประเทศสิงคโปร์ ใน ASEAN และอีกไม่ถึง 15 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะนำหน้ำประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ ในหลำยประเทศใช้นโยบำยกำรขยำยอำยุเกษียณเพื่อเพิ่มจำนวนคนวัยทำงำน ซึ่งช่วยบรรเทำผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศสิงคโปร์เพิ่มอำยุเกษียณจำก 65 ปี เป็น 67 ปี และประเทศเกำหลีใต้จะขยำย
อำยุเกษียณจำก 55 ปี เป็น 60 ปีภำยในปีนี้ สำหรับประเทศญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอำยุทำงำนได้จนถึงอำยุ 65 ปี
จำกเดิมที่ 62 ปี3
๔. การรับฟังความคิดเห็น
 ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
 ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแล้ว
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร
กฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ มีดังนี้
๑. พระรำชบั ญญัติเงิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
กำหนดในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนที่จะต้ องไม่เคย
เป็ น กรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุ น เงิ น ทดแทน และไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ประกันสังคม เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลอื่นได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ให้เกิดควำมหลำกหลำยของผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรกำหนดวำระในกำรดำรงตำแหน่งของ
กรรมกำรที่มีวำระกำรดำรงตำแหน่งสองปี เพียงวำระเดียว
๒. พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
กำหนดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลำเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วั น ซึ่งวันลำเพื่อ
คลอดบุตรในกรณีนใี้ ห้หมำยควำมรวมถึง วันลำเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
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6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
6.1 กฎหมายนี้จากัดสิทธิเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง
ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติป ระกั น สั งคม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... มี บทบัญ ญั ติบ ำงประกำรที่อ ำจก่ อให้ เ กิ ด
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ประกันตน นำยจ้ำง และกองทุนประกันสังคม ดังนี้
(1) ภำระหน้ำที่แก่ผู้ประกันตน จำกกำรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ที่เมื่อสิ้นสภำพ
กำรเป็นลูกจ้ำงแล้วหำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 จะต้องมีกำรนำส่งเงินสมทบ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 48 เดือน จำกเดิมตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกำหนดให้นำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือน หรือในกำรขยำยควำมคุ้มครองผู้ประกันตนให้อยู่ในระบบประกันสังคมโดยกำรขยำยอำยุ
ขั้นสูงของกำรเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จำกเดิมกำหนดให้ลูกจ้ำงซึ่งมีอำยุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็น
ผู้ประกันตน เป็นอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยอำยุผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน
กรณีชรำภำพ จำกเดิมกำหนดไว้ที่อำยุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็น 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่จะอำยุครบ
55 ปีบ ริบูร ณ์ และกำลัง จะมีส ิท ธิไ ด้รับ ประโยชน์ท ดแทนในกรณีช รำภำพอำจจะยัง ไม่มีส ิท ธิไ ด้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ หำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(2) ภำระหน้ำที่แก่นำยจ้ำง จำกกำรกำหนดโทษอำญำในกรณีที่นำยจ้ำงยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ง
เงินสมทบเป็นเท็จ ก่อให้เกิดหน้ำที่แก่นำยจ้ำงตำมกฎหมำยที่ต้องยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบให้ถูกต้อง
(3) ภำระหน้ำที่แก่สำนักงำนประกันสังคมในกำรบริหำรงำนกองทุนประกันสังคม สำหรับกำรจ่ำยสิทธิ
ประโยชน์ที่เพิ่มมำกขึ้นให้แก่ผู้ประกันตน ทั้งในส่วนของกำรเพิ่มกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำร
คลอดบุตร หรือกำรจ่ำยเงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีทุพพลภำพ หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเครำะห์ บุ ตรต่อไปอีก 6 เดือน เมื่อสิ้ นสุ ดควำมเป็นผู้ ประกันตน หรือในกรณีห ำกมีกำรให้ ผู้ ประกันตน
สำมำรถนำเงินกรณีชรำภำพออกไปใช้ก่อนบำงส่วน หรือสำมำรถเลือกรับเงินบำเหน็จชรำภำพแทนกำรรับเงิน
บำนำญชรำภำพ หรือกำรนำเงินกรณีชรำภำพไปค้ำประกันกำรกู้เงิน ซึ่งต้องมีกำรบริหำรเงินกองทุนให้เพียงพอ
ต่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนดังกล่ำวให้แก่ผู้ประกันตนในอนำคต
6.2 มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามข้อ 6.1 อย่างไร
แม้ว่ำร่ ำงพระรำชบั ญญัติป ระกันสั งคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะก่อให้เกิดภำระหน้ำที่ ที่เพิ่มขึ้น แก่
ผู้ประกันตน นำยจ้ำง และสำนักงำนประกันสังคมโดยเฉพำะภำระแก่กองทุน ประกันสังคม เนื่องจำกจะต้องมี
กำรนำเงินชรำภำพบำงส่วนออกมำใช้ก่อนกำหนด และในกรณีที่ผู้ประกันตนนำไปเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ แล้ว
ไม่ช ำระ ก็จ ะถูกบั งคับ กับ เงิน สมทบกรณีชรำภำพที่ สะสม ซึ่งกำรดำเนินมำตรกำรดังกล่ ำวจะต้องคำนึงถึง
ผลกระทบต่อเสถียรภำพของกองทุนประกันสังคมในอนำคตเป็นสำคัญ แต่กำรดำเนินมำตรกำรดังกล่ำวเป็นไป
เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ ในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว
ได้กำหนดบทเฉพำะกำลทั้งในส่วนของกำรรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรขยำยอำยุผู้มีสิทธิได้รับเงินกรณีชรำภำพ
หรือกำรกำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 อยู่ก่อนวันที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิสมัครเป็น
ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ได้ตำมเงื่อนไขระยะเวลำกำรส่งเงินสมทบเดิม เพื่อก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม
6.3 กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมซึ่งเป็นแรงงำนกลุ่มใหญ่ที่สำคัญของประเทศในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นอกจำกจะได้รับ
ควำมคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมำกขึ้นแล้ว สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือจำกสถำนกำรณ์
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อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีพของผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน ก็จะได้มีเงินบำงส่วนเพื่อสำมำรถนำมำใช้
จ่ ำยในยำมฉุก เฉิน เพิ่มสภำพคล่ อ งให้ ตนเองเพื่ อผ่ อนคลำยสถำนกำรณ์ทำงกำรเงิ นที่อำจอยู่ในขั้ นวิกฤต
ให้ ผู้ ป ระกัน ตนสำมำรถวำงแผนกำรใช้เงิ น มีกำรบริ ห ำรทำงกำรเงิ นอย่ ำงรอบคอบขึ้น อีกทั้ งยัง จะท ำให้
ผู้ป ระกันตนสำมำรถเข้ำถึงแหล่ งเงิน ทุนได้โ ดยง่ำยแม้จะไม่มีห ลั กทรัพย์ค้ำประกัน เป็นกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนของผู้ประกันตน ไม่เป็นกำรสร้ำงภำระให้แก่สังคมเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งยังเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของผู้ประกันตนสูงอำยุให้ได้รับควำมคุ้มครองอยู่ภำยใต้ระบบประกันสังคม
7. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
7.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
7.2 มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
กระทรวงแรงงำนได้เตรียมแผนงำนในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แผนกำรร่ำงกฎหมำยลำดับรองให้สำมำรถเสนอได้ทันทีเมื่อกฎหมำยมีผลบังคับใช้ และมี แผนงำนกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งผู้ประกันตน
ทั้งในกำรคำนวณเงินกรณีชรำภำพที่จะได้รับภำยหลังจำกที่ผู้ประกันตนยื่นขอรับเงินกรณีชรำภำพก่อนบำงส่วน
หรือนำเงินกรณีชรำภำพไปเป็นหลักค้ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน และกำรคำนวณเงินเพิ่ม ค้ำงชำระ
จำกกำรไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบจำนวนของผู้ประกันตน
7.3 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
มีระยะเวลำ 90 วัน ก่อนที่กฎหมำยจะมีผลบังคับใช้ กระทรวงแรงงำนจึงได้เตรียมแผนงำนในกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
7.4 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจานวน - บาท อัตรากาลังที่ต้องใช้ - อัตรา อัตรากาลังที่มีอยู่แล้ว - อัตรา
อัตรากาลังที่ต้องเพิ่มขึ้น - อัตรา
เนื่องจำกเป็นกำรใช้เงินจำกกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินที่สมทบจำกนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำล
ซึ่งจ่ำยสมทบในอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนั้น จึงไม่มีภำระต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
8. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
8.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กำรที่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงำนกลุ่มใหญ่ที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้รับควำม
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น มีควำมมั่นคงทำงรำยได้ รวมทั้งกำรที่ผู้ประกันตนสูงอำยุได้รับโอกำสใน
ทำงำนที่เหมำะสมและมีรำยได้ จะนำไปสู่ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
8.2 ผลกระทบต่อสังคม
กำรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ประกันตนสูงอำยุให้ได้รับควำมคุ้มครอง
ภำยใต้ระบบประกันสังคม จะทำให้มีหลักประกันทำงสังคมและมีรำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะนำมำสู่
คุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดภำระต่อสังคมและประเทศ
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8.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ
8.4 ผลกระทบอื่นที่สาคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนที่ 2
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
9. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต

-

10. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ

-

11. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา
เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีกำรกำหนดโทษอำญำเพิ่มเติมในส่วนของ
กำรที่นำยจ้ำงยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบเป็นเท็จ โดยนำยจ้ำงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องยื่นแบบ
รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบที่ถูกต้อง เนื่องจำกจำนวนเงินสมทบและจำนวนงวดเดือนที่นำส่งเงินสมทบ
มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จึงต้องมีกำรกำหนดโทษอำญำ
ในกรณีดังกล่ำว เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ประกันตน และกองทุนประกันสังคมในกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน ประกอบกับโทษอำญำดังกล่ำว
ได้กำหนดให้เหมำะสมและได้สัดส่วนกับลักษณะควำมผิดแล้ว อีกทั้งตำมร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้
ได้จัดหมวดหมู่ลักษณะของควำมผิดในกำรที่นำยจ้ำงไม่ยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบให้อยู่ภำยใต้
ควำมผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีกำรกำหนดโทษอำญำไว้อยู่แล้วตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะควำมผิดที่นำยจ้ำงมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
12. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่ งทางปกครองหรือ
ดาเนินกิจการทางปกครอง
-

