
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   
 

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

      กฎหมายใหม่                           แก้ไข/ปรับปรุง                      ยกเลิก    

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย  ส ำนักงำนประกันสังคม  กระทรวงแรงงำน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในเรื่อง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 
ทำงสังคม (สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมให้กับแรงงำนในระบบประกันสังคม) และยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ และมีเท่ำที่
จ ำเป็น) 
 สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรื่อง เศรษฐกิจ และสังคม 

 
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

    ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
 กำรประกันสังคมมีหลักกำรส ำคัญ เพ่ือเป็นหลักประกันควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตแก่ลูกจ้ำงที่เป็น
ผู้ประกันตนตั้งแต่เริ่มเข้ำสู่วัยท ำงำนจนกระทั่งเกษียณอำยุ หรือถึงแก่ควำมตำย โดยอำศัยมำตรกำรของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกำรจัดตั้งกองทุนประกันสังคมซึ่งเกิดจำกกำรสมทบของทั้งรัฐบำล 
นำยจ้ำง และผู้ประกันตน เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ำยให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่สภำพเศรษฐกิจและสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ ส่งผลท ำให้ลูกจ้ำง
ที่เป็นผู้ประกันตนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรด ำรงชีวิตทั้งถูกเลิกจ้ำงหรือได้รับค่ำจ้ำงลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่เหมำะสมหรือสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยปรำกฏสภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และผลกระทบของปัญหำ ดังนี้ 
 (1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่
ของลูกจ้ำงผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรประสบปัญหำรำยได้ลดลง 
ไม่มีรำยได้ หรือมีรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้น และส ำหรับผู้ประกันตนบำงคนต้องถูกออกจำกงำนเนื่องจำกถูกเลิกจ้ำง  
ท ำให้ไม่มีควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีพ จึงมีข้อเรียกร้องจำกกลุ่มผู้ใช้แรงงำนจ ำนวนมำกที่ขอให้มีกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ เพ่ือให้ผู้ประกันตนสำมำรถน ำเงินกรณีชรำภำพที่ตน
สมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำเพ่ือใช้ก่อนบำงส่วน (ขอคืน) หรือน ำเงินกรณีชรำภำพบำงส่วนไปเป็น
หลักค้ ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน (ขอกู้) หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบ ำนำญชรำภำพหรือเงินบ ำเหน็จ
ชรำภำพเมื่อผู้ประกันตนน ำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขกำรได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพแล้ว (ขอเลือก) ซึ่งในปัจจุบัน
มีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ 
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 (2) บทบัญญัติที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรประกันสังคม ทั้งในส่วนของกำรได้มำซึ่ง
ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝ่ำยผู้ประกันตน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบำงประกำรที่อำจไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรงำนกองทุนประกันสังคมซึ่งมี
สถำนะเป็นทุนหมุนเวียน และมีบทบัญญัติบำงประกำรที่อำจก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรเปิดโอกำสให้บุคคลอ่ืนได้
เข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยของผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
ประกันสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 (3) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประกันตนบำงประกำรที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงที่มีอำยุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ที่ยังมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอยู่แต่ไม่สำมำรถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ จึงส่งผลให้ลูกจ้ำง
กลุ่มดังกล่ำวไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม จึง ไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนผ่ำน    
กับสังคมในปัจจุบันที่ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย และกำรปฏิรูประบบบ ำนำญเพ่ือให้ลูกจ้ำง         
ที่เกษียณอำยุแล้วมีเงินเพียงพอส ำหรับกำรยังชีพในยำมชรำ ไม่เป็นภำระแก่ครอบครัวและสังคม 
 (4) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรค ำนวณเงินเพ่ิมค้ำงช ำระจำกกำรไม่น ำส่งเงินสมทบหรือน ำส่งเงินสมทบ
ไม่ครบจ ำนวนของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 อำจไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน 
 (5) บทบัญญัติที่เก่ียวกับกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนบำงประกำร ที่สมควรได้รับกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนที่เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และสภำพทำงเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 (6) บทก ำหนดโทษทำงอำญำบำงประกำรที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะควำมผิดที่นำยจ้ำงมีหน้ำที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น กำรไม่ยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ หรือกำรยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ง
เงินสมทบเป็นเท็จ 

    ๑.2 เหตุใดรัฐจึงแทรกแซงในเรื่องนี้ 
 เนื่องจำกกำรประกันสังคมมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ คือ พระรำชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวสร้ำงหลักประกันและควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตให้แก่
ผู้ประกันตน โดยกำรให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ประกอบกับกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในบำงเรื่องมีโทษทำงอำญำ 
ดังนั้น เมื่อมีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย เมื่อไม่มีทำงเลือกอ่ืนใดที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ จึงเป็นเหตุที่รัฐต้องเข้ำ
แทรกแซงเพ่ือแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว  
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 

    วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 
    (1) เพ่ือให้ผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือจำกสถำนกำรณ์อ่ืนใดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพของผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน สำมำรถน ำ 
เงินกรณีชรำภำพทีต่นสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำใช้ในกำรด ำรงชีพได้ก่อนบำงส่วน หรือน ำไปเป็น
หลักค้ ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบ ำนำญชรำภำพหรือเงินบ ำเหน็จชรำภำพ 
    (2) เพ่ือให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอำยุได้รับควำมคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม  
โดยกำรขยำยอำยุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้ำง อันเป็นกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่เพ่ิมมำกขึ้นแก่
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
    (3) เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคมให้มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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3. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

    3.1 วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร  
 (1) ในกรณีกำรน ำเงินชรำภำพบำงส่วนมำใช้ก่อน ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำรอ่ืนเพ่ือแก้ปัญหำนี้
นอกเหนือจำกกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม ยังไม่มีบทบัญญัติใด 
ที่ก ำหนดให้ผู้ประกันตนที่อำยุยังไม่ครบเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด สำมำรถน ำเงินกรณีชรำภำพที่ตนสมทบ
อยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมำเพ่ือใช้ก่อนบำงส่วน หรือน ำไปเป็นหลักค้ ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน 
หรือให้มีสิทธิเลือกรับเงินบ ำนำญชรำภำพหรือเงินบ ำเหน็จชรำภำพก็ได้ โดยในกำรได้รับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีชรำภำพตำมหลักกำรภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีชรำภำพ
จะต้องมีอำยุครบห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ และน ำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนซ่ึงจะได้รับ
เป็นเงินบ ำนำญชรำภำพ หรือหำกน ำส่งเงินสมทบไม่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนก็จะได้รับเป็นเงินบ ำเหน็จชรำภำพ 
     ทั้งนี้ กระทรวงแรงงำน โดยส ำนักงำนประกันสังคมได้เคยด ำเนินกำรประสำนธนำคำรพำณิชย์ที่มี
บัญชีเงินฝำกของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือขอให้ธนำคำรพิจำรณำปล่อยกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำแก่ผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม โดยส ำนักงำนประกันสังคมจะยอมรับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่ต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิน
ฝำกปกติ หำกแต่ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ก็มีเงื่อนไขที่ก ำหนดในคุณสมบัติของผู้กู้เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้กู้
จะผิดนัดช ำระหนี้ ซึ่งภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อเรียกร้องของ
ผู้ประกันตนได้ ดังนั้น หำกไม่มีกำรแก้ไขกฎหมำยก็อำจท ำให้ผู้ประกันตนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรด ำรงชีพ
จำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมำกขึ้น เกิดปัญหำสังคมเนื่องจำกไม่มีเงินเพียงพอเพ่ือใช้จ่ำยใน
กำรด ำรงชีพ  
 (2) ในกรณีที่บทบัญญัติบำงประกำรทั้งที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรประกันสังคม 
หรือกำรส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุและกำรให้ควำมคุ้มครองกับแรงงำนที่เป็นผู้สูงอำยุ หรือกำรค ำนวณ
เงินเพ่ิมค้ำงช ำระให้มีควำมชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน หรือกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้
เหมำะสมกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ยังไม่มีวิธีกำรอ่ืนใดเพ่ือแก้ปัญหำนี้
นอกเหนือจำกกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย  
 (3) ในกรณีของกำรก ำหนดโทษทำงอำญำบำงประกำรที่เกี่ยวกับกำรยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ง 
เงินสมทบเป็นเท็จของนำยจ้ำง ในปัจจุบันหำกเกิดปัญหำกรณีดังกล่ำวขึ้น ส ำนักงำนประกันสังคมจะด ำเนินกำร
โดยกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 ควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำน  

    3.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ 
อย่างไร 
 (1) จำกกำรศึกษำพบว่ำในประเทศฟิลิปปินส์มีกำรออกกฎหมำยเพ่ือให้สมำชิกในระบบประกันสังคม
สำมำรถกู้เงินจำกเงินกองทุนประกันสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ได้ กล่ำวคือ ตำม REPUBLIC ACT No. 
111991 Section 26 ที่ก ำหนดว่ำ กำรน ำเงินกองทุนไปลงทุน ให้น ำรำยรับทั้งหมดของส ำนักงำนประกันสังคม
ที่ไม่จ ำต้องน ำไปใช้จ่ำยบริหำรส ำนักงำนหรือเพ่ือกำรใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำยนี้ส่งเข้ำกองทุนที่เรียกว่ำ 
“กองทุนส ำรอง” โดยเงินใน “กองทุนส ำรอง” ที่ไม่จ ำต้องน ำไปใช้จ่ำยตำมภำระสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน 
ให้เรียกว่ำ “เงินกองทุนส ำรองเพ่ือกำรลงทุน” ซึ่งคณะกรรมกำรจะบริหำรและลงทุนด้วยควำมสำมำรถ  
ควำมระมัดระวัง และควำมรอบคอบตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน … ในกำรลงทุนดังต่อไปนี้ (e) วรรคสอง 

                                                           
1
 เว็บไซต์ https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2019/ra_11199_2019.html สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2019/ra_11199_2019.html%20สืบค้น
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กำรให้กู้แก่ผู้ประกันตนในกรณีเงินเดือน กำรศึกษำ ควำมเป็นอยู่ ภัยพิบัติ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ให้น ำ
เงินกองทุนส ำรองเพ่ือกำรลงทุนไปใช้ในกำรให้กู้ระยะสั้น และระยะกลำง ไม่เกินร้อยละ ๒๕ และกำรให้กู้เพ่ือที่
อยู่อำศัยไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนส ำรองเพ่ือกำรลงทุน และ (l) กำรให้กู้ซึ่งมีหลักประกันเป็นเงินสด  
เงินบ ำนำญ หลักทรัพย์ของรัฐบำล หรือหลักประกันจำกหลำยสถำบันรวมถึงกำรให้ผู้รับบ ำนำญกู้ ทั้งนี้ให้น ำ
เงินกองทุนส ำรองเพ่ือกำรลงทุนไปใช้ในกำรให้กู้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินกองทุนส ำรองเพ่ือกำรลงทุน  
 (2) ในประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้ว (developed country) จะมีกำรก ำหนดนิยำม
ของผู้สูงอำยุ (old age) โดยเฉลี่ยคือผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจำกมีประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นในทั่ว
ทุกภูมิภำคของโลก2 ประกอบกับสังคมไทยก ำลังจะเข้ำสังคมผู้สูงอำยุในปี 2568 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีข้ำงหน้ำ 
โดยขณะนี้ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศที่มีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก อันดับ 2  
รองจำกประเทศสิงคโปร์ ใน ASEAN และอีกไม่ถึง 15 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะน ำหน้ำประเทศสิงคโปร์  
ทั้งนี้ ในหลำยประเทศใช้นโยบำยกำรขยำยอำยุเกษียณเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนคนวัยท ำงำน ซึ่งช่วยบรรเทำผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศสิงคโปร์เพิ่มอำยุเกษียณจำก 65 ปี เป็น 67 ปี และประเทศเกำหลีใต้จะขยำย
อำยุเกษียณจำก 55 ปี เป็น 60 ปีภำยในปีนี้ ส ำหรับประเทศญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอำยุท ำงำนได้จนถึงอำยุ 65 ปี 
จำกเดิมท่ี 62 ปี3  
 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 

      ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว   

      ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแล้ว   

 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
    ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
    กฎหมำยที่มีควำมเก่ียวข้องกับร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ มีดังนี้ 
    ๑. พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
         ก ำหนดในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องไม่เคย
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน และไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ประกันสังคม เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลอ่ืนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ให้เกิดควำมหลำกหลำยของผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรก ำหนดวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสองปี เพียงวำระเดียว 
    ๒. พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
         ก ำหนดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลำเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน ซึ่งวันลำเพ่ือ
คลอดบุตรในกรณีนีใ้ห้หมำยควำมรวมถึง วันลำเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย  
                                                           
2
 World Population Ageing 2019 Highlights, United Nations, สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์ 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-
Highlights.pdf 
3
 สงัคมผูส้งูอายใุนปัจจบุนัและเศรษฐกิจในประเทศไทย  กรมสวสัดิการผูส้งูอาย ุ สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ไดท่ี้เวบ็ไซต ์

https://www.dop.go.th/th/know/15/926  

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/
https://www.dop.go.th/th/know/15/926
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6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

    6.1 กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีบทบัญญัติบำงประกำรที่อำจก่อให้เกิด
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ประกันตน นำยจ้ำง และกองทุนประกันสังคม ดังนี้ 
 (1) ภำระหน้ำที่แก่ผู้ประกันตน จำกกำรก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ที่เมื่อสิ้นสภำพ
กำรเป็นลูกจ้ำงแล้วหำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 จะต้องมีกำรน ำส่งเงินสมทบ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 48 เดือน จำกเดิมตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก ำหนดให้น ำส่งเงินสมทบมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือน หรือในกำรขยำยควำมคุ้มครองผู้ประกันตนให้อยู่ในระบบประกันสังคมโดยกำรขยำยอำยุ
ขั้นสูงของกำรเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จำกเดิมก ำหนดให้ลูกจ้ำงซึ่งมีอำยุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็น
ผู้ประกันตน เป็นอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยอำยุผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน
กรณีชรำภำพ จำกเดิมก ำหนดไว้ที่อำยุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็น 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งท ำให้ผู้ประกันตนที่จะอำยุครบ 
55 ปีบริบูรณ์ และก ำลังจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพอำจจะยังไม่มีสิทธิได้รับ  
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชรำภำพ หำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
 (2) ภำระหน้ำที่แก่นำยจ้ำง จำกกำรก ำหนดโทษอำญำในกรณีที่นำยจ้ำงยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่ง
เงินสมทบเป็นเท็จ ก่อให้เกิดหน้ำที่แก่นำยจ้ำงตำมกฎหมำยที่ต้องยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบให้ถูกต้อง 
 (3) ภำระหน้ำที่แก่ส ำนักงำนประกันสังคมในกำรบริหำรงำนกองทุนประกันสังคม ส ำหรับกำรจ่ำยสิทธิ
ประโยชน์ที่เพ่ิมมำกขึ้นให้แก่ผู้ประกันตน ทั้งในส่วนของกำรเพ่ิมกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพ่ือกำร
คลอดบุตร หรือกำรจ่ำยเงินทดแทนกำรขำดรำยได้กรณีทุพพลภำพ หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเครำะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน เมื่อสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน หรือในกรณีหำกมีกำรให้ผู้ประกันตน
สำมำรถน ำเงินกรณีชรำภำพออกไปใช้ก่อนบำงส่วน หรือสำมำรถเลือกรับเงินบ ำเหน็จชรำภำพแทนกำรรับเงิน
บ ำนำญชรำภำพ หรือกำรน ำเงินกรณีชรำภำพไปค้ ำประกันกำรกู้เงิน ซึ่งต้องมีกำรบริหำรเงินกองทุนให้เพียงพอ
ต่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนดังกล่ำวให้แก่ผู้ประกันตนในอนำคต 

    6.2 มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามข้อ 6.1 อย่างไร 
 แม้ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  จะก่อให้เกิดภำระหน้ำที่ที่เพ่ิมขึ้นแก่
ผู้ประกันตน นำยจ้ำง และส ำนักงำนประกันสังคมโดยเฉพำะภำระแก่กองทุนประกันสังคม เนื่องจำกจะต้องมี
กำรน ำเงินชรำภำพบำงส่วนออกมำใช้ก่อนก ำหนด และในกรณีที่ผู้ประกันตนน ำไปเป็นหลักค้ ำประกันเงินกู้แล้ว
ไม่ช ำระ ก็จะถูกบังคับกับเงินสมทบกรณีชรำภำพที่สะสม ซึ่งกำรด ำเนินมำตรกำรดังกล่ำวจะต้องค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อเสถียรภำพของกองทุนประกันสังคมในอนำคตเป็นส ำคัญ แต่กำรด ำเนินมำตรกำรดังกล่ำวเป็นไป
เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมมำกข้ึน ทั้งนี้ ในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว
ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลทั้งในส่วนของกำรรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรขยำยอำยุผู้มีสิทธิได้รับเงินกรณีชรำภำพ 
หรือกำรก ำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 อยู่ก่อนวันที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิสมัครเป็น
ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 ได้ตำมเงื่อนไขระยะเวลำกำรส่งเงินสมทบเดิม เพ่ือก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม 

    6.3 กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมซึ่งเป็นแรงงำนกลุ่มใหญ่ที่ส ำคัญของประเทศในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นอกจำกจะได้รับ
ควำมคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมมำกขึ้นแล้ว ส ำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับควำมเดือดร้อนทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือจำกสถำนกำรณ์



6 
 

อ่ืนใดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพของผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน ก็จะได้มีเงินบำงส่วนเพ่ือสำมำรถน ำมำใช้
จ่ำยในยำมฉุกเฉิน เพ่ิมสภำพคล่องให้ตนเองเพ่ือผ่อนคลำยสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินที่อำจอยู่ในขั้นวิกฤต  
ให้ผู้ประกันตนสำมำรถวำงแผนกำรใช้เงิน มีกำรบริหำรทำงกำรเงินอย่ำงรอบคอบขึ้น อีกทั้งยังจะท ำให้
ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ำยแม้จะไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน เป็นกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนของผู้ประกันตน ไม่เป็นกำรสร้ำงภำระให้แก่สังคมเพ่ิมมำกขึ้น รวมทั้งยังเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของผู้ประกันตนสูงอำยุให้ได้รับควำมคุ้มครองอยู่ภำยใต้ระบบประกันสังคม 
 
7. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

    7.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน 

    7.2 มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
 กระทรวงแรงงำนได้เตรียมแผนงำนในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แผนกำรร่ำงกฎหมำยล ำดับรองให้สำมำรถเสนอได้ทันทีเมื่อกฎหมำยมีผลบังคับใช้ และมีแผนงำนกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งผู้ประกันตน
ทั้งในกำรค ำนวณเงินกรณีชรำภำพที่จะได้รับภำยหลังจำกท่ีผู้ประกันตนยื่นขอรับเงินกรณีชรำภำพก่อนบำงส่วน 
หรือน ำเงินกรณีชรำภำพไปเป็นหลักค้ ำประกันกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน และกำรค ำนวณเงินเพ่ิมค้ำงช ำระ
จำกกำรไม่น ำส่งเงินสมทบหรือน ำส่งเงินสมทบไม่ครบจ ำนวนของผู้ประกันตน 

    7.3 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
 มีระยะเวลำ 90 วัน ก่อนที่กฎหมำยจะมีผลบังคับใช้ กระทรวงแรงงำนจึงได้เตรียมแผนงำนในกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 

    7.4 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน  -  บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้  -  อัตรา อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว  -  อัตรา 
อัตราก าลังที่ต้องเพิ่มขึ้น  -   อัตรา  
 เนื่องจำกเป็นกำรใช้เงินจำกกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินที่สมทบจำกนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำล 
ซึ่งจ่ำยสมทบในอัตรำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดังนั้น จึงไม่มีภำระต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น 
 
8. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

    8.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 กำรที่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงำนกลุ่มใหญ่ที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้รับควำม
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น มีควำมมั่นคงทำงรำยได้ รวมทั้งกำรที่ผู้ประกันตนสูงอำยุได้รับโอกำสใน
ท ำงำนที่เหมำะสมและมีรำยได้ จะน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

    8.2 ผลกระทบต่อสังคม 
 กำรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ประกันตนสูงอำยุให้ได้รับควำมคุ้มครอง
ภำยใต้ระบบประกันสังคม จะท ำให้มีหลักประกันทำงสังคมและมีรำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะน ำมำสู่
คุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดภำระต่อสังคมและประเทศ 
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    8.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ ไม่มี 

    8.4 ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ ไม่มี 
 

ส่วนที่ 2 

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

   
 

9. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต - 
 
10. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ - 
 
11. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
      เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีกำรก ำหนดโทษอำญำเพ่ิมเติมในส่วนของ
กำรที่นำยจ้ำงยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบเป็นเท็จ โดยนำยจ้ำงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องยื่นแบบ
รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบที่ถูกต้อง เนื่องจำกจ ำนวนเงินสมทบและจ ำนวนงวดเดือนที่น ำส่งเงินสมทบ 
มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จึงต้องมีกำรก ำหนดโทษอำญำ  
ในกรณีดังกล่ำว เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ประกันตน และกองทุนประกันสังคมในกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน ประกอบกับโทษอำญำดังกล่ำว 
ได้ก ำหนดให้เหมำะสมและได้สัดส่วนกับลักษณะควำมผิดแล้ว อีกท้ังตำมร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้
ได้จัดหมวดหมู่ลักษณะของควำมผิดในกำรที่นำยจ้ำงไม่ยื่นแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบให้อยู่ภำยใต้
ควำมผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีกำรก ำหนดโทษอำญำไว้อยู่แล้วตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะควำมผิดที่นำยจ้ำงมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 
12. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่ งทางปกครองหรือ
ด าเนินกิจการทางปกครอง - 


