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จำนวนนายจาง 363,112 ราย

Number of Employers 363,112 Persons/Places

จำนวนลูกจาง 9,449,984 คน

Number of Employees 9,449,984 Persons

เงินกองทุน*  51,627 ลานบาท

Amount of the Fund* 51,627 Million Baht

กองทุนเงินทดแทน ป 2559

Workmen’s Compensation Fund 2016

จำนวนสถานประกอบการ 435,303 แหง

Number of Enterprises 435,303 Places

จำนวนผูประกันตน 14,041,681 คน

Number of Insured Persons 14,041,681 Persons

เงินกองทุน  1,667,442 ลานบาท

Amount of the Fund 1,667,442 Million Baht

กองทุนประกันสังคม ป 2559

Social Security Fund 2016

หมายเหตุ  : เปนเงินสำรองเพื่อจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 1,139,704 ลานบาท
 Note : The reserve fund for old age benefit payment amounted to 1,139,704 million baht.

หมายเหตุ  : *เฉพาะสินทรัพยสุทธิ / สวนทุน ไมรวมหนี้สิน
 Note : *Only net assets do not include liabilities.
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	 ส�ำนักงำนประกันสังคม เปิดด�ำเนินงำนมำครบรอบ	 26	 ปี	 ในปี	 2559	 เป็นปีที่	 2	 ของแผนยุทธศำสตร ์

ส�ำนักงำนประกันสังคม	 ระยะ	 5	 ปี	 (2558	 –	 2562)	 ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ	 20	 ป ี

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่12	นโยบำยรัฐบำล	นโยบำยรัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน	และยทุธศำสตร์

กระทรวงแรงงำน	ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ปฏิรูปงำนประกันสังคมหลำยด้ำนด้วยกัน	ประกอบด้วย	

 •	 ปฏิรูปโครงสร้ำงส�ำนักบริหำรกำรลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุนของส�ำนักงำนประกันสังคม 

โดยจัดตั้งกองบริหำรกำรลงทุนที่มีสถำนะเป็นกองตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร

 •	 ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้พัฒนำระบบเทคโนยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ให้มคีวำมพร้อมในกำรให้บรกิำรผ่ำนอนิเตอร์เนต็รองรบั	 IPv6	ซึง่เป็นมำตรฐำนทีส่ำมำรถรองรบักำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั 

ที่สูงข้ึน	 พร้อมทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ	 ISO	 27001:2013 

ขณะนี้ส�ำนักงำนประกันสังคม	 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำย	 ระบบสื่อสัญญำณ	และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

เพื่อรองรับ	Digital	Thailand	และพร้อมก้ำวสู่	Digital	SSO	และ	Thailand	4.0	

 •	 ปฏริปูระบบบรกิำรเพือ่ยกระดบัและพฒันำประสทิธภิำพกำรให้บรกิำรงำนประกนัสงัคมทีส่ะดวก	รวดเรว็	ประหยดั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร	สร้ำงควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต	และสนองต่อนโยบำย	Digital	Thailand	โดยพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรและเพิ่มช่องทำงกำรรับจ่ำยเงินทุกระบบ	 รวมถึงกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้ำงและ 

ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

 •	 ปฏิรูปกำรบริหำรบุคลำกรส�ำนักงำนประกันสังคม	 โดยได้ปรับโครงสร้ำงพนักงำนประกันสังคมให้เหมำะสม 

ปรบัระบบประเมินผลบคุลำกรให้โปร่งใสตรวจสอบได้	เพือ่เป็นกำรสร้ำงขวญัและก�ำลงัใจ	สร้ำงแรงจงูใจในกำรท�ำงำนมำกขึน้	

สำมำรถรักษำคนดีคนเก่งให้อยู่ในระบบ	สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร

	 ส่วนในเรื่องของกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของส�ำนักงำนประกันสังคมเพื่อให้มีควำมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีธรรมำภิบำล	เป็นที่ยอมรับ

และไว้วำงใจจำกสำธำรณชน	และได้ด�ำเนินโครงกำร	“สปส.โปร่งใสร่วมใจต่อต้ำนคอร์รัปชั่น”	อย่ำงต่อเนื่อง	โดยได้แต่งตั้ง

คณะท�ำงำนติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	“Zero	Corruption”	ในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูง

ต่อกำรทุจริตและแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยง	และขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง	

	 กระผมมัน่ใจว่ำกำรปฏริปูส�ำนกังำนประกนัสงัคมทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรมำน้ันจะอ�ำนวยควำมสะดวก	รวดเรว็สร้ำงควำมพงึพอใจ

ให้ผู้รับบริกำรจำกส�ำนักงำนประกันสังคมมำกขึ้น	 ซึ่งส�ำนักงำนประกันสังคม	 พร้อมที่จะมุ่งมั่นน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำ 

มำด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปที่วำงไว้เพื่อขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้ำหมำยในกำรสร้ำงหลักประกันที่ม่ันคงในกำรด�ำเนินชีวิต 

ให้แก่	ลูกจ้ำง	ผู้ประกันตนต่อไป

นำยสุรเดช	วลีอิทธิกุล

เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม

สารจากเลขาธิการ

SSO Annual Report 2016



 The Social Security Office has	already	operated	for	26	years	in	2016.	In	this	year,	the	5-year 
SSO strategic plan (2015 - 2019) has been implemented two years, along with the 20-year national 
strategy, the 12th National Economic and Social Development Plan, the government policy, 
the	Minister	of	Labour’s	policy,	and	strategic	plan	of	the	Ministry	of	Labour.	The	SSO	has	operated	
reforms in various areas as follows;
	 •	 Structural	 reform	of	 the	 Investment	 Bureau	 to	 increase	 efficiency	 of	 the	 SSO	 investment 
management by raising status of the Investment Bureau as division in accordance with Ministerial 
Regulation	on	organization	structure.
	 •	 Information	technology	system	reform;	the	SSO	has	developed	the	 ICT	system	to	provide	
services through internet in response to the Internet Protocol version 6 (IPv6), which is the recent 
standard	protocol	used	to	support	the	modern	digital	technology.	Concurrently,	the	SSO	has	received	
the	ISO	certification	on	information	security	management	system	(ISO	27001:2013).	At	present,	the	
SSO is in the process of developing the communication network and information system to support 
Digital	Thailand	and	promptly	move	towards	“Digital	SSO”	and	“Thailand	4.0”.
	 •	 Service	 reform	 to	 improve	 SSO’s	 delivering	 services	 and	 ensure	 efficiency,	 cost	 effective,	
transparency	and	corruption	prevention.	 In	addition,	 the	 service	 reform	 responded	 to	 the	policy	
“Digital	Thailand”	through	the	development	of	contribution	collection	and	benefit	payment	system	
in	conjunction	with	the	benefit	improvement	for	insured	persons.
	 •	 Personnel	reform	through	restructuring	of	the	SSO	employees,	 improving	of	the	personnel	
evaluation system for transparency and accountability to create morale, motivation to work and 
maintain	good	personnel	in	order	to	strengthen	the	organization.
 In the part of anti-corruption and misconduct, the SSO has set up the Management Inspection 
Committee to ensure transparency, accountability and good governance for acceptance and trust 
from	publics.	Additionally,	the	SSO	has	launched	the	“Transparent	Organization”	project	and	set	up	
a	working	 group	 to	monitor	 the	 project	 implementation.	 The	 action	 plan	 “Zero	 corruption”, 
which is introduced for monitoring activities with a high risk of corruption, was initiated alongside with 
corruption	prevention	guideline	resulting	in	concrete	and	continuous	action	in	this	matter.
 I strongly believe that the performing reforms will facilitate fast and convenient services, and 
better	customer	satisfaction.	Moreover,	 the	SSO	 is	earnest	 to	adopt	the	King’s	Philosophy	 in	the 
reform	plan	in	order	to	drive	the	organization	to	the	goal	of	creating	social	security	to	the	insured	persons.

Mr.	Suradej	Waleeittikul

Secretary-General

Message from the SSO Secretary-General
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties and Responsibilities
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 ส�ำนักงำนประกันสังคมเป็นหน่วยงำนรำชกำร	จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่	3	กันยำยน	2533	ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม	

พ.ศ.	 2533	 มีภำรกิจหลักตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร

ส�ำนักงำนประกันสังคม	 กระทรวงแรงงำน	 พ.ศ.	 2554	 คือ	 

กำรบริหำรกองทุนประกันสังคม	 ตำมพระรำชบัญญัติ 

ประกันสังคม	พ.ศ.	 2533	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ

ประกันสังคม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2537	 พระรำชบัญญัติ 

ประกันสังคม	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2542	 พระรำชบัญญัติ 

ประกันสังคม	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2558	 และกำรบริหำร 

กองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน	 

พ.ศ.	2537

	 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนประกันสังคมมีดัง

ต่อไปนี้

	 1.	 ให้ควำมคุ ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำง 

ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำย	เจ็บป่วย	ทุพพลภำพ	หรือตำย

อนัมใิช่เนือ่งจำกกำรท�ำงำน	รวมท้ังกำรคลอดบุตร	สงเครำะห์บตุร	

ชรำภำพ	และว่ำงงำนตำมกฎหมำยประกันสังคม

	 2.	 ให้ควำมคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำงที ่

ประสบอันตรำย	 เจ็บป่วย	 ทุพพลภำพ	 ตำย	 หรือสูญหำย

เนื่องจำกกำรท�ำงำนตำมกฎหมำยเงินทดแทน

	 3.	 เสนอนโยบำยและแนวทำงเกีย่วกบักำรประกนัสงัคม

ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์

	 4.	 เผยแพร่ควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกนัสงัคม

ให้แก่	นำยจ้ำง	ลูกจ้ำง	ผู้ประกันตน	และประชำชนทั่วไป	

	 5.	 ด�ำเนินกำรเกีย่วกับกำรจดัเกบ็เงินสมทบ	จ่ำยประโยชน์

ทดแทน	และจ่ำยเงินทดแทน	ตำมกฎหมำยประกันสังคมและ

กฎหมำยเงินทดแทน	  

	 The	Social	Security	Office	(SSO)	is	a	government	

department which was established in accordance 

with	the	Social	Security	Act	B.E.	2533	(1990)	on	3rd 

September	1990.	The	main	responsibility	of	the	SSO	

is to manage the Social Security Fund according to 

the	Social	Security	Act	B.E.	2533	(1990)	the	Social	

Security	Act	Amendment	(no.2)	of	B.E.	2537	(1994),	

the	 Social	 Security	Act	Amendment	 (no.3)	 of	 B.E.	

2542 (1999) and the Social Security Act Amendment 

(no.4)	 of	 B.E.	 2558	 (2015)	 and	 the	Workmen’s	 

Compensation	Act	B.E.	2537	(1994).

 Duties and responsibilities of the Social Security 

Office	are	as	follows;	

	 1.	 To	 provide	 protection	 and	 security	 for	 

employees/insured person who are injured, sick, 

disabled, or died from non-work related cases,  

including maternity, child allowance, old age  

pension and unemployment according to the Social 

Security	Act.

	 2.	 To	 provide	 protection	 and	 security	 for	 

employees who are injured, sick, disabled or died 

from work-related causes according to the Workmen’s 

Compensation	Act.

	 3.	 To	propose	suitable	policies	and	guidelines	

on	Social	Security	in	relevant	with	situation.

	 4.	 To	disseminate	knowledge	and	understanding 

about social security to employers, employees/ 

insured	person	and	publics.	  

	 5.	 To	collect	contributions,	pay	compensation	

and	 pay	 benefits	 as	 prescribed	 in	 the	 Social	 

Security	Acts	and	the	Workmen’s	Compensation	Act. 

Duties and Responsibilitiesหน้าที่ความรับผิดชอบ
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	 6.	 ตรวจสอบและด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำม 

กฎหมำยประกันสังคมและกฎหมำยเงินทดแทน	 	

	 7.	 ด�ำเนินกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนให้แก ่

ลกูจ้ำง	 ผูป้ระกนัตนทีสู่ญเสยีอวยัวะให้สำมำรถกลบัเข้ำท�ำงำน

หรือสำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมควำมเหมำะสม	 	

	 8.	 ด�ำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนประกัน

สังคมและกองทุนเงินทดแทน	  

	 9.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์

แก่ลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนตำมโครงกำรประกันสังคม	  

	 10.	ปฏิบัติรำชกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้ 

เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

	 6.	 To	 inspect	 and	 implement	 all	 activities	 

to ensure compliance with the Social Security Acts 

and	the	Workmen’s	Compensation	Acts.	 	

	 7.	 To	 provide	 rehabilitation	 services	 to	 

employees/insured persons who lost their organs  

to	reenter	to	employment	or	to	find	suitable	jobs.	

	 8.	 To	manage	 the	 investment	 of	 the	 Social	

Security	Fund	and	the	Workmen’s	Compensation	fund.	 

	 9.	 To	provide	medical	services	to	employees/

insured	persons	under	the	Social	Security	Scheme. 

	 10.	To	 perform	 any	 other	 tasks	 assigned	 by	 

the	Acts	to	the	SSO.
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“CHANGEs”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

Vision

Mission

Core	Value

ก้ำวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียน

	 กำรบริหำรกำรประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	 

โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	เพื่อให้แรงงำนมีหลักประกัน

กำรด�ำรงชีวิตที่มั่นคง

	 สร้ำงสรรค์

	 เป็นห่วงเป็นใย	มีใจบริกำร

	 ส�ำนึกรับผิดชอบ

	 เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น

	 ก้ำวทันโลก	และกำรเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล

	 เป็นมืออำชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	และมีจริยธรรม

	 ทุ่มเท	และเสียสละ

 To become leading Social Security Organization 

in	ASEAN	region.

	 To	create	efficiency	management	of	the	Social	

Security Fund and the Workmen’s Compensation 

Fund for the achievement of the labour’s security 

of	life.

 Creative

 Helpful

 Accountability

 Notable Leadership

 Go forward into the Digital World

 Expert & Ethics

 Sacrifice
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งานประกันสังคม	ปี	2558	–	2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
	 กำรยกระดับกำรให้บริกำรสู ่สำกลในกำรสนอง 

ควำมต้องกำร	 และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในทุกกลุ่ม	 ควบคู่กับสร้ำงกำรรับรู้	 และเข้ำใจในคุณค่ำของ 

กำรประกันสังคมบนรำกฐำนของควำมเป็นธรรม	และสมเหตุ

สมผลที่ทุกภำคส่วนร่วมเป็นเจ้ำของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
	 กำรมุ่งพัฒนำสิทธิประโยชน์	 ประโยชน์ทดแทน	 ให้ม ี

ควำมเป็นสำกล	 รองรับกำรเข้ำสู่กำรประกันสังคมนำนำชำต	ิ

บนบรรทัดฐำนของกำรพัฒนำระบบเงินสมทบและระบบ 

กำรลงทนุท่ีมศีกัยภำพสูง	เพือ่ให้สำมำรถรองรับกับพฒันำกำร

ได้อย่ำงมั่นคง	มีเสถียรภำพ	และเป็นที่เชื่อถือ	เชื่อมั่นได้อย่ำง

แท้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
	 กำรร้ือปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ;	IT	

และกำรบริหำรสำรสนเทศ;	MIT	ของส�ำนักงำนประกันสังคม

สู่องค์กรที่มีกำรด�ำเนินกำร	และกำรบริกำรที่ล�้ำสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
	 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร	 “ทุนมนุษย์”	 ได้อย่ำง 

เป็นรูปธรรม	 และสอดคล้องกับทิศทำงของโลกในปัจจุบัน 

และอนำคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
	 กำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง	 (HPO)	

ทันสมัย	คล่องตัว	โปร่งใส	และมีธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN :
	 ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของกำร 

วำงรำกฐำนระบบประกันสังคมอำเซียนได้อย่ำงโดดเด่น

Strategic Plan of the Social
Security Office (2015 - 2019)

Strategic Issue 1 :
 To increase service levels to international  

standard in order to respond with expectation of  

all group of stakeholders in parallel with creating 

perception and understanding in social security  

value	based	on	fairness	and	reasonability.

Strategic Issue 2 :
	 Commitment	to	develop	interests	and	benefits	

leading to international level based on development 

criterion of high potential contributions system and 

investment system to support sustainable, stable 

and	trustworthy	development.

Strategic Issue 3 :
 To reengineer and raise the level of SSO  

Information Technology (IT) System and Management 

Information Technology System (MIT) leading to the 

organization	with	innovative	operation	and	service.

Strategic Issue 4 :
 To develop human capital management in 

substantial manner which consistent with future  

and	present	global	direction.

Strategic Issue 5 :
	 To	develop	into	High	Performance	Organization	

(HPO)	with	modern,	 fluent,	 transparent	 and	 good	

governance.

Strategic Issue ASEAN :
 Thailand Social Security System will be the 

principal and dominant part of ASEAN’s Social  

Security	foundation.
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การบริหารงานโครงสร้างองค์กร 

และ อัตราก�าลัง
Management, Organization Structure 

and Workforce



การบริหารงาน

 ส�ำนักงำนประกนัสงัคมบรหิำรงำนกองทนุประกนัสงัคม

และกองทนุเงนิทดแทน	โดยคณะกรรมกำรในรปูแบบไตรภำคี	

ประกอบด้วยผู้แทนจำก	3	ฝ่ำยด้วยกัน	คือ	ฝ่ำยนำยจ้ำง	ฝ่ำย

ลกูจ้ำง	และฝ่ำยรฐับำล	ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้โดยรฐัมนตรว่ีำกำร

กระทรวงแรงงำน	รวมทั้งสิ้น	5	คณะ	ได้แก่

1. คณะกรรมกำรประกันสังคม

ประกอบด้วย :	 ปลัดกระทรวงแรงงำน	เลขำธิกำรส�ำนักงำน 

	 	 	 	 ประกนัสงัคม	ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั	ผู้แทน 

	 	 	 	 กระทรวงสำธำรณสขุ	ผูแ้ทนส�ำนกังบประมำณ 

	 	 	 	 ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	ฝ่ำยละ	5	คน 

	 	 	 		และผู้ทรงคณุวฒุทิำงด้ำนระบบงำนประกนัสงัคม 

	 	 	 	 ด้ำนแรงงำน	 ด้ำนกำรแพทย์	 ด้ำนกฎหมำย 

	 	 	 	 และด้ำนบริหำรธุรกิจ	 ไม่เกิน	 5	 คน	 เป็นท่ี 

	 	 	 	 ปรึกษำคณะกรรมกำร

อ�ำนำจหนำ้ที่ :	 เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย 

	 	 	 	 และมำตรกำรประกันสังคมตลอดจนให้ 

	 	 	 	 ควำมเหน็ต่อรฐัมนตรใีนกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ 

	 	 	 	 กำรออกกฎกระทรวงและระเบียบต่ำง	 ๆ 

	 	 	 	 รวมถงึกำรวำงระเบยีบโดยควำมเหน็ชอบของ 

	 	 	 	 กระทรวงกำรคลงัเกีย่วกบักำรรบัเงนิ	กำรจ่ำยเงนิ 

	 	 	 		กำรเก็บรกัษำเงนิกองทนุกำรจดัหำผลประโยชน์ 

	 	 	 	 และกำรพจิำรณำงบดลุ	ตลอดจนกำรรำยงำน 

	 	 	 	 กำรเงินของกองทุนและผลกำรปฏิบัติงำน

Management

 The SSO manages the Social Security Fund and 

the	Workmen’s	Compensation	Fund.	The	Funds	are	

administered by tripartite body committees consisting 

of representatives from employers, employees 

and	government	appointed	by	Minister	of	Labour.	

There	are	five	committees	as	follows;

 

1. Social Security Committee

Consists of : The Permanent Secretary of the Ministry 

    of Labour, Secretary-General of the SSO, 

    representatives from Ministry of Finance, 

	 	 	 	 Ministry	of	Public	Health,	the	Bureau 

    of budget, 5 representatives each from 

    employers and employees and not more 

     than 5 extraordinary experts in the area 

    of social security system, labour, medical 

    care, legal affairs and business administration 

	 	 	 	 as	advisers	to	the	Committee.

Duties  : Its duties are to propose opinions about 

    Social Security Policy and measures 

    including giving opinions to the Minister 

    in respect of the issuance of Royal Decrees, 

    Ministerial Regulations and other regulations 

    including the issuance of regulations,  

    with the approval of the Ministry of  

    Finance, in regard to receipts, payment, 

    safe-keeping and productive investment  

    of the Funds and review balance sheet 

	 	 	 	 and	financial	statement	of	the	Fund 

	 	 	 	 and	report	on	operational	performance.
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2. คณะกรรมกำรกำรแพทย์ กองทุนประกันสังคม

ประกอบด้วย :	 ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรแพทย์ไม่เกิน	17	คน

 

อ�ำนำจหน้ำท่ี :	 เสนอควำมเห็นด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 

	 	 	 	 ต ่อคณะกรรมกำรประกันสังคมและ 

	 	 	 	 คณะกรรมกำรอุทธรณ์	รวมท้ังก�ำหนดหลักเกณฑ์ 

	 	 	 	 และอตัรำส�ำหรบัประโยชน์ทดแทนด้ำนบรกิำร 

	 	 	 	 ทำงกำรแพทย์

3. คณะกรรมกำรอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม

ประกอบด้วย :	 ผู้ทรงคุณวุฒทิำงด้ำนกฎหมำย	ด้ำนกำรแพทย์ 

	 	 	 	 ด้ำนระบบงำนประกันสังคม	 ด้ำนแรงงำน 

	 	 	 	 ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	ฝ่ำยละ	3	คน 

	 	 	 	 รวมไม่เกิน	13	คน	

อ�ำนำจหน้ำท่ี :	 พิจำรณำวินิจฉัยค�ำอุทธรณ์ของนำยจ้ำง 

	 	 	 	 ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจใน 

	 	 	 	 ค�ำสั่งของเลขำธิกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

2. Social Security Medical Committee

Consists of : up to 17 extraordinary experts in the 

	 	 	 	 area	of	medical	services.

Duties  : Its duties are to propose opinions about 

    medical care to the Social Security  

    Committee and Social Security Appeal 

    Committee and to determine rules 

	 	 	 	 and	 rates	 of	 benefits	 in	 respect	 of 

	 	 	 	 medical	services.

3. Social Security Appeal Committee

Consists of : Extraordinary experts in legal affairs, 

    medical services, social security system, 

    labour and 3 representatives each from 

	 	 	 	 employers	and	employees.	The	total 

	 	 	 	 number	shall	not	exceed	13	persons.

Duties  : Its duties are to consider and adjudicate 

    the claims submitted by the employers, 

    employees or those insured workers 

	 	 	 	 who	dissatisfied	with	the	decision	of 

	 	 	 	 the	Secretary-General	or	Authorities.
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4. คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน

ประกอบด้วย :	 เลขำธกิำรส�ำนกังำนประกนัสงัคม	ผูท้รงคณุวฒุิ 

	 	 	 	 ด้ำนกำรแพทย์	ด้ำนนติิศำสตร์	ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

	 	 	 	 ด้ำนกำรคลัง	 ด้ำนกำรประกันสังคมหรือ 

	 	 	 	 ประกันภัย	 ผู ้แทนนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 

	 	 	 	 ฝ่ำยละ	3	คน	รวมไม่เกิน	14	คน

อ�ำนำจหน้ำที่ :		เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย 

	 	 	 	 กำรบริหำรกองทุนและกำรจ่ำยเงินทดแทน 

	 	 	 	 ตลอดจนให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำร 

	 	 	 	 ออกกฎกระทรวงและระเบียบต่ำง	ๆ 	รวมถึง 

	 	 	 	 กำรวำงระเบยีบเกีย่วกบักำรรบัเงนิ	กำรจ่ำยเงนิ 

	 	 	 	 กำรเก็บรกัษำเงนิกองทนุ	กำรจดัหำผลประโยชน์ 

	 	 	 	 ของกองทนุ	และกำรพิจำรณำวนิจิฉยัอทุธรณ์

5. คณะกรรมกำรกำรแพทย์ กองทุนเงินทดแทน

ประกอบดว้ย :	 กรรมกำรผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญในวชิำชพีเวชกรรม 

	 	 	 	 สำขำต่ำง	ๆ	ไม่เกิน	15	คน

อ�ำนำจหน้ำที่ :	 เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรเกีย่วกับกำร 

	 	 	 	 ด�ำเนนิงำนให้บรกิำรทำงกำรแพทย์	ให้ค�ำปรกึษำ 

	 	 	 	 แนะน�ำในทำงกำรแพทย์	 รวมถึงกำรให้ 

	 	 	 	 ควำมเหน็ต่อส�ำนกังำนในกำรออกกฎกระทรวง 

	 	 	 	 และประกำศกระทรวง	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. Workmen’s Compensation Fund Committee

Consists of : The Secretary-General of the SSO,  

    extraordinary experts in the area of  

    medical services, legal affairs, economics, 

	 	 	 	 financing,	social	security	or	insurance, 

     3 representatives each from employers 

	 	 	 	 and	 employees.	 The	 total	 number 

	 	 	 	 shall	not	exceed	14	persons.	

Duties  : Its duties are to submit opinions to 

    the Minister in regard to policy concerning 

    administration of the Fund and the 

    compensation payment including 

    issuance of Ministerial Regulations and 

    regulations including issuance of 

    regulations regarding the receipts, 

    payment, safe-keeping and productive  

    investment of the Fund and to make 

	 	 	 	 decision	on	appeals.

5. Workmen’s Compensation Medical Committee

Consists of :		Not	more	than	15	numbers	of	qualified 

	 	 	 	 persons	 in	various	fields	of	medical 

	 	 	 	 profession.

Duties  : Its duties are to submit opinions to 

    the Committee in regard to the 

    performance in rendering medical services 

    including providing advices to the SSO  

    on issuance Ministerial Regulations 

	 	 	 	 and	the	Ministry	Announcements.
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โครงสร้างองค์กร

 ส�ำนกังำนประกันสงัคมมโีครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนประกันสังคม	

กระทรวงแรงงำน	พ.ศ.	2559	

	 ในปี	2559	ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้ปรบัปรงุโครงสร้ำง

กำรแบ่งส่วนรำชกำรของส�ำนกังำนประกนัสงัคม	 โดยมหีน่วยงำน

เพิ่มขึ้น	คือ	กองบริหำรกำรลงทุน	และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ

คนงำนภำค	1	–	5		ตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก�ำหนด	และเปล่ียน

ชื่อบำงหน่วยงำน	ได้แก่	กองกำรเจ้ำหน้ำที่	 เป็น	กองบริหำร

ทรพัยำกรบุคคล	กองนติิกำร	เป็น	กองกฎหมำย	ส�ำนักบรหิำร

กำรเงินกำรบัญชีและกำรลงทุน	เป็น	กองบริหำรกำรเงินและ

กำรบญัช	ีซึง่รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน	ได้ลงนำมในกฎ

กระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนประกันสังคม	 กระทรวง

แรงงำน	พ.ศ.	2559	เมือ่วนัที	่12	กรกฎำคม	2559	และประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	22	กรกฎำคม	2559	ประกอบ

ด้วยหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำร

ส่วนภูมิภำค	ดังนี้

 รำชกำรบริหำรส่วนกลำง	ประกอบด้วยหน่วยงำนตำม

โครงสร้ำง	32	หน่วยงำนและหน่วยงำนภำยใน	4	หน่วยงำน 

 หน่วยงำนตำมโครงสร้ำง ได้แก ่

	 	 (1)	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

	 	 (2)	 กองกฎหมำย

	 	 (3)	 กองคลัง

	 	 (4)	 กองนโยบำยและแผนงำน

	 	 (5)	 กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี

	 	 (6)	 กองบริหำรกำรลงทุน

	 	 (7)	 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

Organization Structure

	 The	 Social	 Security	 Office	 has	 organization	

structure in accordance with the Ministerial Regula-

tion on organization structure of the Social Security 

Office,	Ministry	of	Labour	B.E	2559	(2016)

 In 2016, the SSO improved its organization 

structure by including main divisions consisting of 

Investment Division, Industrial Rehabilitation Centre 

Region 1 – 5 according to the announcement of the 

Minister.	The	SSO	also	changed	the	name	of	some	

division:	 from	 Personal	 Administration	 Division	 to	

Human	Resource	Division,	form	Legal	Affairs	Division	

to Legal Division, from Finance, Accounting and 

Investment	Bureau	to	Finance	and	Accounting	Division.	

In this connection, the Minister of Labour has already 

signed in the Ministerial Regulation on organization 

structure	of	 the	Social	 Security	Office,	Ministry	of	

Labour	B.E	2559	(2016)	on	12	July	2016	and	it	was	

announced	 in	 the	 Regal	 gazette	 on	 22	 July	 The	 

organization structure of the SSO consists of central 

administration and regional administration as follows, 

 Central administration consists of 32 divisions 

according	to	official	structure	and	4	internal	divisions.

 The structural divisions as follows;

	 	 (1)	 Office	of	the	Secretary

  (2) Legal Division

  (3) Finance Division

  (4) Policy and Planning Division Group

  (5) Finance and Accounting Division

  (6) Investment Division

	 	 (7)	 Human	Resource	Division
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	 	 (8)	–	(12)	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนคนภำค 

     1 – 5 

	 	 (13)	–	(24)		ส�ำนกังำนประกนัสงัคมกรงุเทพมหำนคร 

	 	 	 	 	 พื้นที่	1	–	12	

	 	 (25)		 ส�ำนักเงินสมทบ

	 	 (26)		 ส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์

	 	 (27)		 ส�ำนักตรวจสอบ

	 	 (28)		 ส�ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 	 (29)		 ส�ำนักสิทธิประโยชน์

	 	 (30)		 ส�ำนักเสริมสร้ำงควำมมัน่คงแรงงำนนอกระบบ

	 	 (31)		 กลุ่มตรวจสอบภำยใน

	 	 (32)		 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

 หน่วยงำนภำยใน ได้แก่

	 	 (1)	 ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน

	 	 (2)	 ศูนย์สำรนิเทศ

	 	 (3)	 กองฝึกอบรม

	 	 (4)	 กองวิจัยและพัฒนำ

 รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค	 ประกอบด้วยส�ำนักงำน

ประกนัสงัคมจงัหวดั	จ�ำนวน	76	จังหวดั	และส�ำนกังำนประกนั

สงัคมจงัหวดัสำขำ	จ�ำนวน	49	สำขำ	เพือ่ช่วยเหลอืกำรปฏบิตัิ

งำนของส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด	 โดยเป็นส่วนรำชกำร

ที่ไม่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง

  (8) – (12) Industrial Rehabilitation Center Region 

     1 – 5  

  (13) – (24) Bangkok Area Social Security  

	 	 	 	 	 Office	1	–	12	

  (25)  Contributions Bureau

  (26)  Medical Service System Management 

    Bureau

  (27)  Inspection Bureau 

  (28)  Information and Communication 

    Technology Bureau 

	 	 (29)		 Benefits	Bureau

	 	 (30)		 Office	of	Social	Security	Development 

    for Informal Sector Workers

  (31)  Internal Audit Group

  (32)  Public Sector Development Group

 The internal divisions as follows;

	 	 (1)	 Office	of	Workman	Compensation	Fund

  (2) Information Center

  (3) Training Division

  (4) Research and Development Division

 Regional administration consists of 76 Provincial 

Social	 Security	Office	 and	 49	 Branch	Offices.	 The	

Social	 Security	 Branch	 office	 are	 set	 up	 to	 assist	

operation	of	the	Provincial	Social	Security	Office.	Its	

status	is	not	equal	to	divisions.
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อัตราก�าลัง

	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมมีอัตรำก�ำลงัตำมกรอบ	ณ	ธนัวำคม	

2559	ทั้งสิ้น	7,226	ต�ำแหน่ง	จ�ำแนกเป็นข้ำรำชกำรจ�ำนวน	

2,027	ต�ำแหน่ง	ลกูจ้ำงประจ�ำจ�ำนวน	256	ต�ำแหน่ง	พนกังำน

รำชกำรจ�ำนวน	 290	 ต�ำแหน่ง	 และพนักงำนประกันสังคม

จ�ำนวน	 4,653	 ต�ำแหน่ง	 โดยเป็นอัตรำก�ำลังในส่วนกลำง 

คิดเป็นร้อยละ	40.24	และส่วนภูมิภำคร้อยละ	59.76

Workforce

 As of December 2016, the SSO personnel consist 

of	7,226	persons	throughout	the	country.	This	includes	

2,027	government	officials,	256	permanent	employees,	

290	government	employees	and	4,653	SSO	employees.	

Of	 these,	 40.24	%	 are	 in	 the	 central	 office	 and 

59.76	%	in	the	regional	offices.

อัตรำก�ำลัง

ส�ำนักงำนประกันสังคม
Social Security Office

Personnel
ส่วนกลำง
Central

ส่วนภูมิภำค
Region

รวม
Total

ข้ำรำชกำร  670  1,357  2,027 Government	Officials

ลูกจ้ำงประจ�ำ  93  163  256 Permanent Employees

พนักงำนรำชกำร  68  222  290 Government Employees

พนักงำนประกนัสังคม  2,077  2,576  4,653 SSO Employees

รวม  2,908  4,318  7,226 Total

ที่มา	 :	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	สำานักงานประกันสังคม

Resource	 :	 Human	Resource	Division,	Social	Security	Office

ตำรำง 1 : กรอบอัตรำก�ำลังของส�ำนักงำนประกันสังคม ปี 2559

Table 1 : The SSO personnel in 2016
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ผลการด�าเนินงาน
Performance Outcomes



กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund (SSF)

   

ความคุ้มครอง

 ส�ำนกังำนประกันสงัคมก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนกนัยำยน	2533	

โดยในช่วงแรกให้ควำมคุ้มครองผู้ประกันตนภำคบังคับตำม

มำตรำ	33	ส�ำหรับประโยชน์ทดแทน	4	กรณี	ได้แก่	เจ็บป่วย	

คลอดบุตร	ทุพพลภำพ	และตำย	ต่อมำในปี	2541	 ให้ควำม

คุ้มครองเพิ่มอีก	2	กรณี	ได้แก่	สงเครำะห์บุตร	และชรำภำพ	

และในปี	2547	ได้ขยำยควำมคุ้มครองกรณีว่ำงงำน

	 กำรคุ้มครองผู้ประกันตนภำคบังคับตำมมำตรำ	 33 

เริม่ด�ำเนนิกำรจดัเก็บเงนิสมทบในปี	2534	โดยให้ควำมคุ้มครอง

ลกูจ้ำงในสถำนประกอบกำรทีม่ลีกูจ้ำงตัง้แต่	20	คนขึน้ไป	ต่อมำ

ในปี	2536	ขยำยขอบข่ำยควำมคุ้มครองสู่สถำนประกอบกำร

ที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	และในปี	2545	ขยำยขอบข่ำย

ควำมคุ้มครองครอบคลุมสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่	

1	 คนขึ้นไป	 มีสถำนประกอบกำรขึ้นทะเบียนกับกองทุน 

ประกนัสังคมเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	ส่วนผูป้ระกันตนท่ีสิน้สภำพ

กำรเป็นลูกจ้ำงและประสงค์ได้รับควำมคุ้มครองจำกกองทุน

ประกันสังคมอย่ำงต่อเนื่อง	 สำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตน 

ต่อได้ตำมมำตรำ	39	โดยผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจตำมมำตรำ	39	

จะได้รับควำมคุ้มครอง	 6	 กรณี	 ได้แก่	 เจ็บป่วย	 คลอดบุตร	

ทุพพลภำพ	ตำย	สงเครำะห์บุตร	และชรำภำพ	

	 ส�ำหรับบุคคลอืน่ใดซึง่มิใช่ลกูจ้ำงตำมมำตรำ	33	สำมำรถ

สมัครเป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจตำมมำตรำ	40	ส่งเงนิสมทบ

เป็นรำยปีและได้รบัประโยชน์ทดแทน	3	กรณ	ีได้แก่	คลอดบุตร	

ทุพพลภำพ	 และตำย	 โดยในปี	 2537	 เริ่มจัดเก็บเงินสมทบ 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	40	ในอัตรำปีละ	2,880	บำท	ต่อมำ

ได้ปรบัเพิม่อัตรำเงินสมทบเป็นปีละ	3,110	บำท	และ	3,360	บำท 

ในปี	2539	และปี	2541	ตำมล�ำดับ	

Coverage

	 The	 Social	 Security	 Office	was	 established 

in	September	1990.	At	the	first	stage,	the	SSO	provided	

compulsory coverage for the insured persons under 

Article	33	with	4	benefits	including	injury	or	sickness,	

maternity,	invalidity	and	death.	Then,	the	SSO	extended	

the	benefits	to	child	allowance	and	old	age	pension	

in	1998	and	unemployment	in	2006.

 The compulsory coverage for the insured persons 

under Article 33 initially covered the enterprises with 

20	 or	more	 employees	 in	 1991.	 Then	 in	 1993, 

it extended the coverage to enterprises with 10 or 

more employees and to enterprises with 1 or more 

employees	in	2002.	The	enterprises	registered	with	

the	SSO	have	continuously	increased.	The	insured	

persons who terminate the employment and would 

like to be covered by the Social Security Fund 

continuously can apply to be the insured persons under 

Article	39	and	they	will	receive	6	benefits	consisting	

of sickness, maternity, invalidity, death, child allowance 

and	old	age	pension.

 Any other persons who are not insured persons 

under Article 33 can apply as voluntary insured 

person	 under	 Article	 40.	 The	 contribution	was 

collected	annually	at	the	rate	of	2,880	baht	per	year. 

This rate was increased to 3,110 baht in 1996 and 

to	3,360	baht	in	1998.	The	insured	persons	under	

Article	40	would	be	provided	3	 types	of	benefits	

including	maternity,	invalidity	and	death.

16 สปส. รายงานประจ�าปี 2559  



   

 In 2011, the SSO adjusted contribution rate and 

benefits	for	the	insured	persons	under	Article	40	to	

two	options	of	packages.	Package	1,	a	contribution	

of 100 baht per month, the insured persons have to 

pay	70	baht	and	the	government	has	to	pay	30	baht.	

It	 covers	 3	 types	 of	 benefits	 including	 sickness, 

invalidity	 and	death.	Package	2,	 a	 contribution	of	

150 baht, the insured persons have to pay 100 baht 

and	the	government	has	to	pay	50	baht.	 It	offers	

sickness,	invalidity,	death	and	old	age	lump	sum.	

 In 2013, the SSO introduced package 3 to the 

insured persons under Article 40 with a contribution 

of 200 baht, the insured persons have to pay 100 

baht	 and	 the	 government	 has	 to	 pay	 100	 baht.	

Package	3	offers	old	age	pension.	Later,	the	Act	on	

Privilege for the Applicant on the National Saving 

Fund and transferring for the Social Security Fund in 

case	of	Elderly	to	the	National	Saving	Fund	B.E.	2558	

came into force and the Royal Decree on regulations 

and	criteria	of	contribution	rate	and	type	of	benefit	

B.E.	2558	(2015)	resulted	to	the	termination	of	the	

insured persons who opted package 3 (old age pension) 

and the status of insured persons who opted 

packages	1	–	2	still	existed.

	 ในปี	2554	ส�ำนกังำนประกนัสงัคมด�ำเนนิกำรปรับอัตรำ

เงนิสมทบและประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผูป้ระกันตนตำมมำตรำ	

40	เป็น	2	ทำงเลือก	ทำงเลือกที่	1	อัตรำเงินสมทบเดือนละ	

100	บำท	โดยผู้ประกันตนจ่ำยเดือนละ	70	บำท	และรัฐบำล

อุดหนุนเดือนละ	 30	 บำท	 ได้รับประโยชน์ทดแทน	 3	 กรณี	

ได้แก่	 เจ็บป่วย	 ทุพพลภำพ	 และตำย	 ทำงเลือกที่	 2	 อัตรำ 

เงินสมทบเดือนละ	 150	 บำท	 โดยผู้ประกันตนจ่ำยเดือนละ	

100	บำท	และรฐับำลอดุหนนุเดอืนละ	50	บำท	ได้รบัประโยชน์

ทดแทนกรณีเจ็บป่วย	ทุพพลภำพ	ตำย	และบ�ำเหน็จชรำภำพ	

	 ในปี	 2556	 ส�ำนักงำนประกันสังคมเพิ่มควำมคุ้มครอง

ทำงเลือกที่	3	อีกหนึ่งทำงเลือกให้แก่ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	

40	อัตรำเงินสมทบเดือนละ	200	บำท	โดยผู้ประกันตนจ่ำย

เดือนละ	100	บำท	และรัฐบำลร่วมจ่ำยเงินอุดหนุนเดือนละ	

100	 บำท	 ได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบ�ำนำญชรำภำพ	

ทั้งนี้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	40	สำมำรถเลือกควำมคุ้มครอง

ได้มำกกว่ำ	1	ทำงเลอืก	ต่อมำได้มกีำรบังคับใช้พระรำชบญัญัติ

กำรให้สทิธแิก่ผูส้มคัรเป็นสมำชกิของกองทนุกำรออมแห่งชำติ

บำงกรณีและกำรโอนเงินจำกกองทุนประกันสังคมในกรณี

ชรำภำพไปยังกองทุนกำรออมแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2558	 และ 

พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดหลกัเกณฑ์และอตัรำกำรจ่ำยเงินสมทบ	

ประเภทของประโยชน์ทดแทน	ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

แห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลที่สมัครเป็น 

ผู้ประกันตน	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

วันที่	26	กันยำยน	2558	ส่งผลให้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	40	

ที่เลือกควำมคุ้มครองกรณีบ�ำนำญชรำภำพ	 (ทำงเลือกที่	 3 

สิ้นสภำพโดยผลของกฎหมำย	ส่วนสถำนะทำงเลือกที่	1	และ

ทำงเลือกที่	2	ของผู้ประกันตนยังคงอยู่	
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	 ณ	สิ้นปี	2559	มีสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น	

435,303	แห่ง	ส่วนใหญ่ร้อยละ	72.36	เป็นสถำนประกอบกำร

ขนำดเล็กที่มีลูกจ้ำงต�่ำกว่ำ	 10	 คน	 มีผู้ประกันตนท่ีอยู่ใน 

ควำมคุม้ครองของกองทนุประกนัสงัคมทัง้สิน้	14,041,681	คน	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.83	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ	 จ�ำแนกเป็น 

ผูป้ระกันตนภำคบงัคบัตำมมำตรำ	33	จ�ำนวน	10,511,821	คน	

เพิ่มข้ึนร้อยละ	1.16	เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ	โดยมีสัดส่วน 

ของผูป้ระกนัตนชำยและหญงิไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั	ส่วนใหญ่

อำยรุะหว่ำง	25	–	29	ปี	มผีูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจตำมมำตรำ	

39	จ�ำนวน	1,286,133	คน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.47	เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่ำนมำ	มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมำณ	169	คน	

ต่อชำย	100	คน	ส่วนใหญ่อำยุ	40	–	44	ปี	และมีผู้ประกันตน

ภำคสมัครใจตำมมำตรำ	40	จ�ำนวน	2,243,727	คน	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 1.96	 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ	 โดยผู้ประกันตนตำม

มำตรำ	40	มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมำณ	136	คน	

ต่อชำย	100	คน	ส่วนใหญ่อำยุ	55	–	59	ปี

	 ผู้ประกันตนทั้งหมดที่ได้รับควำมคุ้มครองจำกกองทุน

ประกนัสังคมในปี	2559	เป็นเพศหญงิมำกกว่ำเพศชำย	ส่วนใหญ่

อำยรุะหว่ำง	30	–	34	ปี	เมือ่เปรยีบเทยีบกับโครงสร้ำงประชำกร

ตั้งแต่อำยุ	15	ปีขึ้นไปพบว่ำ	มีโครงสร้ำงที่ไม่แตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส�ำคัญ	 ทั้งนี้	 จ�ำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	

37.24	ของก�ำลงัแรงงำนทีม่งีำนท�ำ	หรอืคดิเป็นร้อยละ	21.30	

ของประชำกรทั้งประเทศ	

 At the end of 2016, there were 435,303 enterprises 

registered	with	the	SSO.	72.36%	of	those	numbers	

was	small	enterprises	with	less	than	10	employees.	

The number of the insured persons covered by the 

Social Security Fund was 14,041,681 persons which 

was	1.83%	increase	comparing	to	the	last	year	figure.	

Of those numbers, there were 10,511,821 compulsory 

insured	persons	under	Article	33	which	was	1.16%	

increase	comparing	to	the	last	year	figure.	There	was	

just	 a	 few	 different	 ratio	 of	male	 and	 female. 

Most	 of	 them	were	 between	 25	 –	 29	 years	 old. 

There were 1,286,133 voluntary insured persons 

under	Article	39	which	was	7.47%	increase	comparing	

to	the	last	year	figure	with	ratio	of	female	insured	

person	about	169	persons	per	100	male	insured	persons.	

Most	 of	 them	were	between	40	 –	 44	 years	 old. 

There were 2,243,727 voluntary insured persons 

under	Article	40	which	was	1.96%	increase	comparing	

to	the	last	year	figure	with	ratio	of	female	insured	

persons about 136 persons per 100 male insured 

persons.	Most	of	them	were	between	55	–	59	years	old.

 In 2016, there were more female than male 

insured	 persons.	 Most	 of	 them	were	 between 

30	–	34	years	old.	There	was	no	significant	different	

ratio of insured population comparing to population 

structure	age	15	or	over.	The	total	number	of	the	

insured	 persons	 was	 37.24%	 of	 the	 employed 

workforce	or	21.30%	of	total	population.
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แผนภำพ 1 : จ�ำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ระหว่ำงปี 2550 – 2559

Figure 1 : Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2007 – 2016

หมำยเหตุ	:	สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน	QR	Code	นี้
ที่มำ	:	ส�ำนักเงินสมทบ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Scan	QR	Code	to	browse	more	data
Source	:	Contributions	Bureau,	Social	Security	Office
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ขนำดสถำนประกอบกำร

Size of Enterprises

สถำนประกอบกำร

Enterprises

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33

Insured Persons (Article 33)

แห่ง/Place ร้อยละ/% คน/Persons ร้อยละ/%

10 314,996 72.36 1,145,261 10.89

11 – 20 50,663 11.64 740,187 7.04

21 – 50 38,495 8.84 1,212,851 11.54

51 – 100 14,521 3.34 1,028,917 9.79

101 – 200 8,365 1.92 1,175,244 11.18

201 – 500 5,676 1.30 1,736,887 16.52

501 – 1000 1,631 0.38 1,125,297 10.71

> 1,000 956 0.22 2,347,177 22.33

รวม

Total
435,303 100.00 10,511,821 100.00

ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

ตำรำง 2 : จ�ำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จ�ำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร ปี 2559

Table 2 : Number of Enterprises and Insured persons (Article 33) by size of enterprises in 2016
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ปี

Year

ผู้ประกันตน/Insured Persons ผู้มีงำนท�ำ3/

(ล้ำนคน)

Employed3/

(Million

Persons)

ร้อยละของ

ผู้มีงำนท�ำ

Persons to

Employed

(%)

ประชำกร4/

(ล้ำนคน)

Population4/

(Million

Persons)

ร้อยละของ

ประชำกร

Persons to

Population

(%)

ภำคบังคับ1/

(คน)

Compulsory1/

(Persons)

ภำคสมัครใจ2/

(คน)

Voluntary2/

(Persons)

รวม

(คน)

Total

(Persons)

2550/2007 8,781,262 400,908 9,182,170 36.249 25.33 63.038 14.57

2551/2008 8,779,131 514,469 9,293,600 37.017 25.11 63.389 14.66

2552/2009 8,680,359 679,760 9,360,119 37.706 24.82 63.525 14.73

2553/2010 8,955,744 747,089 9,702,833 38.037 25.51 63.878 15.19

2554/2011 9,054,535 1,445,458 10,499,993 38.465 27.30 64.076 16.39

2555/2012 9,425,478 2,286,538 11,712,016 38.939 30.08 64.456 18.17

2556/2013 9,781,101 2,652,311 12,433,412 38.907 31.96 64.786 19.19

2557/2014 10,029,777 3,595,881 13,625,658 38.077 35.78 65.125 20.92

2558/2015 10,391,761 3,397,429 13,789,190 38.020 36.27 65.729 20.98

2559/2016 10,511,821 3,529,860 14,041,681 37.710 37.24 65.932 21.30

หมำยเหตุ	:	1/	ผู้ประกันตนภำคบังคับ	=	ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	33

	 2/	ผู้ประกันตนภำคสมัครใจ	=	ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	39	+	ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	40

	 3/	และ	4/			ข้อมูลจำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม

Note	:	 1/		Compulsory	Insured		=		Insured	persons	under	Article	33

	 2/		Voluntary	Insured		=		Insured	persons	under	Article	39	+	Article	40

	 3/	and	4/	Information	from	National	Statistical	Office

Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

ตำรำง 3 : จ�ำนวนผู้ประกันตนเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้มีงำนท�ำและประชำกร ปี 2550 - 2559

Table 3 : Number of Insured person compared with Number of Employed and Population in 2007 - 2016
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แผนภำพ 2 : จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงำนท�ำ ระหว่ำงปี 2550 – 2559

Figure 2 : The number and percentage of insured persons compared with employed persons 

   between 2007 - 2016

ที่มำ	:	 1.	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
									2.	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	
Source	:	 1.	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
	 	 2.	National	Statistical	Office
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แผนภำพ 3 : จ�ำนวนผู้ประกันตน จ�ำแนกตำมอำยุและเพศ ปี 2559

Figure 3 : Number of insured persons classified by age and gender, 2016

แผนภำพ 4 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33 จ�ำแนกตำมอำยุและเพศ ปี 2559

Figure 4 : Number of insured persons (Article 33) classified by age and gender, 2016

หมำยเหตุ	:	ผู้ประกันตน	=		ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	33	มำตรำ	39	และมำตรำ	40
ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Insured	person	=	Insured	person	under	Article	33	&	39,	and	40	
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
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แผนภำพ 5 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 39 จ�ำแนกตำมอำยุและเพศ ปี 2559

Figure 5 : Number of insured persons (Article 39) classified by age and gender, 2016

ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 6 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ�ำแนกตำมอำยุและเพศ ปี 2559

Figure 6 : Number of insured persons (Article 40) classified by age and gender, 2016 

ที่มำ	:	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
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แผนภำพ 7 : โครงสร้ำงผู้ประกันตนเทียบกับโครงสร้ำงประชำกร ปี 2559

Figure 7 : The insured persons compared with Population structure in 2016

ที่มำ	:	1.	กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
	 2.	กรมกำรปกครอง
Source	:	1.	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
	 	 2.	Department	of	Provincial	Administration
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เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน

 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ 

ท้ังในส่วนของนำยจ้ำง	ลกูจ้ำง	และรฐับำลเข้ำกองทุนประกนัสงัคม

ได้เป็นเงินทั้งสิ้น	 186,371	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ	

6,040	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	3.35	และจ่ำยประโยชน์ทดแทน	

73,036	 ล้ำนบำท	 เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำ	 8,364	 ล้ำนบำท 

คดิเป็นร้อยละ	12.93	โดยจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณเีจบ็ป่วย

มำกท่ีสุด	 40,635	 ล้ำนบำท	 รองลงมำคือ	 กรณีชรำภำพ 

9,384	 ล้ำนบำท	 กรณีคลอดบุตร	 7,060	 ล้ำนบำท	 กรณี 

สงเครำะห์บตุร	6,653	 ล้ำนบำท	กรณว่ีำงงำน	6,541	 ล้ำนบำท 

กรณตีำย	1,990	ล้ำนบำท	และกรณีทุพพลภำพ	773	ล้ำนบำท

	 เมื่อพิจำรณำอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ 

ปี	2559	พบว่ำ	ประโยชน์ทดแทน	4	กรณ	ี(เจบ็ป่วย	คลอดบุตร	

ทุพพลภำพ	และตำย)	มีอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ

คิดเป็นร้อยละ	 69.09	 มีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย 

34,939,990	 รำย	 (เฉลี่ยเดือนละ	 2,911,666	 รำย)	 จ�ำนวน 

ผูใ้ช้สทิธกิรณคีลอดบุตร	294,169	รำย	(เฉลีย่เดอืนละ	24,514	รำย)	

จ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีทุพพลภำพรวม	 12,139	 รำย	 จ�ำนวน 

ผู้ใช้สิทธิกรณีตำย	25,905	รำย	(เฉลี่ยเดือนละ	2,159	รำย)

	 ประโยชน์ทดแทน	2	กรณ	ี(สงเครำะห์บตุร	และชรำภำพ)	

มีอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ	 21.96	

มีจ�ำนวนผู้มำใช้สิทธิกรณีสงเครำะห์บุตร	 1,326,518	 รำย	

จ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีชรำภำพรวม	 344,937	 รำย	 แยกเป็น 

รบับ�ำเหน็จชรำภำพ	265,690	รำย	(เฉลีย่เดอืนละ	22,141	รำย)	

และรับบ�ำนำญชรำภำพ	79,247	รำย

	 ประโยชน์ทดแทนกรณว่ีำงงำน	มอีตัรำประโยชน์ทดแทน

ต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ	 8.96	 มีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิ 

141,267	รำย

Contributions and Benefits

 In 2016, the SSO collected the contributions from 

employers, employees and government to Social Security 

Fund	at	the	amount	of	186,371	million	baht.	This	was	an	

increase over last year at the amount of 6,040 million baht 

or	3.35%.	The	total	benefits	paid	to	claimants	were	

73,036 million baht which was an increase over last year 

at	the	amount	of	8,364	million	baht	or	12.93%.	It	was	

found that the highest amount belonged to sickness 

benefit	which	was	40,635	million	baht	followed	by	

9,384	million	baht	for	old-age	pension	benefit,	7,060	

million	baht	for	maternity	benefit,	6,653	million	baht	for	

child	 allowance	 benefit,	 6,541	million	 baht	 for 

unemployment	benefit,	1,990	million	baht	for	death	

benefit	and	773	million	baht	for	invalidity	benefit.

	 When	comparing	the	benefit	ratio	with	contributions	

in	2016,	it	was	found	that	for	four	types	of	benefit	

(sickness,	maternity,	invalidity	and	death),	the	benefit	

ratio	with	contributions	was	69.09%.	The	number	of	

sickness	beneficiaries	was	34,939,990	persons	(average	

2,911,666	persons	per	month).	The	number	of	maternity	

beneficiaries	was	294,169	persons	(average	24,514	

persons	per	month).	The	number	of	invalidity	beneficiaries	

was	12,139	persons	and	the	number	of	death	beneficiaries	

was	25,905	persons	(average	2,159	persons	per	month).

	 For	two	types	of	benefit	(child	allowance	and	

old	age	pension),	the	benefit	ratio	with	contributions	

was	21.96%.	The	number	of	child	allowance	beneficiaries	

was	1,326,518	persons.	The	number	of	old	age	pension	

beneficiaries	was	344,937	persons.	Of	these,	it	was	

divided	into	265,690	old	age	lump	sum	beneficiaries	

(average 22,141 persons per month) and 79,247 old 

age	pension	beneficiaries.

	 For	 unemployment	 benefit,	 the	benefit	 ratio	

with	contributions	was	8.96%	and	 the	number	of	

beneficiaries	was	141,267	persons.
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ตำรำง 4 : จ�ำนวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Table 4 : Contributions and Benefits in 2016

ที่มำ	:		กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักสิทธิประโยชน์	และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	 Finance	 and	 Accounting	 Division,	 Benefits	 Bureau	 and	Medical	 Service	 System	Management	 Bureau,	 Social 
	 Security	Office

กรณี

เงินสมทบ
(ล้ำนบำท)

Contribution
(Million Baht)

ประโยชน์ทดแทน
Benefits

Type
จ�ำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

จ�ำนวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid

รำย
case

ร้อยละ
%

ล้ำนบำท
Million Baht

ร้อยละ
%

4	กรณี 66,373 35,272,203 95.11 50,457 69.09 Four-type	benefit

2	กรณี 102,686 1,671,455 4.51 16,037 21.96 Two-type	benefit

ว่ำงงำน 17,313 141,267 0.38 6,541 8.96 Unemployment

รวม 186,371 37,084,925 100.00 73,036 100.00 Total

หมำยเหตุ	:		 ปี	 2552	และ	ปี	2555	–	2556	ลดอัตรำเงินสมทบนำยจ้ำงและลูกจ้ำงในส่วนของประโยชน์ทดแทน	4	กรณี	จำกฝ่ำยละร้อยละ	 
	 	 	 1.5	เหลือฝ่ำยละร้อยละ	0.5
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักสิทธิประโยชน์	และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	 :	 For	 2009,	 2012	 and	 2013,	 4-type	 benefit	 contribution	 rates	 for	 employers	 and	workers	were	 reduced	 from 
	 1.5%	to	0.5%
Source	:	 Finance	 and	 Accounting	 Division,	 Benefits	 Bureau	 and	Medical	 Service	 System	Management	 Bureau, 
	 	 Social	Security	Office

แผนภำพ 8 : จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 8 : Contributions and Benefits of 4-type benefit in 2007 - 2016
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หมำยเหตุ	:	 ปี	2552	ประโยชน์ทดแทนเพิ่มสูงขึ้นมำกเนื่องจำกประเทศไทยประสบปัญหำภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำกำรว่ำงงำนเพิ่มสูงขึ้น
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี		ส�ำนักสิทธิประโยชน์	และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	For	2009,	benefits	increased	significantly	due	to	an	economic	crisis	and	high	employment
Source	 :	 Finance	 and	 Accounting	 Division,	 Benefits	 Bureau	 and	Medical	 Service	 System	Management	 Bureau, 
	 Social	Security	Office

หมำยเหตุ	:		ปี	 2552	 และ	 ปี	 2555	 ลดอัตรำเงินสมทบนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	 ในส่วนของประโยชน์ทดแทน	 2	 กรณี	 จำกฝ่ำยละร้อยละ	 3 
	 เหลือฝ่ำยละร้อยละ	2	
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักสิทธิประโยชน์	และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	For	2009	and	2012,	2-type	benefit	contribution	rates	for	employer	and	employees	were	reduced	from	3%	to	2%
Source	 :	 Finance	 and	 Accounting	 Division,	 Benefits	 Bureau	 and	Medical	 Service	 System	Management	 Bureau, 
	 Social	Security	Office.

แผนภำพ 10 :  จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่ำงงำน ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 10 : Contributions and Benefits of unemployment benefit in 2007 - 2016

แผนภำพ 9 : จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ระหว่ำงปี 2550 – 2559 
Figure 9 : Contributions and Benefits of 2-type benefit in 2007 – 2016
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ตำรำง 5 : ประโยชน์ทดแทน ปี 2559

Table 5 : Benefits in 2016

หมำยเหตุ	:	1.	*	เป็นข้อมูล	ณ	ธันวำคม	2559
		 2.	**	เป็นจ�ำนวนผู้รับบ�ำเหน็จทั้งหมดในปี	2559	+	จ�ำนวนผู้รับบ�ำนำญ	ณ	ธันวำคม	2559
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี		ส�ำนักสิทธิประโยชน์	และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	1.	*		Data	on	December	2016
									 2.	**	Includes	those	who	received	lump	sum	benefit	throughout	2016	and	those	who	received	pension	benefit 
 during December 2016
Source	 :	 Finance	 and	 Accounting	 Division,	 Benefits	 Bureau	 and	Medical	 Service	 System	Management	 Bureau, 
	 Social	Security	Office

กรณี

จ�ำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน

Number of Beneficiaries

จ�ำนวนเงินประโยชน์ทดแทน

Benefit paid
Type

ครั้ง/รำย

Case

ร้อยละ

%

ล้ำนบำท

Million Baht

ร้อยละ

%

เจ็บป่วย 34,939,990 94.22 40,635 55.64 Sickness

คลอดบุตร 294,169 0.79 7,060 9.67 Maternity

ทุพพลภำพ 12,139* 0.03 773 1.06 Invalidity

ตำย 25,905 0.07 1,990 2.72 Death

สงเครำะห์บุตร 1,326,518* 3.58 6,653 9.11 Child Allowance

ชรำภำพ 344,937** 0.93 9,384 12.85 Old-Age

ว่ำงงำน 141,267* 0.38 6,541 8.64 Unemployment

รวม 37,084,925 100.00 73,036 100.00 Total
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การบริการทางการแพทย์

 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้มกีำรปรบัปรงุและพฒันำกำร

ให้บริกำรผู้ประกันตนให้ดีขึ้นตลอดเวลำโดยเฉพำะกำรให้

บรกิำรทำงกำรแพทย์	ได้มกีำรปรบัปรงุวธิกีำรจ่ำยเงนิค่ำบรกิำร

ทำงกำรแพทย์มำอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อเพ่ิมคุณภำพและ

ประสทิธภิำพในกำรให้บรกิำรของสถำนพยำบำลให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์	รวมทัง้	เพ่ิมควำมสะดวก

ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ของผู้ประกันตน	

	 ในปี	2559	ส�ำนักงำนประกันสงัคมมวีธิกีำรจ่ำยค่ำบรกิำร

ทำงกำรแพทย์	ดังนี้

	 1.		กำรจ่ำยค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ให้กบัสถำนพยำบำล

คู่สัญญำ	ได้แก่

	 	 (1)	 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำย	ซึง่ครอบคลมุ 

	 	 	 บริกำรผู้ป่วยนอกและบริกำรผู้ป่วยใน

	 	 (2)	 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 

	 	 	 เฉพำะทำง	ส�ำหรับกรณีกำรรักษำพยำบำลที่ม ี

	 	 	 ค่ำใช้จ่ำยสงูทีร่กัษำโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญพเิศษ 

	 	 	 เฉพำะทำง	เช่น	ค่ำเคมบี�ำบดั	ยำรกัษำโรคมะเรง็ 

	 	 	 อุปกรณ์ในกำรบ�ำบัดรักษำโรค	เป็นต้น

	 	 (3)	 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ตำมภำระเสีย่ง	จ่ำยให้ 

	 	 	 กับสถำนพยำบำลที่มีภำระในกำรรักษำ 

	 	 	 โรคเรื้อรัง

	 	 (4)	 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัสถำนพยำบำล 

	 	 	 ที่ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพ 

	 	 	 โรงพยำบำล	(Hospital	Accreditation	–	HA) 

	 	 	 เพือ่ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบคุณภำพโรงพยำบำล	

	 	 (5)	 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ประเภทผูป่้วยในกรณี 

	 	 	 รักษำโรคที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง	 (น�้ำหนักสัมพัทธ์ 

	 	 	 มำกกว่ำหรือเท่ำกับสอง)	

Medical Services

	 The	 Social	 Security	Office	 has	 improved	 and	

developed better service provided to the insured 

persons	at	all	time.	The	SSO	has	continuously	improved	

method of medical service payment to increase 

efficiency	and	quality	of	care	according	to	medical	

services standard and to facilitate access to health 

care	services	for	the	insured	persons.

 In 2016, methods of the SSO medical services 

payment are as follows; 

	 1.	Medical	service	payment	to	the	main	contracted	

hospitals consisting of;

  (1) Capitation payment covers in-patient  

	 	 	 and	out-patient	services.

  (2) Medical services payment for high-cost 

   medical treatment provided by specialist 

   such as chemotherapy, cancer drugs, 

	 	 	 equipment	for	medical	treatment,	etc.

  (3) Risk-adjusted payment for health care 

   providers who carry the burden of medical 

	 	 	 treatment	for	chronic	deceases.

  (4) Additional payment for health care 

	 	 	 providers	who	 receive	 certification	 of 

	 	 	 hospital	accreditation	(HA)	to	encourage 

   development of quality management 

	 	 	 system	in	a	hospital.

  (5) Medical service payment for medical 

   treatment to inpatient insured persons 

   for high cost diseases (according to DRGs 

   calculated by Adjusted Relative 

	 	 	 Weight:	Adj	RW	equal	to	2	or	more)
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	 2.	 Medical	services	payment	for	other	special	

services to the insured person as follows;

  (1) Payment for care arising from emergencies 

	 	 	 and	accidents.

	 	 (2)	 Hematopoietic	stem	cell	transplantation

  (3) Corneal transplantation

	 	 (4)	 Hemodialysis

  (5) Continuous ambulatory peritoneal dialysis

	 	 (6)	 Kidney	transplantation

  (7) Erythropoietin drug 

  (8) Antiretroviral drugs (ART) are given to health 

   care providers who provide treatment 

	 	 	 to	HIV/AIDS	insured	persons	through	the 

	 	 	 Government	Pharmaceutical	Organization. 

   The insured persons can receive ART 

	 	 	 from	registered	hospital.

  (9) Medicine fees according to National List  

   Essential Medicines (Special Access 

	 	 	 Medicines).

  (10) Payment for renal transplantation, lung 

   transplantation, kidney transplantation, 

   pancreas transplantation and organ  

   transplantation more than one at a time 

   to health care providers who made an  

	 	 	 agreement	with	the	SSO.

	 	 (11)	Dental	 fees	 for	 extraction,	 filling	 and 

	 	 	 scaling.

 In 2016, there were 2,565 contracted hospitals 

under social security scheme providing medical 

service to insured person nationwide, consisting of 

158 main public hospitals, 82 main private hospitals 

and	2,325	network	hospitals.	The	total	medical	service	

utilization	was	31.98	million	visits	consisting	of	31.25	

million outpatient visits with average utilization rate at 

2.60	visits/person/year	and	0.72	in-patient	visits	with	

average	utilization	rate	at	0.06	visits/person/year.

	 2.	 กำรจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผูป้ระกนัตนกรณ ี

พิเศษอื่น	ได้แก่

	 	 (1)	 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีประสบอันตรำย 

	 	 	 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	

	 	 (2)	 กรณีปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิด

	 	 (3)	 กำรเปลี่ยนอวัยวะกระจกตำ

	 	 (4)	 กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

	 	 (5)	 กำรล้ำงช่องท้องด้วยน�้ำยำอย่ำงถำวร

	 	 (6)	 กำรปลูกถ่ำยไต

	 	 (7)	 กำรให้ยำ	Erythropoietin

	 	 (8)	 สนบัสนนุยำต้ำนไวรสัเอดส์ให้แก่สถำนพยำบำล 

	 	 	 ท่ีดูแลผูป้ระกันตนทีต่ดิเช้ือ	HIV	และผูป้ระกนัตน 

	 	 	 ทีเ่ป็นโรคเอดส์	โดยมกีำรด�ำเนนิกำรผ่ำนองค์กำร 

	 	 	 เภสชักรรม	ผูป้ระกนัตนสำมำรถรับยำจำกสถำน 

	 	 	 พยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ

	 	 (9)	 ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติที่มีรำคำสูงตำม 

	 	 	 บัญชี	จ	(2)

	 	 (10)	กำรจ่ำยค่ำปลกูถ่ำยไต	ปลกูถ่ำยปอด	ปลกูถ่ำยตบั 

	 	 	 ปลูกถ่ำยตับอ่อน	 และกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 

	 	 	 มำกกว่ำหนึง่อวยัวะพร้อมกนัให้แก่สถำนพยำบำล 

	 	 	 ที่ท�ำข้อตกลงกับส�ำนักงำนประกันสังคม	

	 	 (11)	ค่ำบรกิำรทนัตกรรมส�ำหรับกำรถอนฟัน	อดุฟัน 

	 	 	 และขูดหนิปนู

	 ปี	2559	มีสถำนพยำบำลภำยใต้โครงกำรประกันสังคม

พร้อมให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ	

จ�ำนวนทั้งสิ้น	2,565	แห่ง	ประกอบด้วย	สถำนพยำบำลหลัก

ของรัฐ	 จ�ำนวน	 158	 แห่ง	 สถำนพยำบำลหลักของเอกชน	

จ�ำนวน	82	แห่ง	และสถำนพยำบำลเครือข่ำยจ�ำนวน	2,325	

แห่ง	มีผู้มำใช้บริกำร	ณ	สถำนพยำบำลทั้งสิ้น	31.98	ล้ำนครั้ง	

จ�ำแนกเป็นกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอกจ�ำนวน	 31.25	 ล้ำนคร้ัง	

อัตรำกำรใช้บริกำรเฉลี่ย	 2.60	 ครั้ง/คน/ปี	 และเป็นกำรใช้

บรกิำรผูป่้วยในจ�ำนวน	0.72	ล้ำนครัง้	อตัรำกำรใช้บรกิำรเฉลีย่	

0.06	ครั้ง/คน/ปี
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ตำรำง 6 : จ�ำนวนสถำนพยำบำลภำยใต้โครงกำรประกันสังคม ปี 2559

Table 6 : Number of contracted hospital under Social Security Scheme, 2016

จ�ำนวนสถำนพยำบำล (แห่ง)

Number of hospitals (Places)

รัฐบำล

Public

เอกชน

Private

รวม

Total

สถำนพยำบำลหลัก 158 82 240 Main contracted hospital

สถำนพยำบำลเครือข่ำย 1,434 891 2,325 Network hospital

รวม 1,592 973 2,565 Total

ที่มำ	:	ส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

ตำรำง 7 : จ�ำนวนครั้งและอัตรำกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ ปี 2559

Table 7 : Number of Utilization and Utilization rate of medical service, 2016

ประเภท
จ�ำนวนครั้งของกำรใช้บริกำร

Number of Utilization

จ�ำนวนสถำนพยำบำล (แห่ง)

Number of hospitals (Places)
Type

รัฐบำล

Public

เอกชน

Private

รวม

Total

ผู้ป่วยนอก 31,251,534 2.40 2.79 2.60 Outpatient

ผู้ป่วยใน 724,148 0.05 0.07 0.06 Inpatient

หมำยเหตุ	:	สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน	QR	Code	นี้
ที่มำ	:	ส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Scan	QR	Code	to	browse	more	data
Source	:	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office.
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1.	หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

 

	 กำรลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็นไปตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรประกันสังคมว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์

ของกองทุนประกันสังคม	พ.ศ.	 2559	 ซึ่งก�ำหนดให้กองทุน

ประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูงไม่ต�่ำกว่ำ

ร้อยละ	60	ของเงินกองทุน	และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำม

เสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ	 40	 ของเงินกองทุน	 โดยในกำรด�ำเนิน

กำรลงทนุนัน้	ส�ำนกังำนประกันสงัคมจะด�ำเนนิกำรลงทนุตำม

ระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคมและตำมแผนกำรลงทุน

ประจ�ำปี	 โดยจะพิจำรณำจำกผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะได้รับ	

ควำมเสีย่งของกำรลงทนุ	และค�ำนงึถงึควำมมัน่คงของกองทนุ

ในระยะยำวเป็นส�ำคัญ

1. Regulations and Investment 
Framework

 

 The investment of SSF has complied with the 

Social Security Committee’s Regulations on investment 

of	the	Social	Security	Fund	B.E.	2559.	The	regulations	

stipulated the scope to invest in a highly secured 

assets	at	not	less	than	60%	of	the	fund	and	invest	

in	 risky	 assets	 not	more	 than	 40%	 of	 the	 fund. 

The investment will be launched in accordance with 

the Regulations of the Social Security Committee 

and	Annual	Investment	Plan.	This	plan	will	consider	

the expected return, investment risk and the stability 

of	the	fund	in	the	long	run.

หมำยเหตุ	:	สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน	QR	Code	นี้				
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Scan	QR	Code	to	browse	more	data
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 11 : โครงสร้ำงกำรตัดสินใจและกำรก�ำกับตรวจสอบ
Figure 11 : The Structure of Decision and Inspection

คณะกรรมการประกันสังคม

Social Security Board

- กำหนดระเบียบและนโยบายการลงทุน
- เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการลงทุน 5 ป

- ใหคำแนะนำแผนการลงทุนประจำป

- Set investment regulations and policies

- Approve 5-year strategic investment plans

- Provide advice annual investment plans

- กลั่นกรองนโยบายและแผนการลงทุน

- ใหคำแนะนำตอคณะกรรมการฯ

- Screen policies and plans and provide

- Give Recommendations to the board

- เห็นชอบแผนการลงทุนประจำสัปดาห

- Approve weekly investment plans

- ดำเนินการลงทุนภายใตระเบียบนโยบายและ

  แผนการลงทุนที่ ไดรับความเห็นชอบ

- Execute the plans within policies and guidelines

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

Invesment Subcommittee

คณะกรรมการลงทุน

Invesment Subcommittee

สำนักบริหารการลงทุน

Investment Bureau

การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม

The	investment	management	of	the	Social	Security	Fund

33SSO Annual Report 2016



   

2.	สถานะเงินลงทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	กองทุนประกันสังคมมีเงิน

ลงทุนรวม	 1,570,302	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำก	 31	 ธันวำคม	

2558	เป็นจ�ำนวน	184,041	ล้ำนบำท	โดยเงินลงทุนปัจจุบัน

แบ่งตำมสิทธิประโยชน์	ดังนี้

	 -	 เงินกองทุนกรณีสงเครำะห์บุตรและชรำภำพ	 

	 	 1,389,908	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	88.5)

	 -	 เงนิกองทนุกรณเีจบ็ป่วย	ตำย	ทพุพลภำพ	คลอดบุตร 

	 	 54,898	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	3.5)

	 -	 เงินกองทุนกรณีว่ำงงำน	 119,538	 ล้ำนบำท 

	 	 (ร้อยละ	7.6)

	 -	 เงินกองทุนมำตรำ	 40	 จ�ำนวน	 5,958	 ล้ำนบำท 

	 	 (ร้อยละ	0.4)

	 เงินส่วนใหญ่ในกองทุนเป็นเงินออมของผู้ประกันตน 

ทั่วประเทศที่ส�ำนักงำนประกันสังคมสะสมไว้เตรียมจ่ำยสิทธิ

ประโยชน์กรณีบ�ำนำญชรำภำพ	 โดยเร่ิมมีกำรจ่ำยบ�ำนำญ

ชรำภำพ	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมำ

2. SSF Investment status

 As of 31 December 2016, the total amount of 

the	SSF	was	1,570,302	million	baht.	This	was		increase	

from 31 December 2015 at the amount of 

184,041	million	 baht.	 The	 fund	 for	 investment	 is	

classified	according	to	types	of	benefits	as	follows;

	 -	 fund	for	child	allowance	and	old	age	benefit 

	 	 at	the	amount	of	1,389,908	million	baht	(88.5%)

 - fund for sickness, death, invalidity and 

	 	 maternity	 benefits	 at	 the	 amount	 of 

	 	 54,898	million	baht	(3.5%)

	 -	 fund	 for	 unemployment	 benefit	 at	 the 

	 	 amount	of	119,538	million	baht	(7.6%)

	 -	 fund	for	benefits	of	insured	persons	under 

   Article 40 at the amount of 5,958 million 

	 	 baht	(0.4%)

 Most of the fund was savings from the insured 

persons	 throughout	 the	 country.	 The	 fund	was 

accumulated	for	payment	of	old	age	benefit	which	

has	been	paid	since	2014.

ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 12 : เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จ�ำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Figure 12 : The investment of SSF, classified by type of Benefit, 2016
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3.	การจัดสรรการลงทุนเงินกองทุนประกันสังคม

	 เงินลงทุนจ�ำนวน	 1,570,302	 ล้ำนบำทในปัจจุบัน 

แบ่งลงทนุในหลกัทรัพย์ทีม่คีวำมมัน่คงสงู	ได้แก่	เงนิฝำกธนำคำร

ที่ได้รับกำรจัดอันดับน่ำเชื่อถือ	 พันธบัตรรัฐบำล	 พันธบัตร

ธนำคำรแห่งประเทศไทย	พันธบตัรรฐัวสิำหกจิทีก่ระทรวงกำร

คลังค�้ำประกัน	และหุ้นกู้เอกชน	1,299,288	ล้ำนบำท	คิดเป็น

ร้อยละ	 82.74	 ของเงินลงทุน	 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่ม ี

ควำมเสี่ยง	 ได้แก่	 พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลัง 

ไม่ค�ำ้ประกนั	หุน้สำมัญ	และหน่วยลงทนุต่ำง	ๆ 	เช่น	หน่วยลงทุน

อสังหำริมทรัพย์	 หน่วยลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน	หน่วยลงทุน

ทองค�ำ	หน่วยลงทนุผสมตรำสำรต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	271,014	

ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	17.26	ของเงินลงทุน	ซึ่งเป็นไปตำม

ระเบยีบคณะกรรมกำรประกนัสงัคมว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์ฯ	

พ.ศ.	 2559	 ท่ีก�ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง 

ไม่เกินร้อยละ	40

3. Investment portfolio of SSF

 Fund for investment at the amount of 1,570,302 

million baht was allocated to invest in highly secured 

assets at the amount of 1,299,288 million baht or 

82.74%	of	the	investment	consisting	of	deposits	in	

the	bank	with	reliable	accreditations	classification,	

government bonds, bank of Thailand bonds, 

state-enterprise bonds guaranteed by the Ministry 

of	Finance	and	investment-grade	corporate	bonds.	

The	 remaining	 17.26%	 of	 investment	 or	 271,014	

million baht was invested in risky assets consisting 

of state-enterprise bonds not guaranteed by the 

Ministry of Finance, equities, and various unit trusts 

such as real estate unit trust, infrastructure unit trust, 

gold	unit	 trust	 and	 foreign	balanced	 fund.	 In	 this	

connection, the SSO followed The Social Security 

Committee’s Regulation on Investment of the Social 

Security	 Fund	 B.E.	 2559	 that	 stipulated	 ratio	 of 

investment	in	risky	assets	at	not	more	than	40%.

35SSO Annual Report 2016



หมำยเหตุ	:	มูลค่ำทรัพย์สินตีรำคำเงินลงทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	105
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม	
Note	:	Assets	values	were	measured	according	to	the	Accounting	Standard	No.105	
Source	:		Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 13 : กำรจัดสรรกำรลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2559
Figure 13 : Investment portfolio of SSF, 2016
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4.	ผลตอบแทนจากการลงทุน	กองทุนประกันสังคม

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนในปี	2559	ทีผ่่ำนมำ	กองทนุประกนัสงัคม

มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจ�ำนวน	 52,736	 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ	7,841	ล้ำนบำท	จ�ำแนกเป็น	

	 -	 ผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยและก�ำไรจำกกำรขำย 

	 	 ตรำสำรหนี้	41,226	ล้ำนบำท	

	 -	 เงนิปันผลและก�ำไรจำกตรำสำรทนุ	11,470	ล้ำนบำท	

	 ท้ังนี	้ผลตอบแทนท่ีสูงขึน้มผีลมำจำกกำรท่ีตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในปี	2559	ที่ผ่ำน	ท�ำให้กองทุน

สำมำรถได้รับเงินปันผลและก�ำไรจำกตรำสำรทุนเพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	2558

4. Investment return of SSF

 In 2016, the Social Security Fund has investment 

income amounted to 52,736 million baht which was 

7,841 million baht higher than last year consisting of;

	 -	 return	from	interest	and	profits	from	sale 

  of debit instrument, securities landing fees 

  totaled 41,226 million baht

	 -	 dividend	and	profits	from	sale	of	equities 

  at the amount of 11,470 million baht

 The investment return was higher because the 

Stock Exchange of Thailand has strengthened its 

market position in 2016, therefore, the Social Security 

Fund gained better return on dividend and equity 

instruments	compared	to	the	year	2015.

ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 14 :  จ�ำนวนเงินผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2559
Figure 14 : SSF’s investment income, 1991 – 2016
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5.	ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

	 กำรที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่ำงรวดเร็วจนม ี

เงินลงทุนมำกถึง	1.57	ล้ำนล้ำนบำท	ณ		31	ธันวำคม	2559	

ซึง่ส่วนหนึง่เป็นเงนิสมทบสะสม	(หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยสทิธปิระโยชน์

ทั้ง	 7	 กรณี)	 จำกฝ่ำยนำยจ้ำง	 ลูกจ้ำง	 และรัฐบำลจ�ำนวน	

1,103,958	 ล้ำนบำท	 และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนสะสมจ�ำนวน	466,344	ล้ำนบำท	ดังนั้น	จะเห็นได้

ว่ำตลอดระยะเวลำ	26	ปี	ทีส่�ำนกังำนประกนัสังคมรบัผดิชอบ	

กำรบริหำรกองทุน	 ได้สร้ำงผลก�ำไรสะสมจำกกำรลงทุนกว่ำ	

466,344	 ล้ำนบำท	 ท�ำให้กองทุนมั่นคงมำกขึ้น	 เพ่ือรองรับ

ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 

ทั้งในปัจจุบันและในอนำคต

5. Cumulative Investment Return

 The	SSF	has	been	growing	rapidly	up	to	1.57	

trillion	baht	as	of	31	December	2016.	The	first	part	

comes from accumulated contributions (after 

deducting	payment	of	7	benefits)	from	employers,	

employees and the government at the amount of 

1,103,958	million	baht.	The	second	part	is	cumulative	

investment	 return	of	 466,344	million	baht.	 It	was	

seen that after 26 years of responsibilities for investment 

management, the SSO has been able to generate 

cumulative return to the Social Security Fund 

at	466,344	million	baht.	This	 return	 increases	 the	

stability of the fund to serve its current and future 

liabilities	to	provide	benefits	to	the	insured	persons.

หมำยเหตุ	:	สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน	QR	Code	นี้				
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Please	scan	QR	Code	to	browse	more	data
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 15 :  จ�ำนวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2550 – 2559
Figure 15 : Cumulative Contributions and Investment Returns, 2007 - 2016
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1.	รายได้-ค่าใช้จ่าย

	 รำยได้ของกองทุนประกันสังคมในปี	 2559	 มีจ�ำนวน 

ทั้งสิ้น	 241,000	 ล้ำนบำท	 รำยได้ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 77.33 

เป็นรำยได้จำกเงนิสมทบ	ร้อยละ	16.89	เป็นรำยได้จำกดอกเบีย้	

และร้อยละ	5.78	เป็นรำยได้อืน่	ๆ 	ในขณะทีก่องทนุประกนัสงัคม

มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น	 80,124	 ล้ำนบำท	ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย

ประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	91.15	ค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรบรหิำรงำน

ส�ำนกังำน	ร้อยละ	5.08	และค่ำใช้จ่ำยอืน่	ๆ 	ร้อยละ	3.77	ทัง้นี	้

กองทุนมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน	 160,877	 ล้ำนบำท	

หำกหักส�ำรองประมำณกำรหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี

ชรำภำพออก	 กองทุนประกันสังคมมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย

สุทธิเป็นเงิน	 37,803	 ล้ำนบำท	 ซึ่งอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้

ของปี	 2559	 คิดเป็นร้อยละ	 33.25	 ซึ่งสูงขึ้นกว่ำ	 ปี	 2558 

ที่มีอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้	คิดเป็นร้อยละ	31.04

1. Revenues and expenditures

 In 2016, the total revenue of the SSF was 241,000 

million	 baht.	 Most	 of	 the	 revenue	 at	 77.33%	 

was	from	contributions,	16.89%	was	from	interest	and	

5.78%	was	 from	the	others.	Meanwhile,	 the	 total	

expenditures of the fund was 80,124 million baht, 

91.15%	of	this	amount	was	for	benefits	payment,	

5.08%	was	for	the	administration	expenses	and	3.77%	

was	 for	 the	others.	The	 revenue	of	 the	 fund	was	

160,877	million	baht	higher	than	expenditures.	After	

deduction	of	the	reserve	fund	for	old-age	benefit	

liability, the SSF net revenues were 37,803 million 

baht	 higher	 than	 expenditures.	 The	 expenditures	

ratio	to	total	revenue	was	33.25%	which	was	higher	

than the year 2015 that the expenditures ratio to 

total	revenue	was	31.04%.

ที่มำ	:		กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

รำยได้ 
Revenues

ค่ำใช้จ่ำย
Expenditures

รำยกำร
Type

จ�ำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)

Million Baht

ร้อยละ
%

รำยกำร
Type

จ�ำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)

Million Baht

ร้อยละ
%

เงินสมทบ
Contributions 186,371 77.33 ประโยชน์ทดแทน

Benefits 73,036 91.15

ดอกเบี้ย
Interests 40,701 16.89 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริหำร

Operation Expenses 4,071 5.08

อื่น	ๆ
Others 13,928 5.78 อื่น	ๆ

Others 3,017 3.77

รวม
Total 241,000 100.00 รวม

Total 80,124 100.00

ตำรำง 8 : รำยได้-ค่ำใช้จ่ำย กองทุนประกันสังคม ปี 2559

Table 8 : Revenues and expenditures of Social Security Fund, 2016   

สถานะการเงิน

Financial	Status	
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2.	เงินกองทุนประกันสังคม

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	มีเงินกองทุนประกันสังคม

สะสมจ�ำนวน	1,667,442	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	11.26	ของ	

GDP	จ�ำแนกเป็นเงนิกองทนุส�ำหรบักำรจ่ำยสทิธปิระโยชน์ของ

ผู้ประกันตนมำตรำ	33	และมำตรำ	39	จ�ำนวน	1,660,015	

ล้ำนบำท	 และเงินกองทุนเพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทนส�ำหรับ 

ผูป้ระกนัตนมำตรำ	40	จ�ำนวน	7,428	ล้ำนบำท	โดยมอีตัรำส่วน 

เงินส�ำรอง	 ในปี	 2559	 คิดเป็น	 21.28	 เท่ำ	 กล่ำวคือ 

หำกส�ำนักงำนประกันสังคมไม่มีกำรเก็บเงินสมทบในปีถัดไป	

จ�ำนวนเงินกองทุนที่มีอยู่จะสำมำรถจ่ำยประโยชน์ทดแทน 

ต่อไปได้อีกประมำณ	21	-	22	ปี

	 ส�ำหรับเงินกองทุนเพ่ือกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์ของ 

ผูป้ระกนัตนมำตรำ	33	และมำตรำ	39	จ�ำนวน	1,667,442	ล้ำนบำท 

นั้น	สำมำรถจ�ำแนกตำมกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้

	 1.	 เงินกองทุนสะสม	 4	 กรณี	 ได้แก่	 กรณีเจ็บป่วย 

คลอดบตุร	ทพุพลภำพ	และตำย	เพือ่จ่ำยประโยชน์ทดแทนส�ำหรบั 

ผูป้ระกนัตนมำตรำ	33	และมำตรำ	39	จ�ำนวน	90,026	ล้ำนบำท	

	 2.	 เงินกองทุนสะสม	2	กรณ	ีได้แก่	กรณสีงเครำะห์บตุร

และชรำภำพ	 เพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผู้ประกันตน

มำตรำ	33	และมำตรำ	39	จ�ำนวน	1,439,580	ล้ำนบำท	

	 3.	 เงินกองทุนสะสมกรณีว่ำงงำน	 เพื่อจ่ำยประโยชน์

ทดแทนส�ำหรบัผูป้ระกนัตนมำตรำ	33	จ�ำนวน	130,409	ล้ำนบำท	

2. Social Security Fund

 As of 31 December 2016, the total amount of 

the SSF accumulated fund was 1,667,442 million 

baht	or	11.26%	of	GDP.	It	was	divided	into	fund	for	

benefit	payment	of	the	insured	persons	under	Article	

33 and Article 39 at the amount of 1,660,015 million 

baht	and	fund	for	benefit	payment	of	the	insured	

person under Article 40 at the amount of 7,428 

million	baht.	The	reserve	ratio	of	2016	was	equal	to	

21.28.	 It	means	 that	 if	 the	 SSO	 doesn’t	 collect 

contribution in the next year, the fund will be 

sufficient	to	pay	benefits	for	21	-	22	years.

	 The	amount	of	1,667,442	million	baht	for	benefits	

payment of the insured persons under Article 

33 and Article 39 can be divided into; 

	 1.	 Accumulated	fund	for	payment	of	4	benefits:	

sickness, maternity, invalidity and death, for the 

insured persons under Article 33 and 39 at the amount 

of	90,026	million	baht.

	 2.	 Accumulated	fund	for	payment	of	2	benefits:	

child allowance and old age for the insured 

person under Article 33 and 39 at the amount of 

1,439,580	million	baht.

	 3.	 Accumulated	 fund	 for	 payment	 of 

unemployment	 benefit	 for	 the	 insured	 persons 

under Article 33 at the amount of 130,409 

million	baht.
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ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

ที่มำ	:		กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 16 : เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จ�ำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Figure 16 : Social Security Fund classified by type of Benefit, 2016

แผนภำพ 17 :  เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 17 : Comparison of SSF and GDP, 2007 – 2016
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ที่มำ	:		กองวิจัยและพัฒนำ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 18 :  จ�ำนวนเงินและร้อยละของรำยจ่ำยกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 18 : Comparison of SSF’s Expenditures and GDP, 2007 – 2016
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กองทุนประกันสังคม

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2558

หน่วย:	บำท

Social Security Fund

Statement of Financial Performance

For the year ended December 31, 2016 and 2015

Unit:		Baht

2559/2016 2558/2015

รำยได้

	 เงินสมทบ	

	 เงินเพิ่มตำมกฎหมำย

	 ดอกเบี้ยรับ

	 เงินปันผลรับ

	 ก�ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์

	 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุน

	 รำยได้อื่น

186,371,263,912.32

426,610,979.77

40,700,632,270.30

6,980,781,855.66

5,096,376,980.15

	81,526,573.62	

1,342,974,383.95

180,330,885,226.45

299,203,589.33

38,973,733,652.26

5,080,554,684.52

887,519,805.52

0.00

1,715,294,715.56

Revenues

 Contributions 

 Fines for late Contributions 

 Interest revenues 

 Dividends 

 Gain on securities trading 

 Unrealised gain (loss) on investment

 Other revenues 

 รวมรำยได้ 241,000,166,955.77 227,287,191,673.64  Total Revenues 

ค่ำใช้จ่ำย

	 ค่ำประโยชน์ทดแทน

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส�ำนักงำน

	 ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุน	

	 หนี้สูญ

	 หนี้สงสัยจะสูญ

	 ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุนย่อย

	 เงินสมทบ	ม.	40	จ่ำยคืน

	 เงินสมทบ	ม.40	(โอนให้	กอช.)

	 ค่ำใช้จ่ำยอื่น

73,035,815,522.68

4,071,056,908.00

0.00

8,319,104.85

358,692,166.82

25,170,340.43

2,560,722,019.96

63,674,564.51

77,765.56

64,671,426,497.14

4,623,489,853.00

	698,299,118.17	

61,088,477.51

98,414,376.04

21,418,118.54

	368,724,301.00	

 -   

21,133.84

Expenses

	 Benefits	Expenses	

 Administrative Expenses 

 Unrealised (loss) on investment

 Bad Debts 

 Doubtful Debts

 Wages for local fund manager

	 M.40’	contribution	(pay	back)

	 M.40’	contribution	(transfer	to	NSF)

 Other  Expenses  

 รวมค่ำใช้จ่ำย 80,123,528,392.81 70,542,881,875.24  Total Expenses 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนหักรำยกำร

ประมำณกำรหนี้สิน

 หัก	ปรับปรุงเพิ่ม	ประมำณกำรหนี้สิน

	 ประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ

160,876,638,562.96

123,073,778,349.73

156,744,309,798.40

115,750,959,238.97

Surplus before provision adjustment

 Less increase in Provision for  

 old-age pension

 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 37,802,860,213.23 40,993,350,559.43  Net Surplus

หมำยเหตุ	:	อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
Note	:	Unaudited	Report	

งบการเงินกองทุนประกันสังคม
Financial Statement of Social Security Fund
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หน่วย:	บำท Unit:		Baht

2559/2016 2558/2015

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 เงินลงทุนระยะสั้น

	 เงินสมทบค้ำงรับ

	 เงินเพิ่มตำมกฎหมำยค้ำงรับ

	 รำยได้ค้ำงรับ

	 ลูกหนี้เงินลงทุน

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

25,217,620,235.19

456,135,228,901.08

78,620,351,292.78

41,722,384.37

6,989,884,910.90

71,505,499.51

641,839,391.20

23,070,102,636.69

338,549,647,947.49

78,672,025,596.45

40,460,547.71

7,498,442,361.50

409,566,801.64

441,913,319.55

Asset

Current Assets

 Cash and cash equivalents

 Short–term investment

 Contributions receivable

	 Accrued	fines	for	late	Contribution

 Accrued revenue

 Investment accounts receivable

 Other current Assets

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 567,718,152,615.03 448,682,159,211.03  Total Current Assets 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะยำว 1,099,724,294,831.32 1,030,086,249,790.92

Non–Current Assets 

 Long–term investment

รวมสินทรัพย์ 1,667,442,447,446.35 1,478,768,409,001.95 Total Assets

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

	 ค่ำประโยชน์ทดแทนค้ำงจ่ำย

	 เจ้ำหนี้เงินลงทุน

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9,795,770,179.61

8,727,012,049.70

150,670,859.71

8,924,783,356.88

87,125,127.76

493,917,230.66

Liabilities and Equity

Current Liabilities

	 Benefits	payable

 Investment Creditor 

 Other current Liabilities

รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,673,453,089.02 9,505,825,715.30 Total current Liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 ประมำณกำรหนี้สินประโยชน์

	 ทดแทนกรณีชรำภำพ

1,139,703,693,268.50 1,016,629,914,918.77

Non–Current Liabilities

 Provision for old–age pension

รวมหนี้สิน 1,158,377,146,357.52 1,026,135,740,634.07 Total Liabilities

ทุน

	 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

	 กองทุนประกันสังคมสะสม	

		-		 จัดสรรเพื่อจ่ำยค่ำประโยชน์ทดแทน 

	 	 กรณีอื่นนอกเหนือชรำภำพ

		-		 ยังไม่ได้จัดสรร

	 รำยได้สูง	(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำย

59,591,098,582.09

40,136,915,554.62

371,534,426,738.89

37,802,860,213.23

40,961,326,074.37

36,433,156,478.14

334,244,835,255.94

40,993,350,559.43

Equity

 Unrealised gain on investment

 Accumulated Social Security Fund

		 -	 Appropriated	for	benefits	

	 	 other	than	old-age	benefit

 - Unappropriated

	 Income	surplus	(deficit)

 รวมทุน 509,065,301,088.83 452,632,668,367.88 Total Equity

รวมหนี้สินและทุน 1,667,442,447,446.35 1,478,768,409,001.95 Total Liabilities and Equity

หมำยเหตุ	:	อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
Note	:	Unaudited	Report	

Social Security Fund

Statement of Financial position

As of December 31, 2016 and 2015

กองทุนประกันสังคม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2558
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แนวทางปฏิรูประบบบ�านาญชราภาพ

ประกันสังคม

	 สบืเนือ่งจำกผลกำรศกึษำทำงคณติศำสตร์ประกันภัยพบ

ว่ำกองทนุบ�ำนำญประกนัสงัคมจะต้องมกีำรปรบัปรงุในหลำย

ด้ำน	ทั้งในด้ำนควำมครอบคลุมของระบบ	ควำมเพียงพอของ

สิทธิประโยชน์	 ประกอบกำรใช้หลักกำรของกำรเป็นกองทุน

เพื่อช่วยเหลือสร้ำงกำรกระจำยรำยได้แก่ผู้มีรำยได้น้อย	 โดย

ค�ำนึงถึงควำมมั่นคงของกองทุนในระยะยำว

กรอบแนวคิด: SSO CARES

 1. ควำมครอบคลุม 

	 	 ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมครอบคลุมให้สิทธิ

ประโยชน์บ�ำนำญผ่ำนมำตรำ	 33	 ส�ำหรับลูกจ้ำงใน 

สถำนประกอบกำร	และมำตรำ	39	ส�ำหรับผูป้ระกอบอำชพีอสิระ

ที่เคยเป็นลูกจ้ำง	 ทั้งน้ีแรงงำนนอกระบบท่ีไม่เคยเข้ำระบบ

ประกนัสังคมมสีิทธไิดร้ับควำมครอบคลุมผำ่นมำตรำ	40	และ

กองทุนกำรออมแห่งชำติโดยสมัครใจ

SSO Pension Reform Strategy

 Recent actuarial valuation has shown that the 

SSO pension system needs improvement in many 

aspects including system coverage, adequacy of 

benefit,	income	redistribution	through	risk	pooling,	

and	long-term	fund	sustainability.

Framework: SSO CARES

 1. Coverage

  At present, the SSO fund provides old-age 

pension	benefit	for	insurers	under	mandatory	employment	

scheme (Article 33) and voluntary continuous insurance 

scheme for those who leave employment and 

become	 self-employed	 (Article	 39).	 In	 addition,	

self-employed persons who have never been insured 

under Article 33 can may voluntarily receive coverage 

though	Article	40	and	the	National	Savings	Fund.

Coverage

Adequacy

Sustainability

Redistribution of

Earnings
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	 อย่ำงไรกต็ำม	กำรขยำยควำมคุม้ครองบ�ำนำญภำคบงัคบั

มีควำมส�ำคัญต่อกำรเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอำยุ	 โดยปัจจุบัน

ประกนัสงัคมท่ัวโลกมแีนวโน้มขยำยควำมคุ้มครองภำคบงัคบั

สู่ผู้มรีำยได้ทีไ่ม่ได้ท�ำงำนเป็นลกูจ้ำง	เพือ่ให้สอดคล้องกบัรปูแบบ	

Gig	Economy	ของเศรษฐกจิ	4.0	ในอนำคต	ซึง่สำมำรถท�ำได้

โดยกำรบูรณกำรข้อมูลรำยได้ระดับประเทศเพ่ือให้เกิด 

กำรเกบ็เงนิสมทบหรอืภำษสี�ำหรบักำรประกนัสงัคมทีส่อดคล้อง

และเป็นธรรมกับรำยได้ของแต่ละบุคคล

 2. ควำมเพียงพอ

	 	 นอกจำกระบบบ�ำนำญควรครอบคลุมเข้ำถึงประชำชน

ได้สงูสดุแล้ว	ระบบต้องสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผูไ้ด้รบักำรคุม้ครอง

ด้วยว่ำทกุคนจะได้รบับ�ำนำญในระดบัทีเ่พยีงพอต่อกำรด�ำรงชพี

เมื่อสูงอำยุ	 อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกระบบบ�ำนำญเพิ่งเริ่มมี 

กำรจ่ำยสิทธิประโยชน์ได้เพียง	 2	 ปี	 จึงท�ำให้เพ่ิงเร่ิมพบกับ

ปัญหำด้ำนควำมเพียงพอหลำยด้ำน	ได้แก่	

	 	 (1)	เพดำนค่ำจ้ำงสูงสุดเพียง	15,000	บำท	ที่ใช้ใน

อัตรำเดิมมำระยะยำวท�ำให้จ�ำกัดควำมสำมำรถในกำรออม	

ทั้งนี้	 มำตรฐำนสำกลปัจจุบันมักมีกำรปรับเพิ่มเพดำนรำยได้

สงูสุดส�ำหรบักำรเกบ็เงนิสมทบเป็นประจ�ำทกุปี	และปรบัเพิม่

อย่ำงอตัโนมัตโิดยเชือ่มโยงกับดชันทีำงเศรษฐกจิ	เช่น	กำรปรบั

เพิ่มขึ้นของรำยได้เฉลี่ยประชำกรประจ�ำปี	เป็นต้น

	 	 (2)		ผู้รับบ�ำนำญรุ่นแรก	ๆ	มีระยะเวลำกำรออมที่

จ�ำกัด	เพรำะว่ำกองทนุบ�ำนำญประกนัสงัคมเพิง่เริม่ข้ึนในปีพ.ศ.	

2542	ท�ำให้ปัจจุบันมีปีส่งเงินสมทบสูงสุดได้เพียง	17	ปี	และ

ได้บ�ำนำญในอัตรำสูงสุดได้เพียง	23%	กองทุนจึงควรหำทำง

ชว่ยเหลือผู้สูงอำยุกลุ่มแรกเพื่อให้ได้รับบ�ำนำญอย่ำงเพียงพอ

ต่อกำรด�ำรงชีพ	 ซึ่งสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี	 เช่น	 กำรเพิ่มปี 

ส่งเงนิสมทบให้ฟรหีรือกำรขำยเครดติปีสมทบย้อนหลงัในรำคำ

พเิศษ	กำรก�ำหนดอตัรำบ�ำนำญขัน้ต�ำ่ทีส่งูขึน้	หรอืกำรใช้ดัชนี

ตัวคูณเพิ่มบ�ำนำญให้แก่ผู้รับบ�ำนำญรุ่นแรก	ๆ	เป็นต้น

	 	 (3)	 บ�ำนำญท่ีผู้รับบ�ำนำญได้รับมีค่ำเท่ำเดิมทุกป	ี

ในขณะท่ีค่ำเงินมีกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อ	 ท�ำให้อ�ำนำจใน

กำรซือ้ของผูร้บับ�ำนำญลดลง	ซึง่โดยมำตรฐำนสำกลนัน้	กองทุน

ประกันสังคมหรือกองทุนบ�ำนำญมักมีกำรปรับเพิ่มมูลค่ำของ

บ�ำนำญให้แก่ผูท้ีก่�ำลงัรับบ�ำนำญอยูเ่ป็นประจ�ำทกุปีตำมอตัรำ

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อหรือดัชนีค่ำครองชีพที่ใกล้เคียง

 Nonetheless, coverage extension under the 

mandatory	scheme	is	important	to	tackle	ageing	society.		

Globally today, we have seen trends in social security 

extending mandatory coverage to people without 

formal employment as to adapt to Gig economy of 

industry	4.0.	This	can	be	done	achieved	by	sharing	

national income data so that contributions or social 

security taxes can be collected fairly based on 

individuals’	income.

 2. Adequacy

  While pursuing maximum coverage is 

important, the system also needs to ensure that those 

people covered receive adequate pension to old 

age.	In	the	beginning,	however,	as	the	system	has	

only	paid	benefit	for	2	years,	it	faces	many	challenges	

as	follows:

  (1)  Contribution ceiling has been kept at 

15,000 baht for a long time, and now limits potential 

saving.	Standard	practice	adjusts	ceiling	annually	and	

often does so automatically by linking with economic 

index	such	as	national	average	salary	increase.

	 	 (2)		The	first	set	of	pensioners	had	limited	

saving time - due to the pension fund being founded 

in 1999 – so they may have no more than 17 years 

of	contribution	at	present.	Their	income	replacement	

rate	is	only	23%,	meaning	that	the	fund	should	seek	

ways	to	ensure	that	the	first	set	of	pensioners	receive	

adequate	old-age	income.	Many	examples	can	be	good	

measures such as implementing grandfathering provision 

by giving free years of services or sell past services 

at discount, increasing minimum pension, or increasing 

pension	indexation	for	first	set	of	pensioners,	etc.

  (3) Pensioners receive the same amount 

of pension every year while the cost of living goes 

up	according	to	inflation,	leading	to	reduced	purchasing	

power.	By	standard	convention,	pensions	are	adjusted	

annually	according	to	inflation	or	similar	indices.
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	 	 (4)	 แรงงำนไทยทีไ่ปท�ำงำนในต่ำงประเทศ	มกีำรออม

กบักองทุนในต่ำงประเทศทีไ่ม่เชือ่มโยงกบักองทนุประกนัสงัคม

หรือไม่นับระยะเวลำกำรออมร่วมกัน	 ท�ำให้แรงงำนกลุ่มนี ้

เสยีสทิธกิำรได้รบับ�ำนำญ	สำมำรถแก้ไขได้โดยกำรท�ำข้อตกลง

ทำงกำรประกันสังคมกับกองทุนในต่ำงประเทศให้นับระยะ

เวลำกำรส่งเงนิสมทบร่วมกัน	เพือ่ให้ผูท้ีท่�ำงำนในหลำยประเทศ

ได้รับบ�ำนำญจำกทกุ	ๆ 	ประเทศทีท่�ำงำนในอตัรำส่วนทีเ่หมำะสม

 3. กำรกระจำยรำยได้

	 	 โดยพื้นฐำนหลักกำรประกันสังคมรวมถึงกำรจัดตั้ง

กองทุนเพ่ือเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข	 ซึ่งระบบท่ีดีจะมีกำรกระจำย

รำยได้โดยเน้นให้ผูท้ีม่ฐีำนะดช่ีวยเหลอืกองทนุมำกกว่ำค่ำเฉลีย่	

หรอืให้ผูท้ีม่ฐีำนะไม่ดต้ีองกำรควำมช่วยเหลอืได้รับสทิธิประโยชน์

จำกกองทุนที่มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย

	 ปัจจบุนัพบว่ำระบบบ�ำนำญของกองทนุประกนัสงัคมยงั

ขำดส่วนประกอบของกำรกระจำยรำยได้	ยกตวัอย่ำง	เช่น	สตูร

ค�ำนวณบ�ำนำญจำกเดิมเฉลี่ย	 60	 เดือนสุดทำ้ยซึ่งท�ำให้ผู้ที่มี

รำยได้สงูในช่วง	5	ปีสดุท้ำยก่อนเกษยีณได้บ�ำนำญสงู	ในขณะ

ที่ผู้ที่มีรำยได้น้อยเมื่ออำยุมำกได้บ�ำนำญน้อยกว่ำ	 ดังนั้น	 จึง

ควรปรับเป็นกำรค�ำนวณบ�ำนำญจำกรำยได้เฉลี่ยตลอดอำยุ

กำรท�ำงำน	ซึง่ปัจจบุนัใช้กนัเป็นสำกลทัว่โลก	โดยมกัท�ำควบคู่

กับกำรปรับมูลค่ำของรำยได้ก่อนน�ำมำเฉลี่ย	 เช่น	 รำยได้เมื่อ	

10	ปีที่แล้วเป็นค่ำเงินน้อยจึงน�ำมำปรับเป็นมูลค่ำที่เทียบเท่ำ

ในปัจจุบันก่อนน�ำมำเฉลี่ยกับรำยได้ในปีอื่น	ๆ

 4. ควำมยั่งยืน

	 	 กองทุนที่ดีนอกจำกจะให้สิทธิประโยชน์ที่ดีและ

ครอบคลมุมำกท่ีสดุแล้วยังต้องค�ำนึงถึงเสถยีรภำพในระยะยำว

ของกองทุนเพื่อให้รักษำระดับกำรให้สิทธิประโยชน์ที่ดีได้ 

อย่ำงต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันเนื่องจำกสังคมผู้สูงอำยุ	ประชำชน

มอีำยยุนืขึน้	ท�ำให้ระยะเวลำในกำรรบับ�ำนำญนำนข้ึน	ส่งผลให้

กองทนุมค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ขึน้อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้	ปัจจบุนัทัว่โลก

หำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวควบคู่กับนโยบำยแรงงำนและ

นโยบำยกำรออมเพ่ือประชำชนออมเงินเข้ำกองทุนอย่ำง 

เพียงพอเพื่อให้ได้รับบ�ำนำญที่เหมำะสมต่อกำรด�ำรงชีวิต 

ในวัยเกษียณระยะยำว	ได้แก่

  (4)  Migrant workers who may have savings in 

funds in many countries may not receive pension as 

those	systems	are	not	coordinated	leading	to	insufficient	

years	of	service	to	qualify	for	pension.	This	can	be	

resolved through Totalization agreement between 

SSO and other pension funds so that people can 

qualify	for	appropriate	pension	from	those	countries.	

 3. Redistribution of Earnings

  Social security is built upon the foundation 

of risk sharing, thus, a good system should provide 

income redistribution from more wealthy individuals 

to	less	wealthy	individuals.

 Currently, the SSO pension system lacks element 

of	 redistribution.	For	 instance,	calculating	pension	

benefit	 from	 the	 last	 60	months	 of	 contribution	

resulting in people with high income in 5 years before 

retirement receiving high pension whereas those with 

lower income close to retirement will receive lower 

pension.	Therefore,	pension	should	be	calculated	

based on all income during working career which, 

by	international	standard,	is	also	indexed.	For	example,	

income from 10 years ago would be lower than 

today’s income, so it would be indexed to present 

value	before	averaging	with	income	from	other	years.

 4. Sustainability

  While good pension system should provide 

good	benefit	with	maximum	coverage,	it	also	need	

maintain a good fund reserve to allow for future 

benefit	payment.	In	particular	nowadays,	people	live	

longer lives in ageing society, resulting in longer 

period	of	pension	benefit.	Hence,	the	pension	fund	

would	 unavoidably	 accumulate	 higher	 benefit 

expenditures.	 Countries	 all	 around	 the	world	 are	

seeking solutions in coordination with labour policies 

and	saving	policies	so	that	people	can	save	sufficiently	

for	adequate	pension	in	the	long	run	such	as:
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	 	 (1)		กำรขยำยอำยเุกษียณและอำยรัุบบ�ำนำญข้ันต�ำ่	

โดยรัฐบำลส่งเสริมและผลักดันให้ประชำชนท�ำงำนนำนขึ้น 

ให้สอดคล้องกับอำยเุฉลีย่ทีส่งูข้ึน	โดยเน้นกำรส่งเสรมิดแูลสขุภำพ

และส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุควบคู่กับกำรขยำยอำยุ 

รบับ�ำนำญขัน้ต�ำ่ภำคบงัคบั	ทัง้นีปั้จจบุนัส�ำนกังำนประกนัสังคม

ก�ำหนดอำยุรับบ�ำนำญข้ันต�่ำเพียง	55	ปี	ในขณะท่ีทั่วโลก 

มักก�ำหนดอำยุรับบ�ำนำญไม่ต�่ำกว่ำ	60	ปี	และในประเทศ 

ที่พัฒนำแล้วหลำยประเทศมักมีศักยภำพแรงงำนสูงและ 

อำจก�ำหนดอำยุรับบ�ำนำญขั้นต�่ำถึง	65	ปี

	 	 (2)	 กำรเพ่ิมอัตรำกำรออมหรืออัตรำเงินสมทบให้

เหมำะสมกับต้นทุน	 เมื่อกล่ำวถึงบ�ำนำญที่รัฐบำลบริหำรใน

ภำพรวมเศรษฐกิจแล้วต้องใช้ค�ำว่ำ	“ของฟรีไม่มีในโลก”และ

ด้วยสังคมผู้สูงอำยุท�ำให้อัตรำค่ำใช้จ่ำยด้ำนบ�ำนำญต่อ	GDP	

ประเทศสูงขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง	ซึง่หำกรัฐบำลยังมีรำยได้เท่ำเดิม

ก็เท่ำกับว่ำภำครัฐจะต้องลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนอ่ืนในกำรพัฒนำ

ประเทศเพื่อน�ำมำจ่ำยบ�ำนำญ	 ดังนั้น	 กำรบริหำรเตรียมกำร

อนำคตที่ดีคือกำรให้ประชำชนออมเพ่ือบ�ำนำญเพ่ิมขึ้นและ 

ลดภำระต่องบประมำณของประเทศในอนำคต	โดยผลกำรศกึษำ

ของระบบบ�ำนำญท่ัวโลกพบว่ำอัตรำกำรออมท่ีเพียงพอ 

ต่อบ�ำนำญโดยไม่เป็นภำระงบประมำณในอนำคตอยูท่ีป่ระมำณ

ร้อยละ	15	ถงึ	20	ของรำยได้	ซึง่สงูกว่ำทีส่�ำนกังำนประกันสังคม

เก็บอยู่ปัจจุบันเพียงร้อยละ	6	เท่ำนั้น

  (1) Increasing retirement age and minimum 

pensionable	age.	The	government	may	support	and	

incentivize people to work longer in consistent with 

higher life expectancy by promoting health care 

protection	 together	 with	 old-aged	 employment. 

It should be noted that the current pensionable age 

for SSO is only 55 whereas globally the minimum is 

usually	 no	 less	 than	 60.	 Furthermore,	 developed	

countries with productive labour force may even 

set	minimum	pensionable	age	at	65	years	of	age.

  (2) Increasing saving rate or contribution rate 

according	to	the	cost	of	pension.	When	it	comes	to	

the government manage pension economically, we 

may	refer	to	the	saying	“There	 is	no	free	lunch”.	

Combined with ageing society factor, the cost of 

pension	per	country’s	GDP	is	increasing	continuously.	

If the government maintains the same level of revenue, 

it would have to reduce expenditures or investments 

in	other	areas	to	pay	the	increasing	pension	expenditures.	

Therefore, a better strategy would be to allow people 

to save more for pension now and reduce budget 

burden	in	the	future.	According	to	a	study	on	pension	

systems around the world, it can be seen that 

sustainable pension systems can be maintained with 

contribution	 rate	 around	15%	 to	20%	of	 income,	

which	is	much	higher	than	the	6%	contribution	rate	

currently	imposed	by	the	SSO.
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	 (3)	 Improving	investment	return.	If	we	need	100	

baht next year, we may save 95 baht and invest to 

receive 5 baht return, or we may save 90 baht and 

invest	to	receive	10	baht	return.	Both	reaches	the	

target	100	baht	but	with	different	capital	investment.	

The	same	applies	to	pension	funds.	By	making	better	

investment return, the fund would require less 

saving	from	insured	persons.	Currently,	the	SSO	is	

managing a large fund faced such that its investment 

options	within	the	country	are	limited.	Thus,	the	SSO	

is now increasing its proportion on foreign investment 

which will help diversifying risks and increasing 

investment	return	from	current	4.5%	to	expected 

5%	-	6%	in	the	future.

	 (3)	 กำรเพิม่ผลตอบแทนกำรลงทนุ	หำกเรำต้องกำรเงิน	

100	 บำทในปีหน้ำ	 เรำอำจน�ำเงิน	 95	 บำทในปีนี้ไปลงทุน 

ท�ำก�ำไรได้อกี	5	บำท	หรอืเรำอำจน�ำเงนิ	90	บำท	ในปีนีไ้ปลงทนุ

ท�ำก�ำไรได้อีก	 10	 บำท	 ล้วนแล้วแต่ได้มำซึ่งเงิน	 100	 บำท 

ในปีหน้ำแต่ด้วยต้นทนุทีต่่ำงกัน	ส�ำหรบักองทนุบ�ำนำญกเ็ช่นกนั 

หำกกองทุนท�ำผลตอบแทนได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดจ�ำนวนเงินต้น

ที่ผู้ประกันตนต้องออม	ปัจจุบันส�ำนักงำนประกันสังคมเป็น 

กองทนุขนำดใหญ่ท�ำให้พบกับข้อจ�ำกัดด้ำนแหล่งของกำรลงทนุ	

จึงผลักดันนโยบำยกำรกระจำยกำรลงทุนไปสู่ต่ำงประเทศซึ่ง

จะช่วยให้เกิดกำรกระจำยควำมเสี่ยงและคำดว่ำจะท�ำให้ผล

ตอบแทนค่อย	ๆ	โตขึ้นจำกปัจจุบันร้อยละ	4.5	ไปถึงร้อยละ	

5	–	6	ในอนำคต
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ความคุ้มครอง

	 ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทนตั้งข้ึนตำมประกำศ 

คณะปฏวิตัฉิบบัที	่103	ลงวันที	่16	มีนำคม	2515	มีหน้ำทีบ่รหิำร 

จดักำรกองทุนเงินทดแทน	ซึง่เปิดด�ำเนนิกำรครัง้แรกในปี	2517	

ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	 2537	

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	กรกฎำคม	2537	 เพื่อคุ้มครองลูกจ้ำง 

ทีป่ระสบอนัตรำย	เจบ็ป่วย	สญูเสยีอวยัวะ	ทพุพลภำพ	หรอืตำย	

เนือ่งจำกกำรท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง	หรอืเจบ็ป่วยด้วยโรคซึง่เกดิ

ขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำน	 หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยว

เนือ่งกบักำรท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง	ให้ได้รบัเงนิทดแทนเพือ่เล้ียง

ดูตนเองและครอบครัวในขณะท่ีขำดรำยได้ประจ�ำตำมสิทธิที่

กฎหมำยก�ำหนดไว้

	 โดยในปีแรกกองทนุเงนิทดแทนได้ให้ควำมคุม้ครองสถำน

ประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง	20	คนขึ้นไปเฉพำะกรุงเทพมหำนคร	

ต่อมำในปี	2519	ได้ขยำยควำมคุ้มครองไปยังส่วนภูมิภำค	5	

จังหวัดปริมณฑล	 (จังหวัดสมุทรปรำกำร	 นนทบุรี	 ปทุมธำน	ี

สมทุรสำคร	และนครปฐม)	จนกระทัง่ปี	2531	จงึได้ขยำยควำม

คุม้ครองครอบคลมุทกุจังหวัดทัว่ประเทศ	หลงัจำกน้ันได้ขยำย

ควำมคุม้ครองสถำนประกอบกำรทีมี่ลกูจ้ำงตัง้แต่	10	คนขึน้ไป	

และ	1	คนขึ้นไป	ในปี	2536	และปี	2545	ตำมล�ำดับ

	 ในปี	2559	มีนำยจ้ำงขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทน	

จ�ำนวน	 363,112	 รำย	 เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ	 1.46 

มีลูกจ้ำงอยู่ในข่ำยได้รับควำมคุ้มครองกรณีประสบอันตรำย

หรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท�ำงำน	 จ�ำนวน	 9,449,984	 คน 

เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.22

Coverage

	 The	Office	of	Workmen’s	Compensation	Fund	

was established in accordance with the Announcement 

of	the	Revolution	Party	No.103	dated	16	March	1972	

to manage the Workmen’s Compensation Fund (WCF) 

which	was	 implemented	at	the	first	time	in	1974.	

Then,	the	Workmen’s	Compensation	Act	B.E.	2537	

(1994)	passed	and	came	into	force	on	July	1,	1994	to	

provide protection against injury, disease, disability, 

loss of organ or death resulting from employment 

including occupational diseases to employees so 

that they can take care of themselves and their 

family	during	loss	of	income	as	specified	by	law.

	 In	the	first	year,	the	Workmen’s	Compensation	

Fund covered the enterprises with 20 or more 

employees	only	in	Bangkok.	Then	in	1976,	it	extended	

the coverage to 5 provinces around Bangkok 

(Samut Prakarn, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut 

Sakorn and Nakhon Phathom) Until 1988, it covered 

all	 provinces	 throughout	 the	 country.	 After	 that, 

it extended the coverage to enterprises with 10 

or more employees and enterprises with 1 employee 

in	1993	and	in	2002	respectively.

 In 2016, the total number of 363,112 employers 

registered	with	WCF	that	increased	1.46%	from	2015.	

There were 9,449,984 employees covered from 

work-related	injuries	or	sickness.	This	previous	year	

was	an	increase	of	1.22%	over	2015
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เงินสมทบและเงินทดแทน

	 ในปี	2559	กองทนุเงนิทดแทนได้รบัเงนิสมทบจำกนำยจ้ำง

เป็นเงนิ	4,111	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปี	2558	จ�ำนวน	4	ล้ำนบำท	

หรอืคดิเป็นร้อยละ	0.11	และจ่ำยเงนิทดแทนให้กบัลกูจ้ำงหรอื

ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจ�ำนวน	 89,488	 รำย	 เป็นเงินจ�ำนวน	

1,667	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	40.54	ของเงนิสมทบทีจ่ดัเก็บได้	

โดยส่วนใหญ่จ่ำยเป็นค่ำทดแทนจ�ำนวน	 916	 ล้ำนบำท 

รองลงมำได้แก่	ค่ำรกัษำพยำบำลจ�ำนวน	727	ล้ำนบำท	ค่ำท�ำศพ

จ�ำนวน	 19	 ล้ำนบำท	และค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน

จ�ำนวน	5	ล้ำนบำท

Contributions and compensation benefits

 In 2016, the WCF received contributions from 

employers	at	the	amount	of	4,111	million	baht.	This	

was	an	increase	of	4	million	baht	or	0.11%	over	2015.	

Compensation	benefits	at	the	total	amount	of	1,667	

million	baht	or	40.54%	of	the	contributions	collected	

were	paid	to	89,488	employees	or	eligible	persons.	

The total number of 916 million baht was paid as 

compensation which was the highest expense, followed 

by the expenses for medical services, funeral grants 

and rehabilitation which were 727 million baht, 19 

million	baht	and	5	million	baht	respectively.

ที่มำ	:		ส�ำนักเงินสมทบ	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Contributions	Bureau,	Social	Security	Office

แผนภำพ 19 : จ�ำนวนนำยจ้ำงและลูกจ้ำงที่อยู่ในควำมคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ระหว่ำงปี 2550 – 2559 
Figure 19 : Number of employers and employees under WCF during 2007-2016
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แผนภำพ 20 : จ�ำนวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน 
  ระหว่ำงปี 2550 – 2559 
Figure 20 : Contributions, compensations and ratios of compensation to contribution of WCF 
  during 2007 – 2016 

หมำยเหตุ	:	ปี	2556	รัฐบำลได้ปรับขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็นวันละ	300	บำท	ท�ำให้จ�ำนวนเงินสมทบที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี	2556	เพิ่มสูงขึ้น
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	In	2013,	Government	increased	minimum	salary	to	300	baht,	thus	increasing	contribution	to	the	scheme	
Source	:	Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

ที่มำ	:		กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

ตำรำง 9 : เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2559

Table 9 : Contribution and compensation benefits of WCF 2016
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ที่มำ	:	ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Office	of	the	Workmen’s	Compensation	Fund,	Social	Security	Office

ตำรำง 10 : จ�ำนวนกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท�ำงำน ปี 2559

Table 10 : Work-related Injury, 2016

กรณี รำย (Case) ร้อยละ (%) Type

หยุดงำนไม่เกิน	3	วัน 60,773 67.91 ≤	3	days	off	work

หยุดงำนเกิน	3	วัน 26,829 29.98 > 3 days off work

สูญเสียอวัยวะบำงส่วน 1,290 1.44 Loss of organs

ทุพพลภำพ 12 0.01 Invalidity

ตำย 584 0.65 Death

รวม 89,488 100.00 Total

   

การประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน

	 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนประกันสังคมด�ำเนินกำรวินิจฉัย 

สัง่จ่ำยเงนิทดแทนให้แก่ลูกจ้ำงทีป่ระสบอันตรำยหรือเจบ็ป่วย

เนื่องจำกกำรท�ำงำน	จ�ำนวน	89,488	รำย	และเมื่อพิจำรณำ

ตำมควำมร้ำยแรงพบว่ำ	ส่วนใหญ่เป็นกำรประสบอันตรำยหรอื

เจบ็ป่วยเนือ่งจำกกำรท�ำงำน	กรณหียดุงำนไม่เกิน	3	วนั	จ�ำนวน	

60,773	รำย	รองลงมำ	ได้แก่	กรณีหยุดงำนเกิน	3	วัน	จ�ำนวน	

26,829	 รำย	 สูญเสียอวัยวะบำงส่วน	 จ�ำนวน	 1,290	 รำย 

ตำย	จ�ำนวน	584	รำย	และทุพพลภำพ	จ�ำนวน	12	รำย	

	 เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่ำงจ�ำนวนผูป้ระสบอันตรำยเนือ่งจำก

กำรท�ำงำน	จ�ำนวน	89,488	รำย	กบัจ�ำนวนลกูจ้ำงทีอ่ยูใ่นข่ำย

ได้รับควำมคุ้มครองจำกกองทนุเงนิทดแทนทัง้หมด	9,449,984	รำย	

คิดเป็นอัตรำกำรประสบอันตรำย	9.47	ต่อลูกจ้ำง	1,000	รำย	

มีอัตรำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำและมีอัตรำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้นมำ

Work-related injury

 In 2016, the WCF approved compensation 

payment to 89,488 employees who faced with 

work-related	 injury	 or	 sickness.	 Considering	 from	

severity of injury, it was found that 60,773 employees 

had not more than 3 days off work, followed by 

26,829 employees with more than 3 days off work, 

1,290 employees suffered loss of organ, 584 died 

and	12	employees	became	disabled.

 When compare the total number of 89,488 

work-related injured employees with the total number 

of 9,449,984 employees covered by WCF, it was 

found	that	the	rate	of	work-related	injury	was	10.25	

per	1,000	employees.	This	was	a	decrease	from	2015	

and	it	has	decreased	continuously	since	2004.
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แผนภำพ 21 :  อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย ปี 2550 – 2559
Figure 21 : Rate of work-related injury per 1,000 employees, 2007 - 2016

หมำยเหตุ	:	1.	นับทุกกรณี	หมำยถึง	ตำย	ทุพพลภำพ	สูญเสียอวัยวะ	หยุดงำนเกิน	3	วัน	และหยุดงำนไม่เกิน	3	วัน
	 2.	เฉพำะกรณีร้ำยแรง	หมำยถึง	ตำย	ทุพพลภำพ	สูญเสียอวัยวะ	และหยุดงำนเกิน	3	วัน	
ที่มำ	:	ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน		ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	1.	All	type	of	cases	(Death,	Invalidity,	Loss	of	organs,	>3	days	off	work	and	≤	3	days	off	work)
	 2.	Severe	case	(Excluded	≤	3	days	off	work)
Source	:	Office	of	the	Workmen’s	Compensation	Fund,	Social	Security	office
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การบริการทางการแพทย์

	 ปี	2559	ส�ำนกังำนประกนัสงัคมมสีถำนพยำบำลในควำม

ตกลงของกองทนุเงนิทดแทน	ทัง้สิน้	1,115	แห่ง	ประกอบด้วย	

สถำนพยำบำลของรัฐ	จ�ำนวน	879	แห่ง	และสถำนพยำบำล

เอกชน	จ�ำนวน	236	แห่ง	ในจ�ำนวนนีเ้ป็นสถำนพยำบำลระดบัสงู	

จ�ำนวน	266	เป็นสถำนพยำบำลระดับต้น	จ�ำนวน	784	แห่ง	

และคลินิก	จ�ำนวน	65	แห่ง

	 ส�ำนกังำนประกนัสังคมได้เพิม่ประสิทธภิำพกำรให้บรกิำร

ทำงกำรแพทย์แก่ลูกจ้ำงเพื่อมอบกำรบริกำรรักษำพยำบำล 

ทีม่คีณุภำพและได้มำตรฐำน	โดยจดัจ้ำงทีป่รกึษำทำงกำรแพทย์

และทำงกำรพยำบำล	 เพื่อตรวจประเมินคุณภำพกำรเบิกค่ำ

รกัษำพยำบำลของสถำนพยำบำล	ตรวจสอบค่ำบรกิำรทำงกำร

แพทย์ที่มีกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลสูง	ตรวจสอบและควบคุม

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์	ตรวจรับรองมำตรฐำน

สถำนพยำบำล	ตรวจสอบสถำนพยำบำลทีม่ข้ีอร้องเรยีนบริกำร

ทำงกำรแพทย์	ตลอดจนกำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรพัฒนำระบบ

บรกิำรทำงกำรแพทย์และกำรจดักำรข้อมลูบรกิำรทำงกำรแพทย์

Medical Service

 In 2016, there were 1,115 contracted hospitals 

under WCF consisting of 879 public hospitals and 236 

private	hospitals.	Within	this	number,	there	were	266	

supra-contractors,	784	main	contractors	and	65	clinics.

	 The	SSO	increased	efficiency	of	medical	services	

for employees by hiring medical consultants and 

nursing consultants to assess quality of reimbursement 

data from health care providers, check the high cost 

medical services fee, inspect and control medical 

services	 standard	 including	 hospital	 accreditation.	

The consultant also investigated complaints on medical 

services, gave advice on medical services system 

development	and	managed	medical	service	data.

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source	:	Office	of	the	Workmen’s	Compensation	Fund,	Social	Security	Office

ตำรำง 11 : จ�ำนวนสถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2559

Table 11 : Number of health care providers under WCF, 2016

สถำนพยำบำล

(แห่ง)

รัฐบำล

Public

เอกชน

Private

รวม

Total

Health care provider

(Places)

ระดับสูง	 148 118 266 Supra contractors 

ระดับต้น 731 53 784 Main contractors

คลินิก - 65 65 Clinics

รวม 879 236 1,115 Total
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คลินิกโรคจากการท�างาน

	 ส�ำนักงำนประกนัสงัคมได้ให้กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำน

ป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

โดยจัดสรรเงินส�ำหรับด�ำเนินโครงกำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อลดอัตรำ 

กำรประสบอนัตรำยและเจบ็ป่วยเนือ่งจำกกำรท�ำงำน	ให้มรีะบบ

ป้องกันและส่งเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และได้จัดท�ำ 

ข้อตกลงในกำรด�ำเนินงำนคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำนกับ 

กระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 โครงกำรคลนิิกโรคจำกกำรท�ำงำนด�ำเนนิกำรขึน้เพ่ือดแูล

ลูกจ้ำงที่ได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพ	

ให้ลูกจ้ำงมีช่องทำงเข้ำถึงกำรวินิจฉัยโรค	 มีกำรพัฒนำคลินิก

อำชีวเวชศำสตร์และเครือข่ำย	 ตลอดจนแนวทำงกำรวินิจฉัย

ท่ีเป็นมำตรฐำน	มกีำรดแูลรักษำหลงัจำกเกิดโรคและอบุตัเิหตุ

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	รวมถงึกำรส่งเสรมิให้มรีะบบป้องกนัและ

ส่งเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และสนับสนุนกำรด�ำเนิน

ด้ำนกำรแพทย์ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัพระรำชบัญญัตเิงนิทดแทน	

พ.ศ.	2537	และพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนแรงงำนในกำรสนับสนุนและ 

ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบักำรส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

และกำรมีคุณภำพชีวิตหรือสวัสดิกำรที่ดีด้ำนแรงงำน	

	 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนประกันสังคมร่วมกับกระทรวง

สำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขยำยกำรด�ำเนินงำน

คลินิกโรคจำกกำรท�ำงำนในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุขรวมถึงกำรบูรณำกำรกิจกรรมของหน่วยงำน 

ทีเ่ก่ียวข้องเพิม่ขึน้	4	แห่ง	จำกเดมิ	104	แห่ง	เพิม่เป็น	108	แห่ง	

โดยเป็นโรงพยำบำลในควำมดแูลของกรมกำรแพทย์	กระทรวง

สำธำรณสุข	 จ�ำนวน	 1	 แห่ง	 โรงพยำบำลในควำมดูแลของ 

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสำธำรณสขุ	101	แห่ง	และโรงพยำบำล

สังกัดมหำวิทยำลัย	 6	 แห่ง	 ซึ่งช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำร 

ให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ท่ีมปีระสทิธภิำพ	อกีทัง้	สำมำรถให้กำร

ดูแลลูกจ้ำงได้อย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น	

Occupational Disease Clinic

 The SSO has supported the operation on Prevention 

and Promotion Safety at Work by allocation of the 

budget to launce the concerned project on decreasing 

the rate of work-related injury and sickness and to set 

up	prevention	and	promotion	system.	The	SSO	has	an	

agreement	with	the	Ministry	of	Public	Health	and	concerned	

agency	to	operate	Occupational	Disease	Clinic.

 The Occupational Disease Clinic project was 

developed to look after employees who receive 

health impact from their career so that they can 

access	diagnostics.	The	Occupational	medicine	clinics	

and network were developed including standard 

diagnosis guidelines, follow up procedures after 

treatment in case of occupational injuries and diseases 

as	well	as	health	promotion	and	prevention	system.	

The project supports medical operation concerning 

the	Workmen’s	Compensation	Act	B.E.	2537	(1994)	

and	Labour	Protection	Act	B.E.	2541	(1998)	in	relevant	

with labour policy on promotion of Safety at work 

and	good	quality	of	life	or	labour	welfare.

 In 2016, the SSO, in collaboration with the Ministry 

of	Public	Health	and	concerned	agencies,	has	extended	

the operation of Occupational Disease Clinic within 

the	 hospitals	 under	 the	Ministry	 of	 Public	Health	

including	integration	of	activities	of	concerned	agencies.	

Currently, there are 4 more hospitals participating in the 

project on Occupational Disease Clinic, therefore, 

the number of participating hospitals increases from 

104 hospitals to 108 hospitals consisting of one 

hospital under Department of Medical Services, 101 

hospitals under Department of Disease Control, 

Ministry	of	Public	Health	and	6	University	hospitals.	

This	will	assist	us	to	achieve	ultimate	efficacies	in	

providing	medical	services	to	employees	thoroughly.
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ตำรำง 12 : จ�ำนวนคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน ปี 2558 - 2559

Table 12 : Occupational Disease Clinic, 2015 - 2016

สังกัด

(แห่ง)

2558 

2015

2559 

2016

Affiliation

(Plaees) 

กรมกำรแพทย์	

กระทรวงสำธำรณสุข

- 1 Department of Medical services 

Ministry	of	Public	Health

กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสำธำรณสุข

98 101 Department of Disease Control 

Ministry	of	Public	Health

มหำวิทยำลัย 6 6 University

รวม 104 108 Total

   

1.	หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

	 กำรลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรกองทนุเงนิทดแทนว่ำด้วยกำรจดัหำผลประโยชน์

ของกองทนุเงนิทดแทน	พ.ศ.	2547	ซึง่ออกตำมพระรำชบัญญัติ

เงินทดแทน	พ.ศ.	2537	มำตรำ	29	ซึ่งก�ำหนดว่ำกำรรับเงิน	

กำรจ่ำยเงิน	 กำรเก็บรักษำเงิน	 และกำรจัดหำผลประโยชน์

ของกองทนุให้เป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนดโดย

ควำมเห็นชอบของกระทรวงแรงงำน	

	 ระเบียบกำรจัดหำผลประโยชน์กองทุนดังกล่ำวก�ำหนด

ให้ส�ำนกังำนประกนัสงัคมน�ำเงินกองทนุไปจดัหำผลประโยชน์

โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง	ๆ	ดังนี้

1. Regulations and Investment Framework

 Investment management of the Workmen’s 

Compensation Fund (WCF) must comply with the 

Workmen’s Compensation Fund Committee Regulations 

on Investment of the Workmen’s Compensation 

Fund	B.E.	2547	(2004).	The	regulations	were	issued	

upon	the	Workmen’s	Compensation	Act	B.E.	2537	

(1994) article 29 which stipulated that the receipt, 

payment, custody and investment of the fund must 

be	under	the	regulations	specified	by	the	Workmen’s	

Compensation Fund Committee and approved by 

the	Ministry	of	Labour.

 The regulations allow the SSO to invest the fund 

in the following assets;

การบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน

Investment	management	of	Workmen’s	Compensation	Fund
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	 1)	 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูงไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ	60	ของเงินกองทุน	เช่น	

	 	 •	 ตั๋วเงินคลัง	พันธบัตรรัฐบำล	พันธบัตรธนำคำร 

	 	 	 แห่งประเทศไทย	

	 	 •	 พนัธบตัรรฐัวสิำหกจิทีม่กีระทรวงกำรคลงัค�ำ้ประกัน

	 	 •	 เงินฝำกธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งและ 

	 	 	 เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับกำรค�้ำประกัน 

	 	 •	 หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตระดับ 

	 	 	 BBB	ขึ้นไป

	 2)	 ลงทนุในหลกัทรพัย์ทีม่คีวำมเสีย่ง	ไม่เกนิร้อยละ	40 

ของเงินกองทุน	เช่น

	 	 •	 เงินฝำกธนำคำร	(ไม่ค�้ำประกัน)

	 	 •	 ตรำสำรหนี้อื่น	ๆ

	 	 •	 หน่วยลงทุน

	 	 •	 หุ้นสำมัญ

	 โดยในกำรลงทุนนั้นส�ำนักงำนประกันสังคมด�ำเนินกำร

ลงทนุตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกองทนุเงนิทดแทน	และตำม

แผนกำรลงทุนประจ�ำปีทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

กองทุนเงินทดแทน	 โดยพิจำรณำจำกผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับ	 ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนและค�ำนึงถึงควำมมั่นคง

ของกองทุนในระยะยำวเป็นส�ำคัญ

	 1)	 Invest	at	least	60%	of	the	fund	in	the	highly	

secured assets such as

	 	 •	 Treasury	 bills,	 government	 bonds	 and 

   Bank of Thailand bonds

	 	 •	 State	 enterprise	 bonds	 guaranteed	 by	 

   Ministry of Finance

	 	 •	 Specialized	Financial	Institution	deposits 

   and guaranteed bank deposits

	 	 •	 Corporate	bonds	with	the	credit	rating	 

   BBB or more

	 2)	 Invest	not	more	than	40%	of	the	fund	 in 

the risky assets such as

	 	 •	 Bank	deposits	(not	guaranteed)

	 	 •	 Other	debt	instrument

	 	 •	 Unit	trusts

	 	 •	 Equities	

 To invest for WCF, the SSO must strictly follow 

not only the regulations, but also the annual investment 

policy approved by the Workmen’s Compensation 

Committee.	 In	 addition,	 the	 SSO	 has	 to	 consider 

the expected return, investment risk and security of 

the	fund	in	the	long	run.

    

2.	สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2559	 กองทุนเงินทดแทนมีเงิน

ลงทุนรวม	51,316	ล้ำนบำท	แบ่งลงทนุในหลกัทรพัย์ท่ีมคีวำม

มัน่คงสงู	ได้แก่	พนัธบตัรรฐับำล	พนัธบัตรรฐัวสิำหกิจทีก่ระทรวง

กำรคลงัค�ำ้ประกนัและ	หุน้กูเ้อกชน	จ�ำนวน	37,872	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	74	ของเงินลงทุน	และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี

ควำมเสีย่ง	ได้แก่	ตรำสำรหน้ีอืน่	ๆ 	เงินฝำกธนำคำร	หน่วยลงทนุ 

และหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	13,444	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	26	

ของเงินลงทุน	

2. WCF Investment status and portfolio

 As of 31 December 2016, the total amount of 

the Workmen’s Compensation Fund was 51,316 

million	baht.	As	much	as	74%	of	 the	portfolio	or	

37,872 million baht was invested in highly secured 

assets including government bonds, state-enterprise 

bonds guaranteed by the Ministry of Finance and 

investment-grade	corporate	bonds.	The	 remaining	

26%	or	 13,444	million	 baht	was	 invested	 in	 risky	

assets such as other debt instrument, Bank deposits, 

unit	trusts	and	equities.
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ที่มำ	:		กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม	
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภำพ 22 : กำรจัดสรรกำรลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2559
Figure 22 : Investment Allocation of WCF, 2016
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	 ส�ำหรับปี	2559	กองทุนเงินทดแทน	มีผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนจ�ำนวน	1,930	ล้ำนบำท	โดยแบ่งเป็น	ผลตอบแทน

จำกดอกเบีย้และก�ำไรจำกกำรขำยตรำสำรหนี	้1,450	ล้ำนบำท	

เงินปันผลและก�ำไรจำกตรำสำรทุน	480	ล้ำนบำท

3. Investment return of WCF

 In 2016, the fund generated a total investment 

income of 1,930 million baht consisting of return 

from interest and gains from the sale of debt instrument 

totaled 1,450 million baht and dividend and gains 

from the sale of equities at the amount of 480 

million	baht.

แผนภำพ 23 : ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กองทุนเงินทดแทน ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 23 : Cumulative Investment Returns of WCF, 2007 – 2016

ที่มำ	 :	 กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม	
Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office

3.	ผลตอบแทนจากการลงทุน
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4.	ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

	 กำรท่ีกองทุนเงินทดแทนเตบิโตอย่ำงมัน่คงจำกเงินลงทนุ	

18,468	 ล้ำนบำท	 ในปี	 2547	 เพิ่มเป็น	 51,316	 ล้ำนบำท 

ในปี	 2559	 ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสมจำกนำยจ้ำง 

หลังหักค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์จ�ำนวน	 35,641	 ล้ำนบำท 

และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสะสมจ�ำนวน	

15,675	 ล้ำนบำท	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ	 ตลอดระยะเวลำที ่

ส�ำนักงำนประกันสังคมรับผิดชอบกำรบริหำรกองทุน 

ได้สร้ำงผลก�ำไรสะสมจำกกำรลงทนุมำกกว่ำหนึง่หม่ืนล้ำนบำท	

ท�ำให้กองทุนมั่นคงมำกข้ึน	 สำมำรถรองรับภำระค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำงท้ังในปัจจุบันและ 

ในอนำคต

4. Cumulative Investment Returns

 The Workmen’s Compensation Fund has steadily 

grown from the asset size of 18,468 million baht in 2004 

into	51,316	million	baht	at	the	end	of	2016.	This	growth	

comes from two parts which are accumulated 

contributions from employers after deducting payment 

of	benefits	at	 the	amount	of	35,641	million	baht 

and the cumulative investment returns at the amount 

of	15,675	million	baht.	Therefore,	it	was	found	that	

during the long period of the fund management, 

the amount of cumulative investment return in WCF 

are	more	than	10,000	million	baht.	The	investment	

return increases stabilities of the fund and ensures that 

the	fund	would	be	sufficient	to	cope	with	its	current	

and	future	liabilities	to	provide	benefits	to	employees.

แผนภำพ 24 : เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ระหว่ำงปี 2550 – 2559
Figure 24 : Accumulated contributions and Cumulative Returns of WCF, 2007 – 2016

หมำยเหตุ	:	สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน	QR	Code	นี้				
ที่มำ	:	กองบริหำรกำรลงทุน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	:	Please	scan	QR	Code	for	to	browse	more	data
Source	:	Investment	Division,	Social	Security	Office
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งบการเงินกองทุนเงินทดแทน
Financial Statement of Workmen’s Compensation Fund

กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2558

หน่วย:	บำท

Workmen’s Compensation Fund
Statement	of	financial	Performance

For the year ended December 31, 2016 and 2015

Unit:		Baht

2559/2016 2558/2015

รำยได้
	 เงินสมทบ
	 เงินเพิ่มตำมกฎหมำย
	 ส่วนลดรับ
	 รำยได้ค่ำปรับ
	 ดอกเบี้ยรับ
	 เงินปันผลรับ
	 ก�ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์
	 รำยได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มำรับ
	 รำยได้อื่น	ๆ	

	4,111,690,145.85	
	63,760,120.54	
	15,159,324.98	

	399,000.00	
	1,457,043,946.87	
	311,900,263.57	
	167,682,731.41	

	4,802,818.06	
	1,126,070.42	

	4,107,358,930.17	
	59,030,724.82	
	17,545,340.70	

	245,000.00	
	1,445,227,289.48	
	234,341,320.89	

	8,774,083.26	
	3,893,260.87	
4,439,961.57

Revenues
 Contributions
 Fines for late contributions
 Discount earned
 Penalty 
 Interest Revenues
 Dividends
 Gain on investment
 Retention
 Other Revenues

รวมรำยได้  6,133,564,421.70  5,880,855,911.76 Total Revenues

ค่ำใช้จ่ำย
	 เงินทดแทน
	 หนี้สูญ
	 หนี้สงสัยจะสูญ
	 ค่ำใช้จ่ำยอื่น	
	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
	 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
	 ค่ำสำธำรณูปโภค
	 ค่ำครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์
	 ค่ำใช้จ่ำยงบเงินอุดหนุน
	 ค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร
	 ค่ำใช้จ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น
	 ค่ำจ�ำหน่ำยครุภัณฑ์
	 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

		1,666,940,018.82	
(42,156.80)

	11,567,093.73	
	1,848,083.51	
	5,481,020.40	
	5,884,499.29	

	66,803,710.33	
	6,957,948.90	
	323,496.20	

	51,344,498.04	
 -   

	22,001,612.81	
	9,000.10	

	41,406,724.46	

 
	1,668,711,451.45	

	4,067,257.10	
	23,909,106.83	
	1,818,163.00	
	8,364,676.00	
	5,651,986.84	

	78,479,728.77	
	6,109,895.77	
	945,927.98	

	60,798,519.33	
	9,229,223.67	

	17,056,576.53	
	40,913.73	

	39,875,057.62	

Expenses
 Compensation 
 Bad Debts
 Doubtful Debts
 Other Expenses
 Costs of the training
	 Costs	of	official	travelling
 Material cost
 Utilities
 Cost of equipment
 Cost Subsidies
 Personnel Costs
 Other Expenses
 Sale of equipment
 Depreciation

 รวมค่ำใช้จ่ำย  1,880,525,549.79  1,925,058,484.62  Total Expenses

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนรำยกำรเงิน
ทดแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรตั้งส�ำรองเงิน
ทดแทนส�ำหรับกำรประสบอันตรำย
ที่เกิดขึ้นแล้ว
บวก/หัก เงินทดแทนส�ำหรับกำรประสบ
อันตรำยที่เกิดขึ้นแล้ว

	4,253,038,871.91	
(8,246,885.25)

 

	3,955,797,427.14	
5,627,000.0000

Surplus before adjustment

Plus/less realised Compensation

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 4,244,791,986.66 3,961,424,427.14 Net Surplus

หมำยเหตุ	:	1.		อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
															2.	ตั่งแต่ปี	2555	มีปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงบัญชี	โดยให้มีกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
Note	:	1.	Unaudited	Report
									 2.	Since	2012,	The	accounting	method	has	been	changed	in	order	to	realize	the	cost	of	administration.
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หมำยเหตุ	:	อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
Note	:	Unaudited	Report

กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2558

หน่วย:	บำท

Workmen’s Compensation Fund
Statement	of	financial	position

As of December 31, 2016 and 2015

Unit:		Baht

2558/2016 2558/2015
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	
	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
	 เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
	 ลูกหนี้เงินสมทบสุทธิ
	 ลูกหนี้เงินลงทุน
	 ลูกหนี้เงินนอกงบประมำณ
	 วัสดุคงคลัง
	 ดอกเบี้ยค้ำงรับ
	 เงินปันผลค้ำงรับ
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 

	2,197,633,615.64	
	10,695,727,741.11	

	151,507,480.09	
	12,268,379.36	

	866,482.00	
	4,066,222.84	

	259,521,944.62	
	2,018,978.00	
	1,029,429.21	

 

	2,515,339,216.83	
	7,045,850,894.35	
	201,610,437.50	
	36,319,132.08	
	4,489,387.00	
	3,835,245.55	

	297,085,748.27	
 -   

	1,062,553.91	

Asset
Current Assets
Cash and cash equivalent
Net short–term investment
Net accounts receivable - contribution
Accounts receivable - investment    
Accounts budgetary
Inventory
Accrued interest            
Dividend receivable
Other current assets

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  13,324,640,272.87  10,105,592,615.49  Total current assets 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 เงินลงทุนระยะยำวสุทธิ
	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ

	40,313,958,444.86	
	532,042,106.70	

	37,966,261,559.85	
	553,169,730.60	

Non – current assets
 Long – term investment
 Net property, plant and equipment

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  40,846,000,551.56  38,519,431,290.45  Total Non - current assets 

รวมสินทรัพย์  54,170,640,824.43  48,625,023,905.94 Total Asset

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
	 เงินฝำกจำกนำยจ้ำง
	 เงินสมทบรับล่วงหน้ำ
	 เงินรับฝำกและเงินประกัน
	 เจ้ำหนี้เงินลงทุน
	 เจ้ำหนี้เงินนอกงบประมำณ
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	65,487,243.56	
	255,590,033.27	

	7,447,734.23	
	434,072,993.24	
	11,631,786.55	
	19,009,950.52	

	66,986,612.13	
	286,616,679.44	

	3,665,228.44	
 -   

	6,076,090.28	
	11,421,298.72	

Liabilities and Equity
Current liabilities
 Employers Deposit 
 Unearned contributions 
 Deposit and marginal deposit
 Account payable investment
 Account payable budgetary
 Other current liabilities

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  793,239,741.37  374,765,909.01  Total current liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 รำยได้รอกำรรับรู้	
	 ส�ำรองเงินทดแทนส�ำหรับกำรประสบ
	 อันตรำยที่เกิดขึ้นแล้ว

	161,855.01	
	1,749,877,000.00	

	202,372.30	
	1,748,317,000.00	

Non - current liabilities
 Deferred income
 Reserved Compensation

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,750,038,855.01  1,748,519,372.30  Total Non - current liabilities

รวมหนี้สิน  2,543,278,596.38  2,123,285,281.31 Total Liabilities

เงินกองทุน
	 ทุน
	 กองทุนสะสม
	 เงนิเพือ่บรหิำรกองทนุเงนิทดแทนทีจ่ดัสรรแล้ว
	 ก�ำไร	(ขำดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		

	426,653,061.78	
	49,939,282,875.53	

	799,193,035.32	
462,233,255.42

	426,653,061.78	
	45,691,651,514.33	

	800,412,870.11	
(416,978,821.59)

Equity
 Capital
 Accumulated fund 
 Administrative expenses
 Unrealised gain (loss)         

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  51,627,362,228.05  46,501,738,624.63   Total 
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนมีภำรกิจในกำรให้บริกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย

เน่ืองจำกกำรท�ำงำนจนต้องสูญเสียสมรรถภำพในกำรท�ำงำน	

พิกำร	 หรือทุพพลภำพ	 ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ.	 2537	 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภำพตำมพระรำช

บัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ด้วยกำรฟื้นฟูแบบองค์รวม

ทัง้ด้ำนร่ำงกำย	ด้ำนอำชพี	ด้ำนจติใจและสงัคม	เพือ่ให้ลกูจ้ำง	

ผู้ประกันตนที่เข้ำรับกำรฟื้นฟูสำมำรถปรับตัว	 ยอมรับสภำพ

ควำมพิกำร	สำมำรถช่วยเหลอืตนเองได้	มคีวำมเชือ่มัน่ในตนเอง	

สำมำรถกลับไปท�ำงำนกับนำยจ้ำงเดิมหรือนำยจ้ำงใหม่	 หรือ

กลับไปประกอบอำชพีอสิระมรีำยได้เลีย้งตนเอง	พ่ึงพำตนเอง

ได้อย่ำงยั่งยืน	โดยไม่เป็นภำระต่อครอบครัวหรือสังคมต่อไป

	 ปัจจบุนัส�ำนกังำนประกนัสังคมได้เปิดให้บรกิำรศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภำพคนงำนจ�ำนวน	5	แห่ง	ได้แก่	ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

คนงำนภำค	1	(จงัหวดัปทมุธำน)ี	ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนงำน

ภำค	2	 (จังหวัดระยอง)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค	3	

(จังหวัดเชียงใหม่)	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค	 4 

(จังหวัดขอนแก่น)	 และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค	 5	

(จังหวัดสงขลำ)	 ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค	 5	 เริ่ม

เปิดให้บริกำรเมื่อเดือนกันยำยน	2559	โดยให้บริกำรฟื้นฟูแก่

ลูกจ้ำงและผู้ประกันตนทุพพลภำพในจังหวัดภำคใต้ทั้งหมด	

14	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดกระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมรำช	

นรำธิวำส	ปัตตำนี	พังงำ	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลำ	ระนอง	สงขลำ	

สตูล	และสุรำษฎร์ธำนี	

Industrial Rehabilitation

 The Industrial Rehabilitation Center (IRC) has 

responsibility to provide rehabilitation services for 

the employees who suffers from work-related injury, 

loss of working capability or disability according to 

the	Workmen’s	Compensation	Act	B.E.	2537	(1994)	

including disabled insured persons according to the 

Social	Security	Act	B.E.	2533	(1990).	The	IRC	provides	

holistic rehabilitation consisting of physical, vocational, 

mental and social rehabilitation to the disabled insured 

persons/employees so that they can adapt 

themselves to accept disability condition, help 

themselves,	be	self-confidence,	return	to	work	with	

former or new employers or be self-employed, earn 

income and be sustainable self-reliance without 

making	any	burden	to	family	and	society.	

	 Currently,	the	Social	Security	Office	operates	5	

Industrial Rehabilitation Center consisting of Industrial 

Rehabilitation Center Region 1 (Pathum Thani Province), 

Industrial Rehabilitation Center Region 2 (Rayong 

Province), Industrial Rehabilitation Center Region 3 

(Chiang Mai Province), Industrial Rehabilitation Center 

Region	4	(Khon	Kaen	Provice),	and	Rehabilitation	Center	

Region	 5	 (Songkhla	 Province).	 The	 IRC	 Region	 5, 

has just opened since September 2016 to provide 

rehabilitation service to disabled employees and 

insured persons in 14 provinces in Southern Region 

consisting	 of	 Krabi,	 Chumphon,	 Trang,	 Nakhon 

Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga, 

Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, 

Satun	and	Surat	Thani.
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	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนทั้ง	 5	 แห่ง	 ได้ด�ำเนินงำน

ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนประกันสังคม	 ระยะ	 5	 ปี 

(พ.ศ.	 2558	 –	 2562)	 และตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ

ศูนย์ฟื้นฟูฯ	ปี	2559	ประกอบด้วย	

	 1.	 งำนฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน	 ประกอบด้วย

กิจกรรมหลักในกำรให้บริกำร	3	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 1.1	 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์	 ได้แก่	

กำรแก้ไขสภำพควำมพิกำรโดยกำรส่งรักษำหรือส่งผ่ำตัดกับ

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง	กำรให้บริกำรด้ำนกำรพยำบำล	

กำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพบ�ำบัด	 ด้ำนกิจกรรมบ�ำบัด	 และ 

ด้ำนกำยอปุกรณ์เทยีมหรอืกำยอปุกรณ์เสรมิ	เพือ่ให้ใช้อวยัวะ

ส่วนที่เหลืออยู่ได้อย่ำงเป็นปกติหรือเกือบปกติมำกที่สุด

	 	 1.2	 กจิกรรมกำรให้บรกิำรด้ำนอำชีพ	เพือ่ให้ลกูจ้ำง

ที่ประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท�ำงำน	 หรือผู้ประกันตนท่ี

ทุพพลภำพสำมำรถปรับตัวในกำรท�ำงำน	กำรประกอบอำชีพ

หรือเพ่ิมทักษะในงำนอำชีพตำมท่ีตนเองมีควำมถนัดและ 

เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรของร่ำงกำย	 มีควำมม่ันใจ 

ที่จะกลับไปประกอบอำชีพที่ตนเองเลือกหรือตนเองถนัด	

	 	 1.3	 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนจิตใจและสังคม 

เพือ่ให้บรกิำรปรบัสภำพจติใจของลกูจ้ำงผูป้ระกนัตนทีส่ญูเสยี

สมรรถภำพในกำรท�ำงำนของร่ำงกำย	 สูญเสียอวัยวะ	พิกำร	

หรือทุพพลภำพให้สำมำรถยอมรับสภำพควำมพิกำรที่เกิดขึ้น

กบัตนเอง	ให้รบัรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพทีม่อียู่ของตนเอง	

สร้ำงควำมเชือ่ม่ันและเสรมิสร้ำงแรงจงูใจทีจ่ะต่อสูเ้พือ่พฒันำ

ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน

	 2.	 กิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ประกอบด้วย	

	 	 2.1	 กิจกรรมกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม

กับสภำพควำมพิกำรของผู้ทุพพลภำพ	 โดยด�ำเนินกำรเยี่ยม

บ้ำนและออกแบบปรบัสภำพแวดล้อมให้กบัผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู	

อำท	ิกำรปรบัปรงุห้องน�ำ้โดยกำรปรบัโถส้วมเป็นแบบโถชักโครก	

ปรบัเปลีย่นวำล์วน�ำ้เป็นชนดิใช้มือผลกั	ตดิตัง้สำยช�ำระ	ฝักบวั

อำบน�้ำ	 ติดตั้งรำวจับพยุงตัว	 ท�ำทำงเดินหรือทำงลำด	 และ 

ปรบัห้องทีใ่ช้พกัอำศยั	ทีท่�ำงำน	หรอืทีป่ระกอบอำชพีในบริเวณ

บ้ำนพักของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูเพื่อให้สำมำรถด�ำรงชีวิตอย่ำง

อิสระและลดควำมเสี่ยงของอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น	

	 The	five	Industrial	Rehabilitation	Centers	have	

performed their functions under 5-year SSO strategic 

plan (2015 - 2019) and according to the IRC operation 

plan 2016 consists of;

	 1.	 Vocational	Rehabilitation	consists	of	3	main	

activities as follows, 

	 	 1.1	 Medical	Rehabilitation	activities	include	

corrections of disabling conditions  such as referral 

system for treatment or surgery by specialist, nursing 

care, physical therapy, therapeutic activities as well 

as prosthesis/orthotic for rehabilitants so that they 

can	live	with	exiting	organs	as	normal	or	nearly	normal.

	 	 1.2	 Vocational	activities	to	assist	the	disabled	

employees/insured persons to adapt with working 

environment or their career, to receive skill training 

which is suitable for their disabling conditions so that 

they	will	 have	 self-confidence	 to	 return	 to	work	

according	to	their	choice	or	their	skill.

	 	 1.3	 Psychosocial	rehabilitation	services	for	

employees/insured persons who suffer from loss of 

physical capability, loss of organ, disability or 

invalidity to accept disabling condition, to 

acknowledge their own ability and potential, to crate 

confidence	 and	 encourage	 inspiration	 to	 struggle 

for	self-development.

	 2.	 Activities	to	support	rehabilitation

	 	 2.1	 Home	Environmental	Adjustment	based	

on disabling condition The IRC launched home-visiting 

and environmental design for rehabilitants such as 

improving restroom by changing traditional style 

toilet into functional style, changing water valve, 

installing the toilet devices, shower and handrail, 

appropriate walk trail, ramp for wheelchair user, 

improving living room or working areas to reduce 

risks that may happen to the rehabilitants so that 

they	can	spend	their	life	independently.
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	 	 2.2	 กจิกรรมกำรจดัท�ำอปุกรณ์ในกำรฝึกอำชพีและ

ประกอบอำชีพส�ำหรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟู	 ด�ำเนินกำรจัดท�ำ

อุปกรณ์ในกำรฝึกอำชีพและประกอบอำชีพโดยพิจำรณำจำก

สภำพควำมพกิำรทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรฝึกอำชพีและประกอบ

อำชีพของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟู	โดยกำรออกแบบ	จัดท�ำต้นแบบ	

จัดท�ำอุปกรณ์	 ติดตำมผลกำรใช้งำน	 และแก้ไขปรับปรุงให้ 

ผูเ้ข้ำรบักำรฟ้ืนฟนู�ำอปุกรณ์ไปใช้ในกำรฝึกอำชพีหรอืประกอบ

อำชีพในสำขำที่ต้องกำรได้

	 	 2.3	 กิจกรรมสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำนสู่สถำนประกอบกำร	 ด�ำเนินกำร	 ประสำนงำนกับ 

สถำนประกอบกำร	 ในกำรจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้ำงใน 

สถำนประกอบกำร	โดยเนือ้หำกำรฝึกอบรมจะเน้นกำรให้ควำม

รู้เก่ียวกับกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง	 กำรจัดกิจกรรม

จ�ำลองสถำนกำรณ์	หำกต้องเป็นคนพิกำรหรือสูญเสียอวัยวะ

บำงส่วนหรอืหลำยส่วนว่ำจะต้องพบกบัอปุสรรคในกำรด�ำเนิน

ชวิีตอย่ำงไร	โดยมวัีตถปุระสงค์	เพือ่เพิม่ควำมตระหนกัรูใ้นด้ำน

ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนให้แก่ลกูจ้ำงในสถำนประกอบกำร 

เพิ่มทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกร	 และลดอุบัติเหต ุ

จำกกำรท�ำงำนในสถำนประกอบกำร	

	 	 2.4	 กจิกรรมกำรฝำกฝึกในสถำนประกอบกำร	ด�ำเนนิ

กำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งผู้เข้ำรับกำร

ฟ้ืนฟสูมรรถภำพทีใ่กล้จะสิน้สดุกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพเข้ำฝึกงำน

	 	 2.2	Activities	 to	 make	 equipment	 for 

vocational	training	to	the	rehabilitants	The	IRC	modifies	

the adaptive vocational equipment based on disability 

condition of the rehabilitants and develops 

disability	 work	 tools.	 The	 development	 process	

consists of designing, making template, making 

equipment,	follow-up	applications,	and	modification	

of	the	equipment	for	the	rehabilitants’	purpose.

	 	 2.3	 Activities	to	create	concept	of	occupational	

safety in the workplaces The IRC provides training 

on	occupational	safety	to	employees	in	the	enterprises.	

Contents of the training will emphasize knowledge 

on occupational safety and simulation activities how 

persons with physical disability experience obstacle 

in	daily	life.	The	objectives	are	to	increase	recognition	

in occupational safety for employees in the workplaces, 

to increase skill and ability of personnel and to 

reduce the number of work-related accident in the 

workplaces.

	 	 2.4	 Apprenticeship	activities	in	the	enterprises	

The IRC cooperates with the enterprises to allow the 

IRC rehabilitants who are going to terminate 

rehabilitation process receive apprenticeship in the 

enterprises.
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	 	 2.5	 กิจกรรมกฬีำ	ด�ำเนนิกำรส่งเสริมให้ผูเ้ข้ำรบักำร

ฟ้ืนฟมูคีวำมกระตอืรือร้นในกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพร่ำงกำย	จติใจ	

อำรมณ์และสังคม	 โดยกำรเล่นกีฬำและกำรออกก�ำลังกำย	

ท�ำให้สมรรถภำพร่ำงกำยมีควำมแข็งแรง	 และผ่อนคลำย

ควำมเครยีด	สนบัสนนุกำรแสดงออกด้ำนควำมเป็นเลศิทำงกำร

กีฬำของคนพิกำร	 ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรทั้งในระดับ

ชำติและระดับนำนำชำติ	 ในปี	 2559	 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภำพคนงำนภำค	 1	 (จังหวัดปทุมธำนี)	 ได้	 1	 เหรียญ

ทองแดง	 จำกกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำร	 ประเภทพุ่งแหลน	

รำยกำร	2016	IPC	Alhletics	Asia-Oceania	Championships	

ระหว่ำงวนัที	่12	–	13	มนีำคม	2559	ณ	สหรัฐอำหรบัเอมเิรตส์	

และผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูจำกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน 

ภำค	 2	 (จังหวัดระยอง)	 ได้	 1	 เหรียญเงิน	 จำกรำยกำร 

International Para-Archery Championships Dubai 2016 

และ	1	เหรยีญเงินจำกรำยกำรพำรำลมิปิกเกมส์	2016	ประเภท

บคุคลชำยคนัธนโูค้งกลบั	ระหว่ำงวนัที	่7	–	18	กนัยำยน	2559	

ณ	เมืองริโอเดอจำเนโร	ประเทศบรำซิล

	 	 2.6	 กิจกรรมด้ำนจิตใจและสังคม	 ด�ำเนินกำรจัด

กิจกรรมให้กำรช่วยเหลือ	 ประสำนงำน	 อ�ำนวยควำมสะดวก

ต่ำง	 ๆ	 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูให้คลำยควำมวิตก

กังวลในเรื่องต่ำง	ๆ	อำทิ	ด้ำนครอบครัวและสิทธิประโยชน์	

	 	 2.7	 กจิกรรมส่งเสรมิด้ำนอำชพี	จดักจิกรรมกำรฝึก

อบรมอำชีพเสริมระยะสั้น	 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูได้เรียนรู้

และฝึกอำชีพ	ในหลักสูตรระยะสั้น	1	–	2	วัน	ที่ใช้เงินลงทุน

ไม่สงู	ผูฝึ้กอบรมสำมำรถผลติและจ�ำหน่ำยได้ในชมุชนเพือ่เสรมิ

รำยได้หลังสิ้นสุดกำรฟื้นฟู	

	 	 2.8	 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร	 ได้มีกำรฝึก

อบรมทกัษะภำษำองักฤษเพ่ือรองรบักำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	

ประกอบด้วย	 หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 และ

หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรน�ำเสนอ

	 3.	 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อควำมสมดุลชีวิตที่

ยั่งยืน	 โดยให้ผู้รับกำรฟื้นฟูท่ีมีพื้นที่ท�ำกินสำมำรถกลับไปท�ำ

อำชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีตนเอง	 เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัว	ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงน�ำสู่กำร

ปฏบิตัไิด้จรงิเพือ่ให้ผลผลติมคีณุภำพ	ใช้ทรพัยำกรอย่ำงประหยดั

และคุ้มค่ำ

	 	 2.5	 Sport	Activities	The	IRC	encourages	the	

rehabilitants to be active in receiving physical, mental, 

emotional and social rehabilitation through sport 

activities and exercise to ease tension and strengthen 

physical	capacities.	The	IRC	also	promotes	the	disabled	

persons to show their sport abilities both in 

national	 and	 international	 level.	 In	 2016,	 the	 IRC	

officer	in	Region	1,	(Pathum	Thani	Province)	won	a	

bronze medal in IPC Athletics Asia-Oceania 

Championships 2016 during 12 – 13 March, 2016 in 

the United Arab Emirates, The IRC rehabilitants from 

the IRC Region 2 (Rayong Province) won a silver medal 

in 2016 International Para-Archery Championships 

in Dubai and won a silver medal in receive archery 

event, Rio 2016 Paralympic Games which was held 

during	7	–	18	September	2016	in	Rio-de	Janeiro,	Brasil.

	 	 2.6	 Mental	 and	 Social	 activities	 The	 IRC	

arranges activities to assist, coordinate and facilitate 

the rehabilitation to ease tension in various matters 

such	as	family	matters,	benefits	etc.	

	 	 2.7	 Vocational	promotion	activities	The	IRC	

organizes short-term vocational training activities for 

the	rehabilitants	for	1	–	2	days.	The	operating	cost	

is low and they can produce and sell the products 

within their community for additional income after 

rehabilitation	process	is	completed.

	 	 2.8	 Personal	Training	Activities.	The	IRC	arranged	

English skills Training for AEC consisting of English for 

Communication	and	English	for	Presentation.

	 3.	The	sufficient	economy	project	for	balanced	

way of living, The IRC encouraged rehabilitants who 

had their own land to run agricultural career and 

earn	income	for	themselves	and	their	families.	The	

rehabilitants would be advised on how to produce 

qualitative agricultural goods with economical use 

of	resources	according	to	the	philosophy	of	sufficient	

economy.
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	 4.	 โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งำนฟื้นฟู

สมรรถภำพคนงำนและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	

เพือ่ให้กำรบรกิำรของส�ำนกังำนประกันสงัคมในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

กับงำนฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนเป็นที่รู ้จักอย่ำง 

กว้ำงขวำงกระจำยอย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น	และเป็นกำรเสริมสร้ำง 

ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 และกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ	

ตลอดจนตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

	 5.	 โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรระหว่ำงประเทศสมำชิก

ประกนัสงัคมอำเซยีน	หลักสตูร	“กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนงำน

แบบครบวงจร”	 ระหว่ำงวันที่	 24	 กรกฎำคม	 -	 6	 สิงหำคม	

2559	ณ	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน	 จังหวัดปทุมธำนี	 มี

ประเทศสมำชกิส่งเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำรบักำรฝึกอบรม	จ�ำนวน	8	คน	

ใน	8	ประเทศ	ประกอบด้วย	บรูไนดำรสุซำลำม	รำชอำณำจกัร

กัมพูชำ	 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	ประเทศมำเลเซยี	สำธำรณรฐัฟิลิปปินส์	สำธำรณรัฐ

แห่งสหภำพเมียนมำร์	 และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบประกันสังคม	 และกำรให้

บริกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพแก่คนงำนทีป่ระสบอนัตรำยเน่ืองจำก

กำรท�ำงำน	ให้สำมำรถแลกเปลีย่นประสบกำรณ์	และควำมคดิเห็น	

วธิกีำร	ควำมรูต่้ำง	ๆ 	ซึง่กันและกัน	ซึง่ถือเป็นกำรเข้ำสูข้่อตกลง

ประชำคมอำเซียน	 อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร

ฟื้นฟูให้เป็นผู้มีองค์ควำมรู้	 สำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์ 

ให้แก่ผู้ที่มีควำมสนใจได้

	 6.	 โครงกำรประดิษฐ์และพัฒนำอุปกรณ์	 ส�ำหรับกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	 เพื่อศึกษำ	ประดิษฐ์	พัฒนำ	

และเผยแพร่องค์ควำมรูด้้ำนกำรประดษิฐ์อปุกรณ์ในกำรฟ้ืนฟู

สมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์เพื่อให้บริกำรลูกจ้ำงที่ได้รับ 

บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน

	 4.	 Public	 relations	 project	 to	 disseminate 

rehabilitation performance and promotion of 

occupational	safety.	This	ensured	the	insured	to	perceive	

the available service of IRC, provide better 

understanding of IRC accessibility and realize the 

occupational	safety	as	well.

	 5.	 The	 ASSA	members	 exchange	 training 

program	on	“Comprehensive	rehabilitation	for	works	

with	physical	disabilities”	during	24	July	-	6	August	

2016 at the Industrial Rehabilitation Center, Pathum 

Thani.	The	ASSA	member	counties	sent	8	participants	

from 8 countries to attend the training program which 

consisted of Brunei, Combodia, Indonesia, Lao PDR, 

Malaysia,	 Myanmar,	 Philippines	 and	 Vietnam. 

The objective are to provide training on social security 

system and rehabilitation service for employees who 

suffered from work-related injury and become 

disabled.	The	participants	can	exchanges	experiences	

methodologies	and	knowledge	among	ASEAN	nations.	

In addition, the program will provide opportunity to 

rehabilitation professions to develop their skills and 

knowledge as well as to share and transfer knowledge 

to	the	public	who	interest.

	 6.	 Prosthetic	 devices	 invention	 project	 for	

medical	 rehabilitation.	The	main	 goal	 is	 to	 study,	

invent, develop and disseminate knowledge how to 

invent devices for medical rehabilitation to the 

work-related	injured	employees.
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หมำยเหตุ	 :	 1.	 *รวมผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพจำกปีก่อน	
	 	 2.	 ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูบำงรำย	อำจเข้ำรับกำรฟื้นฟูทั้งทำงด้ำนกำรแพทย์และด้ำนอำชีพในปีเดียวกัน
ที่มำ	 :	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน	ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note	 :	 1.	 *Includes	continuing	rehabilitants	from	previous	year.							
									 	 2.	 Some	rehabilitant	can	access	rehabilitation	services	for	both	medical	and	vocational	in	the	same	year.	
Source	 :	 Industrial	Rehabilitation	Center,	Social	Security	Office.

ตำรำง 13 : กำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน ระหว่ำงปี 2555 – 2559

Table 13 : Industrial Rehabilitation Services 2012 - 2016

กิจกรรม
2555

2012

2556

2013

2557

2014

2558

2515

2559

2016
Activities

1. ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

				-	ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเดิม

				-	ผู้เข้ำรับเข้ำฟื้นฟูสมรรถภำพใหม่

2.  ฟื้นฟูฯด้ำนกำรแพทย์*

3.  ฟื้นฟูฯด้ำนอำชีพ*

				-	ฝึกเตรียมเข้ำท�ำงำน*

				-	ฝึกอำชีพ*

4.  จบกำรฟื้นฟูฯ

				-	ประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงเดิม

				-	ประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงใหม่

				-	ประกอบอำชีพอิสระ

				-	ช่วยงำนบ้ำน

				-	เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

887

531

356

831

308

200

108

296

219

35

38

3

1

1,019

591

428

911

326

196

130

395

198

91

90

14

2

1,137

664

473

1022

345

186

159

414

219

53

116

26

-

1,190

723

467

860

425

235

190

388

196

55

116

20

1

1,363

841

522

1,011

373

243

130

367

163

66

115

23

-

1. Rehabilitants

    - Old Cases

    - New Cases

2. Medical Rehabilitation*

3. Vocational Rehabilitation*

				-	Work	Preparation*

				-	Vocational	Training*

4. Completed Rehabilitation

    - Work for previous employers

    - Work for new employers

    - Self-employed

				-	Self-Help

    - Accidental death

    

มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์

	 มูลนิธิคุณำกรในพระรำชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	เป็นองค์กรกำรกุศล	ก่อตั้งขึ้น

เม่ือวนัที	่27	มถินุำยน	2528	เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน	

	 ในปี	2559	มีผู้อยู่ในควำมดูแลของมูลนิธิคุณำกรฯ	เป็น

จ�ำนวนทั้งสิ้น	383	คน	ให้ควำมช่วยเหลือลูกจ้ำงที่พิกำรจำก

กำรท�ำงำนและต้องเข้ำรับบริกำรที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ 

คนงำนในด้ำนค่ำรกัษำพยำบำล	30	คน	ค่ำเบีย้เลีย้งรำยวนัและ 

เงินสงเครำะห์อื่น	 ๆ	 353	คน	 เงินสนับสนุนกำรฝึกซ้อมและ

แข่งขนักฬีำคนพกิำร	ค่ำอปุกรณ์กำรแพทย์และค่ำอวยัวะเทยีม	

ค่ำฝึกกำยภำพบ�ำบัด	 ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม	 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น	2.25	ล้ำนบำท

Khunakorn Foundation under
the Royal Patronage

	 Khunakorn	 Foundation	 under	 the	 Royal	 

Patronage	of	Her	Royal	Highness	Princess	Sirindhorn	

is	 non-profit	 organization.	 It	 was	 established	 on 

27	June	1985	to	support	the	operation	of	the	IRC.

	 In	2016,	there	were	383	persons	received	financial	

assistance	from	the	Foundation.	It	provided	assistance	

for medical expenses to 30 disabled employees from 

work-related	 causes.	 353	 persons	 received	 daily	

allowance	and	other	allowances.	The	Foundation	

also paid for sport training, medical equipment, 

prosthesis, assistive device, physical therapy, food 

and	drink	with	the	total	amount	of	2.25	million	baht.
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การพัฒนาสิทธิประโยชน์

เพิ่มสิทธิกรณีไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย
	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร

รกัษำโรคไตวำยเรือ้รงัระยะสดุท้ำยให้มมีำตรฐำนทดัเทยีมกบั

กองทุนต่ำง	ๆ	อย่ำงเหมำะสมควบคู่กับกำรสร้ำงควำมมั่นคง

ของกองทุนประกันสังคม	 สำระส�ำคัญในกำรปรับปรุงคือ	

ปรบัปรุงหลักเกณฑ์	เงือ่นไข	และอตัรำค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์	

กรณีค่ำเตรียมเส้นเลือดส�ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

และวำงท่อรับส่งน�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้อง	 โดยสำมำรถเร่ิม

เตรียมได้ตั้งแต่วันที่มีผลกำรตรวจระดับอัตรำกำรกรอง 

ของเสียของไตน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	10	มล./นำที/1.73	ตรม.	

และเพิม่รำยกำรยำ	Erythropoietin	เพือ่ให้ผูป่้วยไตวำยเรือ้รงั

ระยะสุดท้ำยสำมำรถเข้ำถึงยำดังกล่ำวและมีทำงเลือกในกำร

ใช้ยำได้มำกขึน้	จำกเดมิมรีำยกำรยำ	9	รำยกำร	เพิม่เป็น	11	รำยกำร	

ซ่ึงบริษัทยำได้ให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนงำนประกันสังคม

ในกำรปรับลดรำคำขำยให้แก่สถำนพยำบำลที่ขึ้นทะเบียน

บ�ำบัดทดแทนไตกับส�ำนกังำนประกนัสงัคม	ท�ำให้ผูป้ระกนัตน

ไม่ต้องร่วมจ่ำยหรือร่วมจ่ำยลดลงกรณีต้องกำรเลือกใช้ยำท่ีมี

รำคำสูง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภำคม	2559

	 นอกจำกนียั้งได้เพิม่สทิธปิระโยชน์จำกเดมิทีใ่ห้ผูป้ระกันตน

เบิกค่ำเตรียมเส้นเลือดส�ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	

หรอืวำงท่อรบัส่งน�ำ้ยำล้ำงช่องท้องจ�ำนวน	20,000	บำท	ทกุ	ๆ	

2	ปี	หำกในระยะเวลำ	2	ปี	ได้เบิกค่ำบริกำรดังกล่ำวครบแล้ว	

และผู้ประกันตนมีควำมจ�ำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไข

เส้นเลือดเพือ่เข้ำรับกำรรกัษำเพิม่เตมิ	ส�ำนกังำนประกันสังคม

จะจ่ำยเพิ่มให้อีกในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินรำยละ 

10,000	บำท

Benefits Improvement

Increasing benefits for end stage renal failure
 The SSO has just improved medical services for 

end stage renal failure to be equivalent to the standard 

of the other funds with regard to the stability of the 

Social	Security	Fund.	The	major	improvement	consisted	

of adjustment of regulations, condition and medical 

service fee in case of preparation for hemodialysis 

vascular access and creation of cutaneoperitoneal 

fistula	for	peritoneal	dialysis	solution.	The	preparation	

can start from the date of receiving diagnosis result 

specified	estimated	glomerular	filtration	rate	at	(GFR)	

≤	 10	ml/min/1.73m2.	 The	 SSO	 also	 increased 

Erythropoietin drug list from 9 to 11 brands for better 

access of the end stage renal failure patient due to 

more	 choice	 of	 brands.	 In	 this	 connection,	 some	

pharmaceutical companies cooperated with the SSO 

by reducing price of Erythropoietin drugs for the 

hospital under agreement with the SSO to provide 

peritoneal dialysis treatments to avoid co-payment 

or reduce co-payment in case where the insured 

persons	require	high	cost	drug.	This	benefit	came	

into effect from 1 May 2016

 In addition, the old regulation allowed the insured 

persons to reimburse fee for preparation for 

hemodialysis vascular access and creation of 

cutaneoperitoneal	fistula	at	the	amount	of	20,000	

baht	in	every	2	years.	Now,	if	it	is	necessary	to	receive	

more	treatment	and	the	specified	amount	has	already	

reimbursed, the SSO will provide additional payment 

as actually incurred at the amount of not exceed 

10,000	baht.
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ปรับเพิ่มค่ำทันตกรรม
	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณี 

ถอนฟัน	อดุฟัน	ขดูหนิปนู	และผ่ำตดัฟันคดุ	ให้ผูป้ระกนัตนมสีทิธิ

ได้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ�ำเป็น

จำกคนละไม่เกิน	600	บำท/ปี	เป็นไม่เกิน	900	บำท/ปี	โดย 

ผู้ประกันตนที่ไปใช้บริกำรทันตกรรมในสถำนพยำบำลรัฐและ

เอกชนทัว่ไป	ต้องส�ำรองจ่ำยเงินไปก่อนและมำยืน่เร่ืองเบกิเงนิกบั	

สปส.	ภำยหลัง	

	 ทั้งนี้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่คงเหลือไม่สำมำรถ

ยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้	 ดังนั้นผู้ประกันตนต้องหมั่นดูแล

สุขภำพในช่องปำก	และเบิกค่ำรักษำตำมสิทธิในรอบปีปฏิทิน

เท่ำนั้น	นอกจำกนี้ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำรับบริกำรถอนฟัน	

อุดฟัน	ขูดหินปูน	และผ่ำตัดฟันคุด	กับสถำนพยำบำล/คลินิก	

ทีท่�ำควำมตกลงในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณทีนัตกรรม

กับส�ำนักงำนประกันสังคม	 โดยผู้ประกันตนจ่ำยค่ำบริกำร

ทำงกำรแพทย์เฉพำะส่วนทีเ่กนิ	900	บำท	และให้สถำนพยำบำล/

คลินกิ	เบกิค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์กับส�ำนกังำนประกนัสงัคม

ได้ไม่เกิน	900	บำท

Increasing dental fee
	 The	SSO	has	increased	benefit	for	dental	services	

such	 as	 tooth	 extraction,	 filling,	 removal	 dental	

plague and impacted tooth extraction from not 

exceed 600 baht per year to not exceed 900 baht 

per	year.	The	insured	persons	who	receive	dental	

service in public or private hospital have to pay in 

advance and reimburse at the SSO later

 The remaining balance of dental fees are not 

allowed to be used next year, It must be reimbursed 

only in calendar year, therefore, the insured persons 

have	 to	 take	good	care	of	 their	dental	health.	 In	

addition, the insured persons can receive these 

dental services from the hospital/clinic under agreement 

for	dental	services	with	the	SSO.	In	this	case,	they	

have to pay only the amount exceeding 900 baht 

and the hospital/clinic will reimburse the amount 

of	900	baht	from	the	SSO.
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การเพิ่มช่องทางการให้บริการ

 1. กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมภำครัฐ
	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกข้อ

ตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมภำครัฐ

ในห้ำงสรรพสินค้ำ	 ระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร	 กรมกำรขนส่ง

ทำงบก	 กรมกำรจัดหำงำน	 ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	 เม่ือวันที่	

29	มกรำคม	2558	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐแบบทุกที่ทุกเวลำ	

	 ต่อมำในปี	 พ.ศ.	 2559	 ได้เปลี่ยนช่ือโครงกำรจำก 

ศูนย์บรกิำรร่วมภำครฐัในห้ำงสรรพสนิค้ำเป็น	ศนูย์บรกิำรร่วมใน

แหล่งชุมชน	 ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรขยำยศูนย์บริกำร

ร่วมไปยังแหล่งชุมชนอืน่	ๆ 	โดยศนูย์บรกิำรร่วมในแหล่งชมุชน	

แห่งที่	 3	 เปิดให้บริกำรในวันท่ี	 12	 กรกฎำคม	 2559	ณ 

ศูนย์กำรค้ำธัญญำพำร์ค	ถนนศรีนครินทร์	ชั้น	2	อำคำร	A	มี

เจ้ำหน้ำทีใ่ห้บรกิำรงำนประกนัสงัคมในวนัจนัทร์	พธุ	และศกุร์	

เวลำ	 10.00	 –	 17.00	 น.	 โดยมีงำนบริกำรของส�ำนักงำน 

ประกนัสงัคม	ดังนี้

	 1.	 งำนรับแบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตนมำตรำ	39	และ 

	 	 มำตรำ	40	

	 2.	 งำนให้ค�ำปรึกษำงำนประกันสังคม

	 3.	 งำนขอมีบัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล

	 4.	 งำนรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน 

	 	 ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

	 5.	 งำนประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม

	 6.	 งำนรับเรื่องร้องเรียน

Increment of Service Channels

 1. Establishment of Government Service 
Point
 The SSO, in collaboration with Bangkok 

Metropolitan Administration, the Department of Land 

Transport, the Department of Employment, the 

Electronic	Government	Agency	and	the	Office	of	the	

Public Sector Development Commission signed an 

agreement on the establishment of Government 

Service Point (G-Service Point) in department stores 

on	29	January	2015

 Then, in 2016, the G-Service Point has extended 

its	services	from	department	stores	to	the	community.	

The	third	G-Service	Point	was	established	on	12	July	

2016 on the 2nd	 floor,	 Building	 A,	 Thanya	 Park, 

Srinakarin	 Road.	 The	 SSO	 officers	 provide	 service	

every Monday, Wednesday and Friday during 

10.00-17.00	as	follows:

	 1.	 Receiving	application	form	for	the	insured 

  persons Article 39 and 40

	 2.	 Consultation	on	social	security	

	 3.	 Receiving	request	for	medical	card	

	 4.	 Receiving	 request	 for	 Benefit	 from	 Social 

  Security Fund and Workmen’s compensation 

  Fund 

	 5.	 Public	Relations	on	social	security	scheme	

	 6.	 Receiving	compliant
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 2. กำรรบัช�ำระเงินสมทบผ่ำนเคำน์เตอร์เซน็เพย์
	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้ร่วมมอืกบับริษทั	ห้ำงเซน็ทรลั	

ดพีำทเมนท์สโตร์	จ�ำกดั	เปิดให้บริกำรรบัช�ำระเงนิสมทบกองทนุ

ประกันสังคม	 ผู้ประกันตนตำมมำตรำ	 39	 ผ่ำนเคำน์เตอร ์

เซน็เพย์	(CenPay)	เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกและอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรช�ำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตน	 สำมำรถช�ำระเงินผ่ำน

บริษัท	 ห้ำงเซ็นทรัล	 ดีพำทเมนท์สโตร์	 จ�ำกัด	 ซึ่งมีร้ำนสำขำ 

ในห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล	จ�ำนวน	22	สำขำ	ห้ำงสรรพสินค้ำ

โรบินสัน	 จ�ำนวน	 43	 สำขำ	 ร้ำนท็อปส์	 จ�ำนวน	 186	 สำขำ 

ร้ำนบีทูเอส	 (B2S)	 จ�ำนวน	 96	 สำขำ	 ร้ำนแฟมิลี่มำร์ท	 

จ�ำนวน	1,102	สำขำ	ร้ำนออฟฟิศเมท	จ�ำนวน	48	สำขำ 

ร้ำนไทวัสดุ/บ้ำนแอนด์บียอนด์/โฮมเวิร์คจ�ำนวน	 48	 สำขำ	 

รวมสำขำให้บริกำรทั่วประเทศ	 ทั้งสิ้น	 1,545	 สำขำ	 ท้ังน้ี 

ผู้ประกันตนสำมำรถช�ำระเงินสมทบเป็นเงินสดได้เฉพำะเงิน

สมทบงวดปัจจบุนั	1	งวด	และงวดย้อนหลงัพร้อมเงนิเพิม่ตำม

กฎหมำยได้อีก	1	งวด	โดยเจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซ็นเพย์จะรับ

ช�ำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที 

ผู้ประกันตนจ่ำยค่ำธรรมเนียมในอัตรำ	10	บำท	ต่อ	1	ใบเสร็จ

รับเงิน	เริ่มให้บริกำรตั้งแต่วันที่	7	ธันวำคม	2559	

 3. กำรขึน้ทะเบยีนนำยจ้ำง ผ่ำนระบบ e-Starting 
Business 
	 นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำลในกำรส่งเสริมและ

สนบัสนนุกำรค้ำกำรลงทนุของประเทศท�ำให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึง่ทีม่นีกัธรุกจิจ�ำนวนมำกสนใจเข้ำมำลงทนุ	แต่ด้วย

ควำมยุ่งยำกซับซ้อนในเรื่องของกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 

จงึเป็นทีม่ำของกำรแก้ปัญหำเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน

ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเริ่มต้นธุรกิจ 

สูห่น่วยงำนพนัธมติร	ภำยใต้โครงกำร	“e-Starting	Business” 

โดยกำรจดัท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื	(MOU)	ในกำรพฒันำ

ระบบเชือ่มโยงข้อมลูกำรเริม่ต้นธรุกจิระหว่ำงกรมพฒันำธรุกจิ

กำรค้ำ	 กรมสรรพำกร	 และส�ำนักงำนประกันสังคม	 เพื่อร่วม

ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ	ภำยใต้สโลแกน	“4S”	ดังนี้	

 2. Contribution Collection Service 
Through CenPay
 The SSO, in cooperation with the Central Group, 

opened for contribution collection services through 

CenPay counter to offer more choice and facilitate 

contribution payment of the insured persons Article 

39.	 CenPay,	 by	 Central	 Group,	 offer	 convenient 

contributions payment service at the shops under 

Central Group such as Central Department Store 

with 22 branches, Robinson Department Store with 

43 branches, Tops Supermarket with 186 branches, 

B2S with 96 branches, Family Mart with 1,102 branches, 

Office	mate	with	48	branches,	Thai	Watsadu/	baan	

& BEYOND/ homeWorks with 48 branches, altogether 

1,545	branches	throughout	the	country.	The	insured	

persons can pay contributions in cash at the CenPay 

only for the current contribution and contribution 

backwards with additional payment by laws (only 1 

installment)	The	CenPay	officers	will	receive	payment	

and issue receipt for the insured persons suddenly 

with	 10	 baht	 fee.	 The	 services	 started	 from 

7	December	2016.	

 3. Employer Registration through e-Starting 
Business
 The government economic policy to promote 

and support trade and investment in Thailand bring 

a	lot	of	investors	in	Thailand.	However,	the	business	

registration process is complicated, therefore, the 

government deals with this problem by increasing 

efficiency	through	setting	up	data	network	system	

among alliance agencies for investors to start and 

operate	a	business	under	the	“e-Starting	Business”	

project.	The	SSO,	in	collaboration	with	the	Department	

of Business Development and the Revenue 

Department set up the MOU to form a strong data 

network connection of starting business to solve the 

problem	under	the	slogan	“4S”	as	follows,
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	 1.	 Single	Point	(one	point	for	all	services)

	 2.	 Single	Form	(same	application	form)

	 3.	 Single	Document	(same	required	documents) 

  and

	 4.	 Single	Number	(same	registration	number)

 In 2016, the SSO and other regulatory agencies 

related to starting business, in collaboration with the 

Office	of	the	Civil	Service	Commission	and	the	Electronic	

Government Agency launched the ICT project 

to facilitate investors to start and operate business 

by development of Biz Portal system as central 

system	for	starting	business	in	Thailand.	The	investors	

can	start	their	business	through	on-line	system.	They	

can submit the form with evidence document through 

computer	 system	at	any	places	at	 all	 time.	They	

don’t	 need	 to	 visit	 the	 agencies	 by	 themselves. 

The Biz Portal website opened for service on 

25	February	2016.

 The e-Starting Business not only showed the 

transformation of government services to modernization 

but also reformed government operation through 

integration of data network among government 

agencies to meet the important goal of the best 

customer	service.	Moreover,	it	is	the	starting	point	

of government data collection process development 

to move towards e-Business Department resulted 

to	cost	effective	and	resource-efficient	government	

operation.	The	project	also	created	good	image	for	

the	 investment	 in	 Thailand.	 The	 project	 can	 be 

successful due to cooperation among concerned 

agencies at all level to reach the same objective of 

the	best	customer	services.	In	part	of	the	SSO,	the	

project brings more enterprises to register in the 

social	security	system.	In	addition,	the	contribution	

paid by the insured persons can be used for 

tax-reduction.

	 1.	 Single	Point	(กำรให้บริกำร	ณ	จุดเดียวกัน)	

	 2.	 Single	Form	(กำรใช้แบบฟอร์มร่วมกัน)	

	 3.	 Single	 Document	 (กำรใช้เอกสำรประกอบ 

	 	 ชุดเดียวกัน)	และ	

	 4.	 Single	Number	(กำรใช้เลขทะเบียนเดียวกัน)

	 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนประกันสังคมและหน่วยงำนหลัก 

ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรเริ่มต้นธุรกิจ	 ร่วมกับส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน	(กพ.)	และส�ำนกังำนรฐับำล

อเิลก็ทรอนกิส์	(สรอ.)	ได้ด�ำเนนิโครงกำรสำรสนเทศเพือ่อ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรเริม่ต้นธุรกจิ	โดยพฒันำระบบ	Biz	Portal	ขึน้	

เพ่ือให้เป็นระบบกลำงในกำรขอเร่ิมต้นธุรกิจในประเทศไทย	

โดยนกัลงทุนตดิต่อขอเริม่ต้นธรุกจิผ่ำนระบบออนไลน์	สำมำรถ

กรอกแบบฟอร์มยืน่เอกสำรหลกัฐำนผ่ำนคอมพวิเตอร์ได้ทกุที่	

ทุกเวลำ	 โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงำนด้วยตนเอง	 เว็บไซต์	

Biz	Portal	ได้เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่	29	กุมภำพันธ์	2559	

	 กำรด�ำเนนิโครงกำร	e-Starting	Business	ไม่เพยีงแสดง

ให้เห็นว่ำกำรให้บริกำรของรฐัได้ววัิฒนำกำรไปสูค่วำมทนัสมยั

แล้ว	 ยังเป็นกำรปฏิรูปปรับเปลี่ยนวิธีกำรท�ำงำนไปสู่รูปแบบ

บูรณกำรที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้

เพือ่บรรลุเป้ำหมำยท่ีส�ำคญัคอื	ผูรั้บบรกิำรได้รบับรกิำรทีด่เียีย่ม	

นอกจำกน้ียังถือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำกระบวนกำร 

จดัเกบ็ข้อมูลภำครฐัทีก้่ำวเข้ำสูก่ำรเป็น	e-Business	Department	

ท�ำให้ลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำนของรัฐและกำรใช้ทรัพยำกร

ของประเทศอย่ำงคุม้ค่ำ	อกีทัง้เป็นกำรส่งเสรมิและสร้ำงภำพลกัษณ์

อันดต่ีอกำรลงทนุของประเทศต่อไป	โดยผลส�ำเร็จของโครงกำร

เกดิจำกควำมร่วมมอืและประสำนกำรท�ำงำนร่วมกนัในทกุระดับ	

มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน	คือกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดแก่ประชำชน	

ผลทีไ่ด้รับจำกโครงกำรดงักล่ำว	ในส่วนของส�ำนกังำนประกนัสังคม

คือท�ำให้มีสถำนประกอบกำรเข้ำมำสู่ระบบประกันสังคม 

เพิ่มมำกข้ึน	 นอกจำกนี้ผู้ประกันตนยังสำมำรถน�ำเงินสมทบ 

มำหักลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย
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การปรับปรุงกฎหมาย

 กำรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน 
พร้อมปรับรหัสประเภทกิจกำรและอัตรำเงินสมทบ 
กองทุนเงินทดแทน
	 เนือ่งจำกพระรำชบัญญตัเิงินทดแทน	พ.ศ.	2537	ทีบ่งัคบั

ใช้อยูใ่นปัจจุบนั	มเีนือ้หำบำงประกำรทีล้่ำสมยัและไม่สอดคล้อง

กับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน	เช่น	อัตรำค่ำรักษำ	ค่ำฟื้นฟู	ค่ำท�ำศพ	

ฯลฯ	ส�ำนกังำนประกนัสังคมจ�ำเป็นต้องปรบัปรงุแก้ไขพระรำช

บัญญัติเงินทดแทน	 เพื่อประโยชน์แก่นำยจ้ำง	 ลูกจ้ำง	 อีกทั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	4)	

พ.ศ.	2558	มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที	่20	ตลุำคม	2558	ส�ำนกังำน

ประกันสังคมจึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติเงินทดแทน 

(ฉบับที่...)	พ.ศ.	...	ซึ่งมีสำระส�ำคัญในกำรแก้ไขกฎหมำย	ดังนี้

	 1.	 เพิม่อัตรำค่ำทดแทนกรณทีีล่กูจ้ำงไม่สำมำรถท�ำงำนได้	

สูญเสียอวัยวะ	 ทุพพลภำพ	 หรือตำย	 จำกร้อยละ	 60	 ของ 

ค่ำจ้ำง	เป็นร้อยละ	70	ของค่ำจ้ำง

	 2.	 เพิ่มค่ำจัดกำรศพจำกเดิมในอัตรำ	 100	 เท่ำ	 ของ 

ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำรำยวันสูงสุดเป็นไม่น้อยกว่ำ	100	เท่ำของค่ำจ้ำง

ขั้นต�่ำรำยวันสูงสุดตำมประกำศกระทรวงแรงงำน

	 3.	 เพ่ิมระยะเวลำจ่ำยค่ำทดแทนกรณีทุพพลภำพ 

จำกเดิมจ่ำยไม่เกิน	15	ปีเป็นไม่น้อยกว่ำ	15	ปี	และกรณีตำย	

จำกเดิม	8	ปี	เพิ่มเป็น	10	ปี

	 4.	 เพิ่มบทบัญญัติลดกำรจ่ำยเงินเพิ่มให้แก่นำยจ้ำงใน

เขตท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติร้ำยแรงหรือประสบปัญหำทำง

เศรษฐกิจ

	 5.	 ลดอัตรำเงินเพิ่มกรณีนำยจ้ำงค้ำงช�ำระเงินสมทบ	

จำกเดิมร้อยละ	 3	 เหลือร้อยละ	 2	 และก�ำหนดให้เงินเพิ่ม 

ต้องไม่เกินจ�ำนวนเงินสมทบที่นำยจ้ำงต้องจ่ำย

Law amendments

 The amendments of Workmen’s 
Compensation Act and adjustment of 
business classification and contribution rate 
of the Workmen’s Compensation Fund
	 Due	to	the	Workmen’s	Compensation	Act	B.E	

2537 (1994) contains certain provision inconsistent 

with current social and economic situation such as 

medical expenses, compensation rehabilitation 

expenses,	 funeral	 expense	 etc.	 Therefore,	 it	 is 

necessary for the SSO to amend the law for the 

advantage of employers and employees and for the 

purpose of compliance with the Social Security Act 

(No.4)	B.E	2558	(2015)	which	came	into	force	on	20	

October,	 2015.	 The	 SSO	 proposed	 the	 draft	 of 

Workmen’s	 Compensation	 Act	 (No…..)	 B.E…... 

The contents of the amendments are as follows;

	 1.	 Increasing	 compensation	 rates	 in	 case	 of	

being unable to work, loss of organ, invalidity and 

death	from	60%	to	70%	of	monthly	wages

	 2.	Increasing	funeral	expenses	from	100	times	

of minimum daily wage to not less than 100 times 

of minimum daily wage as prescribed by Ministerial 

Announcement  

	 3.	Increasing	period	of	compensation	payment	

for	disability	benefit	from	not	more	than	15	years	to	

not	less	than	15	years,	and	for	death	benefit	from	

8 years to 10 years

	 4.	Adding	the	provision	on	reducing	additional	

contribution for employers in severe disaster areas 

or employers who faced with economic problems

	 5.	Reducing	fines	for	overdue	contributions	from	

the	employer	from	3%	per	month	without	maximum	

ceiling	to	2%	per	month	and	the	amount	of	fines	

must not exceed the contribution which the 

employer has to pay
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	 6.	 ขยำยควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยไปยงัลกูจ้ำงชัว่ครำว

ของส่วนรำชกำรทุกประเภท

	 7.	 แก้ไขให้ส�ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้ก�ำหนดชนิด

ของโรคซึ่งเกิดจำกกำรท�ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและ

รวดเร็วในกำรด�ำเนินงำน

	 8.	 เพิ่มบทก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน

	 9.	 แก้ไขบทก�ำหนดโทษให้เหมำะสม

	 เมือ่วนัที	่2	สงิหำคม	2559	คณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัหิลกักำร

ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินทดแทน	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ...	 ตำมท่ี

กระทรวงแรงงำนเสนอและให้ส่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎกีำตรวจพจิำรณำโดยให้รบัข้อสงัเกตของกระทรวงกำรคลงั

และกระทรวงกำรต่ำงประเทศไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย	

แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

พิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป

	 นอกจำกนั้นส�ำนักงำนประกันสังคมได้เร่งรัดด�ำเนินกำร

ปรับปรุงรหัสประเภทกิจกำรกองทุนเงินทดแทนจำกจ�ำนวน	

16	หมวดกิจกำร	 131	 รหัสกิจกำร	 เป็นกำรจัดตำมประเภท

มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทยปี	 2552	 (TSIC–2009)	

จ�ำนวน	21	หมวดใหญ่	1,091	รหัส	ปรับอัตรำเงินสมทบหลัก

สูงสุดจำก	150%	ลดเหลือไม่เกิน	50%	ของอัตรำที่จัดเก็บใน

ปีก่อนหน้ำ	ทัง้นี	้เพือ่ให้กำรก�ำหนดรหสัประเภทกิจกำรมคีวำม

ละเอยีดครอบคลมุ	ทนัสถำนกำรณ์	สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลง

ทำงเศรษฐกิจทีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนัและเป็นมำตรฐำนสำกล	เพือ่

ให้กำรก�ำหนดอัตรำเงินสมทบสอดคล้องกับควำมเสี่ยงของ

กิจกำรและเป็นธรรมกับนำยจ้ำงมำกขึ้น	 ทั้งนี้	 ยังก่อให้เกิด

ประโยชน์ในกำรน�ำฐำนข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

แรงงำน	 กำรจัดหำงำน	 กำรคุ้มครองแรงงำนและกำรพัฒนำ

อำชพี	โดยมฐีำนข้อมลูทีส่ำมำรถเชือ่มโยงระหว่ำงภำครัฐ	และ

ภำคเอกชน	ในมำตรฐำนเดียวกัน	รวมทั้งสำมำรถน�ำข้อมูลไป

เปรยีบเทยีบกบันำนำประเทศได้ในระดบัสำกล	ซึง่จะเป็นกำร

ยกระดับสู่มำตรฐำนสำกลในกำรพัฒนำงำนด้ำนแรงงำนและ

ประกันสังคมอีกด้วย

	 6.	 Extension	 of	 the	 coverage	 to	 all	 kind	 of	

government temporary employees

	 7.	 Amendment	 to	 allow	 the	 SSO	 to	 define	

type of occupational diseases for fast and convenient 

services 

	 8.	 Adding	 the	provision	on	qualification	and	

prohibitions of members of the Workmen’s 

Compensation Committee 

	 9.	 Amendment	of	Penalty	Provisions	

 On 2 August 2016, the cabinet approved in 

principle of the draft Workmen’s Compensation Act 

(No….)	B.E.	according	to	the	proposal	of	the	Ministry	

of	Labour.	Then,	the	draft	Act	was	sent	to	the	Office	

of the Council of State for consideration together 

with observation from Ministry of Finance and Ministry 

of	 Foreign	 Affairs.	 After	 that,	 it	would	 be	 sent	 to	

Coordinating Committee of the National Assembly 

for consideration before proposing to the National 

Legislative	Assembly.

 In addition, the SSO accelerated to improve code 

of business type for the Workmen’s Compensation 

Fund from 16 business sections 131 code of business 

type to 21 business sections, 1,091 code of business 

according to the Thailand standard Industrial 

Classification	(TSIC-2009).	The	SSO	also	reduced	the	

highest	basic	rate	from	150%	to	only	not	more	then	

50%	of	the	rate	collected	in	the	previous	years.	The	

objective to adjust code of business type is to make 

it up to date corresponds to economic change and 

international standard for the advantage of labour 

management, employment services, labour protection 

and	career	development.	The	data	base	can	be	used	

for network connection between public sector and 

private sector including comparative studies at 

international level which will raise a level of labour 

and social security development to international 

standard.
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การพัฒนาองค์ความรู้

 1. กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรประกันสังคม
	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้จดัประชมุวชิำกำรประกนัสงัคม

อย่ำงต่อเนือ่งเป็นประจ�ำทกุปี	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ	

และควำมส�ำคัญของงำนด้ำนประกันสังคมแก่ประชำชน	เพื่อ

ระดมควำมคดิเหน็	เป็นเวทแีลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ทีห่ลำกหลำยในกำรพฒันำงำนประกันสงัคม	รวมทัง้เป็นช่องทำง 

กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยต่อสำธำรณะ	

	 ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดประชุมวิชำกำรประกันสังคม

ประจ�ำปี	 2559	ภำยใต้หัวข้อ	“ปฏิรูปบ�ำนำญชรำภำพเพื่อ

ควำมเพียงพอและย่ังยนื: SSO PENSION REFORM 2016” 

เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบบ�ำนำญชรำภำพ

ต่อประชำชนทัว่ไป	สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจทีช่ดัเจนต่อผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี	นำยจ้ำง	ผูป้ระกันตน	ให้เกิดกำรยอมรับและเหน็ควำม

ส�ำคัญว่ำถึงเวลำท่ีจะต้องร่วมแรงร่วมใจท่ีจะพัฒนำระบบ

บ�ำนำญชรำภำพ	เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกันตนและประเทศ	

โดยเปิดเวทีระดมควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบบ�ำนำญ

ชรำภำพจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดกำรประสำน 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ	

Knowledge Development

 1. SSO Technical Conference
 The SSO set up technical conference continually 

every year to promote knowledge and understanding, 

to emphasize – importance of social security for 

people to brainstorm and exchange opinion and 

experience	 on	 social	 security	 development. 

The conference is a platform to disseminate research 

results	to	public.

 The SSO held the technical conference 2016 

under	the	topic	“Old	Age	Pension	Reform	for	sufficiency	

and	 sustainability:	 SSO	 Pension	 Reform	 2016” 

to encourage knowledge and understanding on old 

age pension system for general people, to provide 

knowledge and understanding to stakeholder, 

employees and insured persons so that they will 

accept and realize the importance of old age pension 

system development for the advantage of the insured 

persons	and	the	country.	The	SSO	opened	the	platform	

of brainstorming how to develop the old age pension 

among the concerned agencies for cooperation in 

the	future.
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     At the conference, the SSO arranged special 

lectures	 in	 the	 topics	 of	 “How	 the	 reform	 is 

good	 for	 the	 old	 age	 pension”	 by	 SSO	 Deput 

Secretary–General	 and	 “Perspective	 on	 current 

status	of	the	old	age	fund	and	future	guidelines”	by	

Mr.Nuno	Meira	Simoes	Cunha,	Senior	Social	Protection	

Specialist,	International	Labour	Organization.	In	addition,	

the	SSO	held	the	discussion	forum	on	“Various	views	

on	old	age	pension	reform”	by	Dr.Pisit	Leeahtam,	

Extraordinary	 Expert	 on	 Finance,	 Prof.Dr.Worawet	

Suwanrada, Extraordinary Expert on Population, 

Dr.Poj	Aramwattananont,	Employers’	Representative,	

Mr.Pongsathon	Kongluecha,	Employees’	Representative	

The	discussion	 forum	was	operated	by	Dr.Maitree	

Wasantiwong.	 At	 the	 end	 of	 the	 conference, 

Dr.Purachai	Piumsomboon,	brought	about	the	special	

content	on	“How	retried	persons	can	start	with	good	

quality	of	life?”

 Moreover, the SSO arranged technical exhibition 

on	old	age	pension.	The	exhibition	provided	knowledge	

on historical background of the social security 

system in Thailand, conceptual idea of old age 

pension fund, technical performance of the SSO 

personnel, research results of the SSO, innovation 

of	 documents	 KIOS	 and	 products	 of	 4	 regions 

Industrial	Rehabilitation	Centers.

	 ในกำรประชุมดังกล่ำว	ส�ำนักงำนได้จัดให้มีกำรบรรยำย

พิเศษในหัวข้อ	“ปฏิรูปกองทุนประกันสังคมกรณีชรำภำพ 

ดีอย่ำงไร”	 โดยรองเลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม 

และ	“มมุมองสถำนะกองทนุชรำภำพปัจจบุนัและแนวทำงเพ่ือ

อนำคต”	โดย	Mr.	Nuno	Meira	Simoes	Cunha	ผู้เชี่ยวชำญ

อำวโุสด้ำนกำรคุม้ครองทำงสงัคมจำกองค์กำรแรงงำนระหว่ำง

ประเทศ	และมีกำรเสวนำเรื่อง	“นำนำทรรศนะกับกำรปฏิรูป

ระบบบ�ำนำญชรำภำพ”	โดย	ดร.พสิฐิ		ลีอ้ำธรรม	ผูท้รงคณุวฒุิ

ด้ำนกำรเงิน	 ศ.ดร.วรเวศม์	 สุวรรณระดำ	 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ด้ำนประชำกร	 ดร.พจน์	 อร่ำมวัฒนำนนท์	 ผู้แทนนำยจ้ำง 

นำยพงษร	 คงลือชำ	 ผู้แทนลูกจ้ำง	 และด�ำเนินรำยกำรโดย	

ดร.ไมตรี	 วสันติวงศ์	 ช่วงสุดท้ำยดร.ปุระชัย	 เปี่ยมสมบูรณ์ 

มีสำระดีๆ	มำฝำก	เรื่อง	“เริ่มต้นอย่ำงไรเพื่อเป็นผู้เกษียณที่มี

คุณภำพชีวิตที่ดี”	

	 นอกจำกนี	้ภำยในงำนยงัมีกำรจัดนิทรรศกำรทำงวชิำกำร

บ�ำนำญชรำภำพ	เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ	ควำมเป็นมำของ

กำรประกันสังคมในประเทศไทยและแนวคิดกองทุนกรณี

ชรำภำพ	 พร้อมทั้งแสดงผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกร

ส�ำนกังำนประกนัสงัคม	ผลงำนวจัิยของส�ำนักงำนประกนัสงัคม	

แสดงนวตักรรมตูบ้ริกำรรับเอกสำร	KIOS	และแสดงผลติภณัฑ์

ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนทั้ง	4	ภำค
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 2. กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกำรปรับปรุง
จ�ำนวนเงินที่ใช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณเงินสมทบ 
กองทุนประกันสังคม
	 ส�ำนกังำนประกนัสังคมได้จดัท�ำแผนกำรปฏริปูและพฒันำ

ประสิทธิภำพส�ำนักงำนประกันสังคมภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2558	–	2562)	โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุง

จ�ำนวนเงนิค่ำจ้ำงทีใ่ช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม	และจำกกำรศกึษำวเิครำะห์สทิธปิระโยชน์กองทนุ

ประกันสังคม	ตลอดระยะเวลำ	 26	ปีที่ผ่ำนมำในกำรบริหำร

งำนฐำนค่ำจ้ำงท่ีใช้ในกำรค�ำนวณเงนิสมทบเพือ่จ่ำยประโยชน์

ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนมำตรำ	 33	 ปัจจุบันมีฐำนค่ำจ้ำง 

อยู่ที่ไม่ต�่ำกว่ำเดือนละ	1,650	บำท	และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 

15,000	 บำท	 ส่วนผู้ประกันตนมำตรำ	 39	 ใช้ฐำนค่ำจ้ำง 

เดอืนละ	4,800	บำท	ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกิจ

และกำรด�ำรงชีพ	 ซึ่งฐำนค่ำจ้ำงท่ีปรับใหม่ไปจะส่งผลให้ 

ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์	 โดยเฉพำะในส่วนของเงิน

ทดแทนกำรขำดรำยได้และเงินบ�ำนำญชรำภำพเพิ่มขึ้น	

 2. Meeting to listen to the opinions on 
adjustment of the insurable earnings used 
for calculating  contribution of the Social  
Security Fund
 The SSO formulated the reform plan and 

efficiency	development	under	5-Year	Strategic	Plan	

of	the	Social	Security	Office	(2015	–	2019).	According	

to the reform plan, the SSO will adjust ceiling of the 

insurable	earning.	It	is	shown	by	the	study	and	analysis	

of	the	social	security	benefits	that	during	the	past	

26 years, the minimum and maximum insurable 

earnings	 have	 remained	 unchanged.	 The	 current	

minimum salary of 1,650 baht and the maximum 

salary of 15,000 baht are used as the ceiling in 

calculating of contributions for the insured persons 

Article 33 while the basis of 4,800 baht a month is 

used in the calculating of contributions for the insured 

persons	Article	39.	The	adjustment	should	be	done	

in	relevant	with	cost	of	living	and	economic	situation.	

The	new	ceiling	will	result	to	higher	cash	benefit	and	

higher	amount	of	old	age	benefit.
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	 กำรท่ีส�ำนักงำนประกนัสงัคมจะปรับปรุงจ�ำนวนเงนิทีใ่ช้

เป็นฐำนในกำรค�ำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งจะ

กระทบต่อนำยจ้ำงและผู้ประกันตน	 ส�ำนักงำนประกันสังคม

จ�ำเป็นต้องสร้ำงกำรรับรู้และรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งควำม

คิดเห็นต่ำง	ๆ	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อหำแนวทำงในกำร

ด�ำเนินงำนปรบัปรงุจ�ำนวนเงินทีใ่ช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณเงนิ

สมทบกองทนุประกนัสงัคม	จงึได้จดัประชมุรบัฟังควำมคดิเหน็

กำรปรบัฐำนค่ำจ้ำงทีใ่ช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณเงนิสมทบกองทนุ

ประกันสังคม	 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม	 ประกอบด้วยผู้ประกัน

ตนตำมมำตรำ	 33	 ผู้ประกันตนมำตรำ	 39	 นำยจ้ำง	 และ 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกส่วนรำชกำร	 ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำวรูปแบบ

เป็นกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของผู้แทนนำยจ้ำง 

ผู้แทนลูกจ้ำง	 และผู้มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยประกันสังคม 

ในหวัข้อเร่ือง	กฎหมำย	สทิธปิระโยชน์ทดแทน	กำรจดัเก็บเงนิ

สมทบ	 ผลดี	 ผลเสียของกำรปรับฐำนค่ำจ้ำง	 โดยได้จัดกำร

ประชมุขึน้ทัง้หมด	5	ครัง้	ในช่วงเดอืน	พฤศจกิำยน	–	ธนัวำคม	

2559	 ที่จังหวัดอุดรธำนี	 เชียงใหม่	 กรุงเทพฯ	 ชลบุรี	 และ

นครศรีธรรมรำช	ซึ่งส�ำนักงำนประกันสังคมจะน�ำข้อสรุปที่ได้

จำกกำรประชมุทัง้	5	ครัง้	มำศึกษำวเิครำะห์เพือ่ใช้เป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนนิงำนปรบัปรงุจ�ำนวนเงนิทีใ่ช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพ่ือให้ผู้ประกันตนมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบ�ำนำญชรำภำพหลังเกษียณอำยุท่ี 

เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ

	 However,	the	adjustment	of	the	insurable	earnings	

will	affect	both	employers	and	the	insured	persons.	

It is necessary for the SSO to inform stakeholders 

and listen to their opinions and recommendations 

to	seek	for	guidelines	of	the	adjustment.	Therefore,	

The SSO arranged the meeting to listen to the opinions 

on	ceiling	adjustment.	The	participants	consisted	of	

the insured persons under Article 33, and Article 39, 

employers	and	government	officers.	The	discussion	

forum was held among employers’ representatives, 

employees’ representatives and expert on social 

security law for 5 times during November to December 

2016 at Udorn Thani, Chiang Mai, Bangkok, Chonburi 

and	Nakhon	Si	Thammarat.	The	topics	of	discussion	

consisted	of	law,	benefits,	contribution	collection	and	

advantages/disadvantages	of	the	ceiling	adjustment.	

The SSO would bring the results of 5 meetings to 

study, analyze and use as guidelines to improve 

ceiling of the insurable earnings for better quality of 

life of the insured persons including adequacy 

old	age	benefit	after	retirement.
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ

 1. สมำคมกำรประกนัสงัคมระหว่ำงประเทศ (ISSA)
	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิสมำคมกำร

ประกันสังคมระหว่ำงประเทศ	(ISSA)	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	

2538	และได้เข้ำร่วมประชุมที่สมำคม	ISSA	จัดขึ้นเป็นประจ�ำ

ทกุปี	โดยในปี	2559	สมำคม	ISSA	ร่วมกบั	Social	Insurance	

Fund	of	Panama	เป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุประกนัสงัคมโลก	

กำรประชมุสมชัชำใหญ่	ครัง้ที	่32	และกำรประชมุสภำสมำคม	

ISSA	 สมัยที่	 36	 ของสมำคม	 ISSA	 ระหว่ำงวันที่ 

14	–	18	พฤศจิกำยน	2559	ณ	สำธำรณรัฐปำนำมำ	 โดยมี

ผู้น�ำองค์กรด้ำนประกันสังคม	 ผู้บริหำรระดับสูง	 ผู้เชี่ยวชำญ

และผูก้�ำหนดนโยบำยจำกทัว่โลก	เข้ำร่วมกำรประชมุมำกกว่ำ	

150	 ประเทศ	 จ�ำนวนกว่ำ	 1,000	 คน	 กำรประชุมดังกล่ำว 

จะจัดขึ้นทุก	3	ปี	

International Cooperation

 1. International Social Security Association 
(ISSA)
	 The	Social	Security	Office	has	been	a	member	

of the International Social Security Association (ISSA) 

since	1	January	1995.	The	SSO	has	participated	in	

the	conference	held	by	the	ISSA	regularly	every	year.	

In 2016, the ISSA, in collaboration with the Social 

Insurance Fund of Panama, organized and hosted 

the World Social Security Forum, 32nd ISSA General 

Assembly and the 36th  ISSA Council during 14 – 18 

November	 2016	 in	 Panama.	 More	 than	 1,000 

participants from over 150 countries consisting of 

leaders of social security organizations, high ranking 

executives, professional experts and policy makers 

all	over	the	world	attended	the	events.	The	Forum	

takes	place	in	every	3	years.
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	 นำยสรุเดช	วลอีทิธกิลุ	เลขำธกิำรส�ำนกังำนประกนัสงัคม	

พร้อมด้วยผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำทีผู่เ้ก่ียวข้องเดนิทำงไปเข้ำร่วม

กำรประชุมดงักล่ำว	พร้อมทัง้ได้ร่วมแลกเปลีย่นประสบกำรณ์

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนประกนัสงัคม	กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็	และ

กำรขยำยระบบประกันสังคม	 รวมถึง	 ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ

ของกำรประกันสังคมในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ

ภูมิภำคยโุรป	อเมรกิำ	แอฟรกิำ	เอเชยีแปซฟิิก	และกลุม่ประเทศ

สมำชิก	 ASSA	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคมในฐำนะ 

ผู้แทนหลัก	 ได้ปฏิบัติภำรกิจที่ส�ำคัญในกำรใช้สิทธิลงคะแนน

เลอืกต้ังประธำน	เหรญัญกิ	และสมำชกิกรรมำธกิำรก�ำกบัดแูล

ของสมำคม	 ISSA	 ซึ่งผลกำรเลือกตั้งประธำนสมำคม	 ISSA 

คนที	่16	คอื	Mr.Joachim	Breuer	จำกสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน	ี

ทัง้นี	้เลขำธกิำรได้ร่วมแสดงควำมยนิดกีบัประธำนสมำคม	ISSA	

คนใหม่	 พร้อมทั้ง	 เจรจำตกลงเพื่อหำแนวทำงร่วมกันในกำร

จัดท�ำควำมร่วมมือเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนและกำร 

กลบัเข้ำท�ำงำนของลกูจ้ำงทีป่ระสบอันตรำยเน่ืองจำกกำรท�ำงำน

ในอนำคตอีกด้วย

 2. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรจำกองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศประจ�ำภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก 
	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วมสัมมนำ	 เรื่อง 

“The	Potential	of	Social	Protection	to	Build	Resilience	

to	 Disaster”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือเกี่ยวกับบทบำท

กำรคุ้มครองทำงสังคม	 (Social	 Protection)	 ในกำรเตรียม

ควำมพร้อมและกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและ 

ช่วยเหลือประเทศสมำชิกของอำเซียนให้สำมำรถด�ำเนินกำร

ด้ำนกำรคุม้ครองทำงสงัคมในสถำนกำรณ์	ภยัพบิตัไิด้อย่ำงเป็น

รูปธรรม	 โดยอำศัยมำตรฐำนต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้ำนแรงงำน

ระหว่ำงประเทศ	 รวมถึงประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ

ของประเทศต่ำง	ๆ	ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำ	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	

22	–	24	พฤศจิกำยน	2559	ณ	กรุงมะนิลำ	ประเทศฟิลิปปินส์

	 Mr.	 Suradej	Waleeittikul	 the	 SSO	Secretary- 

General, the SSO administrators and concerned 

officers	participated	in	the	above	mentioned	meeting	

with an opportunity to exchange experiences in 

social security operation, strengthening and extension 

of social security coverage as well as challenge facing 

social security in the changing world in Europe, 

America,	 Africa,	 Asia-Pacific	 and	 ASSA	member’s	

countries.	 The	 SSO	 Secretary-General,	 as	 titular 

Delegate performed the important duty to vote 

for the election of the ISSA President, Treasurer and 

members of the Control Commission and the 16th 

ISSA	President	elected	in	2016	is	Mr.Joachim	Breuer	

(Germany).	 The	 SSO	 Secretary-General	 had	 an 

opportunity to congratulate the new ISSA President 

and discuss about possibility for future cooperation 

on Occupational Safety and Return to Work Program 

of	the	work–related	employees.

 2. Technical Cooperation from the 
International Labour Organization, Asia and 
Pacific Region
 The SSO sent delegates to participate in ILO-ASEAN 

Seminar	on	 the	 topic	of	 “The	Potential	 of	 Social	

Protection	 to	 Build	 Resilience	 to	 Disasters”. 

The overall objective of the seminar is to provide 

an opportunity for tripartite discussion on the 

importance of social protection in preparing and 

responding to natural disasters and assist policy makers 

in ASEAN Member States in developing practical 

guidelines towards implementing disaster-responsive 

social protection in line with International Labour 

Standards including learning experiences on disaster 

management	from	participating	countries.	The	Seminar	

was held in Manila, Republic of the Philippines during 

22	–	24	November	2016.
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 3. สมำคมประกันสังคมอำเซียน 

	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคม

ประกนัสงัคมอำเซยีน	(ASSA)	ซึง่เป็นองค์กรทีม่กีำรรวมตวักนั

ของหน่วยงำนประกนัสังคมในภูมิภำคเอเซยีตะวันออกเฉียงใต้	

10	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	

ไทย	เวยีดนำม	บรไูน	ลำว	กมัพชูำ	และพม่ำ	ก่อตัง้เมือ่ปี	2541	

ปัจจุบันมีสมำชิก	 19	องค์กร	 สมำคม	ASSA	จัดกำรประชุม 

มำแล้ว	 32	 คร้ัง	 ซึ่งทุกครั้งผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที่ 

ท่ีเกี่ยวข้องของส�ำนักงำนประกันสังคมเข้ำร่วมประชุมมำโดย

ตลอด	โดยในปี	2559	ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้ส่งคณะผู้แทน

เข้ำร่วมประชุม	 ASSA	 ครั้งที่	 33	 ซึ่งมี	 Philippine	 Social	

Security	 Association	 (PhilSSA)	 ประเทศฟิลิปปินส ์

เป็นเจ้ำภำพจัดขึ้นระหว่ำงวันที่	 22	 –	 23	 กันยำยน	 2559 

ณ	กรุงมะนลิำ	 ประเทศฟิลิปปินส์	 รำยละเอียดกำรประชุม

ประกอบด้วย	กำรประชมุสัมมนำก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำร

สมำคม	ASSA	ในหัวข้อ	กำรบริหำรจัดกำรด้ำนประกันสังคม

ทีเ่ป็นเลิศ	ซึง่เป็นกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ด้ำนประกนัสงัคมร่วมกันระหว่ำงกลุ่มประเทศสมำชกิ	นอกจำกนี้

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม	ASSA	ส�ำนักงำน

ประกนัสงัคมได้รบัมอบต�ำแหน่งรองประธำน	เพือ่เป็นเจ้ำภำพ

จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม	ASSA	ครั้งที่	34	

ในปี	 2560	 พร้อมทั้งน�ำเสนอกำรเตรียมกำรจัดประชุม 

คณะกรรมกำรบรหิำรสมำคม	ASSA	ครัง้ท่ี	34	ทีจ่งัหวัดอดุรธำนี	

และยังได้ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำนที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี	เรื่อง	“กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตลูกจ้ำงที่พิกำรหรือ

ทุพพลภำพแบบองค์รวม”	 ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกองค์กร

สมำชิกผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นอย่ำงมำก	 จึงนับเป็นโอกำสอันดี

ที่ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนประกันสังคม 

ซึ่งกันและกัน

 3. ASEAN Social Security Association (ASSA)
 The SSO has been member of ASEAN Social 

Security Association (ASSA) which brings together the 

social security institutions in 10 countries consisting 

of Republic of Indonesia, Malaysia, Republic of the 

Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, 

Lao	PDR,	Cambodia	and	Myanmar.	It	was	established	

in	1998.	At	present,	there	are	19	member	organizations.	

The ASSA Board meeting was held for 32 times 

and	the	SSO	executives	and	the	officials	concerned	

have	always	participated	 in	 the	meeting.	 In	2016,	

the SSO sent delegates to participate in the 33rd 

ASSA Board Meeting hosted by the Philippines Social 

Security Association (PhilSSA) during 22 – 23 September, 

2016	 in	 Manila,	 Republic	 of	 the	 Philippines. 

The meeting consisted of Pre-ASSA Board Meeting in 

the	topic	of	Excellence	in	“Social	Security	Administration”	

was the knowledge and experience sharing 

session	among	ASSA	member	countries.	Then,	in	the	

ASSA Broad Meeting, the SSO was elected as ASSA 

Vice Chairman and world host the 34th ASSA Board 

Meeting	in	Udonthani.	In	this	connection,	the	SSO	

presented the preparation to hold the 34th ASSA 

Board Meeting in Udonthani and also presented 

Good	Practice	in	the	topic	of	“Promotion	of	Quality	

of	 Life	 for	 the	 Disabled	 Employees	 by	 Holistic 

Approach”	which	 received	 great	 attention	 from	

participants.	It	is	a	good	opportunity	for	the	SSO	to	

exchange	experiences	among	member	institutions.
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 4. ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบอำเซียน
	 ในปี	 2559	 ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัดส่ง 

เจ้ำหน้ำที่ไปเข้ำร่วมกำรประชุมภำยใต้กรอบอำเซียน	ดังนี้	

	 	 4.1	 กำรประชุมยกร่ำงตรำสำรอำเซียนว่ำด้วยกำร

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงำนต่ำงด้ำว	 ซึ่งเป็นกำร

ประชมุสบืเนือ่งจำกกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำอำเซยีนเมือ่ปี	2550	

ณ	 เมืองเซบู	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ที่ประชุมได้ให้กำรรับรอง

ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ

แรงงำนต่ำงด้ำว	และเพ่ือด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมปฏิญญำเซบู

ดงักล่ำว	จงึมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตำมปฏญิญำอำเซียนว่ำด้วยกำรส่งเสรมิและคุม้ครอง

สิทธิของแรงงำนต่ำงด้ำว	ทั้งนี้หนึ่งในภำรกิจที่คณะกรรมกำร

ต้องด�ำเนินกำร	คือ	กำรยกร่ำงตรำสำรอำเซียน	เพื่อคุ้มครอง

และส่งเสรมิสทิธขิองแรงงำนต่ำงด้ำว	จงึได้มกีำรตัง้คณะท�ำงำน

พิจำรณำร่ำงตรำสำรอำเซียน	เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรยกร่ำงตรำสำร

อำเซียนดังกล่ำว	 โดยส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วม 

กำรประชุม	2	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 (1)	 กำรประชมุสมยัพเิศษเพือ่ยกร่ำงแผนงำน

คณะกรรมกำรอำเซยีนว่ำด้วยกำรปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมปฏญิญำ

อำเซยีนว่ำด้วยกำรคุม้ครองแรงงำนและส่งเสรมิสทิธขิองแรงงำน

ต่ำงด้ำว	 ปี	 2559	 -	 2563	ณ	 หลวงพระบำง	 สำธำรณรัฐ

ประชำธปิไตยประชำชนลำว	ระหว่ำงวนัที	่3	–	6	เมษำยน	2559

	 	 	 (2)	 กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเพื่อยกร่ำง

ตรำสำรอำเซยีนว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมสทิธิของแรงงำน

ต่ำงด้ำว	สมยัพเิศษ	(ปฏญิญำเซบ)ู	ระหว่ำงวนัที	่1	–	3	กนัยำยน	

2559	ณ	กรุงจำกำร์ตำ	สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

	 	 4.2	 กำรประชมุระดบัวชิำกำรลำว-ไทย	เพ่ือพจิำรณำ

สำรตัถะร่ำงข้อตกลงว่ำด้วยกำรจ้ำงงำน	จดัโดยกระทรวงแรงงำน	

มีวตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมกันหำรอืร่ำงข้อตกลงด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน

ไทย-ลำว	เพือ่ให้ทัง้สองฝ่ำยเหน็ชอบร่วมกนัทำงด้ำนหลกักำร

และเนือ้หำของแต่ละข้อว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนไทย-ลำว	ก่อนที่

จะลงนำมในกำรประชุมครั้งต่อไป	 จัดขึ้นระหว่ำงวันที ่

18	–	19	กันยำยน	2559	ณ	เมืองหลวงพระบำง	สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว	

 4. Cooperation under ASEAN Framework 

 In 2016, the SSO sent delegates to participate 

in the conference under ASEAN Framework as follows,

	 	 4.1	 Meetings	to	draft	ASEAN	instrument	on	

the protection and promotion of the sights of migrant 

workers, due to the ASEAN Summit 2007, Cebu, 

Philippines.	At	the	summit,	the	delegates	adopted	

ASEAN Declaration on the protection and promotion 

of	the	rights	of	migrant	workers.	To	comply	with	the	

Cebu Declaration, the ASEAN committee on the 

Implementation of the ASEAN Declaration on the 

Protection and Promotion of the Rights of Migrants 

Workers was set up the draft ASSEAN instrument on 

the protection and promotion of the right of migrant 

workers.	 Then,	 the	 Instrument	Drafting	 Team	was	

established	 and	 assigned	 the	 duty.	 The	 SSO 

participated in 2 meetings as follows,

   (1) Special session for drafting plan of 

the ASEAN Committee on the implementation of 

the ASEAN Declaration on the Protection and 

Promotion	of	the	Right	of	Migrant	Workers:	ACMW 

during	3	–	6	April	2016	in	Luang	Prabang,	Lao	PDR.

	 	 	 (2)	 ASEAN	Senior	Labour	Official	Meeting	

to	 finalize	 the	 draft	 ASEAN	 Instrument	 on	 the 

Protection and Promotion of the Rights of Migrant 

Workers	during	1	–	3	September,	Jakarta,	Republic	

of	Indonesia.		

	 	 4.2	 Technical	Meeting	 between	 Thailand	

and Lao PDR to consider content of Agreement of 

Employment between Thailand and Lao PDR during 

18	–	19	September	2016	in	Luang	Prabang,	Lao	PDR.	

The aim of the technical meeting was to have a 

discussion about drafting text of Agreement of 

Employment for approval in principle from both sides 

before	signing	the	agreement	in	the	next	meeting.
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	 	 4.3	 กำรประชุม	 ASEAN	 Forum	 on	Migrant	

Labour	ครั้งที่	9

	 	 กำรประชุมดังกล่ำวเป็นเวทีส�ำหรับกำรอภิปรำย 

แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และแนวปฏิบตัทิีด่ใีนเรือ่ง

แรงงำนต่ำงด้ำวระหว่ำงภำครฐั	องค์กรนำยจ้ำง	องค์กรลกูจ้ำง	

และภำคประชำสังคมในหมู่ประเทศสมำชิกอำเซียน	 โดยกำร

ประชุมดังกล่ำวมีหัวข้อหลัก	 คือ	 คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำเพื่อ

แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนของอำเซียนโดยผ่ำนกำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแขง็แก่กำรคุม้ครองทำงสังคม	จัดโดยกระทรวงแรงงำน

และสวสัดกิำรสงัคมของสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว	

ระหว่ำงวันที่	9	–	10	พฤศจิกำยน	2559	ณ	กรุงเวียงจันทร์	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

	 	 4.4	 กำรประชุมสมัชชำใหญ่ว่ำด้วยเงินทดแทน 

ในภมิูภำคเอเซยี	เป็นกำรประชุมนำนำชำติเกีย่วกบักำรบรหิำร

จัดกำรด้ำนทุพพลภำพ	 ส�ำนักงำนประกันสังคมส่งผู้แทน 

เข้ำร่วมกำรประชมุดงักล่ำวเพือ่น�ำเสนอบทควำม	Good	Practice	

ขององค์กร	ในหัวข้อ	“กำรด�ำเนินงำนระบบเงินทดแทนด้ำน

ประกันสังคมตำมควำมเสี่ยงในประเทศไทย”	 จัดโดยองค์กร

ประกนัสงัคม	ประเทศมำเลเซยี	เมือ่วนัที	่22	–	23	พฤศจิกำยน	

2559	ณ	กรุงกัวลำลัมเปอร์	ประเทศมำเลเซีย

 5. กำรให้ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรแก่หน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

	 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ให้กำรต้อนรับ	

บรรยำยสรุป	 และจัดรำยกำรศึกษำดูงำนให้แก่ผู้แทนจำก

ประเทศต่ำง	ๆ	ได้แก่

	 •	 จดัรำยกำรศกึษำดูงำนให้แก่คณะผูบ้รหิำรและผูแ้ทน 

	 	 จำกกระทรวงสำธำรณสุข	 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 

	 	 จ�ำนวน	11	รำย	

	 •	 จัดรำยกำรศกึษำดงูำนให้แก่คณะผูแ้ทนจำกส�ำนักงำน 

	 	 หลักประกันสุขภำพ	 สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน 

	 	 จ�ำนวน	4	รำย

	 •	 จัดรำยกำรศึกษำดูงำนให้แก่คณะบริหำรกองทุน 

	 	 ประกนัสังคมแห่งชำตสิ�ำหรับข้ำรำชกำรรำชอำณำจกัร 

	 	 กัมพูชำ	จ�ำนวน	9	รำย

	 	 4.3	 The	9th ASEAN Forum on Migrant Labour

  The Forum is a platform for a broad - based 

discussion to exchanges views, recommendations 

and good practice concerning migrant workers among 

representatives of the government, employer organizations, 

employee organizations and civil society organizations 

from	ASEAN	member	 states.	 The	main	 employee	

theme	of	 the	Forum	 is	“Better	Quality	of	Life	 for	

ASEAN Migrant Workers through strengthened Social 

Protection”	The	Forum	was	held	by	the	Ministry	of	

Labour and Social Welfare, Lao PDR on 9 - 10 

November	2016	in	Vientiane,	Lao	PDR.

	 	 4.4	 General	 Assembly	 of	 ASIAN	Workers’	

Compensation Forum which is an International Forum 

on	 Disability	Management	 -	 FDM.	 The	 SSO	 sent 

delegations to participate in the forum and presented 

good	practice	in	the	topic,	“Implementing	Risk	Based	

Social	Security	Compensation	System	in	Thailand”	

which was held by The Social Security Organization, 

Malaysia	during	22	–	23	November	2016	 in	Kuala	

Lumpur,	Malaysia.

 5. Providing technical cooperation to 
the organization from other countries
 In 2016, the SSO welcomed and arranged the 

study visit program for delegation from various countries 

as follows,

	 •	 11	delegates	consisting	of	executives	and 

	 	 delegation	from	Ministry	of	Public	Health, 

  Republic of  Indonesia 

	 •	 4	delegates	from	Sierra	Leone	Social	Health 

  Insurance Scheme 

	 •	 9	delegates	 from	National	Social	Security 

	 	 Fund	for	Civil	Servants,	Kingdom	of	Cambodia
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	 •	 จัดรำยกำรศึกษำดูงำนให้แก่คณะข้ำรำชกำร 

	 	 จำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำง 

	 	 สถำบนัประกันสงัคมประเทศเนปำล	ซ่ึงให้ประโยชน์ 

	 	 ทดแทนด้ำนประกนัสงัคมแก่ข้ำรำชกำร	และลกูจ้ำง 

	 	 ภำคเอกชน	จ�ำนวน	17	รำย

	 •	 จดัรำยกำรศกึษำดงูำนให้แก่คณะผูฝึ้กอบรมโครงกำร 

	 	 แลกเปล่ียนบคุลำกรระหว่ำงประเทศสมำชกิสมำคม 

	 	 ประกนัสงัคม	ASSA	หลักสูตร	กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 

	 	 ลูกจ้ำงที่พิกำร	จ�ำนวน	8	รำย

	 •	 คณะเศรษฐศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

	 	 สำขำเศรษฐศำสตร์สำธำรณสขุและกำรจดักำรบรหิำร 

	 	 สุขภำพ	(หลักสูตรนำนำชำติ)	จ�ำนวน	10	รำย

	 •	 คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กองทุนทหำรผ่ำนศึก 

	 	 แห่งชำตจิำกรำชอำณำจกัรกัมพชูำ	จ�ำนวน	10	รำย

	 •	 17	 delegates	 from	 Employees’	 Provident 

  Fund, a social security institution providing 

	 	 social	security	benefits	to	civil	servants	and 

  private sector workers 

	 •	 8	participants	attended	the	ASSA	members 

  exchange training program on Comprehensive 

  Rehabilitation for workers with Physical 

  Disabilities

	 •	 10	 international	 students	 from	Master	 of 

	 	 Science	Program	in	Health	Economics	and 

	 	 Health	Management,	Chulalongkorn	University

	 •	 10	delegates	consisting	of	executives	and 

  delegation from National Fund for Veterans 

	 	 Kingdom	of	Cambodia
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 6. กำรฝึกอบรมด้ำนโครงกำรบ�ำนำญภำครัฐ
ของเกำหลีใต้
	 กำรฝึกอบรมด้ำนโครงกำรบ�ำนำญภำครัฐของเกำหลีใต้	

จัดขึน้ระหว่ำงวนัที	่30	พฤษภำคม	-	3	มถุินำยน	2559	ณ	กรงุโซล	

สำธำรณรัฐเกำหลี	โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยบริกำรเงิน

บ�ำนำญแห่งชำติ	 สำธำรณรัฐเกำหลี	 (National	 Pension	

Service	of	Korea:	NPS)	และองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ/ศูนย์นโยบำยเกำหลี	ซึ่ง	NPS	 เป็น

องค์กรทีป่ระสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนด้ำนระบบบ�ำนำญ	

อีกทั้งได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรประกวดรำงวัล	 กำรปฏิบัติ 

ทีด่ปีระจ�ำภำคพืน้เอเชยีและแปซฟิิค	ปี	2555	หวัข้อ	กำรปกป้อง

สทิธบิ�ำเหนจ็บ�ำนำญของลูกจ้ำงผ่ำนข้อตกลงทำงประกนัสงัคม	

จำกสมำคมกำรประกันสังคมระหว่ำงประเทศ	(ISSA)	เพื่อให้

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีโอกำสสังเกตกำรณ์	 แลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์	 และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบ�ำนำญแห่งชำติของ

เกำหลีใต้	 สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวโน้มด้ำนกำรให ้

ควำมคุม้ครองทำงสงัคม	กำรด�ำเนนิงำน	กำรเจรญิเตบิโตของระบบ

บ�ำนำญ	 กำรเก็บเงินสมทบ	 สิทธิประโยชน์	 กำรวำงแผนกำร

ให้บริกำรด้ำนบ�ำนำญแก่ผู้เกษียณ	 กำรท�ำข้อตกลงกำรให้ 

ควำมคุม้ครองทำงสงัคม	กำรบรหิำรกำรลงทนุ	และเทคโนโลยี

สำรสนเทศของ	 NPS	 โดยส�ำนักงำนประกันสังคมส่งผู้แทน 

เข้ำร่วมฝึกอบรม	2	รำย

 7. ควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันสังคมระหว่ำง
ไทยและลักเซมเบิร์ก 

	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมเข้ำร่วมประชมุควำมร่วมมอืด้ำน

กำรประกันสังคมระหว่ำงส�ำนักงำนประกันสังคมไทยและ

กระทรวงควำมมั่นคงทำงสังคม	 รำชรัฐลักเซมเบิร์ก	 ครั้งที	่

3/2559	ระหว่ำงวันที่	14	–	15	กรกฏำคม	2559	ณ	รำชรัฐ

ลักเซมเบิร์ก	 โดยมีนำงพรพรรณ	 ศุภนคร	 รองเลขำธิกำร 

เป็นหวัหน้ำคณะ	ในกำรเจรจำกบั	Mr.Claude	Ewen	หัวหน้ำ

แผนกต่ำงประเทศ	กระทรวงประกันสังคมรำชรัฐลักเซมเบิร์ก	

เพือ่ให้ได้ข้อสรปุในกำรจดัท�ำข้อตกลงร่วมกนัด้ำนกำรประกันสงัคม

ระหว่ำงสองประเทศ	 โดยฝ่ำยลักเซมเบิร์กได้เห็นชอบ 

ร่ำงข้อตกลงเดิมโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด	 ๆ	 ฝ่ำย 

ลักเซมเบิร์กยอมรับในร่ำงข้อตกลงในเบื้องต้นและพร้อมที่จะ

เข้ำสู่กระบวนกำรลงนำม

 6. Public Pension Training: National 
Pension Service (NPS) of Korea, 
	 The	National	Pension	Service	of	Korea	 jointly	

hosted the training course on Public Pension in Asia 

Pacific	with	the	OECD/Korea	Policy	Centre.	The	NPS	

is a very successful organization in part of pension 

system.	The	NPS	won	the	Good	Practice	Awards	for	

Asia	 and	 the	 Pacific	 2015	 from	 the	 International	

Social Security Association (ISSA) in the topic of 

“Protecting	 the	pension	 rights	of	workers	 through	

social	 security	 agreement”	 The	 objectives	 of	 the	

training course are to offer an opportunity for 

participants to share experiences in national pension 

system	especially	National	Pension	System	of	Korea,	

to provide knowledge and understanding on trend 

in social security protection, operation and growth 

of	 pension	 system,	 contribution	 and	 benefits, 

planning for support services to the retired, social 

security	 agreement	 including	 NPS	 ICT	 system. 

The	SSO	sent	2	officers	to	attend	this	training	course.

 7. Social Security Cooperation between 
Thailand and Luxembourg 

The	SSO	sent	delegation	headed	by	Mrs.Pornpun	

Suppanakorm, Deputy Secretary-General to attend 

the 3rd meeting of social security cooperation 

between SSO Thailand and Ministry of Social Security, 

Luxembourg	during	14	–	15	July	2016	in	Luxembourg.	

The SSO representatives had a discussion about the 

bilateral agreement between both countries with 

Mr.Claude	 Ewen,	 Head	 of	 the	 International	 

Department,	Ministry	of	Social	Security	Luxembourg.	

The Luxembourg side stated that the draft text agreed 

last	time	is	still	acceptable	without	any	modification	

and they could accept to initial the text and engage 

the	signing	procedure.

91SSO Annual Report 2016



    

	 ผู้แทนส�ำนักงำนประกนัสงัคมแจ้งควำมคบืหน้ำเกีย่วกบั

กำรแก้ไขพระรำชบญัญตัปิระกันสงัคม	ฉบบัที	่4	ซึง่มผีลบงัคบั

ใช้เมื่อวันที่	20	ตุลำคม	2558	สำระส�ำคัญของกำรแก้ไขเพื่อ

ให้ชำวต่ำงชำติมีสิทธิรับเงินบ�ำเหน็จชรำภำพได้เมื่อจะ 

เดนิทำงออกจำกประเทศไทย	โดยมเีงือ่นไขว่ำสถำนะกำรเป็น

ผูป้ระกนัตนจะสิน้สดุลงและส�ำนกังำนประกนัสงัคมจะส่งหนงัสอื

แจ้งรัฐบำลประเทศต้นทำง	 ระบุว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่ประสงค์

จะอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป	ดังนั้น	บุคคลผู้นั้นจะได้รับเงิน

บ�ำเหน็จชรำภำพก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยอย่ำงไร

ก็ตำม	 ส�ำนักงำนประกันสังคมต้องจัดท�ำข้อตกลงด้ำน 

กำรประกันสงัคมกับประเทศปลำยทำงด้วย	ส�ำนกังำนประกนัสงัคม 

เข้ำใจว่ำจะเป็นประโยชน์มำกหำกประเทศไทยและลกัเซมเบร์ิก

ได้จดัท�ำข้อตกลงด้ำนกำรประกันสังคมระหว่ำงกัน	และมีควำมคดิ

ว่ำในกำรปฏิบัติในเรื่องของกำรรวมระยะเวลำกำรประกัน	

ส�ำนักงำนประกันสังคมไทยจะส่งจดหมำยอ้ำงอิงให้ประเทศ

ลักเซมเบิร์ก	 โดยจะระบุระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบของคน

ลกัเซมเบร์ิกท่ีสิน้สดุควำมเป็นผูป้ระกนัตนในประเทศไทยและ

เดินทำงกลับไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก	ดังนั้น	บุคคลดังกล่ำว

จะสำมำรถใช้ระยะเวลำส่งเงินสมทบเพื่อใช้สิทธิในกำรรับ

บ�ำนำญของประเทศลักเซมเบิร์กได้

	 ประกำรแรก	 ฝ่ำยไทยคดิว่ำ	 เป็นประโยชน์ในกำรจดัท�ำ 

ควำมตกลงด้ำนประกนัสงัคม	(Social	Security	Agreement)	

(SSA)	แต่หลงัจำกอภิปรำยระหว่ำงผูแ้ทนทัง้สองฝ่ำย	เข้ำใจว่ำ

ยังไม่สำมำรถจัดท�ำ	 SSA	 ได้ในขณะนี้	 เนื่องจำกกำรปฏิบัติ

อย่ำงเท่ำเทียมและกำรนับรวมระยะเวลำประกันต้องมำก่อน

กำรส่งออกประโยชน์ทดแทน	 ซึ่งเป็นกำรเข้ำใจผิดเก่ียวกับ 

หลักกำรและปฏิบัติตำม	SSA	

	 ผู้แทนฝ่ำยไทยต้องเดินทำงกลับประเทศไทยและให้ผล

สรุปของกำรอภิปรำย	ซึ่งท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ

มมุมองของหลกักำรประสำนงำน	เพือ่ให้เกดิควำมก้ำวหน้ำใน

กำรบรรลุกำรจัดท�ำ	SSA	ในอนำคต

	 The	 Social	 Security	 Office’s	 representatives	 

informed about the recent amendment of Social 

Security	Act.	The	Social	Security	Act	(No.4)	came	into	

force on 20 October 2015 to provide the right to 

receive	 old-age	 lump-sum	 benefits	 for	 foreigners	

when they leave Thailand under the condition that 

the insured status in terminated and submit a 

notification	 that	he/she	does	not	want	 to	 stay	 in	

Thailand	 anymore.	 Then	 he/she	will	 receive	 the	

old-age	lump-sum	benefits	before	leaving	Thailand	

under the prerequisite that the SSO has to arrange 

for Social Security Agreement (SSA) with the host 

country.	The	SSO	understood	that	it	might	be	useful	

to the SSA between Thailand and Luxembourg and 

had an idea that for the implementation of counting 

the Social Security period, the SSO will issue a 

reference letter specifying the contribution periods 

of the Luxembourgish who terminate their insured 

status	and	return	to	Luxembourg.	Then	they	can	use	

the	insured	periods	for	the	purpose	of	pension	rights.	

	 At	first,	the	Thai	side	thought	that	it	would	be	

useful for the SSA but after a discussion between 

both delegations, they understood that it cannot be 

done because of equal treatment and counting the 

Social Security period has to come before export of 

benefits.	It	was	a	misunderstanding	about	the	principle	

and	implementation	of	the	SSA.

 The Thai delegation has to go back to Thailand 

to give feedback of the discussions which allowed 

a better understanding of the coordination principles 

in view to make progress in concluding SSA in the 

future.
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 8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน
วิเทศสัมพันธ์เพื่อรองรับประชำคมอำเซียน 
“พัฒนำทักษะกำรน�ำเสนองำนด้ำนประกันสังคมใน
เวทีระหว่ำงประเทศ” 

	 ส�ำนกังำนประกนัสังคม	ได้ด�ำเนนิกำรจดัฝึกอบรมโครงกำร

พฒันำศกัยภำพบคุลำกรด้ำนวเิทศสมัพนัธ์เพือ่รองรับประชำคม

อำเซียน		ระหว่ำงวันที่	13	–	17	มิถุนำยน	2559	ณ	อำคำร

อเนกประสงค์	ชัน้	4	ส�ำนักงำนประกนัสังคม	โดยมวัีตถปุระสงค์	

ดังนี้

	 	 (1)	 เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพด้ำน

วิเทศสัมพันธ์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนประกันสังคมในกำร 

แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์กบัผูเ้ชีย่วชำญและหน่วยงำน

ต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 (2)	 เพือ่เพิม่จ�ำนวนเจ้ำหน้ำทีด้่ำนวเิทศสมัพนัธ์ทีม่ี

ควำมช�ำนำญและมปีระสทิธิภำพสูงของส�ำนักงำนประกันสงัคม

	 	 (3)	 เพื่อยกระดับงำนวิเทศสัมพันธ์ของส�ำนักงำน

ประกันสังคมก้ำวสู่องค์กรชั้นน�ำต่อไป

	 ผูเ้ข้ำร่วมฝึกอบรม	ประกอบด้วย	เจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำน

ส่วนกลำงในสังกัดที่มีหน้ำที่น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนด้ำน 

ประกนัสงัคมในเวทกีำรประชุมระหว่ำงประเทศ	รวมท้ังส้ิน	20	คน	

กำรฝึกอบรมคร้ังน้ี	 ที่ปรึกษำด้ำนประสิทธิภำพส�ำนักงำน 

ประกันสังคมได้ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวในพิธีเปิด-ปิด 

และมอบประกำศนียบัตรแก่ผู ้ผ่ำนกำรฝึกอบรม	 โดยม ี

Mr.	 Benjamin	 Stephen	 James	Wood	 และบุคลำกร 

ของโรงเรียนภำษำโกลบอล	เอ็ดยูเคชั่น	เป็นวิทยำกรฝึกอบรม

 9. โครงกำรประชมุวชิำกำรด้ำนกำรพฒันำกำร
ให้บริกำรของส�ำนักงำนประกันสังคมในบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้ด�ำเนนิกำรจดัโครงกำรประชมุ

วชิำกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรให้บรกิำรของส�ำนกังำนประกนัสงัคม

ในบรบิทกำรเปลีย่นแปลงเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน	จ�ำนวน	4	รุน่	

ณ	 โรงแรม	 เดอะ	 เบอร์เคลีย์	 ประตูน�้ำ	 กรุงเทพฯ	 โดยมี

วัตถุประสงค์	ดังนี้

 8. Foreign Relations Potential Develop-
ment project for SSO personnel in response 
to the AEC: Development of Presentation 
Skill for the International Platform 
 The SSO held the training course on Foreign 

Relations Potential Development project in response 

to	the	AEC	during	13	–	17	June	2016	on	4th Floor, 

Multipurpose	 Building	 Social	 Security	 Office.	 The	

objectives of the training are as follows;

  (1) To enhance skills and potential on foreign 

relation affairs of the SSO personnel  for knowledge 

and experiences sharing with experts and international 

agencies 

  (2) To increase number of effective and 

efficient	foreign	relations	personnel	

  (3) To raise a level of foreign relation 

operation as leading organization in future

 The participants consisted of 20 SSO personnel 

in central divisions whose responsibility concerned 

with presentation on social security in the international 

conference.	 Adviser	 on	 Efficiency,	 Social	 Security	

Office	 presided	 over	 the	 opening	 ceremony, 

the	closing	ceremony	and	gave	certificate	of	attendance	

to	 the	 trainees.	Those	who	provided	 lectures	are 

Mr.	Benjamin	Stephen	James	Wood	and	personnel	

from	Global	Education	School.

 9. Technical Meeting on Services 
Development of the SSO in the context of 
changing to ASEAN Community
 The SSO arranged 4 classes of Technical Meetings 

on Service Development of the SSO in the 

context of changing to ASEAN Community for 188 

participants	 at	 the	 Berkeley	 Pratunam	 Hotel. 

The technical meetings have an aim to;
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	 	 1)	 เพือ่ให้ผู้เข้ำร่วมประชมุได้น�ำควำมรู้ไปพัฒนำกำร

ให้บรกิำรด้ำนประกนัสงัคมเพือ่รองรับกำรก้ำวเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียน

	 	 2)	 เพ่ือให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุตระหนกัถงึควำมส�ำคญั	

และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน

และผลกระทบต่อระบบประกันสังคม

	 	 3)	 เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม 

ในกำรหำแนวทำงหรือกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม	โดยมคีวำมสอดคล้อง

กับกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนประกันสังคมตำมแผน

ยทุธศำสตร์อำเซยีน	เพือ่น�ำข้อมลูทีไ่ด้รบัจำกกำรประชมุไปใช้

ในกำรก�ำหนดโครงกำร/กจิกรรมให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์

อำเซียน

	 ผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม	ประกอบด้วย	เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัหวัหน้ำงำน

ของส�ำนักงำนประกันสังคมจำกส่วนกลำง	 กรุงเทพมหำนคร

พื้นที่	 ส่วนภูมิภำค	 เขตเศรษฐกิจพิเศษติดชำยแดน	 และ 

ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนงำน	จ�ำนวน	4	รุน่	รวมทัง้สิน้	188	คน	

โดยมีนำยสุรวัฒน์	ชมพูพงษ์	เป็นวิทยำกรบรรยำย

  (1) Provide knowledge on service development 

of the SSO in response to moving towards ASEAN

  (2) Make participants realize on the importance 

of the ASEAN Community and the impact to the 

Social Security System

  (3) Brainstorm participants to seek for 

guidelines and activities in compliance with to SSO 

operation	 according	 to	 ASEAN	 Strategic	 Plan. 

The opinion and recommendation gained from the 

meeting	will	 be	 used	 to	 define	 project/activities	

according to ASEAN Strategic Plan

 The participants included chief level personnel 

from central divisions, Bangkok Area Social Security 

Offices,	 Social	 Security	 Offices	 in	 Regional 

Administration and special economic zone and Industrial 

Rehabilitation	Centers.	Mr.	Surawat	Chomphupong	

was	the	guest	speaker.
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ภาพกิจกรรม
ACTIVITIES



	 ส�ำนกังำนประกันสงัคมได้ร่วมลงนำมบนัทึกข้อตกลงกบั

บริษทั	เคำน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ำกดั	เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรให้บรกิำร

รับช�ำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เมื่อวันที่	11	มกรำคม	

2559	ณ	อำคำรอ�ำนวยกำร	ส�ำนักงำนประกันสังคม	โดยเริ่ม

ให้บริกำรตั้งแต่วันที่	11	มกรำคม	2559	เป็นต้นไป	

	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ	 (กอช.)	 ว่ำด้วย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรให้ผูป้ระกนัตน	มำตรำ	40	กรณบี�ำนำญ

ชรำภำพ	 แสดงควำมจ�ำนงโอนเป็นสมำชิกกองทุนกำรออม 

แห่งชำติ	เมื่อวันที่	9	กุมภำพันธ์	2559	ณ	อำคำรอ�ำนวยกำร	

ส�ำนักงำนประกันสังคม

	 The	Social	Security	Office	signed	an	agreement	

with the National Savings Fund on criteria and 

method to transfer the old age pension case of insured 

persons Article 40 from the Social Security Fund to 

the National Saving Fund on 9 February 2016 at 

Administrative	Building,	Social	Security	Office.

	 The	Social	Security	Office	signed	an	agreement	

with Counter Service Company Limited to increase 

channels for contribution collection of the Workmen’s 

Compensation	 Fund	 on	 11	 January	 2016	 at 

Administrative	 Building,	 Social	 Security	 Offices. 

The payment services has been provided since 

11	January	2016.
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	 ส�ำนักงำนประกันสังคมร่วมกับคณะแพทยศำสตร ์

วชริพยำบำล	เปิดศูนย์ศลัยกรรมประสำทผ่ำตดัโรคหลอดเลอืด

สมองโป่งพองเพือ่ผู้ประกนัตน	เพือ่เพิม่โอกำสกำรเข้ำรบับรกิำร

ทำงกำรแพทย์ของผู้ประกันตนในกำรผ่ำตัดโรคหลอดเลือด

สมองโป่งพองที่ศูนย์ศัลยกรรมประสำทเพิ่มมำกขึ้น	 โดยม ี

พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	เป็น

ประธำนในพิธีเปิด	 เมื่อวันที่	 1	 เมษำยน	 2559	ณ	 อำคำร

เพชรรัตน์	วชิรพยำบำล	

	 ส�ำนกังำนประกนัสงัคม	กระทรวงแรงงำน	จดัประชมุเชงิ

ปฏิบตักิำร	“ก้ำวสูอ่งค์กรประกนัสงัคมช้ันน�ำในภมิูภำคอำเซียน”	

เพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลงอนัส่งผลกระทบต่อระบบประกนัสงัคม	

ทั้งด้ำนกำรบริกำร	 กำรคุ้มครอง	 รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร 

ผู ้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยผู ้บริหำรของส�ำนักงำน 

ประกันสังคมทั่วประเทศ	 ประมำณ	 350	 คน	 โดยม ี

พลเอก	 ศิริชัย	 ดิษฐกุล	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนให้

เกียรติปำฐกถำพิเศษ	ในหัวข้อ	“กระทรวงแรงงำนกับภำรกิจ

ในประชำคมอำเซยีน”	เมือ่วนัที	่21	เมษำยน	2559	ณ	โรงแรม

ริชมอนด์	นนทบุรี

	 The	Social	Security	Offices,	in	collaboration	with	

Faculty	 of	Medicine	 Vajira	 Hospital	 opened	 the 

Neurosurgery and Cerebral Aneurysm Center at Vajira 

Hospital	 to	 increase	 opportunity	 of	 the	 insured 

persons who suffered from ruptured cerebral aneurysm 

to	receive	surgery	from	the	Center.	General	Sirichai	

Dittakul, Minister of Labour presided over the 

Opening Ceremony on 1 April, 2016 at Petcharat 

Building,	Vajira	Hospital.	

	 The	Social	Security	Office,	Ministry	of	Labour	

held	the	Workshop	on	“To	become	leading	Social	

Security	Organization	in	ASEAN	Region”	in	response	

to the impact of change to the Social Security System 

consisting of services, coverage and personnel 

development	on	21	April	2016	at	Richmond	Hotel,	

Nonthaburi.	 The	 participants	 include	 350	 social 

security	 administrators	 throughout	 the	 country.	

General Sirichai Dittakul, Minister of Labour gave an 

honor	to	deliver	the	keynote	address	on	“Duties	and	

Responsibilities of Ministry of Labour concerning 

ASEAN	Community”	in	this	event.
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	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัด	 “โครงกำรประชุมรับฟัง

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติ 

ประกันสังคม	 พ.ศ.	 2533”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะจำกผูเ้กีย่วข้องหรือผูมี้ส่วนได้เสีย 

ต่อกำรแก้ไข	พ.ร.บ.ประกันสังคม	ประกอบด้วย	ตัวแทนจำก

หน่วยงำนรัฐบำล	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	 ลูกจ้ำง	 นำยจ้ำง 

ผูป้ระกันตน	และตวัแทนสถำนพยำบำล	เมือ่วนัที	่22	กรกฎำคม	

2559	ณ	อำคำรอิมแพ็ค	เมืองทองธำนี	จังหวัดนนทบุรี

	 ส�ำนกังำนประกันสงัคมเดนิทำงลงพืน้ท่ีเยีย่มผู้ประกนัตน

ที่ทุพพลภำพ	ตำมโครงกำร	“ประกันสังคมมอบสุข”	 เพื่อมุ่ง

ดแูลคณุภำพชวีติของผูท้พุพลภำพ	ช่วยให้ผูท้พุพลภำพมกี�ำลงัใจ	

และไม่รู ้สึกว่ำตนเป็นภำระของสังคม	 โดยยึดหลักควำม 

มีเมตตำ	มุ่งมั่นท�ำประโยชน์เพื่อประชำชน	ตำมรอยพระบำท

สมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุเดช	เมือ่วนัที	่16	ธนัวำคม	

2559	ณ	จังหวัดล�ำพูน	

	 The	SSO’s	executives	and	officers	visited	disabled	

insured persons at home under the project 

“Happiness	 from	 SSO”	 in	 Lumphun	 Province	 on 

16 December 2016 to express concerns and boost 

morale to the disabled insured persons for their 

quality	 of	 life	 following	 gracious	 kindness	 of	 His	

Majesty	the	Late	King	Bhumibol	Adulyadej.

	 The	 Social	 Security	 Office	 arranged	 the 

Brainstorming seminar on the amendment of the 

Social	Security	Act	B.E.2533	with	an	aim	to	brainstorm	

and receive opinions from the concerned agencies 

and stakeholders about the amendment comprising 

representatives from government agencies, the Social 

Security	Office,	employers,	employees,	the	insured	

persons and health care providers representative on 

22	 July,	 2016	 at	 the	 Impact	Muang	 Thong	 Thani,	

Nonthaburi	Province.
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	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในนำม

ของกระทรวงแรงงำน	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร

แจกยำดม	 ยำหม่อง	 ผ้ำเย็น	 และอื่น	 ๆ	 ที่มีควำมจ�ำเป็นแก่

ประชำชน	ผูป้ระกนัตน	และบคุคลอืน่	ๆ 	ทีเ่ดนิทำงมำร่วมถวำย

ควำมอำลยัพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยำมมินทรำธิรำช	

บรมนำถบพิตร	 เพื่อร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

เมื่อวันที่	19	ตุลำคม	2559	ณ	บริเวณท้องสนำมหลวง

	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	จัดกิจกรรมส่งแรงงำนกลับบ้ำน

ช่วงวนัหยดุยำวปีใหม่	พร้อมประชำสมัพนัธ์		แนะน�ำผูป้ระกนัตน

ให้พกบัตรรับรองสิทธิ	 หำกเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ำรักษำใน 

โรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	 และ 

มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตน	เมื่อวันที่	29	ธันวำคม	2559	

ณ	สถำนขีนส่งหมอชติ	สถำนีขนส่งกรุงเทพมหำนคร	(สำยใต้ใหม่)	

และสถำนีขนส่งหัวล�ำโพง	กรุงเทพมหำนคร

	 The	SSO	arranged	the	activities	“Sending	workers	

to	their	hometown”	on	the	occasion	of	the	New	Year’s	

Festival long holidays on 29 December 2016 

at Bangkok Northern Bus Terminal (Mochit), Bangkok 

Southern	Bus	Terminal	(Sai	Tai	Mai)	and	Hua	Lumphong	

Railway	 Station.	 The	 SSO	 and	 officers	 gave 

souvenirs and disseminated public relations 

information about medical card and suggested the 

insured persons that in case of emergency, they can 

go	to	the	nearest	hospital	free	of	change.

	 The	Social	Security	Office	attended	the	activities	

on behalf of Ministry of Labour’s Mobile Unit to 

facilitate members of the public who travelled to 

pay	their	 respects	 to	His	Majesty	PharBat	Somdet	

Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej 

Mahitalathibet Ramathibodi Chakkrinaruebodin 

Sayamminthrathirat Borommanatthabophit on 

19	October	2016	at	Sanam	Luang.	The	SSO	provided	

cold inhalant, balm, refreshing towel and other 

necessary things for mourners, insured persons and 

general	public.
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รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการ
Lists of Administrators and Committees



นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

Mr. Suradej Waleeittikul

Secretary-General
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นางพรพรรณ ศุภนคร
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  

Mrs. Pornpun  Suppanakorn

Adviser on Efficiency

นางลักขณา  บุญสนอง
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

Mrs. Lukkana Boonsanong

Deputy Secretary–General

ว่าง
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

(empty)

Deputy Secretary–General

ว่าง
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

(empty)

Deputy Secretary–General
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ผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล

	 1.	 ปลัดกระทรวงแรงงำน	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง	 กรรมกำร

	 3.	 ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข	 กรรมกำร

	 4.	 ผู้แทนส�ำนักงบประมำณ	 กรรมกำร

	 5.	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรรมกำร
	 	 	 และเลขำนุกำร

ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง

	 6.	 นำยพจน์		อร่ำมวัฒนำนนท์	 กรรมกำร
	 7.	 นำยวำชิต		รัตนเพียร	 กรรมกำร
	 8.	 นำยสมพงศ์		นครศรี	 กรรมกำร
	 9.	 นำยสุวรรณ		สุขประเสริฐ	 กรรมกำร
	10.	 นำยสุวิทย์		ศรีเพียร	 กรรมกำร

ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง

	11.	 นำยทวี		ดียิ่ง	 กรรมกำร
	12.	 นำยธีระวิทย์		วงศ์เพชร	 กรรมกำร
	13.	 นำยมำนิตย์		พรหมกำรีย์กุล	 กรรมกำร
	14.	 นำยวันชัย		ผุดวำรี	 กรรมกำร
	15.	 นำงสำวอรุณี		ศรีโต	 กรรมกำร

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

16.	 นำยปั้น		วรรณพินิจ
	 	 ที่ปรึกษำระบบงำนประกันสังคม
17.	 นำยอ�ำพล		สิงหโกวินท์
	 	 ที่ปรึกษำทำงกำรแรงงำน
18.	 พลโท	กฤษฎำ		ดวงอุไร
	 	 ที่ปรึกษำทำงกำรแพทย์
19.	 นำยถำวร		พำนิชพันธ์
	 	 ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
20.	 พลเอก	อภิชำต		แสงรุ่งเรือง
	 	 ที่ปรึกษำทำงเศรษฐศำสตร์

Government Representatives

	 1.	 Permanent	Secretary	of	the	 Chairman
  Ministry of Labour
	 2.	 Representative	of	the	 Member
  Ministry of Finance
	 3.	 Representative	of	the	 Member
	 	 Ministry	of	Public	Health
	 4.	 Representative	of	the	 Member
  Bureau of the Budget
	 5.	 Secretary-General	of	the	 Member
	 	 Social	Security	Office	 and	Secretary

Employer’s Representatives

	 6.	 Mr.	Poj		Aramwattananaot	 Member
	 7.	 Mr.	Wachit		Rattanapian	 Member
	 8.	 Mr.	Sompong		Nakornsri	 Member
	 9.	 Mr.	Suwan		Sukaprasirt	 Member
10.	 Mr.	Suvit		Sripian	 Member

Employee’s Representatives

11.	 Mr.	Tavee		Deeying	 Member
12.	 Mr.	Theeravit		Wongpet	 Member
13.	 Mr.	Manit		Promkareekul	 Member
14.	 Mr.	Vanchai		Phudvaree	 Member
15.	 Miss	Arunee		Srito	 Member

Advisors

16.	 Mr.	Pan		Warnnapinij
  Social Security System Adviser
17.	 Mr.	Ampol		Singhakowin
  Labour Adviser
18.	 Lt.Gen.	Krisada		Duangurai
  Medical Adviser
19.	 Mr.	Thaworn		Phanichaphan
  Legal Adviser
20.	 Gen.	Apichart		Sangrungrueng
  Economics Adviser

SOCIAL SECURITY COMMITTEE
(13th COMMITTEE)

คณะกรรมการประกันสังคม

(ชุดที่	13)
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	 1.	 นำยชำตรี		บำนชื่น	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยพรเทพ		ศิริวนำรังสรรค์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยอ�ำนวย		กำจีนะ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสุพรรณ		ศรีธรรมมำ	 กรรมกำร

	 5.	 พลโท	ไตรโรจน์	ครุธเวโช	 กรรมกำร

	 6.	 ผศ.วีระศักดิ์	จรัสชัยศรี	 กรรมกำร

	 7.	 พลตรี	จัดพล		วุฑฒกนก	 กรรมกำร

	 8.	 ศ.	พรชัย		สิทธิศรัณย์กุล	 กรรมกำร

	 9.	 รศ.	จุฑำไล		ตัณฑเทิดธรรม	 กรรมกำร

	10.	 นำยอดุลย์		บัณฑุกุล	 กรรมกำร

11.	 นำยชำญวิทย์		ทระเทพ	 กรรมกำร

12.	 นำยทรงยศ		ชัยชนะ	 กรรมกำร

13.	 ศ.	สุนันทำ		พลปัถพี	 กรรมกำร

14.	 ศ.	สำรเนตร์		ไวคกุล	 กรรมกำร

15.	 รศ.ศุภชัย		รัตนมณีฉัตร	 กรรมกำร

	16.	 ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรรมกำร

	 	 	 และเลขำนุกำร

	 1.	 Mr.	Chatri		Banchuin	 Chairman

	 2.	 Mr.	Porntep	Siriwanarangsun	 Member

	 3.	 Mr.	Amnuay	Gajeena	 Member

	 4.	 Mr.	Suphan		Srithamma	 Member

	 5.	 Lt.Gen.	Triroj	Krutvecho	 Member

	 6.	 Asst.Prof	Werasak	Charaschaisri	 Member

	 7.	 Maj.Gen.	Judpon		Vudtakanok	 Member

	 8.	 Prof.	Pornchai		Sithisarankul	 Member

	 9.	 Assoc.Prof.	Jutalai	Tanterdtham	 Member

	10.	 Mr.	Adul	Bandhukul	 Member

	11.	 Mr.	Chanvit	Tharathep	 Member

	12.	 Mr.	Songyot	Chaichana	 Member

	13.	 Prof.		Sunanta	Polpathapee	 Member

	14.	 Prof.	Saranatra	Waikakul	 Member

	15.	 Assoc.Prof.	Supachai	Ratanamaneechat	 Member

16.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary

คณะกรรมการการแพทย์

กองทุนประกันสังคม

SOCIAL SECURITY MEDICAL
COMMITTEE
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	 1.	 นำยอำทิตย์	อิสโม	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำงพฤฒิพร	เนติโพธิ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยสมปอง		ธนไพศำลกิจ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสิทธิชัย	พุทธิประเสริฐ	 กรรมกำร

	 5.	 นำยสุภัท		กุขุน	 กรรมกำร

	 6.	 นำงดุษฎี	อัมรำนุรักษ์	 กรรมกำร

	 7.	 นำยประภำส		ชัยวัฒนำยน	 กรรมกำร

	 8.	 นำยมำนะ		คุ้มกระโทก	 กรรมกำร

	 9.	 นำยทวี		เตชะธีรำวัฒน์	 กรรมกำร

	10.	 นำยสมัยศักดิ์		เจียรธนะกำนนท์	 กรรมกำร

	11.	 นำยปัณณพงศ์		อิทธิ์อรรถนนท์	 กรรมกำร

	12.	 นำยอนุชิต		แก้วต้น	 กรรมกำร

	13.	 ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรรมกำร

	 	 	 และเลขำนุกำร

	 1.	 Mr.	Arthit	Issamo	 Chairman

	 2.	 Mrs.	Prittiporn		Natipodhi	 Member

	 3.	 Mr.	Sompong		Thanapaisarnkit	 Member

	 4.	 Mr.	Sittichal	Puttiprasert Member

	 5.	 Mr.	Supat		Gukun	 Member

	 6.	 Mrs.	Dussadee		Aumaranurak	 Member

	 7.	 Mr.	Prapas		Chaiwatanayon	 Member

	 8.	 Mr.	Mana		Kumkrathok	 Member

	 9.	 Mr.	Thavee		Techateeravat	 Member

	10.	 Mr.	Samaisak		Jeithanakanond	 Member

	11.	 Mr.	Pannapong		Ithatthanont	 Member

	12.	 Mr.	Anuchit	Kaewton	 Member

	13.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary

คณะกรรมการอุทธรณ์

กองทุนประกันสังคม

SOCIAL SECURITY APPEAL
COMMITTEE
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คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

(ชุดที่	9)

	 1.	 เลขำธิกำร	 ประธำนกรรมกำร

	 	 ส�ำนักงำนประกันสังคม

	 2.	 นำยศรีประสิทธิ์		บุญวิสุทธิ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยสมบูรณ์		ม่วงกล�่ำ	 กรรมกำร

	 4.	 นำงสำวโสภำวดี		เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร

	 5.	 นำยดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย	 กรรมกำร

	 6.	 นำงผจงสิน		วรรณโกวิท	 กรรมกำร

	 7.	 นำงปริศนำ		ประหำรข้ำศึก	 กรรมกำร

	 8.	 นำยอรรถกำร		ตฤษณำรังสี	 กรรมกำร

	 9.	 นำยปิยะชำติ		ชุณหเวชสกุล	 กรรมกำร

	10.	 นำงสุวรรณี		สิริเวชชะพันธ์	 กรรมกำร

	11.	 นำยวำรินทร์		ศรีแจ่ม	 กรรมกำร

	12.	 นำยบรรจง		บุญรัตน์	 กรรมกำร

	13.	 นำยพงษทร		คงลือชำ	 กรรมกำร

	14.	 ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรรมกำร

	 	 	 และเลขำนุกำร

WORKMEN’S COMPENSATION FUND 
COMMITTEE (9th COMMITTEE)

	 1.	 Secretary-General	of	the	 Chairman

	 	 Social	Security	Office

	 2.	 Mr.	Sriprasit		Boonvisut	 Member

	 3.	 Mr.	Somboon		Muangklam	 Member

	 4.	 Ms.	Sopawadee		Lertmanaschai	 Member

	 5.	 Mr.	Dusit		Khamasakchai	 Member

	 6.	 Mrs.	Pajongsin		Varnakovida	 Member

	 7.	 Mrs.	Prisana		Praharnkhasuk	 Member

	 8.	 Mr.	Attakarn		Trisanarungse	 Member

	 9.	 Mr.	Piyachart		Choonhavejsakul	 Member

	10.	 Mrs.	Suwannee		Sirivejchapun	 Member

	11.	 Mr.	Warin		Srijaem	 Member

	12.	 Mr.	Banjong		Boonrat	 Member

	13.	 Mr.	Pongsathorn		Kongluecha	 Member

	14.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary
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คณะกรรมการการแพทย์

กองทุนเงินทดแทน

	 1.	 นำยวันชำติ		ศุภจัตุรัส	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 ศ.	ภำนุพันธ์		ทรงเจริญ	 กรรมกำร

	 3.	 รศ.	โยธิน	เบญจวัง	 กรรมกำร

	 4.	 พล.ต.ต.สุรพล		เกษประยูร	 กรรมกำร

	 5.	 นำงวิลำวัณย์	จึงประเสริฐ	 กรรมกำร

	 6.	 นำยสุวัช		เซียศิริวัฒนำ	 กรรมกำร

	 7.	 นำงสำวมิ่งขวัญ		วิชัยดิษฐ	 กรรมกำร

	 8.	 นำยเจษฎำ		โชคด�ำรงสุข	 กรรมกำร

	 9.	 รศ.	อรุณวงศ์		เทพชำตรี	 กรรมกำร

	10.	 พลโท	นพดล		เพ็ญกิตติ	 กรรมกำร

	11.	 ศ.คลินิกพรชัย	มูลพฤกษ์	 กรรมกำร

	12.	 ศ.ประสิทธิ์			วัฒนำภำ	 กรรมกำร

	13.	 พล.ร.ท.สุชีพ		ช้ำงเสวก	 กรรมกำร

	14.	 นำงสุคนธำ		ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยำ	 กรรมกำร

 

15.	 ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรรมกำร

	 	 	 และเลขำนุกำร

WORKMEN’S COMPENSATION
MEDICAL COMMITTEE

	 1.	 Mr.	Wanchat	Supachaturat	 Chairman

	 2.	 Prof.	Panupan		songcharoen	 Member

	 3.	 Assoc.Prof.	Yothin	Benjawung	 Member

	 4.	 Pol.Maj.Gen.Suraphol		Kesprayura	 Member

	 5.	 Mrs.	Wilawan		Juengprasert	 Member

	 6.	 Mr.	Suvaj		Siasiriwattana	 Member

	 7.	 Ms.	Mingkwan		Wichaidit	 Member

	 8.	 Mr.	Jedsada		Chokdamrongsuk	 Member

	 9.	 Asso.Prof.	Arunwong		Thepchatri	 Member

	10.	 Lt.Gen.	Nopadol		Penkitti	 Member

	11.	 Clin.Prof.	Pornchai		Mulpruek	 Member

	12.	 Prof.	Prasit		Watanapa	 Member

	13.	 VAdm.	Sucheep		Changsawek	 Member

	14.	 Mrs.	Sukhontha		Pattamasingh	 Member

  na ayothaya

	15.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary

สถานที่ติดต่อ
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สถานที่ติดต่อ
Contact Address



หน่วยงาน

Place

โทรศัพท์

Telephone

โทรสาร

Fax
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ส�านักงานใหญ่ / Headquarter

88/28	หมู่	4	ถนนติวำนนท์	ต�ำบลตลำดขวัญ	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	ประเทศไทย	11000	
สอบถำมข้อมูล 1506
เว็บไซต	์www.sso.go.th
อีเมล	์info@sso.go.th
88/28 Moo 4 Tiwanon Road, Taladkwan, 
Muang	District,	Nonthaburi,	11000	THAILAND
Hotline : 1506
Website :	www.sso.go.th
E-mail :	info@sso.go.th

0 2956 2345

กรุงเทพมหานคร / Bangkok

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	1
(ดุสิต	ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	สัมพันธวงศ์	พระนคร)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	1
(Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong, Pranakon)

0 2622 2500-17 0 2622 2526

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	2
(จตุจักร	ดอนเมือง	บำงซื่อ	บำงเขน	หลักสี่)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	2
(Chatuchack, Donmuang, Bangsue, Bangkhen, Laksi)

0 2954 2577 0 2954 4869

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	3
(ดินแดง	พญำไท	รำชเทวี	ห้วยขวำง)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	3
(Dindaeng,	Phaya	Thai,	Ratchathewi,	Huai	Khwang)

0 2245 1220,
0 2248 4867

0 2245 3907

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	4
(บำงรัก	ปทุมวัน	ยำนนำวำ	สำธร	บำงคอแหลม)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	4
(Bang	Rak,	Pathum	Wan,	Yan	Nawa,	Sathon,	Bang	Kho	Laem)

0 2634 0180–95 0 2634 0196–7

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	5
(คลองสำน	ธนบุรี	บำงกอกน้อย	บำงกอกใหญ่	บำงพลัด)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	5
(Khlong	San,	Thon	Buri,	Bangkok	Noi,	Bangkok	Yai,	Bang	Phlat)

0 2476 9016,
0 2476 8787

0 2476 8871
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ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	6
(ตลิ่งชัน	ทวีวัฒนำ	บำงแค	ภำษีเจริญ	หนองแขม)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	6
(Taling	Chan,	Thawi	Watthana,	Bang	Khae,	Phasi	Charoen,	
Nong	Khaem)

0 2455 8989 0 2455 4898 

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	7
(ทุ่งครุ	บำงขุนเทียน	บำงบอน	รำษฎร์บูรณะ)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	7
(Thung	Khru,	Bang	Khun	Thian,	Bang	Bon,	Rat	Burana,	
Jom	Tong)

0 2415 0995 0 2415 8488

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	8
(บำงนำ	ประเวศ	พระโขนง	วัฒนำ	สวนหลวง)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	8
(Bang	Na,	Prawet,	Phra	Khanong,	Watthana,	Suan	Luang)

0 2743 3690 0 2743 3817

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	9
(คันนำยำว	บำงกะปิ	ลำดพร้ำว	วังทองหลำง	บึงกุ่ม)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	9
(Khan	Na	Yao,	Bang	Kapi,	Lat	Phrao,	Wang	Thonglang,	
Bueng	Kum)

0 2379 4111–20 0 2379 2836

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	10
(คลองสำมวำ	มีนบุรี	ลำดกระบัง	สะพำนสูง	หนองจอก	สำยไหม)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	10
(Khlong	Sam	Wa,	Min	Buri,	Lat	Krabang,	Saphan	Sung,	
Nong Chok, Sai Mai)

0 2517 9222 0 2517 9035

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	11
(เขตยำนนำวำ,	เขตสำทร,	เขตบำงคอแหลม)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	11
(Yan Nawa, Sathon, Bangkho Laem)

0 2294 5958 0 294 5504

ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่	12
(เขตวัฒนำ,	เขตคลองเตย)
Bangkok	Area	Social	Security	Office	12
(Watthana,	Khlong	Toei)

0 2311 5935-9, 
0 211 1106,
0 2311 6740

0 2311 6529-30, 
0 2311 6741
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ปริมณฑล / Provinces Around Bangkok

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม	

Nakhon	Phathom	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม	(สำขำสำมพรำน)

Nakhon	Phathom	Provincial	Social	Security	Office

(Sampran Branch)

0 3429 0731–4

0 3432 7150-3, 

0 3432 7454

0 3425 0860,

0 3432 7454

0 3432 7457

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี	(สำขำบำงบัวทอง)

Nonthaburi	Provincial	Social	Security	Office	

(Bang Bua Thong Branch)

0 2591 0140, 

0 2550 5104-7

0 2926 7510-1

0 2580 3013

0 2926 7500

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี

Pathum	Thani	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี	(สำขำคลองหลวง)

Pathum	Thani	Provincial	Social	Security	Office

(Khlong	Luang	Branch)

0 2567 0360-6

0 2529 2467-79

0 2567 0367, 

0 529 2002-3

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร

Samut	Prakan	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร	(สำขำพระประแดง)

Samut	Prakan	Provincial	Social	Security	Office	

(Phra Pradaeng Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร	(สำขำบำงเสำธง)

Samut	Prakan	Provincial	Social	Security	Office	

(Bang Sao Tong Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร	(สำขำบำงพลี)

Samut	Prakan	Provincial	Social	Security	Office	

(Bang Phli Branch)

0 2755 6249-57

0 2425 8317-8

0 2706 7769–76

0 2175 2430-7

0 2394 4478

0 2425 8276

0 2706 7779

0 2175 3443
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ภาคกลาง / Central Region

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

Phra	Nakhonsi	Ayuthaya	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	(สำขำอุทัย)

Phra Nakhonsi Ayuthaya Provincial

Social	Security	Office	(Uthai	Branch)

0 3533 6252 

0 3580 0813-5

0 3533 6251 

0 3580 0816

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง

Ang	Thong	Provincial	Social	Security	Office

0 3562 6337, 

0 3561 2199

0 3561 1340

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

Lop	Buri	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี	(สำขำชัยบำดำล)

Lop	Buri	Provincial	Social	Security	Office	

(Chai Badan Branch)

0 3642 1670, 

0 3642 1925

0 3646 2117

0 3641 3499, 

0 3646 2118

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

Sing	Buri	Provincial	Social	Security	Office

0 3650 7204-6 0 3650 7205

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยนำท

Chai	Nat	Provincial	Social	Security	Office

0 5641 4649, 

0 5641 2381

ต่อ	23

 0 5641 2381

ต่อ	22

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

Saraburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี	(สำขำหนองแค)

Saraburi	Provincial	Social	Security	Office	

(Nong	Khae	Branch)

0 3622 3066, 

0 3621 2165

0 3637 2009–10, 

0 3632 5036

0 3622 3065

0 3637 2009-10

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

Chon	Buri	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี	(สำขำศรีรำชำ)

Chon	Buri	Provincial	Social	Security	Office	

(Sriracha Branch)

0 3878 4420-4, 

0 3819 8670-4

0 3826 1332, 

0 3878 4260

0 3849 5274
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง
Rayong	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง	(สำขำปลวกแดง)
Rayong	Provincial	Social	Security	Office	
(Pluakedaeng Branch)

0 3880 7587-90, 
0 3861 0170-3
0 3802 5922-4

0 3861 6087

0 3802 5921

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี	(สำขำเขำสอยดำว)
Chanthaburi	Provincial	Social	Security	Office	
(Khao	Soi	Dao	Branch)

0 3930 1302-3

0 3942 1698

0 3932 5985 

0 3942 1698

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรำด
Trat	Provincial	Social	Security	Office

0 3951 1911, 
0 3951 1082

0 3952 0589
0	3951	1911	ต่อ	130

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
Chachoengsao	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ	(สำขำบำงประกง)
Chachoengsao	Provincial	Social	Security	Office	
(Bang Pakong Branch)
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ	(สำขำพนมสำรคำม)
Chachoengsao	Provincial	Social	Security	Office
(Phanom Sarakham Branch)

0 3898 1425-6, 

0 3857 8718-22

0 3883 7132

0 3898 1429, 
0 3882 3320
0 3857 8707

0 3883 7133

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี
Prachin	Buri	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปรำจีนบุรี	(สำขำศรีมหำโพธิ์)
Prachin	Buri	Provincial	Social	Security	Office
(Srimahapho Branch)

0 3745 4160
ต่อ	101	-	106
0 3762 5211-4
0 3762 5218

0 3745 4029

0 3762 9649
0	3762	5218	ต่อ	119

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก
Nakhon	Nayok	Provincial	Social	Security	Office

0 3731 3097 0 3731 3098

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
Sa	Kaeo	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว	(สำขำอรัญประเทศ)
Sa	Kaeo	Provincial	Social	Security	Office	
(Aranyaprathet Branch)

0 3742 5070–1

0 3723 3116
0 3723 3113

0 3742 5070

0 3723 3116
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี

Ratchaburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี	(สำขำบ้ำนโป่ง)

Ratchaburi	Provincial	Social	Security	Office	

(Banpong Branch)

0 3233 2317-8, 

0 3232 1985

0 3222 3069–70

0 3231 9854, 

0 3233 2280

0 3222 3071

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี

Kanchanaburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี	(สำขำท่ำมะกำ)

Kanchanaburi	Provincial	Social	Security	Office

(Tha Maka Branch)

0 3456 4307-8, 

0 3462 3408-9

0 3456 2267-9

0 3456 4322

0 3456 2266

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

Suphanburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี	(สำขำสำมชุก)

Suphanburi	Provincial	Social	Security	Office

(Samchuk Branch)

0 3553 5389–91, 

0 3553 5428

0 3557 1251-2

0 3553 5389–91

0 3557 1253

ต่อ	333

0 3557 1253

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครำม

Samut	Songkhram	Provincial	Social	Security	Office

0 3471 5541, 

0 3471 6181

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี	(สำขำชะอ�ำ)

Phetchaburi	Provincial	Social	Security	Office

(Cha-am Branch)

0 3242 7195, 

0 3242 6509

0 3247 2770-2

0 3241 3034

ต่อ	105,	

0 3247 2769

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuap	Khiri	Khan	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(สำขำหัวหิน)

Prachuap	Khiri	Khan	Provincial	Social	Security	Office

(Hua	Hin	Branch)

0 3261 1973 

0 3252 2301-2 

0 3260 1992

ต่อ	106

0 3252 2081



หน่วยงาน

Place

โทรศัพท์

Telephone

โทรสาร

Fax

สปส. รายงานประจ�าปี 2559  116

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Region

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ

Nakhon	Ratchasima	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ	(สำขำปำกช่อง)

Nakhon	Ratchasima	Provincial	Social	Security	Office

(Pak Chong Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ	(สำขำโนนสูง)

Nakhon	Ratchasima	Provincial	Social	Security	Office

(Non Sung Branch)

0 4495 8512

0 4431 6665

0 4491 7116

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

Buri	Ram	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์	(สำขำนำงรอง)

Buri	Ram	Provincial	Social	Security	Office	

(Nang Rong Branch)

0 4463 4881-4

0 4463 3821, 

0 4463 3817

0 4463 4885

0 4463 3816

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์

Surin	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์	(สำขำศรีขรภูมิ)

Surin	Provincial	Social	Security	Office

(Sikhoraphum Branch)

0	4415	3037	ต่อ	101	

0 4456 0380-1

0	4415	3037	ต่อ	119

0 4456 0382

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

Si	Sa	Ket	Provincial	Social	Security	Office

0 4563 1068–9 0 4561 3560

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี

Ubon	Ratchathani	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี	(สำขำเดชอุดม)

Ubon	Ratchathani	Provincial	Social	Security	Office

(Det Udom Branch)

0 4524 5436,

0 4524 4820

0 4536 2325, 

0 4536 2764

0 4524 5436

0 4536 2764

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยโสธร

Ya	So	Thon	Provincial	Social	Security	Office

0 4572 4680-1, 

0 4571 2657

0 4572 4681, 

0	4571	5564	ต่อ	47

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum	Provincial	Social	Security	Office

0 4483 5681–2 0 4482 1738 
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

Amnat	Charoen	Provincial	Social	Security	Office

0 4552 3100-1 

0 4552 3047-50

0 4552 3047-50

ต่อ	101

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบึงกำฬ

Bueng	Kan	Provincial	Social	Security	Office

0 4249 2524 0 4249 2524-5

ต่อ	111

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�ำภู

Nhong	Bua	Lam	Phu	Provincial	Social	Security	Office

0 4231 6751-4 0 4231 6755

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

Khon	Kaen	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น	(สำขำชุมแพ)

Khon	Kaen	Provincial	Social	Security	Office

(Chum Phae Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น	(สำขำบ้ำนไผ่)

Khon	Kaen	Provincial	Social	Security	Office	

(Ban Phai Branch)

0 4324 5328, 

0 4324 6118

0 4331 1849 

0 4327 2038, 

0 4327 2166

0 4323 9627, 

0 4331 2102

0 4327 2168

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุดรธำนี
Udon	Thani	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุดรธำนี	(สำขำกุมภวำปี)
Udon	Thani	Provincial	Social	Security	Office
(Kumphawapi	Branch)

0 4232 5996-7, 
0 4224 5796
0 4233 4588
0 4233 4855

0 4224 4673
ต่อ	101,	202,	305
0 4233 4588
ต่อ	110

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย
Loei	Provincial	Social	Security	Office

0 4281 2613, 
0 4281 3453

0 4283 4114

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย
Nhong	Khai	Provincial	Social	Security	Office

0 4242 1122, 
0 4241 0969

0	4242	1122	ต่อ	114,	
0 4241 1593

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมหำสำรคำม
Mahasarakam	Provincial	Social	Security	Office

0 4397 1322-4 0 4397 1326

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
Roi	Et	Provincial	Social	Security	Office
ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด	สำขำโพนทอง
Roi	Et	Provincial	Social	Security	Office	(Phon	Thong	Branch)

0 4351 5452, 
0 4352 7735–6
0 4357 1748-50

4352 7735–6 
ต่อ	510
0 4357 1748-50
ต่อ	61

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำฬสินธุ์
Kalasin	Provincial	Social	Security	Office

0 4381 2787, 
0 4381 2694

0 4381 1171
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

Sakon	Nakhon	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร	(สำขำสว่ำงแดนดิน)

Sakon	Nakhon	Provincial	Social	Security	Office

(Sawang Daen Din Branch)

0 4273 3787-8, 

0 4273 3249

0 4277 6833

0 4273 3788 

ต่อ	702,	

0 4277 6834

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครพนม

Nakhon	Phanom	Provincial	Social	Security	Office

0 4251 3540

0 4251 3542

0 4251 3707

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดมุกดำหำร

Mukdahan	Provincial	Social	Security	Office

0 4261 2287 0 4261 1708

ภาคเหนือ / Northern Region

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang	Mai	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	(สำขำฝำง)

Chiang	Mai	Provincial	Social	Security	Office

(Fang Branch)

0 5311 2630

0 5345 1228

0 5311 2627

0 5345 3530

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล�ำพูน

Lamphun	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล�ำพูน	(สำขำบ้ำนโฮ่ง)

Lamphun	Provincial	Social	Security	Office		

(Ban	Hong	Branch)

0 5352 5596-8

0 5398 0596

0 5352 5596-8

ต่อ	116,	316

0 5398 0595

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล�ำปำง

Lampang	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล�ำปำง	(สำขำเถิน)

Lampang	Provincial	Social	Security	Office	(Thoen)

0 5426 5018–20

0 5429 2191

0 5426 5115

0 5429 2191

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit	Provincial	Social	Security	Office

0 5543 1964-7 0 5543 1965

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่

Phrae	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแพร่	(สำขำลอง)

Phrae	Provincial	Social	Security	Office

(Long Branch)

0 5452 2231–2, 

0 5453 3926

0 5458 3412-6

0 5452 2231-2

ต่อ	109

0 5458 3415
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน

Nan	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดน่ำน	(สำขำปัว)

Nan	Provincial	Social	Security	Office

(Pua Branch)

0 5471 6069-72

0 5479 1317

0 5468 8904-5

0 5471 6073

0 5468 8905

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ	

Phayao	Provincial	Social	Security	Office

0 5448 4100 0 5448 1995

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย

Chiang	Rai	Provincial	Social	Security	Office

0 5315 2061-2, 

0 5375 0615–7

0 5315 2063-4

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Mae	Hong	Son	Provincial	Social	Security	Office

0 5361 2144, 

0 5361 2599

0 5361 2244

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon	Sawan	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์	(สำขำตำคลี)

Nakhon	Sawan	Provincial	Social	Security	Office

(Takhli Branch)

0 5622 7675, 

0 5622 0134-5

0 5626 5682-3

0	5622	8506	ต่อ	19

0 5626 5686

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี

Uthai	Thani	Provincial	Social	Security	Office

0 5697 0133-7 0 5697 0134

0 5697 0137

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดก�ำแพงเพชร

Kamphaeng	Phet	Provincial	Social	Security	Office

0 5571 0102–3 0 5571 0477

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก

Tak	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก	(สำขำแม่สอด)

Tak	Provincial	Social	Security	Office	

(Mae Sot Branch)

0 5554 1451

0 5553 3752

0 5551 3672

0 5553 3754

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai	Provincial	Social	Security	Office

0 5561 3548, 

0 5562 0427-8

0 5561 1936

0 5561 3196
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	(สำขำวังทอง)

Phitsanulok	Provincial	Social	Security	Office	

(Wang Thong Branch)

0 5524 5020 

0 5531 2637-8

0 5524 6694

0	5528	2416	ต่อ	106

0 5531 2637-8

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

Phichit	Provincial	Social	Security	Office

0 5661 3290, 

0 5665 1166–7

0 5665 1166–7

ต่อ	300

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

Phetchabun	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์	(สำขำหล่มสัก)

Phetchabun	Provincial	Social	Security	Office

(Lom Sak Branch)

0 5673 6226, 

0 5673 6228-30

0 5671 3716-8

0 5673 6226-30

ต่อ	23

ภาคใต้ / Southern Region

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Nakhon	Sithammarat	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช	(สำขำทุ่งสง)

Nakhon	Sithammarat	Provincial	Social	Security	Office	

(Thung Song Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรำช	(สำขำสิชล)

Nakhon	Sithammarat	Provincial	Social	Security	Office

(Sichon Branch)

0 7535 7202-5

0 7533 2895-6

0 7553 5994

0 7535 7475

0 7533 2895

0 7553 5974

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่

Krabi	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่	(สำขำคลองท่อม)

Krabi	Provincial	Social	Security	Office	

(Khlong	Thom	Branch)

0 7566 3619-23

0 7564 0048

0 7566 3619-23

ต่อ	15,	64

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ

Phangnga	Provincial	Social	Security	Office

0 7641 4208-10 
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

Phuket	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต	(สำขำกะทู้)

Phuket	Provincial	Social	Security	Office

(Kathu	Branch)

0 7624 0418, 

0 7622 2837

0 7654 0571-4

0 7622 2836

0 7654 0575

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Surat	Thani	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	(สำขำเกำะสมุย)

Surat	Thani	Provincial	Social	Security	Office	

(Ko	Samui	Branch)

0 7728 2283, 

0 7728 9194

0 7742 0697, 

0 7742 6104-5

0 7728 8283

0 7742 0698

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง

Ranong	Provincial	Social	Security	Office

0 7786 2036-8 0 7786 2098-9

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชุมพร

Chumphon	Provincial	Social	Security	Office

0 7750 3244, 

0 7750 5045–6

0 7750 3244

ต่อ	26,	108

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ	

Songkhla	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ	(สำขำหำดใหญ่)

Songkhla	Provincial	Social	Security	Office	

(Hat	Yai	Branch)

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ	(สำขำสะเดำ)

Songkhla	Provincial	Social	Security	Office	

(Sadao Branch)

0 7444 8613–6

0 7455 9600-4

0 7424 1317, 

0 7424 1319

0 7433 3983

0 7455 9605

0 7455 9065

0 7424 1318

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตูล

Satun	Provincial	Social	Security	Office

0 7472 1353 0 7472 1396

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง

Trang	Provincial	Social	Security	Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตรัง	(สำขำห้วยยอด)

Trang	Provincial	Social	Security	Office	

(Huai	Yot	Branch)

0 7557 0527-9

0 7557 7255

0 7557 0531

0 7557 7255
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ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

Phatthalung	Provincial	Social	Security	Office

0 7462 1447-8 0 7461 4011

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปัตตำนี

Pattani	Provincial	Social	Security	Office

0 7332 3191–4 0 7332 3191–4

ต่อ	102

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ

Yala	Provincial	Social	Security	Office

0 7327 4482–4 0 7327 4928

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส

Narathiwat	Provincial	Social	Security	Office

0 7353 2333–6 0 7353 2333–6

ต่อ	116

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน / Industrial Rehabilitation Center

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำค	1	จังหวัดปทุมธำนี

Industrial Rehabilitation Center 1 Pathum Thani Province

0 2567 0847-9, 

0 2567 0777-9

0 2567 0845-9

ต่อ	100

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำค	2	จังหวัดระยอง

Industrial Rehabilitation Center 2 Rayong Province

0 3889 7118-20

0 3887 7074

0 3889 7500

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำค	3	จังหวัดเชียงใหม่

Industrial Rehabilitation Center 3 Chiang Mai Province

0 5301 6850-3 0 5301 6853

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำค	4	จังหวัดขอนแก่น

Industrial	Rehabilitation	Center	4	Khon	Kaen	Province

0 4337 0591 0 4337 0592

ต่อ	118-9

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำค	5	จังหวัดสงขลำ

Industrial Rehabilitation Center 5 Songkhla Province

0 7459 1075-7 0 7459 1075
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