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	 ส�ำนักงำนประกันสังคมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 2533	 โดยมีภำรกิจหลักคือ	 กำรบริหำรกองทุนประกันสังคม				

และกองทุนเงินทดแทน	 เพื่อให้ควำมคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำง/ผู ้ประกันตน	 จวบจนถึงปัจจุบัน															

คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และเจ้ำหน้ำที่ยังคงยึดม่ันในหลักกำรดังกล่ำว	 ซึ่งเห็นได้จำกกำรก�ำหนดวิสัยทัศน	์												

พันธกิจ	และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนประกันสังคม

	 ในปี	 2556	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำภำระนำยจ้ำง																							

ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็นวันละ	 300	 บำท	 ส่งผลให้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม																

ที่จัดเก็บได้ในปี	2556	เพิ่มขึ้นจำกปี	2555	ร้อยละ	24.15	ส�ำหรับกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้นจำกปี	2555	

ร้อยละ	34.18	 โดยที่กองทุนประกันสังคมได้จ่ำยประโยชน์ทดแทน	7	กรณี	 เพิ่มขึ้นจำกปี	2555	ร้อยละ	5.78								

ซึ่งภำระกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทุกปี	 และในส่วนของกองทุนเงินทดแทนได้จ่ำย									

เงินทดแทนแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน	เพิ่มขึ้นจำกปี	2555	ร้อยละ	0.96	

	 ท่ำมกลำงปัจจัยด้ำนลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก	 ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรเมืองของ

ประเทศไทยที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 เมื่อสิ้นปี	 2556	 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน												

โดยส�ำนักงำนประกันสังคมมีกำรลงทุนในตลำดกำรเงินทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 ยังคงมีอัตรำเพิ่มขึ้น													

เมื่อเทียบกับกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	16.17	และในส่วนของกองทุนเงินทดแทนได้รับผลตอบแทน

จำกกำรลงทุนเพ่ิมขึ้นจำกปี	2555	ร้อยละ	5.74

	 ตลอดระยะเวลำ	 23	 ปี	 ที่ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรขยำยควำมคุ้มครองอย่ำงต่อเนื่อง																									

โดยในปี	 2556	 ได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรขยำยควำมคุ้มครองแรงงำนนอกระบบให้มีกำรออมมำกข้ึน																

เพื่อเป็นหลักประกันรำยได้เมื่อสูงอำยุ	 พร้อมพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรรับช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตน												

ตำมมำตรำ	39	และผู้ประกันตนตำมมำตรำ	40	ผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส	และได้รับรำงวัลผลงำนสุดยอดนวัตกรรม

(ด้ำนสังคม)	รองชนะเลิศอันดับ	2	รวมถึงกำรเตรียมกำรส�ำหรับผู้ประกันตนที่จะรับบ�ำนำญชรำภำพ	ซึ่งจ่ำยเงิน

สมทบครบ	180	เดือน	ในเดือนพฤศจิกำยน	2556	โดยเริ่มมีกำรจ่ำยบ�ำนำญชรำภำพตั้งแต่วันที่	1	ธันวำคม	2556	

เป็นต้นไป	ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกนำยจ้ำง	ลูกจ้ำง	และประชำชนทั่วไปในกำรปรับปรุงรหัสประเภท

กิจกำรกองทุนเงินทดแทน	 ตำมกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย	 ปี	 2552	 (TSIC-2009)											

เพ่ือให้กำรก�ำหนดรหัสประเภทกิจกำรมีควำมละเอียด	 ครอบคลุมกิจกำรที่เกิดขึ้นใหม่	 และกำรปรับปรุงแก้ไข			
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พระรำชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน	กำรให้ควำมคุ้มครองลูกจ้ำง	

และนำยจ้ำงได้รับควำมเป็นธรรม

	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในอนำคต	 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่กำรเป็น

ประชำคมอำเซียน	(ASEAN	Community)	ในปลำยปี	2558	โดยส�ำนักงำนประกันสังคมได้เตรียมกำรจัดประชุม

ระหว่ำงประเทศ	 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้มุมมองและประสบกำรณ์จำกองค์กำรด้ำนควำมมั่นคงทำงสังคมของ							

นำนำประเทศ	 ถึงผลกระทบของกำรเป็นประชำคมอำเซียนที่มีต่อแนวทำงกำรคุ้มครองแรงงำนอำเซียน	 และ						

ระบบควำมมั่นคงทำงสังคมของอำเซียน	 รวมท้ังกำรเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมร่วมมือ	 เพื่อยกระดับ												

ควำมคุ้มครองทำงสังคมของทั้งภูมิภำคของแรงงำนอำเซียน	และกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงสิทธิต่ำงๆ

	 ดิฉันขอเรียนว่ำ	คณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนประกันสังคมทุกคนตระหนักถึงหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรกำรประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

มำกยิ่งขึ้น		อย่ำงสม�่ำเสมอ	พัฒนำกำรให้บริกำรและสิทธิประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม	รวมถึงกำรบริหำร

กองทุนด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง	 ตลอดจนกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีควำมโปร่งใส	

และเชื่อถือได้	เพื่อให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด�ำรงชีวิตที่มั่นคงต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดร.	อ�ำมร		เชำวลิต

			 	 	 	 	 	 	 	 								ดร.	อ�ำมร		เชำวลิต

	 	 	 	 	 	 	 	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม

8 รายงานประจ�าปี 2556 
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 The Social Security Office (SSO) was established in 1990 with the core mission to            

manage Social Security Fund (SSF) and Workmen’s Compensation Fund (WCF) in providing 

social protection for employees/insured persons. Until now, the related committees,                    

executives and officers still adhere to   the principle as stated that can be seen from the vision, 

mission and social security   development strategy.  

 In 2013, the SSO launched measures to help and alleviate the employer’s burden          

affected by the minimum wage rate adjustment to 300 baht resulting in contribution collection 

increase in 2013 to 24.15% and 34.18% for SSF and WCF respectively compared to 2012.            

Payment for 7 benefits under SSF increased 5.78% from 2012 and the payment continued to 

increase every year. Similarly, payment for compensation under WCF to employees                      

with work-related injury or sickness increased 0.96% from 2012.

 Despite negative factors related to the world economy, together with political situation 

in Thailand which tended to be protractive and effected Thailand economy, by the end of 

2013, SSO gained higher returns from investment, both in domestic and international financial 

market. It was 16.17% higher than last year. For WCF, investment returns rose up 5.74%            

compared to the year 2012. 

 For the past 23 years, the SSO has extended social security coverage continuously.           

In 2013, the SSO improved social security protection for informal workers by promoting them 

to save more for their retirement income security. Besides, the SSO has developed contribution 

collection service for the insured persons under Article 39 and the insured persons under        

Article 40 through Counter Service system and, as a result, received 2nd prize in social                   

innovation award for this attempt. Preparation for the insured persons who would receive         

old-age pension when completing contribution payment for 180 months in November 2013 

and started to receive the pension from December 1st 2013 was also the priority. Moreover, 

SSO kept open to employers, employees and public opinion in improving the code of WCF’s 

establishments in accordance with Thailand Standard Industrial Classification (TSIC-2009)               

Message from the
SSO Secretary-General
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ส�ำนกังำนประกนัสังคม

รายงานประจ�าปี 2556 

to be more precise and cover new types of establishments. In additional, WCF Act B.E 2537 

was amended more suitably for current circumstance resulting in fairness for employers and 

employees.

 In the near future, the SSO is preparing for ASEAN Community by the end of 2015.           

The SSO will host an International Conference which aims to exchange views and share               

experience with social security organizations from other countries on the provision of social 

protection and security for ASEAN workers upon the integration of ASEAN Community.                  

Also, the conference will focus on preparation and cooperation to enhance social protection 

of ASEAN region for ASEAN workers and to strengthen social security coordination.

 I reaffirm that all the committees, executives and officers of the SSO are committed to 

their duty and responsibility in administrating Social Security and WCF effectively and                   

continuously. Moreover, the SSO highlights service and benefit improvement for all and with 

fairness. Also, we are fully aware of SSF and WCF management, along with creating good          

governance to become transparent, accountable and trustworthy organization, for the making 

of workers’ life security for now and for the future. 

                Dr.Ammorn  Chaovalit

                          Secretary-General 

	 	 	 	 	 	 	 					Social	Security	Office	(SSO)

10 รายงานประจ�าปี 2556 
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หน้ำที่่ควำมรับผิดชอบ
 

 ส�านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ                    

ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2533 ตามพระราชบญัญตัิ           

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลัก คือ การบริหาร

กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตาม         

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ                

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หน้าที่               

ความรับผิดชอบของส�านักงานประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

 1. ให ้ความคุ ้มครองและหลักประกันแก ่

ลูกจ ้าง/ผู ้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป ่วย 

ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท�างาน           

รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ        

ว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม

 2. ให้ความคุม้ครองและหลกัประกนัแก่ลกูจ้าง

ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย

เนื่องจากการท�างานตามกฎหมายเงินทดแทน

 3. เสนอนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการ

ประกันสังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์

 4. เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประกันสังคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และ

ประชาชนทั่วไป

 5. ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ 

จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย       

เงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม

 6. ตรวจสอบและด�าเนินการให้มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม

Duties and Responsibilities

 The Social Security Office (SSO) is a          

government agency which was established 

pursuant to the Social Security Act (B.E 2533) 

on 3 rd September 1990.  The pr imary                              

responsibility of the SSO is to administer             

the Social Security Fund (SSF) and the               

Workmen’s Compensation Fund (WCF)                      

accord ing to the Soc ia l  Secur i ty  Act                                

(B.E. 2533) and the Workmen’s Compensation 

Act (B.E. 2537). The major functions of the SSO 

are to:

 1. Provide protection and security to   

insured persons who are injured, sick, disabled 

or died from non work-related causes, including 

maternity, child allowance, old age pension 

and unemployment benefits under the Social 

Security Fund;

 2.  Provide protection and security to         

employees who are injured, sick, disabled            

or died from work - related causes according to 

the Workmen’s Compensation Act;

 3.  Propose suitable policies and           

guidelines in relevant with current situations;

 4.  D i s s e m i n a t e  k n o w l e d g e  a n d                             

understand ing about soc ia l  secur i ty  to                                       

employees/insured person, employers and publics;

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
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 7. ด�าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน

ให้แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่สูญเสียอวัยวะให้สามารถ

กลับเข้าท�างานหรือสามารถประกอบอาชีพได้ตาม      

ความเหมาะสม

 8. ด�าเนินการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

เงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 

 9. ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการ

แพทย์แก่ลกูจ้าง/ผูป้ระกันตนตามโครงการประกนัสงัคม

 10. ปฏิบัติ ราชการอื่ น ใดตามที่ กฎหมาย         

ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน

 5.  Collect contributions and pay            

benefits as prescribed in the Workmen’s               

Compensation and the Social Security Acts;

 6.  Inspect and monitor all activities to 

ensure compliance with the Workmen’s                

Compensation and Social Security Acts;

 7.  Provide rehabilitation services to             

employees/insured persons with disabilities to 

help them to reenter to employment; 

 8.  Manage the investment of the              

Workmen’s Compensation and the Social                   

Security Funds.

 9.  Provide medical services for insured            

persons under the Social Security Scheme.

 10.  Accomplish any other tasks assigned 

by the Act.
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วิสัยทัศน์

 ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลัก

ประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ 

มีธรรมาภิบาล

Vision

 Moving towards High-Performance             
Organization Committed to Creating Balanced, 
Sustainable, and Good - Governed Social            
Security of the Nation

พันธกิจ 

 การบริหารการประกันสังคมและกองทุน             

เงินทดแทน โดยการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

แรงงานมีหลักประกัน การด�ารงชีวิตที่ม่ันคง

Mission

 

 To Administer Social Security and           

Workmen’s Compensation Fund with Efficient 

Management to Ensure Workers’ Decent Life

ค่ำนิยม 

 “สปส	ทีม”          
 ส   =   สง่างาม และเป็นมิตร
 ป =   ประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศ  
 ส   =  เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตน  
 ทีม = ทีมงาน   

Core Value

 “SSO	Team”
 S   = Smart & smile
 S =  Service with Excellent Quality
 O  =  Obviously Dedicate
 Team =  Teamwork

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนประกันสังคม

ปี 2553 – 2557

 

 1. การพัฒนาการให ้บริการ ที่มีคุณภาพ          

อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม

 2. การพัฒนา สิท ธิประโยชน ์ควบคู ่ กั บ                

การสร้างเสถียรภาพกองทุน

 3. การพัฒนาสู ่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ        

ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ

The Strategic Plan for Social Security             

Development between 2010 and 2014

 1.  Enhancing Service Delivery with Good 

Quality, Universality, and Equity

 2.  Improving Social Security Benefits           

Alongside Sustaining the Fund

 3.  Developing High - Performance              

Organization through Professional Administration
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โครงสร้ำงองค์กร

 ในปี 2556 ส�านักงานประกันสังคมได้มีการ       

ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้การบริหาร

และการปฏิบัติ งานของส�านักงานประกันสั งคม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพ    

และเกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

สามารถตอบสนองการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง          

ผู ้ประกันตน และรองรับปริมาณงานตามนโยบาย          

ของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้แบ่งส่วน

ราชการส�านักงานประกันสังคม ออกเป็น

 ● ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย                         

14 หน่วยงาน

 ● ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ได้แก่ ส�านักงาน

ประกันสังคมจังหวัด

 นอกจากนี้ ส� านักงานประกัน สังคมยั ง ได ้                  

จัดตั้งหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน และส�านักงาน                

ประกันสั งคมจั งหวัดสาขา  27 สาขา เพิ่ ม เติม                          

เพื่ อการด� า เนินงานที่ มีประ สิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้ น               

บังเ กิดผลสัมฤทธิ์  และสร ้างความคุ ้มค ่าในการ                

ปฏิบัติงาน 

Organization Structure 

 In 2013, the organization structure of 

Social Security Office (SSO) was adjusted to 

keep it to be more manageable and effective 

in line with the current situation and to respond 

to the needs of employers, employees and 

insured persons and the future workload            

relating to the government policies. The new 

SSO organization structure can be described   

as follows;

 ● Central administration, comprising of 

14 units; 

 ● Regional administration, comprising 

of Provincial Social Security Offices

 Furthermore, 5 internal units at the                          

headquarters and 27 branches at provincial 

level  were established additionally in order   

to improve quality of services.
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ดร.อารักษ์		พรหมณี

รองเลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม

Dr.	Arrug		Phrommanee

Deputy Secretary - General

นายสรุเดช		วลอิีทธกิลุ

รองเลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม

Mr.Suradej		Waleeittikul

Deputy Secretary - General

นางสพัุชร	ี	มคีรุฑ

รองเลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม

Mrs.Supatcharee		Meekrut

Deputy Secretary - General

ดร.อ�ามร		เชาวลิต

เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

Dr.Ammorn		Chaovalit

Secretary – General

20 รายงานประจ�าปี 2556 
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รูปแบบกำรบริหำรงำน

 

 ส�านักงานประกันสังคมบริหารงานกองทุน

ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น โ ด ย                                

คณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วย                 

ผู้แทนจาก 3 ฝ่าย ด้วยกัน คือ ฝ่ายองค์กรนายจ้าง          

ฝ่ายองค์กรลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้ง ส้ิน                  

5 คณะ ได้แก่

Administration

 Social Security Office (SSO) administers 

Social Security Fund (SSF) and Workmen’s 

Compensation Fund (WCF) through tripartite 

body committees appointed by Minister of 

Labour. Thus, the committees consist of             

representatives from employer, employee         

and government. There are 5 main Committees 

as follows;

1.	คณะกรรมการประกันสังคม

ประกอบด้วย	 : ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ 

ส�านักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวง

การคลัง กระทรวงสาธารณสุข ส�านัก          

งบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ  

ลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ      

ทางด้านระบบงานประกันสังคม ด้าน

แรงงาน ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย 

และด้านบริหารธุรกิจ ไม่เกิน 5 คน           

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1. Social Security Committee

Members : Permanent Secretary of the              

Ministry of Labour, Secretary -  

General,  representatives from         

the Ministry of Finance, the                

Ministry of Public Health, the           

Bureau of Budget, 5 representatives 

each f rom 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 advisors 

to the Committee.
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Duties : to give advice on social security 

policies and measures, to give 

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, 

productive investment of the 

Funds and review balance sheet 

and finance statement of the Fund 

and report  on operat ional                    

performance.

2.	คณะกรรมการการแพทย์	กองทุนประกันสังคม

ประกอบด้วย	 :	 ผูท้รงคณุวฒุทิางการแพทยไ์ม่เกิน 17 คน 

อ�านาจหน้าที่		:	 เสนอความเห็นด้านบริการทางการ

แพทย์ต่อคณะกรรมการประกันสังคม

และคณะกรรมการอุทธรณ์ รวมทั้ง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราส�าหรับ

ประโยชน์ทดแทนด้านบริการทางการ

แพทย์

2. Social Security Medical Committee

Members : 17 extraordinary experts in the area 

of medical services.

Duties : to give advice on medical care to 

the Social Security Committee and 

Social Security Appeal Committee 

and to determine rules and rates 

of medical benefits.

3.	คณะกรรมการอุทธรณ์	กองทุนประกันสังคม

ประกอบด้วย	 : ผู ้ ท ร งคุณวุฒิทางด ้ านกฎหมาย             

ด้านการแพทย์ ด้านระบบงานประกัน

สังคม ด้านแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

และลูกจ้าง ฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 

13 คน 

3. Social Security Appeal Committee

Members : consisting of extraordinary experts 

in the area of legal affairs, medical               

services, social security system, 

labour affairs and representatives 

each f rom employers  and                  

employees. The total number 

shall not exceed 13 persons.

อ�านาจหน้าที่		:	 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายและมาตรการประกันสังคม

ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตร ี        

ในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก

กฎกระทรวงและระเบียบต ่าง ๆ           

รวมถึงการวางระเบียบโดยความเห็น

ชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับ            

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงินกองทุน การจัดหาผลประโยชน์

และการพิจารณางบดุล ตลอดจนการ

รายงานการเงินของกองทุนและผล

การปฏิบัติงาน
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4. Workmen’s Compensation Fund Committee

Members : Secretary-General of the SSO,                             

extraordinary experts in the field of          

medical services, legal affairs,              

economics, financing, social security 

or insurances, 3 representatives each 

from employers and employees.        

The total number shall not exceed 

14 persons.

Duties  : to give opinion to the Minister in 

respect of policy on administration 

of the Fund and the compensation 

payment including issuance of            

Ministerial Regulations and other 

regulations as well as the issuance of 

regulations concerning the money          

receiving and payment, fund custody, 

fund investment, and to make                  

decision on appeals.

5.	คณะกรรมการการแพทย์	กองทุนเงินทดแทน

ประกอบด้วย	 : กรรมการผู ้ที่มีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ไม่เกิน  

15 คน

อ�านาจหน้าที่	 :	 พิจารณาวินิ จฉั ยค� าอุทธรณ์ของ

นายจ้าง ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใด

ที่ ไม่พอใจในค�าสั่งของเลขาธิการ        

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

Duties : to consider and adjudicate the 

claims submitted by employers, 

employees or those workers 

who are dissatisfied with the 

decision of the Secretary -          

General or competent authority.

4.	คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

ประกอบด้วย	 : เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด ้าน

นิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน        

การคลั ง  ด ้ านการประกันสั งคม               

หรือประกันภัย ผู้แทนนายจ้าง และ

ลูกจ้างฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 14 คน

อ�านาจหน้าที่		: เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายการบริหารกองทุนและ             

การจ ่ าย เงินทดแทนตลอดจนให ้           

ค ว า ม เ ห็ น ต ่ อ รั ฐ ม น ต รี ใ น ก า ร                         

ออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ 

รวมถึงการวางระเบียบเกี่ยวกับการ         

รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา          

เงินกองทุน การจัดหาผลประโยชน์

ของกองทุน และการพิจารณา วินิจฉัย

อุทธรณ์

5. Workmen’s Compensation Medical Committee

Members : up to 15 numbers of qualified 

persons in various fields of medical 

profession.



ANNUAL REPORT 2013 25

Social Security Office

Duties  : to give opinions to the Committee 
in regard to the performance in 
render ing  med ica l  se rv ices                    
including providing advices to           
the SSO on issuance Ministerial                
Regulations and the Ministry               
Announcements.

อัตรำก�ำลัง
 
 ส�านักงานประกันสังคมมีอัตราก�าลังตามกรอบ               
ณ ธันวาคม 2556 ทั้งส้ิน 6,994 ต�าแหน่ง จ�าแนกเป็น              
ข้าราชการจ�านวน 2,059 ต�าแหน่ง ลูกจ้างประจ�าจ�านวน           
271 ต�าแหน่ง พนักงานราชการจ�านวน 290 ต�าแหน่ง                
และพนักงานประกันสังคมจ�านวน 4,374 ต�าแหน่ง แบ่ง
เป็นอัตราก�าลังในส่วนกลาง ร้อยละ 41.72 และส่วน
ภูมิภาคร้อยละ 58.28

ข้าราชการ     681 1,378 2,059
Government Officials

อัตราก�าลัง

Workforce	Profile

ส�านักงานประกันสังคม
Social	Security	Office

ส่วนกลาง
Headquarters

ส่วนภูมิภาค
Regional

รวม
Total

ลูกจ้างประจ�า     95   176   271
Permanent Government Employees

พนักงานราชการ     68   222   290
Temporary Government Employees

พนักงานประกันสังคม 2,074 2,300 4,374
Social Security Office Employees

รวม 2,918 4,076 6,994
Total 

Workforce Profile
 

 As of December 2013, the total of the 
SSO personnel are 6,994 comprising 2,059 
government officials, 271 permanent government 
employees, 290 temporary government             
employees and 4,374 employees. Of these, 
41.72% are in the headquarters and 58.28% 
are in the regional office.

ตารางที่		1	 : กรอบอัตราก�าลังของส�านักงานประกันสังคม ปี 2556
Table	 1	 : Workforce Profile of SSO, 2013

อ�านาจหน้าที่	 : เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ      
เกี่ยวกับการด�าเนินงานให้บริการ
ทางการแพทย์ ให้ค�าปรึกษาแนะน�า   
ในทางการแพทย์ รวมถึงการให้ความ
เห็นต ่อส� านักงานในการออกกฎ
กระทรวง และประกาศกระทรวง          
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ	 : อัตราก�าลังตามปีปฏิทิน  
ที่มา		 :  กองการเจ้าหน้าที่ ส�านักงานประกันสังคม
Note		 :  Workforce Profile according to Calendar Year
Source		 :  Personnel Administration Division
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ขอบข่ำยควำมคุ้มครองกองทุนประกันสังคม

 กองทนุประกนัสังคมให้ความคุ้มครองลกูจ้างของ

นายจ้างในสถานประกอบการทกุท้องทีท่ัว่ราชอาณาจักร

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ยกเว้นบุคคลที่ไม่อยู่ในข่าย         

ความคุ้มครอง ดังนี้

 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน และลูกจ้างช่ัวคราวรายช่ัวโมงของราชการ        

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 2. ลกูจ้างของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองค์การ

ระหว่างประเทศ

 3. ลกูจ้างของนายจ้างทีม่สี�านกังานในประเทศ         

และไปประจ�าท�างานในต่างประเทศ

 4. ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 5. นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิต หรือ

นักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัด ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล

 6. ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา

 7. ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 8. ลูกจ้างของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 9. ลูกจ้างของสภากาชาดไทย

 10. ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

 11. ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ 

และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงาน

ลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย

 12. ลกูจ้างของนายจ้างทีจ้่างไว้เพือ่ท�างานอนัมี

ลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตาม

ฤดูกาล

Social Security Fund Coverage

 

 Social Security Fund (SSF) covers              
employees, working in enterprises with 1 or 
more employees .  However ,  the fund                    
doesn’t cover following groups:
 1. Public officials, permanent employees, 
daily temporary employees and hourly             
temporary employees of Central Public               
Administration, Provincial Administration and 
Local Administration; excluding monthly          
temporary employees;
 2. Employees of foreign government or   
international organizations;
 3.  Employees of employers who have          
offices in the country and being stationed 
abroad;
 4.  Teachers or headmasters of private 
schools under the law on private school;
 5.  S t u d e n t s ,  n u r s e  s t u d e n t s ,                               
undergraduates or interning physicians                    
who are employees of schools, universities             
or hospitals;
 6.  Employees of the Thai Bar under the 
Royal Patronage;
 7.  Employees of Chulabhorn Research            
Institute;
 8.  Employees of National Science and         
Technology Development Agency;
 9.  Employees of the Thai Red Cross 
Society;
 10. Employees of State Enterprise;
 11. Employees  o f  employers  in                        
agriculture, fishery and forestry;
 12. Temporary or seasonal employees;
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 13. Employees of the natural employers 

and their works do not concern about                    

business;

 14. Employees of employers in street 

vendor;

 สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ตั้ ง             

เพื่อประกอบกิจการของนายจ้างที่ มีลูกจ ้างตั้งแต่                  

1 คนขึ้นไป ณ วันขึ้นทะเบียนประกันสังคม ที่อยู ่                 

ในข ่ายความคุ ้มครองของกองทุนประกันสั งคม                          

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 Enterprise  means establishment               

where business of company with 1 or more 

employees is run by employer (s) who registers 

under Social Security Scheme.

	 ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนประกัน

สังคมและหรือจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ซึ่งแบ่งออกเป็นผู ้ประกันตนภาคบังคับ         

ตามมาตรา 33 และผู ้ประกันตนภาคสมัครใจตาม          

มาตรา 39 และมาตรา 40 ดังนี้

 Insured person means a person who 

registers to the SSO and/or pay contributions 

which provide entitlement to benefits under 

Social Security Act B.E. 2533. 

 The Act classifies the insured person into 

3 types ; insured person under article 33                               

(Compulsory), insured person article 39 and                        

insured person under article 40 (Voluntary).
	 ผู้ประกันตนตามมาตรา	33 หมายถึง ผู้ซึ่งเป็น           

ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ที่ขึ้น

ทะเบียนประกันสังคมและหรือจ่ายเงินสมทบอันก่อ         

ให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หากผู ้ประกันตนอายุ               

ครบ 60 ปี และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่อยู ่ใน          

ความคุ ้มครองของกองทุนประกันสังคมให ้ถือว ่า                 

เป็นผู้ประกันตนต่อไป 

	 Insured	person	under	article	33 means              

the employee who has been over fifteen years 

of  age and not more than sixty years of age. In 

addition, he or she registers to SSO and pays 

contributions which provide entitlement to 

benefits under Social Security Act B.E. 2533.          

In case that the insured person reach                           

sixty years of age and has continually been an 

employee of the employer under this Act,           

he or she shall consider as the insured person.

 13. ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา        

ซึ่ ง งานที่ ลูกจ ้ างท� านั้นมิ ได ้มีการประกอบธุร กิจ                     

รวมอยู่ด้วย

 14. ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่

หรือการค้าแผงลอย
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 ผู้ประกันตนตามมาตรา	39 หมายถึง ผู้ที่เคย

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบ          

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาผู้ประกันตน       

ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง และมีความประสงค์จะเป็น        

ผู้ประกันตนต่อ โดยแสดงความจ�านงภายใน 6 เดือน       

นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 Insured	person	under	article	39 means 

any person who was an insured person under 

article 33, has paid contribution for a period of 

not less than twelve months and, subsequently 

ceases to be insured person in pursuance of 

article 33, if such person wishes to continually 

be insured person, he or she shall, within six 

months from the date of his or her termination 

to be insured person, notify his or her statement 

to the SSO.

	 ผู้ประกันตน	ตามมาตรา	40	หมายถึง ผู้ที่มิใช่

ผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 และประสงค์

จะสมัครเข ้าเป ็นผู ้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ   

ประกันสังคม พ.ศ. 2533
 Insured	person	under	article	40 means 

any other person who is not an insured person 

under article 33 and article 39 may apply to 

be an insured person under Social Security        

Act B.E. 2533 by notifying his or her intention 

to the SSO.
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ขอบข่ำยควำมคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน

 กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้างของ

นายจ้างในสถานประกอบการทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร        

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ยกเว้นกิจการที่ไม่อยู ่ใน            

ข่ายความคุ้มครอง ดังนี้

 1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค และ

ราชการส่วนท้องถ่ิน

 2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 3. นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับครูหรือครูใหญ่

 4. นายจ ้ า งซึ่ ง ด� า เนิ นกิ จกรรมที่ มิ ไ ด ้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก�าไรในทางเศรษฐกิจ

 5. นายจ้างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

 6. นายจ้างทีป่ระกอบกจิการเพาะปลกู ประมง          

ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและ            

ไม่มีงานลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย

 7. นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่

ลูกจ้างท�านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

 8. นายจ ้างที่ประกอบการค ้าเร ่  การค ้า

แผงลอย

Workmen’s Compensation Fund Coverage 

 

 Workmen’s Compensat ion Fund                 
provides coverage for the employees of                
the enterprise with 1 or more employees.                        
The exceptions are as follows;
 1. Central Administration, Provincial                 
Administration and Local Administration.
 2.  State enterprise on the law of the 
state enterprise official relationship.
 3.  Employer who operates the private 
school business under the law on the Private 
school, specific with regard to the teacher or 
the headmasters.
 4.  Employer who undertakes non-profit 
activity.
 5.  Other employers as specified in the        
Ministerial Regulation.
 6.  Employers in agriculture, fishery,          
forestry and livestock whose employees                 
are not annual workers. 
 7.  The employer with employee whose 

work is not related to employer’s business. 

 8.  Street vendor.

 นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้าง  

เข้าท�างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง          

ผู ้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�างานแทนนายจ้าง ในกรณี           

ที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ�านาจ

กระท�าการแทนนิติบุคคล และผู ้ซึ่งได้รับมอบหมาย        

จากผู ้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลให้ท�าการ         

แทนด้วย

 Employer means a person agreeing to 
accept an employee for work by paying him or 
her wages, and including a person entrusted by 
an employer to act on his or her behalf, in the 
case an employer is a juristic person, it shall         
include the person authorized to act on behalf 
of such juristic person and the person entrusted 
by such authorized person to act thereon.
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 ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งท�างานให้นายจ้าง               

โดยรับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท�างานเกี่ยวกับ       

งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

 Employee means a person agreeing to 

work for an employer in return for wages               

irrespective of designation but excluding an 

employee who is employed for domestic work 

which does not involve in business.

จ� ำนวนสถำนประกอบกำรแล ะผู ้ ปร ะ กันตนของ          

กองทุนประกันสังคม

 ส�านักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ ้มครอง

ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน              

ขึ้นไป โดยมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับกองทุน            

ประกันสังคมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ณ ส้ินปี 2556                

ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.55 เป็นสถานประกอบการขนาดเลก็

ที่มีลูกจ ้างต�่ากว ่า 10 คน มีผู ้ประกันตนที่อยู ่ ใน                

ความคุ ้มครองของกองทุนประกันสังคม ทั้ งสิ้น 

12,433,412 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.16 เม่ือเทียบกับ           

ปีที่ผ่านมา จ�าแนกเป็นผู ้ประกันตนภาคบังคับตาม  

มาตรา 33 จ�านวน 9,781,101 คน โดยมีสัดส่วน                 

ของผู ้ประกันตนชายและหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก          

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30 - 34 ปี และผู้ประกันตน             

ภาคสมัครใจทั้งมาตรา 39 และมาตรา 40 จ�านวน 

2,652,311 คน ทั้ ง น้ี ผู ้ประกันตนภาคสมัครใจ                              

มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงมากกว่าชาย คือ 1.47 : 1 

และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 45 - 49 ปี และผู้ประกันตน

ภาคสมัครใจส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 

จ�านวน 1,701,158 คน คิดเป็นร้อยละ 64.14 ของ            

ผู้ประกันภาคสมัครใจทั้งหมด โดยผู้ประกันตนท่ีได้รับ

ความคุ ้มครองจากกองทุนประกันสังคมท้ังหมด                    

ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 31.23 ของก�าลังแรงงาน            

ที่มีงานท�า หรือร้อยละ 19.19 ของประชากรทั้งประเทศ

Number of enterprises and insured persons 

under Social Security Fund (SSF)

 Social Security Fund (SSF) covers                

employees working in the enterprises with 1           

or more employees. The number of enterprises 

has been increased overtime and it is found   

that the majority, categorized as small size           

(less than 10 employees), constitutes of 72.55% 

of registered enterprises. The number of the 

insured persons as of 2013 was accounted for 

12,433,412 persons, increasing from 2012 by 

6.16%. There were 9,781,101 compulsory insured 

persons (Article 33), with insignificantly                        

different ratio between male and female.                 

Of those, were between 30-34 years old.                          

The other group were 2,652,311 voluntary              

insured persons (Article 39 and 40). It’s clearly 

seen that there are more females than males 

insured under voluntary basis. The ratio of                  

female to male is 1.47 : 1. Most of them were 

between 45-49 years old. Moreover, 64.14%          

of total voluntary insured persons were               

above 40 years old. In 2013, the number                    

of the insured persons under the SSF                             



ANNUAL REPORT 2013 31

Social Security Office

 ส�าหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40)                   

ซึ่งส�านักงานประกันสังคมให้ความคุ ้มครองตั้งแต่                  

ปี 2537 ต่อมาส�านักงานประกันสังคมได้ด�าเนินการ

พัฒนาแนวทางการประกันสังคมตามมาตรา 40                    

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ         

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2550 - 2554) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554         

โดยปรับชุดสิ ทฺธิประโยชน ์และอัตราเงินสมทบ                       

รวมถึงการปรับกลยุทธ ์การประชาสัมพันธ ์อย ่าง                 

กว้างขวาง ท�าให้จ�านวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ         

มาตรา 40 ในปี 2556 มีจ�านวน 1,578,088 คน                  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.23 เมื่อเทียบกับปี 2555

was 31.23% of active workforces or 19.19%          

of total population.

 The SSO improved the coverage for the            

voluntary insured persons (Article 40) who were            

covered since 1994 to be in accordance with 

the tenth National Economic and Social                 

Development Plan (2007-2011). Thus, there are 

1,578,088 voluntary insured persons (Article 40) 

increasing from 2012 by 21.23%.

แผนภาพที่	 1	:	 จ�านวนสถานประกอบการกองทุนประกันสังคม	ปี	2546	-	2556

	 Figure		 1	:		Number of Enterprises under SSF, 2003 - 2013

ที่มา		 :  ส�านักเงินสมทบ ส�านักงานประกันสังคม
Source	 :  Contribution Bureau, Social Security Office
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ขนาดสถานประกอบการ
Size of Enterprises

สถานประกอบการ
Enterprises

แห่ง/Places คน/Persons% %

ผู้ประกันตนตามมาตรา	33
Insured	Person	(article	33)

<10 302,539

48,742

36,759

13,498

7,804

5,217

1,562

890

471,011

72.55

11.69

8.81

3.24

1.87

1.25

0.37

0.21

100.00 9,781,101 100.00

1,107,121

721,338

1,159,283

954,692

1,100,033

1,598,558

1,082,648

2,066,429

11.32

7.28

11.85

9.76

11.25

16.34

11.07

21.13

10 - 19

20 - 49

50 - 99

100 - 199

200 - 499

500 - 999

>= 1,000

รวม

ตารางที่	 2	 : จ�านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ�าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี2556

  Table		2	 : Number of Enterprises and Insured Persons (Article 33), Classified by Size of Enterprise, 2013 

ที่มา		 :  กองวิจัยและพัฒนา ส�านักงานประกันสังคม
Source  :  Research and Development Division, Social Security Office
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ผู้ประกันตน/Insured	Persons

ปี
Year

ภาคบังคับ1/

(คน)
Compulsory
(Persons)

ภาคสมัครใจ2/

(คน)
Voluntary
(Persons)

รวม
(คน)
Total

(Persons)

ผู้มีงานท�า3/

(ล้านคน)	

Employed
(Million
Persons)

ร้อยละของ
ผู้มีงานท�า	
Ratio of 
Insured 

Persons to 
employed

(%)

ร้อยละของ
ประชากร	
Ratio of 
Insured 

persons to 
population

(%)

ประชากร3/ 
(ล้านคน)	

Population
(Million
Persons)

2546 7,434,237 175,141 7,609,378 33.82 22.50 63.08 12.06

7,831,463 200,305 8,031,768 34.72 23.14 61.97 12.96

8,225,477 241,933 8,467,410 35.17 24.08 62.42 13.56

8,537,801 322,382 8,860,183 35.70 24.82 62.83 14.10

8,781,262 400,908 9,182,170 36.72 25.32 63.04 14.57

8,779,131 514,469 9,293,600 37.02 25.10 63.39 14.66

8,658,898 679,760 9,338,658 37.63 24.87 63.53 14.73

8,955,744 747,089 9,702,833 38.06 25.49 63.88 15.19

9,054,535 1,445,458 10,499,993 38.46 27.30 64.08 16.39

9,425,478 2,286,538 11,712,016 38.95 30.07 64.46 18.17

9,781,101 2,652,311 12,433,412 39.81 31.23 64.79 19.19

2549

2552

2547

2550

2553

2555

2548

2551

2554

2556

หมายเหตุ	 :	 1/  ผู้ประกันตนภาคบังคับ  =  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33   
  2/  ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ  =  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  +  ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
  3/  ข้อมูลจากกรมการปกครอง    
ที่มา	 :  กองวิจัยและพัฒนา ส�านักงานประกันสังคม
Note	 :	 1/  Compulsory insured person = insured person article 33
  2/  Voluntary insured person = insured person article 39 and 40 
  3/  Information from Department of Provincial Administration
Source	 :  Research and Development Division, Social Security Office

ตารางที่		3	 : ผู้ประกันตนเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้มีงานท�าและจ�านวนประชากร ปี 2546 - 2556

Table	 3	 :  Comparison of Insured Persons, Employed Persons and Population, 2003 - 2013
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แผนภาพที่	 2	: จ�านวนผู้ประกันตนจ�าแนกตามอายุและเพศ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

 Figure		 2	:	 Number of Insured Persons (article 33, 39 and 40), Classified by Age and Gender.

จ�านวนผู้ประกันตนจ�าแนกตามอายุและเพศ	มาตรา	33	มาตรา	39	และมาตรา	40	ณ	ธ.ค.	2556
Number	of	insured	persons	(article	33,39	amd	40)	Classified	by	age	and	gender

รวม/Total 12,433,412 คน/Persons

รวม/Total 9,781,101 คน/Persons

อายุ/Year

อายุ/Year

คน/Persons

คน/Persons

หญิง/Female
6,494,694

หญิง/Female
4,916,716

ชาย/male
5,938,718

ชาย/male
4,864,385

จ�านวนผู้ประกันตนจ�าแนกตามอายุและเพศ	มาตรา	33	ณ	ธ.ค.	2556
Number	of	insured	persons	(article	33)	Classified	by	age	and	gender

136,217
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จ�านวนผู้ประกันตนจ�าแนกตามอายุและเพศ	มาตรา	39	ณ	ธ.ค.	2556
Number	of	insured	persons	(article	39)	Classified	by	age	and	gender

จ�านวนผู้ประกันตนจ�าแนกตามอายุและเพศ	มาตรา	40	ณ	ธ.ค.	2556
Number	of	insured	persons	(article	40)	Classified	by	age	and	gender

รวม/Total 1,074,223 คน/Persons

รวม/Total 1,578,088 คน/Persons

อายุ/Year

อายุ/Year

คน/Persons

คน/Persons

หญิง/Female
677,160

หญิง/Female
900,818

ชาย/male
397,063

ชาย/male
677,270
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จ� ำนวนนำยจ้ ำงและลูกจ้ ำงภำยใต้ควำมคุ้มครอง        

กองทุนเงินทดแทน

Number of employers and employees           

under Workmen’s Compensation Fund (WCF)

 ในปี 2556 มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับกองทุน      

เงินทดแทนจ�านวน 347,581 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2555                        

ร้อยละ 1.61 มลีกูจ้างอยูใ่นข่ายได้รับความคุม้ครองกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน                           

ทั้งสิ้น 8,901,624 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3.80

 In 2013, there were 347,581 employers, 

inc reas ing  f rom 2012 by 1 .61% and                                  

8,901,624 employees registered to the                             

Workmen’s Compensation Fund (WCF),                               

increasing from 2012 by 3.80%

แผนภาพที่	 3	: จ�านวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนระหว่างปี 2546 - 2556

 Figure		 3	:   Number of Employers and Employees under WCF, 2003 - 2013

ที่มา		 :  ส�านักเงินสมทบ ส�านักงานประกันสังคม  
Source		 :  Contribution Bureau, Social Security Office

Employers
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เงินกองทุนประกันสังคมสะสม

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2556 กองทนุประกนัสงัคม

มีเงินกองทุนสะสม 1.170 ล้านล้านบาท คิดเป็น            

ร้อยละ 9.83 ของ GDP ในจ�านวนนี้ ส�านักงานประกัน

สังคมได ้จัดแบ ่งสัดส ่วนเงินกองทุนประกันสังคม         

สะสมเป็น 4 ส่วน คือ 

 1. เงนิกองทนุสะสม 4 กรณ ีเพือ่จา่ยประโยชน์

ทดแทนส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39                

กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย มีจ�านวน                   

50,831 ล้านบาท 

 2.  เงนิกองทนุสะสม 2 กรณ ีเพือ่จา่ยประโยชน์

ทดแทนส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39              

กรณสีงเคราะหบ์ตุรและชราภาพ จ�านวน 1,026,462 ล้านบาท 

 3.  เงนิกองทนุสะสม 1 กรณ ีเพือ่จา่ยประโยชน์

ทดแทนกรณีว่างงานผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น                          

มีจ�านวน 90,331 ล้านบาท 

 4.  เงนิกองทนุสะสมเพือ่จา่ยประโยชนท์ดแทน              

ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีจ�านวน 2,598 ล้านบาท

Social Security Fund (SSF)

 According to the SSF financial statement            

as of 31st December 2013, the total amount        

of the SSF was 1.170 trillion baht, or 9.83%        

of GDP. The fund is divided into 4 categories;

 1. 50,831 million baht for the payment            

of 4 benefits; Sickness, Maternity, Invalidity,                                

Death (insured persons under article 33                

and 39);

 2. 1,026,462 million baht for the            

payment of 2 benefits; Child Allowance and 

Old-age for (insured persons under article 33 

and 39);

 3. 90,331 million baht for the payment                     

of unemployment benefit (insured person                 

article 33) and;

 4. 2,598 million baht for the payment                    

of benefits of insured persons article 40.

แผนภาพที่	 4	:  เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP   

 Figure		 4	: Comparison of SSF and GDP

เงินกองทุนประกันสังคม/Social	Security	Fund ร้อยละ(%)/GDP
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แผนภาพที่		 6	:	 เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จ�าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2556

 Figure		 6	:	 SSF, Classified by Type of Benefits, 2013

ที่มา	 :	 ส�านักบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ		 : 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ
Source		 :	 Finance, Accounting and Investment Bureau Social Security Office, Ministry of Labour
Note		 :  Four-type benefits are sickness, maternity, invalidity and death.  Two-type benefits are                    
    child allowance and old-age benefits
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แผนภาพที่	 5	:	 ค่าใช้จ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP

 Figure	 5	: Comparison Expenditures of SSF and GDP
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1. กำรบริหำรกำรลงทุน

 ส�านักงานประกันสังคมมีภารกิจในการน�าเงิน

กองทนุไปลงทนุจัดหาผลประโยชน์เพือ่เพิม่ผลตอบแทน 

ให้กับกองทุนส�าหรับน�าไปใช้จ่ายในการพัฒนาและ           

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน รวมทั้งเสริมสร้าง

เสถียรภาพให้กับกองทุนในระยะยาว

 การลงทุนของกองทุนประกันสังคม เป็นไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ         

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 26 ก�าหนดให้การจัดหา

ผลประโยชน์ของ กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่         

คณะกรรรมการก� าหนดโดยความเ ห็นชอบของ                     

กระทรวงการคลัง

 ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์กองทุนดังกล่าว

ก�าหนดให้ส�านกังานประกนัสังคมน�าเงินกองทนุไปจัดหา                

ผลประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้ 

 1) ลงทุนในหลักทรัพย ์ที่มีความมั่นคงสูง             

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น 

 • ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการ

คลังค�้าประกัน

 • เงินฝากธนาคารที่ได้รับการค�้าประกัน

 • หุน้กู้เอกชนทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัเครดติ    

ระดับ BBB ขึ้นไป

1. Investment Management

 Social Security office (SSO) has a                 

responsibility to invest the SSF in order to gain 

additional income which is used to cover          

benefits and to attain long-term sustainability 

of the fund. 

 Investment management of SSF must 

comply with the Social Security Committee 

Regulations on investment of the Social                 

Security Fund B.E. 2549 and B.E. 2553 (No.2).    

The regulation are issued upon Social Security 

Act B.E. 2533 article 26, which sets that the   

investment of the fund must be under the          

regulations set by the Social Security Committee 

and approved by the Ministry of Finance.

 The regulations allow the SSO to invest 

the fund in the assets as follows:

 (1) Invest in the high secured assets, not 

less than 60% such as 

 - Treasure bills, government bonds, 

bonds and Bank of Thailand 

bonds.

 -  State enterprise bonds guaranteed 

by Ministry of Finance

 - Bank deposits (guaranteed)

 - Corporate bonds with the credit 

rating BBB or more

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
 ’πÈ”‡ß‘π = c90 m50 bl30

รูปแบบกำรบริหำรกำรลงทุน
กองทุนประกันสังคม
Investment management of SSF
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แผนภาพที่	 7	:	 โครงสร้างการตัดสินใจและการก�ากับตรวจสอบ
	 Figure		 7	:		 Investment Decision Structure and compliance

คณะกรรมการ
ประกันสังคม

Social Security Board

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
Investment Subcommittee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

ส�านักบริหารการลงทุน
Investment Bureau

-		ก�าหนดระบบและนโยบายการลงทุน
-  Set Investment Regulations and Policies
-		เห็นชอบ	แผนยุทธศาสตร์การลงทุน	5	ปี
-		Approve	5-year	strategic	investment	plans
-		เห็นชอบ	แผนการลงทุนประจ�าปี
-  Approve Annual Investment Plans

-		กลั่นกรองนโยบายและแผนการลงทุน
-  Screen policies and plans and provide
-		ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการฯ
-  Recommendations to the Board

-		ด�าเนนิการลงทนุภายใตร้ะเบยีบนโยบายและแผนการ
		ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
- Execute the plans within policies and guidelines

-		เห็นชอบแผนการลงทุนประจ�าสัปดาห์
-		Approve	Weekly	Investment	Plans	

ที่มา	 :	 ส�านักบริหารการลงทุน  ส�านักงานประกันสังคม  
Source	 :  Investment Bureau, Social Security Office

 2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่เกิน

ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน เช่น

 • เงินฝากธนาคาร (ไม่ค�้าประกัน)

 • ตราสารหนี้อื่นๆ

 • หน่วยลงทุน

 • หุ้นสามัญ

 ทั้งนี้ การน�าเงินกองทุนไปลงทุนให้เกิดดอกผล 

ส�านักงานประกันสังคม มีโครงสร้างการตัดสินใจ           

และขั้นตอนในการบริหารการลงทุน ดังนี้ 

 (2) Invest in the risky assets, not less               

than 40%

 -  Bank deposits (not guaranteed)

 -  Other fixed income securities

 -  Unit trusts

 -  Common stocks

 In order to invest the SSF, SSO has            

investment decision structure and procedures 

as shown in figure 7
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2. สถำนะเงินลงทุน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 กองทนุประกนัสงัคม

มีเงินลงทุนรวม 1,099,625 ล้านบาท ในจ�านวนนี้เป็น

เงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จ�านวน 

974,255 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตน        

จ�านวนกว่า 12  ล้านคนทั่วประเทศที่ส�านักงานประกัน

สั งคมสะสมไว้  เตรียมจ่ ายสิทธิประโยชน์กรณี               

บ�านาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจ่ายบ�านาญชราภาพ

ในปี  2557 เป็นเ งินกองทุนที่ ดูแล ผู้ประกันตน                         

กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพและ คลอดบุตร                 

จ�านวน 39,380 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนกรณีว่างงาน

จ�านวน 83,479 ลา้นบาท และเปน็เงนิกองทนุมาตรา 40 

จ�านวน 2,511 ล้านบาท

2. Investment Status of the Social Security Fund

 As of 31st December 2013, the Social 
Security Fund has total assets of 1,099,625 
million baht. The Fund, which provides                 
coverage to over 12 million private employees, 
comprises of 4 sub-funds. Specifically,                        
the 2 - typed fund of 974,255 million baht is 
set aside to cover child allowance and pension 
benefits. The 4 - typed fund of 39,380 million baht          
covers sickness, maternity, invalidity and death 
benefits. The Unemployment fund of 83,479 
million baht covers unemployment benefit. 
Finally, The Article  40 fund of 2,511 million 
baht covers benefits for voluntary informal 
workers.

แผนภาพที่	 8	:	 เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	จ�าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน	ปี	2556
	 Figure		 8	:		 Investment of SSF, Classified by Type of Benefit, 2013

ที่มา		 : ส�านักบริหารการลงทุน  ส�านักงานประกันสังคม  
หมายเหตุ		 :  4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 
  2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
Source		 :  Investment Bureau, Social Security Office 
Note		 :  4 benefits are sickness, maternity, invalidity and death
  2 benefits are child allowance and old age

กรณีสงเคราะห์บุตรและ	ชราภาพ

(Child	Allowance	and	Old	age	pension)

974,255	ล้านบาท	(Million	baht)



42

ส�ำนกังำนประกนัสังคม

รายงานประจ�าปี 2556 

3. กำรจัดสรรกำรลงทุนเงินกองทุนประกันสังคม

 เงินกองทุนประกันสังคมได้น�าไปลงทุนจ�านวน 

1,099,625 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบันได้จัดสรรลงทุน            

ในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล               

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้าประกัน 

และหุ้นกู้เอกชน 868,447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 

ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 

ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่นๆ หน่วยลงทุน 

และหุ้นสามัญ 231,178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 

ของเงินลงทุน

3.  Asset Allocation of the Social Security Fund

 Currently, 79% of 1,099,625 million baht 

portfolio is now invested in highly secured assets 

including government bonds, state-enterprise 

bonds guaranteed by the Ministry of Finance, 

and investment-grade corporate bonds.                   

The remaining 21% of the portfolio is invested 

in risky assets including bank deposits, other debt 

instruments, unit trusts (property funds and 

foreign investment funds), and equities

แผนภาพที่	 9	:	 การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม

 Figure		 9	:  Asset  Allocation of the Social Security Fund

ที่มา	 : ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source		 :  Investment Bureau, Social Security Office
หมายเหตุ	 : มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
Note	 :  Asset values were measured according to the Accounting Standard No.105. 
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4. รำยได้และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

 กองทุนประกันสังคม

 ปี 2556 กองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทน           

จากการลงทุน จ�านวน 46,820 ล้านบาท (ประกอบ              

ด ้วยดอกเบ้ียและก�าไรจากการขายตราสารหนี้และ                              

ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 34,807               

ล ้านบาท เงินปันผลและก�าไรจากการขายหุ ้นสามัญ         

จ�านวน 12,013 ล ้านบาท) เ ม่ือเทียบกับป ี 2555                           

ซึ่งกองทุนได้รับผลตอบแทนจ�านวน 40,340 ล้านบาท           

ปี 2556 กองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจ�านวน 6,516             

ล้านบาท

4. Investment Return

 In 2013, Social Security Fund generated                

a total investment income of 46,820 million 

baht (includes interest income from bonds and 

bank deposit of 34,807 million baht as well as 

dividend and capital gain from stocks of 12,013 

million baht). In 2012, the total investment   

income was 40,304 million baht. The investment 

income has increased by 6,516 million baht.

แผนภาพที่	10	: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 - 2556

 Figure	10	 :	 SSF’s Investment Income, 1991 - 2013

ที่มา	 : ส�านักบริหารการลงทุน  ส�านักงานประกันสังคม
Source	 : Investment Bureau, Social Security Office
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5. ผลตอบแทนกำรลงทุนสะสม

 

 การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่างรวดเร็ว                

จนมีเงินลงทุนมากถึงจ�านวน 1,099,625 ล้านบาท                               

ในปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลังหัก    

ค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี) จากฝ่ายนายจ้าง 

ลูกจ้าง และรัฐบาลจ�านวน 777,403 ล้านบาท และ        

อีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม   

จ�านวน 322,222 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า           

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ส�านักงานประกันสังคม                

รับผิดชอบการบริหารกองทุน ได้สร้างผลก�าไรสะสม          

จากการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านบาท ท�าใหก้องทนุมัน่คง

มากขึ้น สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่าย ในการดูแลสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5. Cumulative Investment Return

 

 From the asset size of 211,887 million 
Baht at the end of 2003, the Social Security 
Fund has more than tripled its size to            
1,099,625 million baht as of 31st December 2013. 
The total asset of 1,099,625 million Baht indeed 
consists of two components. The first                     
component of 777,403 million baht is net          
contribution from three parties ; namely            
employers, employees and the government. 
The second component is cumulative investment 
return of 322,222 million baht. Essentially,                
investment return helps growing the fund and 
ensuring that the fund would be sufficient                 
for meeting its future liabilities

แผนภาพที่	11	: เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2534 - 2556

	 Figure	11		:	 Cumulative Contribution and Investment Return, 1991 - 2013

ที่มา		 :  ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source	 :  Investment Bureau, Social Security Office
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6. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุน

 ในปี 2556 ทีผ่่านมา คณะกรรมการประกนัสงัคม

ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนฉบับที่ 3           

ซึ่งจะน�ามาใช้ระหว่างปี 2557-2561 แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ดังกล่าว ได้ก�าหนดให้กองทุนประกันสังคมขยาย             

การลงทุนไปต่างประเทศและสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วน        

ที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

ให้สอดคล้อง กับภาระค่าใช้จ่ายกองทุนในอนาคต           

รวมถึงเป ็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนและ        

รองรับต ่อขนาดของเงินกองทุน ที่ปรับเพิ่ มขึ้น                      

อย ่างรวดเร็ว โดยกองทุนจะทยอยเพิ่มสัดส ่วน                       

การลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วน 3% ณ สิ้นปี 2556        

ให้มีสัดส่วนประมาณ 32% ภายในสิ้นปี  2561                  

โดยครอบคลุมทั้งตราสารหนี้ หุ้นสามัญ และการลงทุน

ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน            

สินค้าโภคภัณฑ์ ท้ังนี้การน�าเงินไปลงทุนตามแผน         

ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้นจะเป็น

6. Strategic Asset Allocation Plan

 In 2013, the Social Security Committee             

approved the Strategic Asset Allocation Plan 

No. 3 (SAA plan) which will be used during 

2014-2018. According to the SAA plan, the fund 

will increase allocations to foreign investments 

and risky asset investments. The objectives of 

the plan are to enhance investment return in 

order to match with the future liabilities of the 

fund, to diversify the investment and to serve 

the rapid growth of the fund. The fund plans 

to increase the al locat ion of fore ign                                 

investment from 3% at the end of year 2013 

to approximately 32% by the end of year 2018. 

This investment will cover bonds, stocks and 

alternative investments such as real estates, 

infrastructure and commodities. The investment 

will be carefully conducted under the approval 

of the Social Security Committee. 7. รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย

 รายได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2556              

มีจ�านวนทั้งสิ้น 184,458 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่         

ร้อยละ 73.58 เป็นรายได้จากเงนิสมทบรบั ร้อยละ 18.87 

เป็นรายได้จากดอกเบีย้ และร้อยละ 7.55 เป็นรายได้อ่ืนๆ 

ในขณะที่กองทุนประกันสังคมมีค ่าใช ้จ ่ายทั้ งสิ้น           

63,306 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าประโยชน์ทดแทน  

ร้อยละ 90.47 ค่าใช้จ่าย เพ่ือการบริหารส�านักงาน            

ร้อยละ 7.59 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 1.94 ทั้งน้ี

กองทุนมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ 121,152 ล้านบาท 

หากเมือ่หกัส�ารองประมาณการหนีสิ้นประโยชน์ทดแทน

7. Revenues and Expenditures

 In 2013, the total revenues of the SSF 

were 184,458 million baht. Of this amount 

73.58% were from contributions, 18.87% were 

from interests and 7.55% were from others.     

The total expenditures of the fund were         

63,306 million baht. Of these amount 90.47% 

were for benefit payment, 7.59% were for SSO 

administrative costs and 1.94% were for others. 
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ตารางที่	 4	 : รายได้ - ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2556
 Table	4	 :	 Revenues and Expenditures of SSF, 2013

ที่มา		 : ส�านักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source		 :  Finance, Accounting and Investment Bureau, Social Security Office

รายได้
Revenues

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ค่าใช้จ่าย
Expenditures

เงินสมทบ

Contributions

ดอกเบี้ย

Interest

อื่นๆ

Others

Total

135,724

34,813

13,921

184,458

73.58

18.87

7.55

100.00

90.47

7.59

1.94

100.00

ประโยชน์ทดแทน

Benefits

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร

Operation Expenses

อื่นๆ

Others

Total

57,269

4,808

1,229

63,306

กรณีชราภาพออก กองทุนประกันสังคมมีรายได ้                

สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงิน 13,080 ล้านบาท ซึ่งอัตรา              

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของปี 2556 คิดเป็น ร้อยละ 34.32         

ต�่ากว่าปี 2555 ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ คิดเป็น       

ร้อยละ 39.27 

The revenues of the fund were 121,152 million 

baht, higher than the expenditures. After           

deduction of the reserve fund for old-age         

pension benefit payment, the SSF net                        

revenues were 13,080 million baht, higher           

than the net expenditures. In 2013, the ratio   

of expenditures to the revenues was 34.32% 

which is lower than 2012 by 39.27%.
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เงินกองทุนเงินทดแทน
Investment of Workmen’s Compensation Fund (WCF)

1. กำรบริหำรกำรลงทุน 

 การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป ็นไป          

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน                    

ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน 

พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน         

พ.ศ. 2537 มาตรา 29 ซึ่งก�าหนดว่าการรับเงิน                

การจ ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา                        

ผลประโยชน ์ของกองทุนให ้ เป ็นไปตามระเบียบ                       

ที่คณะกรรมการก�าหนด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงแรงงาน 

 ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์กองทุนดังกล่าว

ก�าหนดให ้ส�านักงานประกันสังคมน�าเงินกองทุน                 

ไปจัดหาผลประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ            

ดังนี้ 

 1) ลงทุนในหลักทรัพย ์ที่มีความมั่นคงสูง            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น 

 • ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 • พนัธบตัรรัฐวสิาหกจิทีม่กีระทรวงการคลงั 

ค�้าประกัน

 • เงินฝากธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ        

จัดตั้งและเงินฝากธนาคารพาณิชย์            

ที่ได้รับการค�้าประกัน

 • หุน้กูเ้อกชนทีไ่ด้รบัการจดัอนัดับเครดติ  

ระดับ BBB ขึ้นไป

1. Investment Management

 

 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 Social Security Act B.E. 2537 (1994)                   

article 29 which sets that the receipt, payment, 

custody and investment of the fund must             

be under the regulations set 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 assets as follows:

 1) Invest in the high secured assets, not 

less than 60% 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

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
 ’πÈ”‡ß‘π = c90 m50 bl30

เงินกองทุนทดแทน
Investment of Workmen’s 
Compensation Fund (WCF)
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 2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่เกิน

ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน เช่น

 • เงินฝากธนาคาร (ไม่ค�้าประกัน)

 • ตราสารหนี้อื่นๆ

 • หน่วยลงทุน

 • หุ้นสามัญ

 โดยในการด�าเนินการลงทุนนั้นส�านักงาน

ประกันสั งคมจะด� า เนินการลงทุนตามระเบียบ                    

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และตามแผนการ

ลงทุนประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนเงินทดแทนโดยจะพิจารณาจากผลตอบแทน          

ที่คาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงของการลงทุนและค�านึง          

ถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นส�าคัญ

 2) Invest in the risky assets, not less       

than 40%

 • Bank deposits (not guaranteed)

 • Other fixed income securities

 • Unit trusts

 • Common stocks

 In order to invest the WCF, SSO must 

strictly follow not only the regulations, but also 

the annual plan approved by the Committee. 

It is of the highest priority for the SSO to           

manage the fund to achieve its targeted               

return at an acceptable level of risk and to 

attain long-term sustainability of the fund.



ANNUAL REPORT 2013 49

Social Security Office

2. สถำนะเงินลงทุนและสัดส่วนกำรลงทุน

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุน เงินทดแทน

มีเงินลงทุนรวม 38,899 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุน 

ในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้าประกัน  

เงนิฝากธนาคารและหุน้กู้เอกชน จ�านวน 33,550 ล้านบาท  

คดิเป็นร้อยละ 86 และลงทนุในหลักทรพัย์ทีมี่ความเสีย่ง  

จ�านวน 5,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14

2. Asset Allocation
 

 As 31st December 2013, the Workmen’s            

Compensation Fund has total assets of 38,899 

million baht. As much as 86% of the portfolio 

is now invested in highly secured assets                

including government bonds, state - enterprise 

bonds guaranteed by the Ministry of Finance, 

bank depos i ts ,  and investment-grade                          

corporate bonds. The remaining 14% is                    

invested in risky debt instruments.

แผนภาพที่	12	 : การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน

 Figure	12		: Asset  Allocation of Workmen’s Compensation Fund 

ที่มา		 : ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source	 :  Investment Bureau, Social Security Office
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3. รำยได้และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

 กองทุนเงินทดแทน

 ปี 2556 กองทุนเงินทดแทนมีผลตอบแทน         

จากการลงทุนจ�านวน 1,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก           

ปีก่อนเป็นเงิน 77 ล้านบาท

3. Investment Income

 In 2013, the fund generated a total         

investment income of 1,419 million baht,                          

increased from previous year by 77 million baht.

แผนภาพที่	13	: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2547 - 2556

	 Figure	13		:	 WCF’s Investment Income, 2004 - 2013

ที่มา		 : ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source	 :  Investment Bureau, Social Security Office
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4. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสะสม

 การที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมั่นคง       
จากเงินลงทุน 18,468 ล้านบาท ในปี 2547 เพิ่มเป็น 
38,899 ล้านบาท  ในปัจจบุนันัน้ ส่วนหนึง่เป็นเงนิสมทบ
สะสมจากนายจ้างหลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์
จ�านวน 28,492 ล้านบาท และอีกส่วนหน่ึงเป็น               
ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจ�านวน 10,406           
ล ้านบาท ดังนั้นจะเห็นได ้ว ่าตลอดระยะเวลาที่                  
ส�านักงานประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน  
ได ้ สร ้ า งผลก� า ไรสะสมจากการลงทุนมากกว ่ า                          
หนึ่ งหมื่นล ้ านบาท ท�าให ้กองทุนมั่นคงมากขึ้น             
สามารถรองรบัภาระค่าใช้จ่ายในการดแูลสทิธิประโยชน์
ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

4. Cumulative Investment Return

 The Workmen’s Compensation Fund has 
steadily grown from the asset s ize of                        
18,468 million baht in 2004 to the level of         
38,899 million baht at 31st December 2013. 
Thanks to both net contribution from employers 
of 28,492 million baht and the accumulated 
investment return of 10,406 million baht.             
Essentially, the investment return helps           
growing the fund and ensuring that the fund 
would be sufficient for meeting its current and 
future liabilities.

แผนภาพที่	14	: เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ปี 2547 - 2556

 Figure	14		: Cumulative Contribution and Investment Return, 2004 - 2013

ที่มา		 : ส�านักบริหารการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม  
Source	 :  Investment Bureau, Social Security Office
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1. กำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง           

ขั้นต�่ำ 

	 1.1	การลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน	

และสถานประกอบการ	ในปี	2556

 การปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่รายวนัเป็น 300 บาท              

ท่ัวประเทศ ส่งผลให้นายจ้างต้องรับภาระต้นทุน              

จากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ลูกจ้าง ผู ้ประกันตนอาจได้รับ         

ผลกระทบไปด้วย ส�านักงานประกันสังคมจึงได ้มี

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง

ขั้นต�่ าป ี  2556 เพื่อช ่วยเหลือนายจ ้าง ลูกจ ้าง                            

ผู ้ ป ร ะ กันตน  โดยลดอั ต ร า เ งิ นสมทบกองทุ น                       

ประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในปี 2556 

โดยให้จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 33           

ทั้งฝ ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ ้าง ในอัตราฝ ่ายละ                    

ร้อยละ 4 (โดยลดในส่วนของ 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณี

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากเดิม

จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5) 

ส่วนเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และ          

กรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมคือ ฝ่ายละ

ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบ

ในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ส�าหรับผู ้ประกันตน           

ตามมาตรา 39 เดิมจ่าย ในอัตราร้อยละ 9 ของ                

ฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7         

ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท คือจ่ายเงินสมทบเดือนละ 

336 บาท 

1. The alleviation of impact from minimum 

wage adjustment.

 1.1  Contribution rate deduction for          

insured person and enterprises in 2013

 The adjustment of minimum wage rate 

to 300 baht/day all over the country caused 

effect on employers who would be burdened 

with higher wages. Employees might be                

impacted as well .  Therefore, the SSO                          

had launched a strategy to alleviate the effect 

from the adjustment of minimum wage rate       

in 2013 to help employers, employees and 

insured persons by reducing the contribution 

rates both from employers and employees in 

2013. The insured persons under Article 33 and 

the employers had to pay contribution rate of 

4% (reducing contribution rates of each party 

for sickness, maternity, invalidity and death 

from 1.5% to 0.5%.) Old-age benefit, child        

allowance and unemployment contribution 

rates were remained the same at 3.5 % for each 

party. While Government  still subsidized the 

same contribution rate of 2.75 %. For insured 

persons under Article 39, the contribution rate 

was reduced from 9%,  based on the wage of 

4,800 baht to 7%. So they had to pay 336 baht 

of contribution per month.

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
 ’πÈ”‡ß‘π = c90 m50 bl30ผลงำนส�ำคัญ
Outstanding Performances



ANNUAL REPORT 2013 55

Social Security Office

 1.2	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

 จากภาระต้นทุนที่สถานประกอบการต้องรับเพิ่ม

จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแล้ว สถานประกอบการ               

ยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานด้านการเพิ่มพูน                 

ทักษะแรงงานอีกด้วย เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์และ           

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ส�านกังานประกนัสงัคม            

ได้ขยาย “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”       

เป็นปีที่ 2 ของการด�าเนินโครงการ จากวัตถุประสงค์  

เดิมของการจัดตั้งโครงการในปี 2555 ที่ผ ่านมา               

เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ         

จากสภาวการณ์น�้าท่วม และในปีนี้ยังคงเดินหน้า

โครงการต่อไป เพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการ            

ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า 300 บาท                       

โดยสถานประกอบการ ท่ีสนใจสามารถยื่นกู ้ กับ              

ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารอิสลาม           

แห ่งประเทศไทย ธนาคารแลนด ์ แอนด ์ เฮ ้าส ์                      

จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) และธนาคาร           

กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) โดยต้องเป็นสถานประกอบการ

ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ ่ายเงินสมทบ                    

เข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน                 

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในการยื่นกู ้นั้น แบ่งเป็น 2 กรณี             

คือ กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5 คงที่ 3 ปี และกรณีท่ีมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี ทั้งนี้ สถานประกอบการ

ต้องคงสภาพการจ้างงาน โดยมีจ�านวนผู้ประกันตน          

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนผู้ประกันตน ณ วันที่

ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี และต้องไม่เป็น   

การกู้เพื่อ Refinance

 1.2  Soft loan for the Employment                  

Promotion.

 Not only the financial burden that             

enterprises had to bear from minimum wage 

adjustment, but they also had to improve the 

efficiency of worker skills. Therefore, to catch up 

with circumstances and technologies that               

always change, the SSO extended “the Soft 

loan for the Employment Promotion’s project” 

for another year. The initial objective of this 

project was to help enterprises which had been 

effected from flood disaster. This year,                 

the project continues to help enterprises which 

has been effected from the adjustment of 

minimum wage to 300 baht. The interested         

enterprises can apply for the loan with the          

cooperated commercial banks such as Islamic 

Bank of Thailand, Land and House Bank               

Public Co.,Ltd, Bangkok Bank Public Co.,Ltd, 

Kiat Nakin Bank Co.,Ltd and Krungthai                       

Bank Co.,Ltd. Those eligible to apply for the 

loan must be the enterprises registered                   

with SSF and paid the  contributions not              

less than 3 months. There were 2 options of                

interest rate. First, the enterprises with no 

mortgage securities could be granted loan with 

fixed interest rate of 5 % for 3 years.                           

The other was the enterprises with mortgage              

securities could be granted loan with fixed    

interest rate of 3 % for 3 years with the               

condition that the enterprises had to maintain                    



56

ส�ำนกังำนประกนัสังคม

รายงานประจ�าปี 2556 

 ผลการด�าเนนิงานถงึในปี 2556 มีสถานประกอบการ 

เข้าร่วมโครงการตามก�าหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู ้แก่         

สถานประกอบการดังนี้

 1.  วงเงิน 6,000 ล้านบาท ส�าหรับสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน            

1 ล้านบาทต่อราย มีจ�านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการ 1,226 แห่ง วงเงินอนุมัติรวม 2,251.1 ล้านบาท

 2.  วงเงิน 3,000 ล้านบาท ส�าหรับสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 51-200 คน วงเงินกู้        

ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย มีจ�านวนสถานประกอบการ

ที่ เข้าร่วมโครงการ 204 แห่ง วงเงินอนุมัติรวม                  

707.5 ล้านบาท

 3. วงเงิน 1,000 ล้านบาท ส�าหรับสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนขึ้นไป วงเงินกู้        

ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย มีจ�านวนสถานประกอบการ

ที่ เข้ าร่วมโครงการ 74 แห่ง  วงเงินอนุมัติ รวม                      

512.9   ล้านบาท

 รวมมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ         

ทั้งสิ้น 1,504 แห่ง วงเงินอนุมัติรวม 3,469.5 ล้านบาท

employment at least 80% of the total number 

of employees at the date when the loan had 

been granted and remained for 3 years.                

Additionally, the loan could not be allowed to 

refinance enterprises.

 Up until the end of 2013, a number of 

qualified enterprises for the project were          

summarized as follows:

 1. The limit of 6,000 million baht was 

set for enterprises with no more than 50            

employees and would be granted to each  

enterprise not more than one million baht. 

There were 1,226 enterprises got the loan with 

the total amount of 2,251.1 million baht             

being granted.

 2. The limit of 3,000 million baht was 

set for enterprises with 51-200 employees and 

would be granted to each enterprise not more 

than 2 million baht. There were 204 enterprises 

got the loan with the total amount of 707.5 

million baht being granted.

 3.  The limit of 1,000 million baht was 

set for enterprises with more than 200 employees 

and would be granted to each enterprise not 

more than 4 million baht. There were 74             

enterprises got the loan with the total amount 

of 512.9 million baht being granted.

 In sum, there were 1,504 enterprises 

granted for the loan with the total amount of 

3,469.5 million baht being granted.
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2. กำรพัฒนำแนวทำงขยำยควำมคุ ้มครองประกัน

สังคมสู่แรงงำนนอกระบบ

 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค ์จะให ้

ประชาชนแรงงานนอกระบบมีการออมเพ่ือเป ็น               

หลักประกันรายได้เมื่อสูงอายุ ส�านักงานประกันสังคม

ได้มีการปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ ้มครอง          

เพื่อส ่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์                

ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบประกอบ             

กั บการ เข ้ า สู ่ สั ง คม ผู ้ สู ง อ ายุ  โ ดยมี ก า รแก ้ ไข                                 

พระราชกฤษฎีกาก� าหนดหลักเกณฑ ์และอัตรา                     

การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน       

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห ่งสิทธิในการ                   

รบัประโยชน์ทดแทน ของบคุคลซึง่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และมีผลบังคับใชัในวันที่                  

9 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ 5 รูปแบบ     

ประกอบด้วย

 1. ทางเลือกท่ี 1 ส่งเงินสมทบเดอืนละ 100 บาท  

(ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท)            

ได้สิทธิ 3 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ และตาย 

 2. ทางเลือกท่ี 2 ส่งเงินสมทบเดอืนละ 150 บาท     

(ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท)          

ได้สิทธิ 4 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ ตาย และเงินบ�าเหน็จชราภาพ 

 3. ทางเลือกท่ี 3 ส่งเงินสมทบเดอืนละ 200 บาท      

(ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 100 บาท)                

เป็นเงินออมเพ่ือรับเงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญชราภาพ 

(รัฐบาลอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/คน/ปี)

 4. ทางเลือกท่ี 4 ส่งเงินสมทบเดอืนละ 300 บาท  

(ผู้ประกันตนจ่าย 170 บาท รัฐบาลอุดหนุน 130 บาท) 

สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 

3 รวมกัน

2. The development of social security         

coverage extension for informal workers

 According to the government policy for             
informal workers to save for their retirement 
income and prepare for the aging society of 
Thailand, the SSO had improved the approaches 
for the extension of social security coverage to 
promote understanding and realize of the   
benefits from being insured person. There was 
the amendment of Royal Decree on criteria and 
contribution rates, category of benefits along 
with the criteria and condition of benefit            
qualification of voluntary insured person (No.2)            
B.E. 2556. This was effective from 9th December, 
2013. There are 5 options of benefit package 
consisting of:
 1. Option 1: flat rate contribution of 
100 baht/month (insured person pays 70 baht 
and government contributes 30 baht) for 3 
benefits; injury or sickness compensation,            
invalidity and death.
 2. Option 2: flat rate contribution of 
150 baht/month (insured person pays 100 baht 
and government contributes 50 baht) for 4 
benefits; injury or sickness compensation,           
invalidity, death and old-age lump sum. 
 3. Option 3: flat rate contribution of 
200 baht/month ( insured person pays                        
100 baht and government contributes 100 baht) 
as the savings for old age lump sum or                  
pension. (The government contr ibutes                        
not over 1,200 baht/person/year)
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 4.  Option 4: flat rate contribution of 

300 baht/month (insured person pays 170 baht 

and government contributes 130 baht as                 

a combination of option 1 plus option 3.

 5.  Option 5: flat rate contribution of 

350 baht/month ( insured person pays 200 baht 

and government contributes 150 baht) as a 

combination of option 2 plus option 3.

 From the 1st May 2011 - 31st December 

2013, there were 1,578,088 insured persons 

under Article 40 which could be shown in 5 

options as follow:

 -  Option 1:       8,108 insured persons.

 -  Option 2:  1,531,602 insured persons.

 -  Option 3:     8,016  insured persons. 

 -  Option 4:         86  insured persons. 

 -  Option 5:     30,276  insured  persons.

 5. ทางเลอืกท่ี 5 ส่งเงินสมทบเดอืนละ 350 บาท  

(ผู้ประกันตนจ่าย 200 บาท รัฐบาลอุดหนุน 150 บาท)              

สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 

3 รวมกัน

 ผลการด�าเนินงานมีแรงงานนอกระบบหรือ            

ผู ้ ประกอบอาชีพอิสระสนใจสมัคร ข้ึนทะเบียน              

ประกันสังคมมาตรา 40 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 1,578,088 ราย 

จ�าแนกเป็น

 - ทางเลือกที่ 1 จ�านวน  8,108  ราย 

 - ทางเลือกที่ 2 จ�านวน   1,531,602  ราย 

 - ทางเลือกที่ 3 จ�านวน  8,016  ราย 

 - ทางเลือกที่ 4 จ�านวน            86  ราย  

 - ทางเลือกที่ 5 จ�านวน       30,276  ราย

3. กำรเตรียมกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน            

ในปี 2558 ประเทศไทยต้องด�าเนนิงานภายใต้โครงสร้าง  

ประชาคม 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและ                            

ความม่ันคงอาเซยีน (APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC) ซึ่งส�านักงานประกันสังคมรับผิดชอบการ       

เตรียมการภายใต ้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยในปี 2556 

ได้ด�าเนินงาน ดังนี้  

 1.	 การจัดประชุมระดมสมองเจ ้าหน้าที่

ส�านักงานประกันสังคมเตรียมระบบประกันสังคม

รองรับประชาคมอาเซียน จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 

2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย

มเีลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม (นายจรีศักดิ ์สุคนธชาต)ิ 

3. Preparation for moving towards ASEAN 

Community.

 To be ready for the ASEAN Community 

in 2015, Thailand needs to prepare for 3 main                    

pillars : ASEAN Political-Security Community 

(APSC), ASEAN Economic Community (AEC) and 

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).           

In responding to this, the SSO mainly involves 

in ASCC and AEC. In 2013, the SSO performed 

as follows:

 1.		The	 brainstorming	 workshop	 for	

SSO	 officers	 in	 preparing	 social	 security									

system	for	the	upcoming	ASEAN	Community.	
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เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมีผู ้เข ้าร ่วม

ประชุมทั้งส้ินจ�านวน 74 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

ส� านักงานประกันสั งคมทั้ งหน ่วยงานส ่วนกลาง 

ส� านั กงานประกันสั งคมกรุ ง เทพมหานคร พ้ืนที่                      

และส�านักงานประกันสังคมจังหวัดที่มีผู ้ประกันตน        

ชาวต่างชาตจิ�านวนมาก การประชมุดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์ 

เพ่ือสร้างองค์ความรู ้ด ้านประชาคมอาเซียนให้แก่                   

เจ้าหน้าท่ีส�านักงานประกันสังคมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง

และหน่วยงานให้บริการ และเพื่อระดมความคิดเห็น         

จากเจ ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติ ท่ี เกี่ยวข ้องและหาแนวทาง                  

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรองรับประชาคมอาเซียน 

	 2.	 การเสวนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เร่ือง “จัดกระบวนทพัรบัมอื

ประชาคมอาเซียน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556                   

ณ ห้องคอนเวนช่ันเซ็นต์เตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงแรงงาน                  

(ร้อยต�ารวจเอก เฉลิม อยู่บ�ารุง) เป็นประธานในพิธีเปิด

การเสวนา และมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จ�านวน 657 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานทุกกรม 

คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์

กองทุนประกันสังคม คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุน

ประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน            

คณะกรรมการการแพทย์กองทุนเงินทดแทน ผู้แทน

สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ผู้บริหารส�านักงานประกันสังคม และ

เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง             

องค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนมุมมองของการเตรียม                     

ความพร้อมและผลกระทบต่อระบบประกันสังคม               

ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจากนักวิชาการ          

ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้มี             

ส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้

 The workshop was held on 18thMarch 2013 

at Chao Phraya Park hotel, Bangkok, presided 

by Mr. Jirasuk Sugandhajati, Secretary-General 

of the SSO. There were 74 officers from the SSO 

headquarters,  SSO Bangkok and provincial SSO 

having a large number of foreign insured persons 

participating in the program. The objective of the 

conference is to create ASEAN understanding and 

knowledge on ASEAN Community for SSO officers 

both from central unit and service unit. Apart 

from this, it was to brainstorm ideas from            

concerned officers, for the improvement of works 

in response to the ASEAN Community.

 2.	 The	technical	seminar	on	preparation	

for the moving towards ASEAN 

 Community entitled “Strategic Preparation 

for ASEAN community” was held on 26th August 2013 

at Convention Center Hall, Rama Gardens hotel.         

The seminar was presided by Pol.Capt.Chalerm   

Ubumrung, Minister of Labour. There were 657            

participants consisted of executives from          

Ministry of Labour and its departments, Social 

Security Committee, Social Security Medical 

Committee, Social Security Appeal Committee, 

Workmen’s Compensation Fund Committee, 

Workmen’s Compensation Medical Committee, 

representatives from academic institutes,          

Government agencies and private sector, SSO 

executives and relevant officers. The objective 

of this seminar was to share knowledge and 

exchange views in preparation and effects to 
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ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม

เป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อระบบประกันสังคม

social security system in joining ASEAN Community, 
from academics, delegates from Government              
agencies, private sector and relevant person.                
Also, this was to create realization and                   
understanding to all sectors in preparing for 
ASEAN Community. 

4.  ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร

 

 จากปี 2555 ที่รัฐมนตรีมติเห็นชอบแผนงาน      

เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะ

การร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของ

ตนเองให้มีความโปร่งใส โดยส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ให ้         

ส่วนราชการมีการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน 

และได้ด�าเนนิการประเมนิเสรจ็สิน้ ในเดอืนธนัวาคม 2555 

การตรวจสอบ การประเมิน ตลอดจนการจัดล�าดับ             

มีการด�าเนินการตลอดในปี 2556 จนถึงการแจ้งผลการ

ประเมินในปลายปี 2556 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

เป ็นวันที่ส�านักงานประกันสังคมทุกคนภาคภูมิใจ           

เม่ือ ป.ป.ช. แจ้งผลการประเมินความโปร่งใสของ         

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส�านักงานประกันสังคมเป็น           

หน่วยงานท่ีได้รับคะแนนสูงสุดในดัชนี “ผลสัมฤทธ์ิ          

การปฏิบัติราชการ” และได้เชิญเลขาธิการส�านักงาน

ประกันสังคม ดร.อ�ามร เชาวลิต เข้ารับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ 

4.  The Transparency of service.

 From the year 2012, The Cabinet had                  
approved Government’s proactive plan in      
fighting against corruption, especially the            
cooperation in improving and developing its 
agencies to be transparent. The National Anti 
Corruption Commission (NACC) had assigned 
the Government agencies to evaluate their own 
transparency and it was completed in December 2012. 
The inspection, evaluation and prioritization 
were proceeded for the whole year of 2013.                      
On 11th December 2013. The day that all the SSO 
officers were so proud from when NACC                
informed that  the SSO achieved the highest 
score in “Performance Results” index and            
Dr. Ammorn Chaovalit, Secretary-General,            
was invited by NACC to receive the Award. 

5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรในส่วนภูมิภำค

 ส�านักงานประกันสังคม ด�าเนินการขยาย           

การให้บริการ เพื่ออ�านวยความสะดวกและแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง         

ผู ้ประกันตน ที่มาติดต่องานประกันสังคมในจังหวัด            

ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งอ�าเภอที่อยู ่ห่างไกลจาก           

ตวัจงัหวดั อกีทัง้ในปัจจบุนัได้มกีารขยายตวัด้านเศรษฐกจิ

5.  The Improvement of Regional Service 

Efficiency. 

 The SSO has expanded service to               
facilitate and lessen transportation expense        
for employers, employees and insured persons 
contacting with the SSO regional offices in               
provinces with large area including those in remote 
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อย่างต่อเนื่อง มีสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

เพิม่ข้ึน รวมทัง้การขยายตวัชมุชน ประกอบกบัส�านักงาน

ประกันสังคมได้ขยายการคุ้มครอง การประกันสังคมสู่

แรงงานนอกระบบ   เพ่ือให้ประชาชนได้มีประกันสังคม 

ถ้วนหน้า ซึ่งการเดินทางมารับบริการที่ส�านักงาน 

ประกันสังคมจังหวัดอาจไม่สะดวกและไม่สามารถ            

ให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน  

ของส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเกิดประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชน นายจ้าง 

ลกูจ้าง ผูป้ระกนัตน และรองรบัปรมิาณทีจ่ะเพิม่มากขึน้ 

ในอนาคตจึงได้จัดตั้งสาขาเพ่ือรองรับการให้บริการของ

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด โดยขณะนี้ได้เปิดสาขา   

ให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู ้ประกันตนแล้ว          

จ�านวน ทัง้สิน้ 27 สาขา มีสาขาทีเ่ปิดเพิม่ใหม่ ในปี 2556 

จ�านวน 4 สาขา ได้แก่

 1.  ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

  สาขาสามพราน

 2.  ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 

สาขาบางบัวทอง

 3.  ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สาขาหัวหิน

 4.  ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 

สาขาปลวกแดง

area district. Nowadays that economy has been 
growing, enterprises, employees and insured 
persons become more numbers. Moreover, 
community keeps on expanding and the SSO 
continues its attempt to extend  Social                 
Security coverage to informal workers in               
accessing to social security. These growth and 
expansions may cause some inconvenience to 
receive services from Provincial SSOs. Therefore, 
to improve efficiency of  Provincial SSOs in 
providing service to all employers, employees 
and insured persons as well as to prepare for 
the increasing members in the future, the SSO  
has established more branches amounting                               
27 branches in total. The 4 newly-established 
SSO branches are as follows:
 1.  Social Security Office Nakhon Phathom  
  (Sampran)
 2.  Social Security Office Nonthaburi  
  (Bang Bua thong)
 3.  Social Security Office Prachuab khiri 

Khan (Hua Hin)
 4.  Social Security Office Rayong   

(Pluakdaeng)

6. กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ

 ผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการต่างประเทศ

ในรอบปี 2556 ดังนี้ 

 1.	 บทบาทในการเป็นสมาชิกสมาคมการ

ประกันสังคมระหว่างประเทศ	(ISSA)	

 ส�านักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก          

สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ตั้งแต่

6. International Affairs 

 1.	 The	role	of	SSO	as	a	member	of	the	
International	Social	Security	Association	(ISSA)		
 SSO has been the ISSA member since 
1st January 1995 and SSO’s staff have attend             
the ISSA technical meeting regularly. In 2013, 
SSO’s represented in three ISSA technical       
meetings including, 
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 1.1 37th International Colloquium of  

the International Section of the ISSA on                

P revent ion of  Occupat ional  R i sks  in                                 

Agricultural, Munich - Erding, Germany                     

from 28th April - 1st May 2013 

 1.2 International Research Seminar on          

“Providing Adequate Benefits and Adapting          

to Future Megatrends” Oslo, Norway from                  

6th -  8th May 2013 

 1.3 31st World Social Security Forum at 

Doha, Qatar form 9th - 17th November 2013.                       

Mr.Arrug Phrommanee, Deputy Secretary -           

General was nominated as the leader of              

Thai participants from SSO to attend the          

mentioned meeting.

วันที่ 1 มกราคม 2538 และได้เข้าร ่วมประชุมที่          

สมาคม ISSA จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556             

ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุม 3 รายการ คือ

 1.1 การประชุมระหว่างประเทศของสมาคม 

ISSA ครั้งที่  37 เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจาก                       

การท�างานในภาคเกษตร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -         

1 พฤษภาคม 2556  ณ เมืองมิวนิค เออร์ดิง สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

 1.2 การเข้าร่วมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ 

(ISSA International Research Seminar) เรื่อง          

ผลกระทบของระบบประกันสังคมในปัจจุบันและ

อนาคต ระหว่างวันที่  6 - 8 พฤษภาคม 2556                   

ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

 1.3 การเข้าร่วมประชุมประกันสังคมโลกและ

การประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคม ISSA ครั้งที่ 31          

ณ กรุงโดฮำ	 ประเทศกำตำร์	 ระหว่ำงวันที่	 9	 -	 17	

พฤศจิกำยน	 2556	 	 ซึ่งส�านักงานประกันสังคมได้             

มอบหมายรองเลขาธิการ ส�านักงานประกันสังคม                       

(นายอารักษ์ พรหมณี) เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วย            

ผู้แทนกองนโยบายและแผนงาน ผู้แทนกองวิจัยและ

พัฒนา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 2.		บทบาทในการเป็นสมาชิกประกันสังคมอาเซียน	

(Asean	Social	Security	Association	-	ASSA)  

 สมาชิกประกันสังคมอาเซียน (ASSA) เป็นการ

รวมตัวกันของหน่วยงานประกันสังคมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้9 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม บรูไน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา (ยกเว้นพม่า) 

ปัจจุบันมีสมาชิก 24 องค์กร การประชุม ASSA                   

ในปี พ.ศ. 2556 เป็นการประชุมครั้งที่ 30 ซึ่งประชุม 

ณ เมืองเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย              

	 2.	The	role	of	SSO	as	a	member	of	

the ASEAN	Social	Security	Association	(ASSA)

 ASSA brings together social security         

institutions in 9 countries including Indonesia, 

Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, 

Vietnam, Brunei Darussalam, Lao PDR and        

Cambodia (except Myanmar). At present, there 

are 24 member organizations. 30th ASSA Board 

Meeting was organized in 2013 at Vientiane, Lao 

PDR from 29th October - 2nd November 2013.          

The meeting offered good opportunity for         

ASSA members to exchange social security 

experiences and enhance cooperation in the 

region for all social security branches. Apart 

from sending participants to attend the ASSA 
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ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 

2556 ในการประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ท�าให้        

เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันสังคม           

ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค             

ในทุกสาขากิจกรรมของการประกันสังคม นอกจาก       

การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASSA ส�านักงาน

ประกันสังคมได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่องการ      

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (SSO Prepares  

for The Upcoming ASEAN Community 2015)     

เพื่อเผยแพร่ใน ASSA News ด้วย

Board Meeting, the SSO also submitted an       

article on “SSO Prepares for the Upcoming 

ASEAN Community in 2015” in ASSA news.

 3 . 	 การประชุมใหญ่ประจ� าปีองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ	สมัยที่	102

 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (นายจีรศักดิ์  

สุคนธชาติ) พร้อมคณะผู้แทนจากส�านักงานประกัน

สังคมร่วมเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม

ประชุมใหญ่ประจ�าปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

สมัยที่ 102 ระหว่างวันที่ 3 - 19 มิถุนายน 2556              

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมเข้าร่วมใน              

การประชุมคณะกรรมการ ว ่าด ้วยการมีงานท�า                      

และการคุ ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทใหม่ด ้าน

ประชากรศาสตร์

 ซึ่งผลการอภิปรายมีข้อสรุปว่า ในการจัดท�า

นโยบายประเทศ ต้องมีการทบทวนนโยบายด้านต่าง ๆ 

  3.		102	nd International Labour Conference

 Mr. Jirasuk Sugandhajati, Secretary - General 

of SSO together with relevant officials                       

participated in 102nd International Labour         

Conference and in the Meeting of Committee 

on Employment and Social Protection in the 

New Demographic Context from 3rd - 19th           

June 2013 in Geneva, Switzerland. 

 It was concluded from the meeting   

discussion that to make national policies, revising 

several branches of policies regarding the effect 

of demographic change in all generations is 

required thought there are different contexts 

in each countries. In addition, to define such 

policies, short term and long term plans should 

take in to account with the awareness of career 

path and occupational safety and health at 

work in order to support lifetime employment 

of citizens. Therefore, changing the attitudes 

towards older persons as well as supporting 
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ที่ เ กี่ ยวข ้อง กับป ัจ จัยที่ จะมีผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์ ทุกช่วงวัย           

ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และ          

ในการก�าหนดนโยบายจะต้องมีแผนรองรับทั้งระยะสั้น

และระยะยาวโดยตระหนักถึงเส้นทางความก้าวหน้า            

ในสายอาชีพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน           

การท�างาน เพื่อให้คนในประเทศสามารถท�างานได้

ตลอดชีวิต โดยจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ       

ความสามารถในการท�างานของผู ้สูงอายุ จะต้อง

สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ

ด้านอาชีพตลอดชีวิต ซ่ึงจะสามารถคงระดับการเติบโต

ของผลิตภาพแรงงาน และจ�านวนแรงงานในตลาด

แรงงาน รัฐบาลจะต้องจัดบริการสุขภาพให้ท่ัวถึง           

และให้มีการเข้าถึงบริการได้โดยง่าย ส�าหรับกลุ ่ม                 

ผู ้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ               

ทั้งการดูแลระยะยาว และดูแลที่บ้าน จ�าเป็นต้องมี         

การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และ

มีทักษะในการท�างาน และจะต้องท�าให้อาชีพดังกล่าว

เป็นอาชีพที่มีคุณค่า และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

รัฐบาลควรให้ความส�าคัญต่อระบบไตรภาคี โดย

สนับสนุนให้มีการเจรจาต่อรอง เพื่อเป็นเครื่องมือท�าให้

ระบบไตรภาคีมีความเข้มแข็ง

lifelong learning and career development        

could maintain labour productivity growth         

and number in labour market. The government 

has to ensure the access of health services          

for older persons including long term care          

and home care. Moreover, improvement and 

training on knowledge and skill of old-age 

healthcare professional are necessary while 

decent work and proper wage for care workers 

should be promoted. The government should 

also focus on the importance of tripartite         

system by supporting social dialogue as an 

instrument to strengthen the system.

	 4.	 	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการจาก												

ILO/KOREA	

 ความช ่วยเหลือที่ส�านักงานประกันสังคม             

ได้รับจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)            

และรั ฐบาลสาธารณรั ฐ เกาหลี ในรอบป ี  2556                             

คื อ  โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อบ รมด ้ า นก า รป ร ะ กั นก า ร                               

ประสบอันตรายจากการท�างานในภูมิภาคเอเซียน 

ระหว่างวนัที ่14 - 20 ตลุาคม 2556 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

จ�านวน 2 ราย ทุนด้านการประกันการจ้างงาน และ          

	 	 4.	ILO/Korea	Technical	Assistance	

Programme 

 The assistance from the ILO/Korea          

Technical Assistance Programme in 2013              

consisted of two scholarships for Training          

Programme on Employment Injury Insurance 

for ASEAN countries from 14th - 20th October 2013 

at Republic of Korea and three scholarships for 

Training Programme on Employment Insurance 

and Employment Injury Insurance from                   

4th – 13th October 2013.

	 5.	 Technical	 Assistance	 to	 Social												

Security  Organizations from Oversea Countries

 In 2013, SSO welcomed and arranged 

study visit programmes for representatives           

from other countries as follows,
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การประกันการประสบอันตรายจากการท�างาน ระหว่าง

วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2556 ณ สาธารณรัฐเกาหลี         

ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี 3 ราย 

	 	 5.	 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ													

แก่หน่วยงานประกันสังคมต่างประเทศ	

 ในรอบปี 2556 ส�านักงานประกันสังคมได้ให้  

การต้อนรับ บรรยายสรุป และจัดรายการศึกษาดูงาน             

ให้แก่ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ 

 1) Ministry of Labour and Human             

Resource ประเทศภูฎาน 

 2) กองทุนประกันสังคมประเทศแทนซาเนีย 

 3) ส�านักงานสวัสดิการและเงินทดแทนของ

ลูกจ้างแห่งชาติเกาหลี      

 4) ศนูย์กฎหมายภูมภิาคโครงการลุ่มแม่น�า้โขง

สหภาพเมียนมาร์ 

 5) กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคม        

นิยมเวียดนาม 

 6) คณะกรรมการประกันสังคมสาธารณรัฐ        

นามิเบีย 

 7) เจ ้ าหน ้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข

เกาหลีเหนือ (DPR Korea) 

 8) จัดรายการฝึกอบรมให้แก ่คณะผู ้แทน             

จากประเทศเนปาล 

 9) จัดรายการฝึกอบรมให้แก่คณะเจ้าหน้าที่

จากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ 

 10) เป็นวิทยากรบรรยายให้ ILO ในการศึกษา

ดูงานด้านการประกันการว่างงานแก่ผู้แทนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 

11 ตุลาคม 2556

 1)  Ministry of Labour and Human            

resource, Bhutan 

 2)  National Social Security Fund,            

Tansania 

 3)  Korea Workers’ Compensation and            

Welfare Service (COMWEL), Republic of Korea

 4)  Mekong Region Law Center 

 5)  Ministry of Health, Vietnam 

 6)  Social Security Commission, Namibia 

 7)  Ministry of Public Health, Democratic 

People’s Republic of Korea 

 8)  WHO’s Training Program on Health               

Insurance System, Representatives from Nepal 

 9)  Ministry of Labour, Employment and 

Social Security, Myanmar

 10) SSO’s represented as ILO’s guest 

speaker in the study visit programme on                  

Unemployment Insurance for representatives 

from ASEAN member countries at Phra Nakhon 

Si Ayutthaya on 11th October 2013.

 6.	 The	 Implementation	 under	 the									

Social Security Agreement between                      

Thailand and the Netherlands 

 Social Security Office (SSO), Thailand      

and Sociale Verzerkeringsbank (SVB), the                           

Netherlands has signed the Social Security 

Agreement (SSA) on the Export of Social                

Insurance Benefits since 11th November 2002. 

SSO has checked and verified Life Certificate 

and Income Declaration Validation forms of 
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	 6.	 การปฏิบติังานตามความตกลงดา้นประกนั

สังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
 ประเทศไทยและประเทศเนเธอร ์แลนด ์                    
ได้มีการจัดท�าข้อตกลงด้านการประกันสังคมในการ         
ส่งประโยชน์ทดแทนข้ามประเทศ (The Export of Social 
Insurance Benefits) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545   
โดยส�านักงานประกันสังคมได้เร่ิมด�าเนินการตรวจสอบ              
เอกสารและรับรอง การมีชีวิตอยู่ และรับรองรายได้          
ให ้ผู ้ประกันตนของสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ 
เนเธอร์แลนด์ (Sociale Verzerkeringsbank : SVB) 
ในกรณีบ�านาญชราภาพ และผู้อยู่ในอุปการะตั้งแต่  
เดือนมิถุนายน 2552
 ในปี 2556 Mr. Maarten van Zeben ทีป่รกึษา
อาวุโสด้านนโยบาย และ Mrs. Natascha Endema,   
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย ผู้แทนจาก SVB ได้เข้าหารือกับ
ส�านักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม           
ข้อตกลงดังกล่าวระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556          
ณ ส�านกังานประกันสงัคม (ส�านกังานใหญ่) และส�านกังาน
ประกนัสงัคม จงัหวดัชลบรุ ี(ศรีราชา) โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามผลการด�าเนินงาน และ
หารือและทบทวนแนวปฏิบัติปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขในการด�าเนินงานตามข้อตกลงเพื่อปรับปรุงการ        
ให้บริการและการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ            
โดยผลการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
เนเธอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย และส�านกังานประกัน
สังคมหน่วยงาน เป็นหน่วยงานผู้มีอ�านาจในการด�าเนิน
งานตรวจสอบและรับรองการมีชีวิตอยู ่เท่านั้น และ           
ผู ้ประกันตนต้องเป็นผู ้ส ่งแบบรับรองการมีชีวิตอยู ่         
ด้วยตนเองไปยัง SVB
 2) ให้ส�านักงานประกันสังคมเป็นผู้มีอ�านาจ      
ในการตรวจสอบและรับรองแบบรับรองการมีรายได้ 
และเป็นผู้ส่งเอกสารให้ SVB 

SVB’s pensioners and their dependents living 

in Thailand since June 2009. 

 In 2013, Mr. Maarten van Zeben, Senior 

Policy Advisor and Mrs. Natascha Endema,      

Policy Advisor, SVB had discussed with SSO’s 

representatives on the implementation under 

SSA between Thailand and the Netherlands 

from 26th - 28th February 2013 at Social                 

Security Office (Headquarters) and Social             

Security Office Chon Buri (Sri Racha). This              

meeting aimed to follow up the implementation 

under the SSA as well as to discuss and revise 

the implementation process, problems and            

solutions to provide effective performance and 

better services. Regarding the discussion            

outcomes, both sides agreed to improve the 

following implementations, 

 1) The Dutch Embassy or Consulates 

(DEC) and SSO are only the competent                   

authorities who can check and verify the Life 

Certificate form for SVB clients with a Dutch 

passport/Dutch nationality. The clients are 

responsible to send the document to SVB. 

 2) Social Security Office is the competent 

authority who can check and verify Income                         

Declaration Validation form and send the           

document to the SVB.
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 7.	 ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง

ประเทศไทย	และประเทศอินเดีย

 ต้ังแต่เดือนกันยายน 2553 รัฐบาลอินเดีย             

ได้แจ้งแนวปฏบิติัเกีย่วกบักฎระเบยีบการจ่ายเงนิสมทบ

เข้าระบบประกันสังคมของอินเดียส�าหรับแรงงาน         

ต่างชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของไทย       

ในอินเดียที่ก�าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น อย ่างไรก็ตาม           

เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมของทั้ง 2 ประเทศ                 

มีข ้อแตกต ่างกันค ่อนข ้างมากจึงต ้องด�าเนินการ                   

ด ้วยความรอบคอบ ควบคู ่กับการพิจารณาแก้ไข                           

พระราชบญัญติัประกนัสงัคมให้สอดคล้องกับหลกัสากล 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2556 ฝ่ายไทย ประกอบด้วย

รองเลขาธกิารส�านกังานประกันสงัคม (นายอารักษ์ พรหมณี) 

เป็นหัวหน้าคณะ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง              

ได้แก่ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

กระทรวงการต่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการ         

ส ่งเสริมการลงทุน ส�านักงานประกันสังคม และ

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยือน

ประเทศอินเดีย เพื่อหารือร่วมกับฝ่ายอินเดียเก่ียวกับ

ระบบความมั่นคงทางสังคมของทั้งสองประเทศ และ  

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ SSA และจากการหารือ

ร่วมกัน ฝ่ายไทยจะส่งร่างความตกลงฯ ให้ฝ่ายอินเดีย 

พิจารณา และจะเชิญฝ่ายอินเดียมาประชุมหารือ             

ณ ประเทศไทยต่อไป 

 7.	Social	 Security	 Agreement												

Cooperation between Thailand and India

 Since September 2013, Indian Government 

has notified the new regulation on the                

contribution payment of foreign workers in 

Indian social security system and it has                  

impacted the growth of Thai businesses in India. 

However, the two social security laws of            

Thailand and India are significantly different, 

the SSA must be carefully implemented.                

In the mean time, Social Security Act must be            

amended to respond the international principle 

of SSA implementation. 

 In May 2013, Thailands’ representative        

including Mr. Arrug Phrommanee, Deputy                                           

Secretary- General as the leader together with                 

representatives from Department of South 

Asian, Middle East and African Affairs (Ministry 

of Foreign Affairs), Board of Investment, Social 

Security Office and Ministry of Labour; visited 

India to discuss about social security systems 

of the two countries and the primary details of 

SSA. The discussion concluded that Thailand 
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 ปัจจุบัน ส�านักงานประกันสังคมอยู่ระหว่าง       

การจัดท�าร่างตอบโต้ (Counter Draft) ความตกลง         

ด้านการประกันสังคมระหว่างไทย - อินเดีย โดยจะเชิญ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นที่ปรึกษา 

ในการจัดท�าร่างความตกลงฯ  

will send the counter draft of SSA to India for 

consideration and invite India’s representatives 

to Thailand for the next meeting.

 Currently, SSO is drafting the SSA                             

(counter draft) and will request International 

Labour Organization (ILO) to be the advisor.

7. The Project on Efficiency Improvement          

for Competent Officials in Charge of Debt                    

Collection, Seizure and Property Attachment

 In 2013, the Social Security Office has          
set the guidelines for the collection of                               
employers/enterprises’ contribution debt                  
under the Social Security Fund and the Workmen’s 
Compensation Fund. At present, some                               
enterprises do not pay the contribution or                
cannot pay full amount of contribution within  
the prescribed time, resulting in contribution          
debt. Therefore, the Social Security Office focused 
on collection of the contribution debt from            
the enterprises to pay contribution completely 
for the rights to benefits of insured persons and 
for the stability of the Funds. Competent officials 
for debt collection, seizure and property                     
attachment need to have knowledge and                                           
understanding of the related laws, regulations,                     
announcement and practice guideline as well as 
be aware of responsibilities to the organization 
and the public which makes the practice correct 
and efficient. The proactive policy of the Social 
Security Office was introduced to set guidelines 
for the collection of contribution debt under the 

7.  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

ติดตำมเร่งรัดหนี้และยึด อำยัดทรัพย์สิน

 ในป ี  2556 ส� านักงานประกัน สังคมได ้                

ก�าหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบให้

นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่อยู ่ในข่ายบังคับของ

กฎหมาย ช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน แต่ในปัจจุบัน         

มีสถานประกอบการบางส ่วนไม ่ช�าระเงินสมทบ           

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หรือช�าระไม่ครบถ้วน          

ท�าให้เกิดเป็นเงินสมทบค้างช�าระ ซ่ึงส�านักงานประกัน

สังคมต้องด�าเนนิการติดตามเร่งรดัให้สถานประกอบการ

ช�าระให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของลูกจ้าง

ผู ้ประกันตน และเพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุน         

โดยในการด�าเนินการตรวจติดตามเร่งรัดเงินสมทบ         

ยึดอายัดทรัพย์สินนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจตดิตาม เร่งรดัหนีเ้งนิสมทบและยดึ อายดัทรัพย์สนิ 

จ�าเป็นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข ้องกับ            

งานเร ่งรัดเงินสมทบค ้างช�าระเป ็นอย ่างดี  และ                     

ต ้องตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร          

และส่วนรวม ซ่ึงจะท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง        

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพประกอบกับนโยบายเชิงรุก  

ของส�านักงานประกันสังคมท่ีได ้ก�าหนดแนวทาง               

ในการด�าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้เพื่อให้เงินสมทบ
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กองทุนประกันสังคมค้างช�าระลดลง 2,000 ล้านบาท 

ภายในปี 2556  

 ส� านักงานประกันสั งคมจึงได ้ด� า เนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ

ติดตามเร่งรัดหนี้ และยึด อายัดทรัพย์สิน ในปี 2556 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการพฒันาพนกังานเจ้าหน้าที่

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานเร่งรัดหนี้เงินสมทบเป็น

อย่างดี และเพื่อให้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ต่อองค์กรและส่วนรวม โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพ 

และขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งด้วยการ              

ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความ          

พร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ               

มีทักษะความช�านาญ ในการด�าเนินงานตรวจติดตาม

เร่งรัดหนี้เงิน    สมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุน

เงินทดแทน รวมท้ัง  การด�าเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน 

เพื่อให้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ค้างช�าระลดลง 

 ผลการด�าเนินงานตามโครงการในปี 2556 ซ่ึง

ได้ก�าหนดแผนการตรวจเร่งรัดหน้ี เป็น 2 ระยะ ในระยะ

แรก ด�าเนินการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 

และระยะที่ 2 ตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 

สามารถออกตรวจติดตามเร่งรัดหนี้สถานประกอบการ

ที่ค ้างช�าระเงินสมทบที่อยู ่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ        

ของส�านักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 

จังหวัด และสาขา รวม 42 หน่วยงาน จ�านวนสถาน

ประกอบการ ที่ได้รับการตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 28,689 

แห่ง ส่งผลให้หน้ีเงินสมทบลดลง จ�านวน 630.40          

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.60 

Social Security Fund to be decreased by 2,000 
million baht within 2013.
 To achieve the goal, the Social Security 
Office operated The Project on Efficiency            
Improvement for Competent Officials in         
Charge of Debt Collection, Seizure and               
Property Attachment. The project’s objectives 
are to develop knowledge, understanding of 
the related law, regulations, announcements 
and practices of competent officials on                
collection debt of contribution debt as well as 
be aware of responsibilities to the organization 
and the public. This focused on increasing        
potential and competency for competent         
officials to be ready for the operation, both 
physically and mentally. They must also have 
skills and expertise in debt collection under 
the Social Security Fund and the Workmen’s 
Compensation Fund, including seizure or          
property attachment following the set plan. 
 In 2013, the debt collection plan was 
divided into 2 phases; phase 1 : from                            
May-August 2013 and phase 2 :  f rom                             
October - November 2013. The Social Security 
Office has collected contribution debt from the 
enterprises under the responsibility of the total 
42 Social Security Offices in Bangkok, Provinces 
and branches. There were 28,689 enterprises 
monitored resulting in the reduction of                
contribution debt amounting 630.40 million 
baht or 20.60%
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8. กำรปรับปรุงสทิธปิระโยชน์ด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 

 8.1	สิทธิประโยชน์กรณีบ�าบัดทดแทนไต

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการลดความ        

เลื่อมล�้าของระบบประกันสุขภาพ มีข ้อเสนอการ          

บูรณาการสิทธิประโยชน์โรคไตภายใต้การด�าเนินงาน

ของ 3 กองทุน โดยการปรับเกณฑ์การบ�าบัดไต                  

ให้เป็นเกณฑ์เดียวกันท้ัง 3 กองทุน โดยใช้มาตรฐาน

กลางของสมาคมวิชาชีพ และการปรับปรุงระเบียบ           

ให้ผู ้ป ่วยที่ เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ได้รับ           

สิทธิวิธีการรักษาแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง

 ส�านักงานประกันสังคมได ้ปรับเพิ่มอัตรา              

ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไตของผู้ประกันตน             

ท่ีป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็น             

ผูป้ระกนัตน จากอัตราเดมิทีก่�าหนดครัง้ละ 1,000 บาท/ครัง้ 

เพิ่มเป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 

3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท และ            

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของระบบประกันสุขภาพ ได้มี       

การบรูณาการสทิธปิระโยชน์โรคไตภายใต้การด�าเนินงาน

ของ 3 กองทุน ในส่วนของผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิ

บ�าบัดทดแทนไตกรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  

กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) หรือสิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มาก่อนที่จะ               

8. Improvement of medical care services

	 8.1	Benefits	for	renal	failure	treatment

 According to the government’s policy 

on reducing inequality of the state’s health 

insurance system that there should be an            

integration of renal failure criteria to be under 

the same operation of the 3 fund systems by 

amending kidney failure treatment regulations 

in line with the standard of a professional          

association. In addition, to amend regulations 

in case that the patient has changed his/her 

medical care system, the right of the patient in 

medical care services should be continued. 

 Social Security Office has increased the 

kidney dialysis rate with a hemodialysis machine 

for the insured person who suffered from end-stage 

renal failure. The medical service rate was          

increased from 1,000 baht / time to 1,500 baht / time 

and from 3,000 baht per week to 4,500 baht 

per week. In order to reduce the disparity of 

health insurance, the 3 fund systems have           

been integrated accordingly. For the insured                     
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เข ้าระบบประกันสังคมจะได ้รับสิทธิต ่อเนื่องโดย                   

มิต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่   

 นอกจากนี้ส�านักงานประกันสังคมยังได้ปรับ

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติให ้แก ่ผู ้ประกันตนที่         

จ�าเป็นต้องฟอกเลือดรายใหม่ให้ได้รับสิทธิรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยการกระจายอ�านาจการพิจารณาอนุมัติสิทธิให้         

เจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด และส�านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่  สามารถ        

อนุมัติสิทธิให้แก่ผู ้ประกันตนได้โดยไม่ต้องส่งหารือ       

คณะอนกุรรมการการแพทย์จากส�านกังานประกันสงัคม 

หากมีข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เป็นการช่วยให้       

ผู ้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย        

ได้รบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง และยงัช่วยให้ผูป้ระกนัตน

ได ้รับการอนุ มัติ สิทธิบ�าบัดทดแทนไตรวดเร็วขึ้น                   

ผู้ประกันตนไม่ต้องส�ารองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

เม่ือได้รับการอนุมัติสิทธิแล้ว ส่งผลให้ผู ้ประกันตนที่        

เจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

person who has been hospitalized for the end 

stage of renal failure with services under            

universal health coverage (NHSO) or the Civil 

Servants Medical Benefits Scheme (CSMBS) 

before going into the Social Security system, 

will have also been eligible to continue using 

the service without a new approval.

 In addition, Social Security office has 

also amended some rules and shortened         

procedures of approval for a new hemodialysis 

insured person to be offered with speedy          

service by decentralizing authority to Provincial 

Social Security Office competent officials and 

Social Security office competent officials in 

Bangkok areas to be able to approve each case 

by themselves with no further consultation with 

the medical subcommittee of Social Security 

Office. This allows the insured person with     

end-stage renal disease to be treated                        

continuously and needs not to pay for any 

extra medical services when approved.                

This will help the insured person experience          

a better quality of life.

	 8.2		 สนับสนุนค่ายารักษาโรคมะเร็งตาม

แนวทางที่ก�าหนด	(Protocal)

 เพื่อลดความเลื่อมล�้าระบบหลักประกันสุขภาพ 

ส�านักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์          

ด้านการรักษาโรคมะเร็งให้แก่ผู ้ประกันตน โดยเพิ่ม          

การจ่ายยารักษาโรคมะเร็งจากเดิมมี 7 ชนิด ได้แก่   

มะเรง็เต้านม มะเรง็ปากมดลกู มะเร็งรงัไข่ มะเรง็โพรงจมกู 

มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งล�าไส้ใหญ่ และ

ล�าไส้ใหญ่ส่วนปลาย ปรับเป็น 10 ชนิด ซึ่งเพิ่มใหม่อีก 

3 ชนิด คือ มะเร็งตับและท่อน�้าดี กระเพาะปัสสาวะ             

และมะเร็งต่อมลูกหมาก จะต้องให้การรักษาตาม

แนวทางที่ก�าหนด (Protocal) และให้จ่ายค่ารักษา

พยาบาลตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในแนวทางการรักษา        

โรคมะเร็งและอัตราการจ่าย  ค่ารักษาพยาบาลจากการ

 8.2		To	Support	for	the	cancer	medicine	

cost	in	accordance	with	the	guidelines	(Protocol)	

 To reduce the disparity of health               

insurance system, Social Security Office has 

increased some cancer treatment benefits            

for the insured person by increasing more    

medicine coverage from the 7 existing types of 
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ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ท�าให้การให้ยารักษา

โรคมะเร็งทั้ง 10 ชนิด แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว  แพทย ์สามารถเปลี่ ยนสูตรยารักษาได ้                      

ตามความเหมาะสม และโรงพยาบาลที่ให้การรักษา         

ไม่ต ้องกังวลกับการเบิกค่ายารักษาจากส�านักงาน

ประกันสังคมท�าให้การรักษามีมาตรฐานเช่นเดียว            

กับกองทุนสุขภาพอ่ืนๆ 

cancer which are breast cancer, cervical cancer, 

ovarian cancer, lung cancer, nasopharyngeal  

cancer, Colorectal cancer, and Distal colorectal 

cancer to 10 types of cancer; those 3 new types 

are liver cancer and Cholangiocarcinoma,            

bladder cancer and prostate cancer. These        

new cancers must be treated in accordance 

with the Protocol and to be paid for the           

medicine expenses at the rate prescribed in 

the guidelines (Protocol) for treatment of             

cancer. In raising such benefits, the treatment 

has been done efficiently. The doctor will be 

able to adjust medicine formula as appropriate 

and the hospital that provides treatment to the         

insured person has no concern of collecting 

medicine cost reimbursement from the Social 

Security Office. This makes treatment standard 

in the same level with other health funds.

	 8.3		 ปรับสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 ส�านักงานประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงสิทธิ

ประโยชน์กรณีผูป้ระกนัตนตดิเชือ้เอชไอวี และผูป้ระกนัตน              

ที่เป็นโรคเอดส์ สามารถรับยาต้านไวรัสเอชไอวีได้เร็วขึ้น           

กล่าวคือ ได้ปรับการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี จากเดิม         

ผู้ป่วยต้องมี CD4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 Cells/mm3 

เป็น CD4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 350 Cells/mm3                       

ผู้ประกันตนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ทันที 

รวมทั้งได้มีการปรับสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยเกณฑ์

การเริม่การให้ยาและสูตรยาต้านไวรสัเอชไอวีทีป่รบัปรงุ 

เป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาของกระทรวงสาธารณสขุ 

ท้ังนี้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาและยาต้านไวรัส

เอชไอวีทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก และสูตรดื้อยา 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

	 8.3	Revision	of	HIV	antiretroviral	drug																										

according to the standard of the Ministry of             

Public	Health.	

 Social Security Office has improved its                

benefits for the insured person with HIV/AIDS 

to be able to acquire HIV antiretroviral drug 

faster that is, the CD4 level indicating that the 

insured person can receive the drug has been 

changed from less than or equals to 200 cells/mm3  

to CD4 less than or equals to 350 cells/mm3. 

In this case, the infected insured person will be 

provided antiretroviral drug immediately.          

	 8.4	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา

 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู ้ประกันตนที่มาขอ        

รับบริการในการผ ่าตัดเปล่ียนอวัยวะกระจกตา 

ส�านักงานประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขในการผ ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให ้แก ่                 

ผู ้ประกันตน โดยลดขั้นตอนจากที่ส�านักงานประกัน

สั ง ค ม จั ง ห วั ด  แ ล ะ ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม
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Moreover, the revision of antiretroviral                  

treatment for HIV is in accordance with                 

the treatment standard of the Ministry of          

Public Health. In addition, the insured person 

will not have pay any extra expenses.

กรุ ง เทพมหานครเขตพื้นที่ ต ้อง เสนอข ้อมูลของ                         

ผู ้ประกันตนที่ขอผ่าตัดให้คณะกรรมการการแพทย์

พิจารณาอนุมัติ ปรับเป็นให้ส�านักงานประกันสังคม

จังหวัด และส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร  

เขตพ้ืนที่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้เอง ท�าให้ผู้ประกันตน

ได ้ รั บการผ ่ า ตัด เปลี่ ยนกระจกตาที่ ร วด เร็ วขึ้ น                          

โดยผู้ประกันตนท่ีจะเข้ารับการผ่าตัดต้องเป็นโรค ดังนี้ 

 1) โรคแผลเป็นที่กระจกตา (Cornea scar)

 2) โรคกระจกตาเป็นแผล (Cornea ulcer)

 3) โรคกระจกตามคีวามโค้งผดิรปู (Keratoconus)

 4) โรคกระจกตาขุ ่นขาว เป็นฝ้าขาว บวม 

(Cornea decompensation or Ballcus keratopathy) 

จากสารเคมี หรือเกิดติดเช้ือ หรือเป็นมาแต่ก�าเนิด          

รวมทั้ง กรณีฉุกเฉิน เช่น ติดเช้ือรุนแรงใช้ยาฆ่าเช้ือแล้ว

ไม่ได้ผล ท�าให้กระจกตาอาจจะทะลุได้ 

 8.4		Amendment	of	rules	and	conditions	

of the corneal organ replacement surgery

 To provide more conveniences for the 

insured person in corneal organ replacement 

surgery, Social Security Office has revised some 

rules and conditions for corneal transplants          

by shortening procedures from submitting  

documents for further approval from the          

medical committee to the approval of               

competent officials of Social Security Office in 

Bangkok and Provinces. This helps improve        

the process of surgery faster. However,                 

the replacement must stem from the following          

deceases;

 1) protective outer layer of the eye                 

(Cornea scar) 

 2) an inflammatory or more seriously,              

infective condition of the cornea (Cornea ulcer) 

 3)  a degenerative disorder of the eye              

(Keratoconus) 

 4) a translucent white cloudy cornea            

swelling (Cornea decompensation or Ballcus                       

keratopathy) from chemicals or infections or a              

congenital including emergencies such as severe                

infection, the antibiotics do not work and a 

cornea may be made through.
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9. The deve lopment of Workmen’s                 

Compensation Fund (WCF)

 9.1	The revision of industry code of 

Workmen’s	Compensation	Fund	to	the	Thailand	

Standard	Industrial	Classification

  As the current economic situation has 

changed, there are new types of business or 

industries that have adapted their business 

activities and patterns to comply with the 

change. This affects the classification of                  

industry code not support or not detail enough 

which may not appropriate under the                        

circumstances.

 In the year 2013, Office of Workmen’s             

Compensation Fund has revised the industry 

code to comply with the Thailand Standard 

Industrial Classification (TSIC 2009) from the 

131 codes to 1091 codes. This helps set               

industry codes under WCF and contribution 

rates more detailed and covered new industries 

and industrial risks in consistent with facts. This 

would help support labour management,              

employment, labour protection, labour skilled             

development, and the link between private 

sectors and government agencies to apply the 

same standard to be able to share information 

with other countries. In addition, there was a 

press release to welcome all other exchanged 

ideas from employers, employees, and                

general publics at Social Security Office on           

25th November 2013.

9.  กำรพัฒนำกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน 

 9.1	 การปรับเปลี่ยนรหัสประเภทกิจการ

กองทุนเงินทดแทนตามการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย	

 ปัจจุบันสภาวการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจมีการ

เปลี่ยนแปลงไป  มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น               

หรอืธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิกจิกรรม               

ไปจากเดิมมาก มีการปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต 

ท�าให้การจัดหมวดหมู ่รหัสประเภทกิจการที่ใช ้อยู ่          

ไม่รองรับและไม่ละเอียดเพียงพอ อาจไม่เหมาะสม        

ตามสภาวการณ์หรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ 

 ปี 2556  ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงาน

กองทุนเงินทดแทน ได้ด�าเนินการปรับปรุงรหัสประเภท

กจิการกองทนุเงนิทดแทน ตามการจดัประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC-2009)            

จาก 131 รหัสเป็น 1,091 รหัส เพ่ือให้การก�าหนดรหัส

ประเภทกิจการกองทุนเงินทดแทนและอัตราเงินสมทบ 

มีความละเอียด ครอบคลุมกิจการที่ เกิดขึ้นใหม ่              

ความเสี่ยงของกิจการสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ        

เกิดประโยชน์ในการบริหารงานแรงงาน การจัดหางาน 

การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน การพัฒนา

อาชีพ และเกิดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนใช้มาตรฐานเดียวกัน และสามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลกับนานาประเทศได้ในระบบสากล             

นอกจากนี้ได้มีการแถลงข่าวเพื่อน�าเสนอและเปิดรับฟัง         

ความคิดเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป                  

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2556 ณ ส�านักงาน                  

ประกันสังคม
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	 9.2	 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ											

เงินทดแทน	พ.ศ.	2537		

 พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                   

ที่ ใช ้บังคับอยู ่ ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการ                

ท่ีไม ่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่              

เอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครอง

ลูกจ้าง ส�านักงานประกันสังคม จึงแก้ไขเพ่ิมเติม              

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

 1. แก้ไขขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติ           

เงินทดแทน เพื่อให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งข้ึน โดยให้

ครอบคลุมลูกจ้างส่วนราชการ

 2. แก ้ไขให้ผู ้ประกอบกิจการอยู ่ ในฐานะ

นายจ้าง ของลูกจ้างของผู ้รับเหมาค่าแรง และตัด         

หลักการที่ให ้น�าบทบัญญัติที่ ใช ้บังคับแก ่นายจ ้าง               

มาใช้บังคับแก่ผู้ประกอบ กิจการและผู้รับเหมาค่าแรง

ซึ่งมิใช่นายจ้าง

 3. แก้ไขอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่าย         

ค่าทดแทนรายเดือน การรับค่าทดแทน การจ่ายค่า

ทดแทน และระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้าง

ซึ่งตายก่อนได้รับค่าทดแทนครบตามสิทธิ โดยเพิ่ม           

ค่าทดแทนเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง รายเดือน และ

ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน ดังนี้ 

 - กรณีหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วัน ที่ลูกจ้างไม่

สามารถท�างานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี

 - กรณีสูญเสียสมรรถภาพ จ่ายตามประเภท          

ของการสูญเสียอวัยวะและร้อยละของการสูญเสีย 

 สมรรถภาพในการท�างานตามระยะเวลา              

การจ่ายที่ส�านักงานประกันสังคมประกาศก�าหนด           

แต่ไม่เกิน 10 ปี

 - กรณีทุพพลภาพ จ่ายตามประเภทของการ

ทพุพลภาพและตามระยะเวลาทีส่�านกังานประกนัสงัคม

ประกาศก�าหนด แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 9.2		The	amendment	of	Workmen’s														

Compensation	Act	B.E.2537

 The Workmen’s Compensation Act 

B.E.2537 that is currently in force has some 

provisions inconsistent with current situation 

or been unaccommodated with the employee 

protection, resulting in the amendment of the 

Act as follows:

 1.  amending its scope to cover public           

officials

 2.  changing a status of a person who 

runs business as an employer of the                            

subcontractor’s employee.

 3. rev i s ing  ra tes ,  and month ly                      

compensation methods for the claims of           

benefits, the method of payment and the         

period of payment to the insured person who 

has d ied before obta in ing  complete                            

compensations by increasing the compensation 

to 70% of monthly wages and also extending 

the compensation period as follows:

 -  Absent from work, the employee is           

eligible for the compensation from the first day          

unable to work.

 - Loss of Capacity, the payment shall 

be made according to the category of organ 

loss and the period of payment as prescribed 

by the Announcement of Social Security Office 

but not exceeding 10 years.

 -  Invalidity, the payment shall be 

made according to the category of invalidity 
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 - กรณีตาย/ สูญหาย เป็นระยะเวลา 12 ปี

 - กรณีสูญเสียสมรรถภาพ หรือทุพพลภาพ 

และต่อมาถึงแก่ความตาย ไม่เกิน 12 ปี

 4. แก้ไขให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดสรรเงิน

กองทุน และเพิ่มอัตราการจัดสรรดอกผลของกองทุน 

ต่อปีโดยจัดสรรดอกผลไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อเป็น           

ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟู

สมรรถภาพในการท�างานของลูกจ้าง และเป็นค่าใช้จ่าย

ในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัย           

ในการท�างาน และไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานของส�านักงานกองทุนเงินทดแทน

 5. แก้ไขอัตราเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงิน

สมทบหรอืจ่ายไม่ครบจ�านวนเป็นร้อยละ 2 ต่อเดือนของ

เงินสมทบที่ต้องจ่าย และให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศ

งดหรือลดการจ่ายเงินเพิ่มได้

 6. แก้ไขบทก�าหนดโทษให้เหมาะสม กรณี

นายจ้างไม่ส่งตัวลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

และกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินทดแทนตามค�าสั่งของ

พนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืไม่จ่ายเงนิทดแทนตามค�าวนิจิฉยั

อุทธรณ์ของคณะกรรมการโดยมิได้น�าคดีไปสู ่ศาล         

เป็นปรับไม่เกิน 40,000 บาท

 ส�านักงานประกันสังคมได้ด�าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 

2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา   

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

และมีประเด็นที่เป็นสาระ ส�าคัญเพิ่มเติม ท�าให้พระราช

บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

and to the period of payment prescribed             
by the Announcement of Social Security Office   
but not exceeding 15 years. 
 -  Death / Disappearance, the payment 
shall be made not exceeding 12 years
 -  Loss of Capacity or Invalidity and 
subsequently caused to dead, the payment 
shall be made not exceeding 12 years.
 4.  Giving authority for WCF Committee 
on fund allocation and increasing allocation 
ceiling to no more than 30% of interest of the 
Fund for the expense of treatment, rehabilitation, 
and workplace safety promotion and another 
5% for the administration of the office of WCF.

 5. amending rules in case employer 
fails to pay contributions in due time or has 
paid but not in full amount, the employer shall 
have to pay an additional payment at the rate 
of 2% per month of the outstanding contributions 
which has not been paid in accordance with 
the regulations prescribed by the Minister.
 6.  amending penalty regulations in case        
the employer refuses to send the injured employee 
to the hospital to be fined 20,000 baht. When 
it has thereafter appeared that the employer 
missed the compensation payment to the employee 
that not in accordance with the official’s order or        
the appeal committee’s as prescribed the         
value of compensation, shall be fined not         
exceeding 40,000 baht. 
 Social Security Office conducted a public 
hearing on a Draft of Workmen’s Compensation 
Act (No…) B.E….on 12th June 2014 at Rama Garden 
Hotel and found that most of participants agreed 
with the Draft of Workmen’s Compensation Act 
and gave  substantial comments which would 
have made the draft Act more complete.
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 9.3	สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุน										

เงินทดแทน

 ปี 2556 ส�านกังานประกนัสงัคมมสีถานพยาบาล         

ในความตกลงของกองทนุเงนิทดแทน ทัง้สิน้ 1,109 แห่ง          

เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย                         

สถานพยาบาลของรัฐ จ�านวน 876 แห ่ง และ                    

สถานพยาบาลเอกชน จ�านวน 233 แห่ง ในจ�านวนนี้

เป็นสถานพยาบาลระดับสูงที่เข้าโครงการประกันสังคม 

จ�านวน 223 แห่งเป็นสถานพยาบาลระดับสูงที่ไม่ได้       

เข ้าร ่วมโครงการประกันสังคม จ�านวน 38 แห่ง                

เป็นสถานพยาบาลระดับต้น จ�านวน 783 แห่ง และ

คลินิก จ�านวน 65 แห่ง

 9.3		Contracted	Hospital	under	Workmen’s	

Compensation	Fund.

 In the year 2013, there were 1,109                            

contracted hospitals under Workmen’s                                       

Compensation Fund, 10 hospital increased                          

from the year 2012, including 876 state               

hospitals and 233 private hospitals. Of the total, 

there were 223 supra-contractors under          

Workmen’s Compensation Fund and 38               

supra-contractors not under Workmen’s          

Compensation Fund. In addition, there were 

783 main - contractors and 65 clinics.

สถานพยาบาล
Hospitals

ระดับสูง (เข้าโครงการประกันสังคม)
Supra - Contractors under SSF

ระดับสูง (ไม่เข้าโครงการประกันสังคม)
Supra - Contractors not under SSF

ระดับต้น
Main Contractors

คลินิก
Clinics

รวม
Total

147

-

729

-

876

76

38

54

65

233

223

38

783

65

1,109

รัฐบาล
Public

เอกชน
Private

รวม
Total

หน่วย	:	แห่ง

ตารางที่		5	:	 จ�านวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2556

	Table		5	: Number of Contracted Hospitals under WCF, 2013         

ที่มา	 :  กองทุนเงินทดแทน  ส�านักงานประกันสังคม
source	 :  WCF, Social Security Office
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	 9.4	การให้ทุนการศึกษา	 แพทย์เฉพาะทาง

สาขาอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลเฉพาะทางสาขา

การพยาบาลอาชีวอนามัย
 กองทุนเงินทดแทน มีภารกิจที่ต้องดูแลลูกจ้าง               
ให้มีความปลอดภัยในการท�างานเมื่อประสบอันตราย
หรือเจบ็ป่วยจากการท�างานให้ได้รบัการดแูลรักษาอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย           
การป้องกันเพื่อให ้มีความปลอดภัยในการท�างาน 
ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์และทางการพยาบาล       
ท่ีมีความรู ้ด ้านอาชีวเวชศาสตร์ และอาชีวอนามัย           
ยังมีไม่เพียงพอกับการให้บริการในการดูแลลูกจ้าง           
จึงมีความจ�าเป็นต้องสนับสนุนให้มีจ�านวนแพทย์          
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลด้านอาชีวอนามัย
มากย่ิงข้ึน ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้มากขึ้น และได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
ค�าปรกึษาแนะน�าในการป้องกนัโรคหรอืป้องกนัอนัตราย
จากการท�างานได้อย่างถูกต้อง 
 ดังนั้น ส�านักงานประกันสังคมได้อุดหนุนทุน  
การศึกษาแพทย์เฉพาะทาง สาขาอาชีวเวชศาสตร์ และ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย    
โดยอุดหนุนทุนการศึกษาแก่แพทย์หลักสูตรแพทย์
เฉพาะทาง สาขาอาชีวเวชศาสตร์ จ�านวน 6 ทุนๆ ละ 
ไม่เกิน 330,000 บาท ตลอดหลักสูตร และพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตร        
4 เดือน จ�านวน 60 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท          
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดูแลลูกจ้างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น

 9.4		 The	 scholarship	 for	 Physician													

Residency Training in Occupational Medicine 

Specialty and for Nurse Training in Occupational 

Health
 Workmen’s Compensation Fund has 
duties to provide protection when employees 
experience work injury sickness in accordance 
with medical standard together with health 
protection and workplace safety. At present, 
there are quite a few medical and nursing          
personnel in occupational medicine and                   
occupational health. It is, therefore, needed to 
offer scholarships to Occupational Medical 
Specialist and Occupational Health nurse.      
Thus, Social Security Office has offered 6           
scholarships for these medical specialists of        
not exceeding 330,000 baht for each throughout 
the course and 60 scholarships for Nurse           
Specialist in Occupational Health of not exceeding                       
50,000 baht for each with a period of 4 months.          
This will help promote caring of employees                  
more efficiency.

 9.5		 การให้ความคุ้มครองลูกจ้างต่างด้าว										

หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

  เพือ่รองรบัเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ในปี 

2558 ส�านักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ การจ่าย

สิทธปิระโยชน์ให้แก่ลกูจ้างต่างด้าวหากประสบอันตราย

 9.5		Social	protection	for	migrant	workers 
in	case	of	work-related	injury	or	sickness.
 In order to be ready for the ASEAN                
Community in 2015, the SSO publicized the 
information on the benefit payment for migrant 
workers in case of work-related injury or             
sickness. WCF is responsible for paying benefits 
for employees. I f the employers have                        
documented migrant workers such as Burmese,            
Lao and Cambodian and pay contribution to 
WCF, when work-related injury or sickness          
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หรือเจ็บป ่วยเนื่องจากการท�างาน ซึ่ งส�านักงาน             
ประกันสังคมมีกองทุนเงินทดแทนจ่ายสิทธิประโยชน์         
ให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า 
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และนายจ้างมีการน�าส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนเงินทดแทน เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน ลูกจ้างสามารถรับเงิน
ทดแทนได้ โดยนายจ้างต้องจดัให้ลูกจ้าง ได้รบัการรกัษา
พยาบาลทันที และต้องแจ ้งการประสบอันตราย             
หรือเจ็บป่วยต่อส�านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน                      
ส่วนลูกจ้างสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินทดแทนเองได้
ภายใน 180 วนั นบัแต่วันทีป่ระสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย 
เพื่อเจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคมจะได้วินิจฉัย          
จ ่ ายเ งินทดแทนให ้ลูกจ ้างตามสิทธิที่ก� าหนดใน                    
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
  ส�านักงานประกันสังคมจัดแบ่งแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 1. แรงงานต่างด้าวที่ เข ้าเมืองถูกต้องตาม
กฎหมายจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) และ           
ใบอนุญาตท�างาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมได้
 2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือเดินทางชั่วคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล 
(Certificate of identity) และใบอนุญาตท�างาน               
(Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
 3. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แต่ได้รับ
การผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างท�างาน
เป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับ เพ่ือให้มีรายได้
เลีย้งดตูนเอง ซ่ึงยงัไม่สามารถเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมได้ 
หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน 
สามารถแจ้งการประสบอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยส�านักงานประกันสังคมจะด�าเนินการให้นายจ้าง  

จ่ายเงินทดแทนให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีรับจ้าง

occurred, they can claim for compensation from 
WCF and employer must provide medical   
treatment for employee immediately. Employer 
also have to inform the employee’s injury or 
sickness to the SSO within 15 day while              
employee can apply for reimbursement                
within 180 days as from the date of injury or 
sickness. The SSO authority will then determine 
to pay compensations to the employee in  
accordance with the rights prescribed in           
Workmen’s Compensation Act B.E. 2537.
 The SSO categorizes migrant workers into 
3 main groups as follow:
 1. Documented migrant workers. Those 
who hold passport and are granted work             
permit can join social security scheme.
 2. Undocumented migrant workers with 
national proofs. Those who hold temporary               
passports or certificates of identity and are 
granted work permits, can join social security 
scheme.
 3. Undocumented migrant workers who 
are allowed by cabinet approval to work           
temporarily while waiting for repatriation.             
This is to help migrant workers able to earn 
their livings while unable to join social security 
scheme. In case of work-related injury or           
sickness, they can inform to the authority.            
The SSO will order employers to pay                                                 
compensations for the migrant workers.                                       
The compensation to be paid are not different              
from Thai workers and documented migrant                 
workers.
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ท�างานโดยตรงเป็นจ�านวนเท่ากับที่ลูกจ้างไทยและ

ลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายและ         

มีใบอนุญาตท�างานได้รับ

10.  กำรให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน 
 

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานมีภารกิจในการให้
บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพในการท�างานแก่ลูกจ้างท่ี
ประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน จนสูญเสีย
สมรรถภาพในการท�างาน พิการและทุพพลภาพตาม 
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ.2537 รวมทัง้ผูป้ระกนัตน
ทุพพลภาพตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 
ด้วยการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและด้านอาชีพ เพื่อให้
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้ารับการฟื้นฟูสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีอาชีพ มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
 ปัจจบัุนส�านักงานประกนัสังคมได้เปิดด�าเนนิการ
ศูนย ์ฟ ื ้นฟูสมรรถภาพคนงาน 4 แห ่ง แห ่งแรก                         
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 2 ประจ�า
ภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
แห่งที่ 3 ภาคเหนือ ต้ังอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยู่ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ซึ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2556 และอยู่ระหว่างด�าเนินการในอีก 1 ภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา 
 ส�าหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สนใจเรียนฝึกอาชีพ
เป็น ช่างซ่อม และคอมพิวเตอร์ มากกว่าสาขาวิชาอ่ืน 
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างผู้เป็นอัมพาตทั้งผู้เรียนและผู้สอน
นั่งรถเข็นเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าสภาพร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึก เม่ือลูกจ้างเรียนจบแล้วสามารถน�า
ไปประกอบอาชีพได้และจากการแข่งขันฝีมือคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เม่ือวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2556              
มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ระยอง 

ได ้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาออกแบบโปสเตอร์           

10. Rehabilitation Services

 The Industrial Rehabilitation Center (IRC)            
has the core mission to provide rehabilitation 
service for the workers who got work-related         
accident /occupational injured or disease, resulting 
in loss of capacity to work, disability and invalidity                           
according to the Social Security Act, 1990 (B.E.2533).  
Physical and occupational rehabilitation are                        
provided for the employees/insured persons who            
admitted to rehabilitation for they can help                
themselves, find job, earn income with self-reliance 
and cause no burden to family and society.
 Currently, the Social Security Office has               
4 Industrial Rehabilitation Centers: The first center         
in Mueang district, Pathum Thani; The second                   
center in the east, Nikom-pattana district,                                
Rayong; The third center in the north, Mueang                
district, Chaing Mai; The fourth center in northeast, 
Mueang district, Khonkaen, which has been                             
officially opened on 9th August, 2013. There is  another 
center under constructing in the south, Songkhla.
 Many in rehabilitation service interested             
in occupational training as mechanic and in                  
computer field more than other fields. Most of 
them are employees with paralysis. Both students 
and teachers are in wheelchair. This can be seen                   
that body condition does not obstruct training.                              
The employees who completed the training can           
go back to work. Besides, in The 6th National Skill 
Competition of People with disability on 9th-11th August, 
2013, an officer from the IRC Rayong won the silver 
medal in poster design with computer. In addition, 
the IRC cooperated with the Department of Skill 
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ด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ศูนย์ฟื ้นฟูฯ ร่วมกับ            
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน        
จะออกหนังสือรับรองให้ผู ้ท่ีสอบผ่าน และจะได้รับ          
ค่าจ้างตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตรา         
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบบัที3่) ในแต่ละสาขาอาชพี 
อีกทั้งยังน�ากีฬาเข้ามาส่งเสริมให้ผู ้เข้ารับการฟื ้นฟู              
มีความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม และการออกก�าลังกาย ท�าให้
สมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรงและผ่อนคลาย
ความเครียด สนับสนุนการแสดงออกด้านความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของคนพกิารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
ซึ่งมีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
 1. การแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที ่31  
“เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2556             
ผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
งาน จ.ปทุมธานี (สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี) ได้รับ 
35 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดงและ
เป็นล�าดับที่ 4 ของประเทศ ทีมนักกีฬาของศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน จ.ระยอง (สมาคมกีฬาคนพิการ
จังหวัดระยอง) ได้รับ 8 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน             
1 เหรียญทองแดง ทีมนักกีฬาของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน จ.เชียงใหม่ (สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัด
เชียงใหม่) ได้รับ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง
 2. การแข่งขันกีฬา PARA Archery World 
Ranking Tournament 2013 ระหว่างวันที่ 17 - 23 
มีนาคม 2556 จัดที่สนามยิงธนูหัวหมาก มี 4 ประเทศ
เข้าร่วมการแข่งขัน คือ มาเลเซีย ยูเครน เกาหลีใต้ และ
ไทย ซึ่งทีมนักกีฬา ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
จ.ระยอง (สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดระยอง) ได้รับ        
1 เหรียญเงิน
 3. การจัดการแข่งขัน PARA World Archery 
Championships 2013 ระหว่างวนัท่ี 1 - 7 พฤศจกิายน 2556 

ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก และสนามราชมังคลากีฬาสถาน     

Development (DSD) in organizing Occupational Skill 
Standard test and the DSD will issue certificates for 
those who pass the test and will be paid according 
to National Wage Committee Announcement on 
“Wage Rate by Skill Standard (No.3) in each field”. 
Also, sport activities were applied to promote               
enthusiasm in the physical, mental, emotional and 
social rehabilitation and exercise, strengthening         
physical condition and relieving stress. This supported 
expression in sports excellence of persons with          
disabilities inside and outside organization both          
national and international levels as follows:
 1. The 31th National Disabled Game “Wiang 
Ping Games” during 15th-29th March, 2013. The athlete 
team from the Industrial Rehabilitation Center 
Pathum Thani (Sport Association of Pathum Thani 
Province) won for 35 gold medals, 30 silver medals, 
and 15 bronze medals, ranking number 4 of the 
national competition. The athlete team from the 
Industrial Rehabilitation Center Rayong (Sport                
Association of Rayong) won 8 gold medals, 3 silver 
medals, and 1 bronze medal. The athlete team   
from Industrial Rehabilitation Center Chaing Mai 
(Sport Association of Chaing Mai) won 2 gold medals 
and 3 bronze medals.
 2. “The PARA Archery World Ranking            
Tournament 2013” during 17th-23rd March, 2013 at the 
Archery field Huamark with 4 countries participating 
in the competition: Malaysia, Ukraine, South Korea 
and Thailand. The team from Industrial Rehabilitation 
Center Rayong (Sport Association of Rayong) won a 
silver medal.
 3. “The PARA World Archery Championship 
2013” during 1st-7th November, 2013 at Archery field 
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Huamark and Rajamangala National Stadium with 
34 countries participating in the competition. The 
athlete team from Industrial Rehabilitation Center 
Rayong (Sport Association of Rayong) won a silver 
medal. 
 From the past the Industrial Rehabilitation 
Centers have focused on proactive work for the         
employees and the insured persons to receive              
information comprehensively. Also, the IRC follow 
the strategic plan on labour to prepare for the          
ASEAN Community in 2015 with the aim to develop 
human resource through the training program on 
the personnel exchange program between the 
members of social security institutions and the   
Development program of the rehabilitation center to 
be the center for Southeast Asia rehabilitation centers 
and being the model and support activities for the 
Industrial Rehabilitation Centers in each region.

มี 34 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมนักกีฬาของ          
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ระยอง (สมาคมกีฬา        
คนพกิารจงัหวดัระยอง) ได้รบั 1 เหรยีญเงนิ (ประเภททมี)
 จากการด�าเนินงานทีผ่่านมาศูนย์ฟ้ืนฟฯู ได้มุง่เน้น        
การท�างานเชิงรุกเพื่อให้ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง และด�าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ภายใต้เป้าหมายหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกประกัน
สังคม และโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
เป็นศูนย์ฝ ึกอบรมด้านการฟื ้นฟูสมรรถภาพระดับ        
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ อีกทัง้เป็นต้นแบบและสนบัสนุน            
งานด้านต่างๆ ให้กับศูนย์ฟื้นฟูฯ ประจ�าภาคต่างๆ ด้วย
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กิจกรรม Activities
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2512

2556
2513

1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

2. ฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์

3. ฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพ
    - ฝึกเตรีียมเข้าท�างาน
    - ฝึกอาชีพ

4. จบการฟื้นฟูฯ

    - ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม
    - ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่
    - ประกอบอาชีพอิสระ
    - ช่วยงานบ้าน
    - เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

    - ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่

    - ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม
  

1. Rehabilitation cases
 

      - New Case

      - Old Case

2. Medical Rehabilitation

3. Vocational Rehabilitation
      - Work Preparation
      - Vocational Preparation

4. Complete Rehabilitation
      - Work for Previous employers
      - Work for new employers
       - Self - employed
 - Self Help
 - Accidental death

705

291

414

*661

*306
*168
*138

245

169

933

473

460

*885

*340
*204
*136

430

246

970

367

603

*899

*348
*210
*138

442

328

877 1,019

591

428

*196
*130

198

91
90
14
2

*911

*326

395

356

531

*831

*308
*200
*108

296

219
21
49
6
-

50
122
12
-

32
70
11
-

35
38
3
1

ตารางที่	 6	:  การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2552 - 2556

	Table		6	:	 INDUSTRIAL REHABILITATION SERVICES : 2009 - 2013

ที่มา		 : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ส�านักงานประกันสังคม
หมายเหตุ		 :  1. *รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีก่อน 
  2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯบางราย อาจเข้ารับการฟื้นฟูฯ ทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
Resource	 : Rehabilitation service center
Note							 : 1. * Includes continuing rehabilitation cases from previous year
  2. Insure person can access rehabilitation services for both medical care and Vocational Training
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12. กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนประชำสัมพันธ์

 ส�านักงานประกันสังคมได้มีการปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยพัฒนารูป
แบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ ภายใต้
โครงการปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์เพ่ืองานประกันสังคม 
(ยุคใหม่) ได้เปิดสถานีประกันสังคม SSO Channel ท่ี             
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ส�านักงานประกันสังคม              
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้น�าระบบ Digital            
Signage เผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
ระบบอนิเตอร์เนต็ ความเรว็สูง มสีถานีประกนัสังคม SSO 
Channel เป็นศูนย์ควบคุมและห้องผลิตรายการโทรทัศน์                   
ไว้ในสถาน ีเพือ่ความสะดวกต่อการถ่ายทอด เน้ือหา สาระ                
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเริ่มแรกเผยแพร่ภาพและเสียง           
ด้วยระบบดังกล่าวให้กับ ผู้ประกันตนหรือประชาชนที่            
เดินทางไปติดต่องาน ยังส�านักงานประกันสังคมทุกแห่ง                    
ทั่วประเทศ และในอนาคตระบบดังกล่าวจะขยายสู่พื้นที ่        

12. Improvement of public relations effectiveness.

 The SSO has modified and improved 
forms of communication by developing public 
relations style, new generation information. 
Under Social Security Public Relations System 
Reform Project, SSO Channel station has been 
opened on the 1st floor of the Computer         
center building of the SSO, Tiwanon road,        
Nonthaburi. SSO Channel utilizes  Digital Signage 
system to broadcast information through online 
system with high speed internet. The control 
center has been set up along with the television 
production room to enable the broadcast of 
contents and news release. At the beginning, 
the information was broadcasted for insured 
person or people contacting at the SSO offices 

11. มูลนิธิคุณำกรในพระรำชูปถัมภ์

 มูลนิธิคุณากรในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จ               

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กร

การกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2528               

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนงาน 
 ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ           
คุณากรฯ เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 505 คน ให้ความช่วยเหลือ             
ลูกจ้างที่พิการจากการท�างานในด้านค่ารักษาพยาบาล
ของผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 111 คน ค่าเบี้ยเลี้ยง        
รายวันและเงินสงเคราะห์อื่นๆ 391 คน เงินสนับสนุน
การฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการ 3 คน ค่าอวัยวะเทียม        
และวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ค่าฝึกกายภาพบ�าบัด        
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมเงินทั้งส้ิน 3.99 ล้านบาท

11. Khunakorn Foundation in the patronage 

of Her Royal Highness Princess Sirindhorn

 Khunakorn Foundation is a non-profit                   

organization under the Ministry of Labour.             

It was established on 27th June 1985 with the 

aim of supporting the operation of Industrial 

Rehabilitation Centre.
 In 2013, there were 505 cases required 
for financial assistance; 111 cases for medical 
expenses during rehabilitation, 391 cases for 
daily allowance and other expenses, 3 cases 
for sport expenses, aid and assistive device, 
physical therapy for food and beverage expenses 
and the total amount was 3.99 million baht.
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เป้าหมายอ่ืนๆ ได้ท้ังโรงพยาบาล ศูนย์การค้า และนิคม
อตุสาหกรรม เป็นต้น
 SSO Channel มีการน�าเสนอการสื่อสาร                       
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างส�านักงานประกันสังคม      
กบัผูป้ระกนัตนในรูปแบบรายการต่างๆ ทีพ่ร้อมจะให้ข้อมลู
ต่างๆ เพือ่เป็นสทิธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกนัตนและประชาชน
ได้อย่าง ทัว่ถงึและรวดเรว็ยิง่ขึน้ นายจ้าง ลกูจ้าง ผูป้ระกันตน
สามารถรับชมรายการทางสถานีประกันสังคม SSO   
Channel ได้ท่ีส�านกังานประกนัสังคมทกุแห่งทัว่ประเทศ

across the country. In the future, this system 
will be expanded to other target areas such as 
hospitals, department stores and industrial 
estates.
 SSO Channel provides communication 
to promote the understanding between SSO 
and insured persons in several types of program 
which intend to give useful information for the 
insured persons and public promptly and         
thoroughly. Employers, employees and insured 

persons can watch SSO Channel program at every 

SSO agencies throughout the country.

13.  กำรจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน

 ส�านกังานประกนัสงัคมให้ความส�าคญัต่อข้อร้อง

เรียนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเป็นอย่าง

มาก โดยถือว่าเป็นเสียงสะท้อนการรับรู้เรื่องเก่ียวกับ

งานประกันสังคมและปัญหาต่างๆ เพื่อส�านักงาน       

ประกันสังคม จะได้น�าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงงาน             

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการด�าเนินการ           

ท่ีผ่านมาส�านักงานประกันสังคม มีการบริหารจัดการ  

ข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 

และข้อชมเชยอย่างมีระบบทุกหน่วยงาน และเป็น           

ส่ือกลางในการประสานงานระหว่างส�านักงานกับ                   

ผู ้ประกันตน ส�านักงานกับหน่วยงานอื่นๆ กรณีที่                 

ผู ้ ประ กันตนร ้อง เรี ยนผ ่ าน เพื่ อลดข ้อขัดแย ้ ง                            

โดยไกล่เกลี่ย/แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือต่างๆ 

เพื่อให้ผู ้ประกันตนได้รับตามสิทธิ ซึ่งในปี 2556                  

มีข้อร้องเรียนท้ังส้ิน 4,889 เรื่อง ลดลงจากปี 2555 

จ�านวน 2,720 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.7 และสามารถ

ด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน จ�านวน 3,987 เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ 81.6 ของจ�านวนเรื่องร้องเรียน 

 นอกจากนี้  ส� านั กงานประ กันสั งคมยั งมี                     

คณะท�างาน ด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีน โดยมหีน้าที่

13.  Complaints management system

 The SSO emphasized considerably on 
insured persons’ complaints as a reflection of 
Social Security tasks and problem awareness. 
As a result, the SSO will take this information 
to improve and develop SSO task continuously. 
From the past, the SSO had manage complaints, 
inquiries, remarks and compliments systematically 
in every SSO units and also being  a coordinating 
mechanism between the SSO and insured         
persons or the SSO and others agencies in case 
insured person appeals complaints with, to 
reduces conflict and assists insured persons to 
get the benefits from their rights. In 2013, there 
were total of 4,889 complaints, 2,720 cases or 
35.7 % decreased from 2012 and there were 
3,987 cases that can be accomplished within 
30 days which was 81.6 % of total complaints.
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เสนอระบบการบริหารจัดการ หรือแนวทางปฏิบัติ         

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นทาง

เว็บไซต์ของส�านักงานประกันสังคม ตลอดจนก�าหนด       

วิธีการและขั้นตอน รวมถึงหลักเกณฑ์์ ในการพิจารณา

ในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ส�านักงาน         

ประกันสั งคมทั้ งส ่ วนกลางและภูมิภาค เป ็น ไป                         

ในแนวทางเดียวกัน

14. กำรพัฒนำบุคลำกร

 ส�านักงานประกันสังคมตระหนักถึงความส�าคัญ          
ของบุคลากรทุกระดับ จึงได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากร                    
ให้เป็นไปตามสมรรถนะของส�านักงานที่มุ ่งสู ่การให้
บรกิารแก่นายจ้าง ลกูจ้าง ผู้ประกนัตน ผู้ทีเ่กีย่วข้องและ
ประชาชนทัว่ไป อีกทัง้ต้องพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทาง
ของส�านักงาน ก.พ.  ด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา
บุคลากร ในการด�าเนินการดังกล่าวได้มุ ่งเน ้นให้  
บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจนสามารถปฏิบตังิาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรม สัมมนา       
เพื่อพัฒนาความรู ้ในงานให้สามารถน�าไป ปรับใช้              
ในการปฏิบัติให้บริการแก่ผู ้มาขอรับบริการให้เกิด        
ความพึงพอใจให้มากที่สุด ซึ่งในปี 2556 มีโครงการ         
ฝึกอบรมหลายๆ โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย       
ภาครัฐ เช่น โครงการ สปส. ยิ้มจากใจ เป็นโครงการที่
ฝึกอบรมทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้พร้อมรองรับ
การให ้บริการแก ่ผู ้มาขอรับบริการ สัง เกตได ้จาก                        
ความพงึพอใจและการลดข้อร้องเรยีนในการให้บรกิารลงได้
 ส�าหรับโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส�านึก     
ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และการท�าความดสีูส่งัคม (Corporate Social 
Responsibility) พร้อมให้บริการและช่วยเหลือสังคม
เมื่อมีโอกาส ซึ่งในปี 2556 ส�านักงานประกันสังคม           
ในส่วนภมูภิาคได้รบังบประมาณด�าเนนิการโครงการน้ีทุก

14. Personnel development

 The SSO realizes the importance of 
personnel at all levels. With priority on this, 
the SSO developed personnel according to 
theirs competency aiming to serve employers, 
employees, insured persons and concerned 
persons. This also followed the guideline of the 
Office of the Civil Service Commission by         
organizing meetings, training courses and           
seminars. This performance emphasized on 
self-development to gain knowledge, skills, 
capacity, and experiences so that they can work 
effectively and fulfill customer satisfaction. In 
2013, there were several projects that cohered 
with government policy, such as SSO Smile 
from heart (Impressive Service) that trains both 
executives and staff to be ready for providing 
service to customers. This can be observed 
from customer satisfaction and service                   
complaint reduction.
 About The Corporate Social Responsibility 
project (CSR) in 2013, all SSO regional units had            
received the budget to do this project. For the          
central units, there were 6 projects. The total            
numbers of staff participating in the program 
were 613 participants. This was proudly told 
that not only doing good job but also being 
good member of the society as well.
 In addition to the major projects, there 
were usual project  development which intended 
to create networking and encouraged personnel                 
self-development by using E-learning system.                   
Besides, the Knowledge Management network               
made the SSO to be the Learning organization 
in the near future. The SSO also concerned of 
the retiring personnel in 2012 and 2013 and invited           
them to transfer their knowledge to the young        
officers in achieving the objective of the project.        
As a result, the SSO had more knowledge and               
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จังหวดัและในส่วนกลางได้ด�าเนนิการโครงการนี ้จ�านวน 
6 ครั้ง รวมผู ้เข้ารับการอบรม 613 คน จึงเป็นท่ี                
น่าภาคภมิูใจว่า นอกจากจะพฒันาให้เก่งงานแล้วยงัต้อง
พัฒนาให้เป็นคนดีที่พร้อมช่วยเหลือสังคมอีกด้วย
 นอกจากโครงการส�าคัญๆ แล้ว ได้มีการพัฒนา            
ตามโครงการปกติทีพ่ฒันาเพือ่การท�างาน การสร้างเครอื
ข่ายและการฝึกให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยระบบการ
เรยีนรูด้้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning) 
และการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อมุ่งหวังให้
ส�านักงานประกันสังคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคตอันใกล้ และได้มองเหน็  ความส�าคญัของบคุลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยร่วมกันถอดความรู้จากผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการในปี 2555 และ 2556 มาเป็น         
ผูใ้ห้ความรู ้โดยคณะท�างานจดัการความรูเ้ป็นผูส้มัภาษณ์ 
ถอดความรู ้จนส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ ผลทีไ่ด้รบั              
คอื ส�านกังานประกันสังคมมีองค์ความรูเ้พิม่มากขึน้ เพือ่
เตรียมความรู้ให้บุคลากร รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จาก 
ผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และสั่งสมประสบการณ์            
เป็นเวลายาวนาน โดยออกมาในรูปแบบของหนังสือ 
“ขุมทรัพย์ความรู ้ส�านักงานประกันสังคม 2556”              
ซึง่ในปี 2556 ส�านกังานประกนัสงัคม ได้พฒันาบคุลากร 
จ�านวน 41 หลักสูตร 12 รุน่ ผู้เข้ารบัการอบรม  8,555 ราย 
 ในส่วนของการพฒันาบคุลากรด้านคณิตศาสตร์ 
ประกันภัย ได้จัดท�าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาแบบจ�าลอง (โมเดล) การประมาณการสถานะ
กองทุนประกันสังคม 7 กรณี โดยเชิญผู้เช่ียวชาญทาง
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหน่วยงาน Quebec 
Pension Board ประเทศแคนาดา   เป็นวิทยากรอบรม
เชิงปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 4 – 9 มีนาคม 2556 ณ 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ
ส�านักงานประกันสังคม และสามารถน�าแบบจ�าลอง 
(โมเดล) ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ส�านักงานในปัจจุบัน 

prepared the young generation to get chances             
in learning from experts and, in the end, the book 
entitled “The SSO Knowledge treasure 2013” were 
published. In the year 2013, there were 41 personal                                     
development programs, 12 classes and 8,555                   
participants in total.
 With the aim of developing the staff’s                        
competency on actuary, SSO arranged the                     
Workshop on “Actuary Model for Assessment                   
of 7 Benefits under Social Security Fund” during          
4th - 9th March 2013 at Buddy Oriental Riverside 
Hotel, Nonthaburi. The experts on Actuary                       
from Quebec Pension Board, Canada were invited 
to share knowledge and experiences to staff.                  
In applying the actuary model to meet the purpose 
of SSO’s current task.
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15.  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจ่ำยเงินบ�ำนำญ

ชรำภำพ

 
 ส�านักงานประกันสังคมได้เริ่มเก็บเงินสมทบ
กรณีชราภาพเป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2541 
โดยเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพในอัตรา 3% ของค่าจ้าง 
(ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ซึ่งส�านักงานประกัน
สังคมได้ส�ารวจข้อมูลพบว่า จ�านวนผู้ประกันตนท่ีมีอายุ
ครบ 54 ปีขึ้นไป และจ่ายเงินสมทบติดต่อกันทุกเดือน 
เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2541 ที่คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
เงินบ�านาญชราภาพในปี 2556 แยกเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33 จ�านวน 108,123 ราย และมาตรา 39 จ�านวน 
5,238 ราย รวมจ�านวน 113,361 ราย  โดยเง่ือนไขการ
ได้รับเงินบ�านาญชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงิน
สมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และ
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง โดยจะเริ่มมีการจ่าย
บ�านาญชราภาพ ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
 ส�านักงานประกันสังคมได้มีการเตรียมการส่ง
หนังสือถึงผู้ประกันตน เพื่อประชาสัมพันธ์์เบื้องต้นให้
ผู ้ ้ประกันตนทราบถึงสิทธิที่จะได้รับบ�านาญชราภาพ 
และให้กรอกข้อมูลการติดต่อกบัลกูจ้าง หรอืผูป้ระกนัตน
ส่งมายังส�านักงาน เนื่องจากในการจ่ายเงินบ�านาญ
ชราภาพ จะจ่ายตดิต่อไปจนกว่าผู้ประกนัตน จะเสยีชวีติ
หรือกลับเข้าท�างานใหม่่ โดยโอนเงินผ่านธนาคารเป็น
รายเดือนทุกเดือน หากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนรับ
บ�านาญชราภาพครบ 60 เดือน ทายาทผู้ประกันตนจะ
ได้รับบ�านาญตกทอด 10 เท่าของเงินบ�านาญชราภาพที่
รับโดยปกติทั่วไป ในกรณีที่ผู ้ประกันตนรับบ�านาญ
ชราภาพแล้วกลับเข้าท�างานใหม่ในสถานประกอบการ 
เงินบ�านาญชราภาพจะหยุดจ่ายโดยผู้ประกันตนจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น เป็น
ผูป้ระกันตนมาตรา 33 จะได้รบัสิทธิประโยชน์ทัง้ 7 กรณี 
ในส่วนของกรณีชราภาพจะมีการสะสมเงินสมทบ         
เพิ่มเติม โดยจะได้รับเพิ่มร้อยละ 1.5 ทุก 12 เดือน          
ในกรณีที่เคยรับเงินบ�าเหน็จชราภาพแล้วผู้ประกันตน

15. The preparation for Old-age pension 

payment.

 The SSO started collecting old-age                           
contribution on 31th December 1998. It is 3% of             
wage (the highest wage does not exceed 15,000 
baht). The SSO data showed that there would 
be 113,361 insured persons including 108,123 
under Article 33 and 5,238 under Article 39 who 
are 54 years or older paying the contribution 
consecutively from 1998 and will have the rights 
to receive old-age pension in 2013. The condition 
of getting old-age pension is that the insured 
person must pay contribution for 180 months, 
with 55 years of age and termination of being 
insured person. The old-age pension payment 
will start from 1st December 2013.
 The SSO prepared to send the information 
letter to the insured persons to let them aware 
of their rights to get old-age pension, complete 
the data form and send back to SSO. Due to 
the condition of old-age pension that will pay 
continuously until the insured person dies or 
being employed again. The pension will be 
transferred monthly to the bank account.                
If the insured person dies before getting 60 
months of pension, their heirs will receive    
lump-sum 10 times of the usual old-age pension 
amount. In case of being employed again after 
receiving the old-age pension, the payment will 
be ceased and insured person will get 7            
benefits according to the Social Security law. 
For the old-age benefit, there will be more 
contribution rate added that will plus 1.5 % for 
every 12 months of contribution paid more 



ANNUAL REPORT 2013 89

Social Security Office

กลับเข ้าท�างานใหม ่ เป ็นผู ้ประกันตนมาตรา 33                   
เมื่อสะสมเงินสมทบไปอีก 15 ปี ผู้ประกันตนสามารถ
รับเงินบ�านาญชราภาพได้
 ส�าหรบัผูป้ระกนัตนทีท่พุพลภาพแม้อายุยงัไม่ถงึ             
55 ปี ส�านักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินบ�าเหน็จ
ชราภาพให้้ทันทีที่อนุมัติเป็นผู้้ทุพพลภาพ รวมทั้งดอก
ผลที่ส�านักงานประกันสังคมประกาศในแต่ละปี

than 180 months. For insured persons who had 
received old-age lump sum before and return 
to work, being insured person under Article 33 
again, after completing paying contribution for 
15 years,  they will have the rights to get old-age 
pension as well.
  Although not reaching 55 years of age, 
the disability insured person will get old-age 
lump sum from the SSO immediately after the 
medical committee board approves together with 
the interest announced by the SSO.
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 ส�านกังานประกนัสงัคมรบัผดิชอบในการบรหิาร              
2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน ซึ่งกองทุนทั้งสองนี้ มีเจตนารมณ์ในการ             
จัดตั้งขึ้นที่เหมือนกันคือ ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง          
ผูป้ระกนัตนเปน็หลกัส�าคญัดังนัน้แนวทางการบรหิารงาน
ในปีี 2557 นั้น จะเพิ่มการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่ งขึ้น            
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน ด้วยการจัดท�า
แผนพัฒนาสิทธิ ประ โยชน ์ ระยะสั้ น  เพิ่ มสิ ทธิ
ประโยชน์กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และระยะยาว ได้แก ่
พัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เพื่อวาง
แนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์โดยมีการจัดล�าดับ  
ความส�าคัญและพิจารณาอัตราเงินสมทบให้้สอดคลอ้ง
กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และศึกษาพิจารณาทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ตลอดจนเงื่อนไขการเกิดสิทธิให้้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
 1.	 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใน
เรื่องประกันสังคม
 ส� านักงานประกันสังคมได ้ท� าการอบรม                  
เจ้าหน้าทีใ่นการให้บรกิารเก่ียวกบัสทิธปิระโยชน์ทดแทน
กรณีต่างๆ และให้ความรู้กับผู้ประกันผู้ประกันตนใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยมุ่งเน้นการลด
ระยะเวลาการแก้ปัญหาร้องเรียนในการให้บริการ
ทางการแพทย์ให้้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้เกิดเกิดความเป็น
ธรรมแก่ลูกจ้างผู ้ประกันตนอย่างสูงสุดรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้้บริการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการน�า
เทคโนโลยีการให้ ้บริการการจ่ายประโยชน์ทดแทน             
ที่สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้้บริการ เช่น ระบบ           
e-Claim และระบบ Self -Service เพ่ือลดขั้นตอน         
การด�าเนนิงานและการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 The Social Security Office (SSO) has the            
responsibility to administer two funds namely; Social 
Security Fund (SSF) and Workmen’s Compensation 
Fund. These two funds have the same intentions to 
provide the protection for workers and insured          
persons. In 2014, the SSO will focus on improving 
benefits and service efficiency. For the benefits of 
the insured persons, the SSO has set the short-term 
benefit development plan aiming to increase             
sickness benefit and maternity benefit level and the 
long-term benefits plan in improving the old-age 
benefit in order to establish benefit improvement 
measures with priority setting and considering the 
contribution rate in accordance with the increasing 
costs. Moreover, the SSO will revise the benefits and 
qualifying conditions in accordance with current 
situation both in economic and social dimension as 
well as the changing environment. 
 1.	 Measure	to	increase	the	efficiency	of	
the	services	in	social	security.
 The SSO has trained officers to provide         
service on benefits and educate the insured                   
persons on social security benefits. Particularly,            
it focused on reducing the length of complaints           
resolution on medical services as well as providing 
the fairness for the employees and insured persons. 
The SSO also improved service delivery by applying 
service technology to pay benefits serving to the 
needs of customers such as e-claim and self-service 
system to reduce the operational procedures and 
to make the service more efficient.
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	 2.	 แนวคิดในการยกระดับมาตรฐานด้าน
ประกันสังคมของไทยสู่สากล
 ส�านักงานประกันสังคมมุ่งมั่นในการยกระดับ
ระบบประกันสังคมให้ ้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
รวมทั้งเตรียม การรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อก้าว
สู่การเป็นผู้น�าด้านการประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน
อย่างเข้มแข็ง โดยก�าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
 (1)  บริการที่เข้าถึงง่าย (Easy-to-Access)
 (2) ความคุ้มครองประกันสังคมได้มาตรฐาน                      
(International Standard Service)
 (3)  บคุลากรฉลาดพร้อมรอบด้าน (Smart Staff)
 การจะบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้ ส�านกังานประกัน
สังคมให ้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการน�าองค ์ ์ความรู ้                   
และมาตรฐานระดับสากลมาเป ็นฐานในการพัฒนา                
ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือลักษณะทวิภาคี            
ในการจัดท�าความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่าง
ประเทศ และลกัษณะพหภุาคกีบัองค์์กรด้านการประกัน
สังคมทั้งในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมอาเซียน (ASEAN) 
หรือสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social       
Security Association: ASSA) และระดับโลก                
เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization: ILO) หรือสมาคมประกันสังคม
ระหว่างประเทศ (International Social Security 
Association: ISSA) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู ้
และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงสามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับรบิทของประเทศ ตลอดจน
สร้างหลักการและหลักปฏิบัติร่วมกันผ่านการสัมมนา 
การประชุม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ส�านักงานประกันสังคมมีก�าหนดจัดการประชุม
ระหว่างประเทศ ในปี 2557 เรื่อง การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งความคุ ้มครองทางสังคมแก่แรงงานอาเซียน 
(International Conference on Strengthening 
Social Protection for ASEAN Community) เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ และประสบการณ์ และ       

 2.	 The	concepts	on	enhancing	Thailand	
Social	Security	to	meet	international	standard. 
 The SSO intends to enhance Thailand 
Social Security in accordance with international 
standard. Besides, SSO is preparing for ASEAN 
Community in order to be the leader of social 
security system in ASEAN with 3 goals as follows:
 (1) Easy-to-Access Service 
 (2) International Standard Service
 (3)  Smart Staff.
 In order to achieve those goals, SSO uses 
the KM and international standard as the core tools            
for improvement as well as create cooperation             
network through bilateral social security agreement 
between countries and multilateral cooperation          
with organizations both in regional level such as 
ASEAN or ASEAN Social Security Association (ASSA) 
and international levels such as International              
Labour Organization (ILO) or International                             
Social Security Association (ISSA) to share knowledge 
and experiences which can be applied with                     
national context. In addition, principles and                  
practice guidelines will be created through the 
seminars or workshops. Also, SSO will organize the 
international conference in 2014 on Strengthening 
Social  Protection for ASEAN Community as                        
a platform to sharing a platform knowledge and 
experience and create awareness among social 
security agencies and international organizations             
in preparing social security for ASEAN Community   
in 2015.
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สร้างความตระหนักระหว่างหน่วยงานด้านการประกัน
สังคมของในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระหว่าง
ประเทศทีเ่กีย่วข้องในการเตรียมการระบบประกนัสงัคม
รองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558

3.	 แผนเพิ่มเติมจากแนวทางที่มีอยู่
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ส�านักงานประกันสังคม              
มีประเด็นความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น          
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ           
รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ และปัจจัยภายใน ทั้งในด้าน       
ของการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน เงินสมทบ   
สิทธิประโยชน์ และปัจจัยสนับสนุนกระบวนงาน           
ต่างๆ ซึ่งต้องด�าเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมกันทั้งระบบเป้าหมายและ           
สิ่ งที่คาดหวัง ได ้ก�าหนดปัจจัยแห่งความส�าเร็จ                  
(Key Success for Service) ไว้ 4 ประการ คือ 
 (1)  เข้าถึงสมาชิกทุกคน (Access to all         
Members) 
 (2) ด�าเนินการด้วยความผิดพลาดน้อยที่สุด                
(Least Error Operations) 
 (3)  บริการอย่างมีคุณภาพ (Good Quality                
Service) 
 (4)  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (People                           
Development)
 มีเป้าหมายที่คาดหวัง คือ ได้รับการยอมรับทั้ง
ในด้านสิทธิประโยชน์ท่ีครอบคลุมและคุ้มค่า ควบคู ่           
ไปกับเสถียรภาพที่ เข ้มแข็งของกองทุน พร้อมกับ
ประสิทธิภาพของการบริการ รวมทั้งระบบข้อมูลและ
การบริหารจัดการที่ เป ็นเลิศ สามารถแลกเปลี่ยน          
เรียนรู ้และเชื่อมโยงการท�างานกับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และในระดับนานาชาติ  

3.	The	additional	plan	

 From the current situation, the SSO is                  
focusing both external challenges such as                          
economic linkage between countries, becoming 
aging society, ASEAN community, international labour 
mobility, other risks as well as internal factors both 
in expanding coverage to the insured persons,        
contributions, benefits and supporting factors for 
the operational procedures. These have to be           
improved systematically with high consideration on 
targets and expectation. In achieving this, the SSO 
has set 4 key successes for service as follows:
 (1)  Access to all members
 (2)  Least error operations
 (3)  Good quality service
 (4)  People development
 The expected goals are to be accepted both 
in comprehensiveness of benefits together with            
the stability of the fund, service efficiency as well 
as the excellent data system and administration.                  
In these cases, they can be shared and connected 
with network both in national and international 
level.  
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งบกำรเงิน
Financial Statement

กองทุนประกันสังคม

งบรายได้	-	ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

Social Security Fund

Statement of Revenues and Expenses                

For the year ended December 31, 2013 and 2012

หมายเหตุ	 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note	 : Unaudited Report 

หน่วย : บาท    
     2556/2013

	รายได้
 เงินสมทบ 135,724,462,184.32
 เงินเพิ่มตามกฎหมาย 512,153,163.91
 ดอกเบี้ยรับ 34,812,862,320.73
 เงินปันผลรับ 3,602,710,607.95
 ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย ์ 8,462,500,512.06
 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน 0.00
 รายได้อื่น 1,343,123,392.53
 รวมรายได้	 184,457,812,181.50
	ค่าใช้จ่าย
 ค่าประโยชน์ทดแทน 57,269,176,170.77
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�านักงาน 4,807,548,368.00
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน 1,283,910,356.48
 หนี้สูญ 94,708,081.37
 หนี้สงสัยจะสูญ (162,764,711.06)
 ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย 12,779,691.80
 ค่าใช้จ่ายอื่น 233,380.57
 รวมค่าใชจ้่าย	 63,305,591,337.93
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการ
 ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน 121,152,220,843.57

หัก ปรับปรุงเพิ่ม (ลด) ประมาณการ 
 หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 108,071,968,382.95
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 13,080,252,460.62
 

                Unit : Baht 
 2555/2012

                                    Revenues
109,465,240,204.99  Contributions
 466,742,486.90 Fines for late Contributions
 32,572,664,701.09 Interest revenues
 4,045,702,938.37 Dividends
 3,717,391,650.05 Gain (loss) on securities trading
 429,836,760.38 Unrealised gain (loss) on
 1,136,994,329.09 Other revenues
151,834,573,070.87  Total Revenues
  Expenses
54,137,535,519.61 Benefits Expenses
 5,174,540,786.00 Administrative Expenses
                       - Unrealised (loss) on investment
 77,005,924.34 Bad Debts
 232,762,311.58 Doubtful Debts
 2,657,845.39 Wages for local fund manager
 889,664.85 Other Expenses
59,625,392,051.77 Total Expenses

92,209,181,019.10 Surplus before provision  
  adjustment 
  Less increase (Decrease) in
84,449,996,654.83 Provision for old-age pension
	 7,759,184,364.27	 Net	Surplus

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
 ’πÈ”‡ß‘π = c90 m50 bl30งบกำรเงิน
Financial Statement
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หมายเหตุ	 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note	 : Unaudited Report 

กองทุนประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

Social Security Fund

Statement of Financial position

As of December 31, 2013 and 2012

                Unit : Baht 
2555/2012
 Asset
 Current Assets
 8,847,725,708.12   Cash and cash equivalents
 183,921,344,667.05 Short-term investment
 50,518,279,355.88 Contributions receivable
 42,638.881.66 Accrued fines for late Contributions
 7,432,624,634.16 Accrued revenue
 233,696,588.92 Investment accounts receivable
 482,310,724.15 Other current Assets
 251,478,620,559.94 Total Current Assets
  Non-Current Assets
 807,737,724,921.18 Long-term investment
1,059,216,345,481.12	 Total	Assets
  Liabilities and Equity
  Current Liabilities
 6,163,381,716.17 Benefits payable
 229,857,071.90 Investment Creditor
 94,256,427.73 Other current Liabilities
 6,487,495,215.80	 Total	current	Liabilities
  Non-Current Liabilities
 679,753,744,986.04 Provision for old-age pension
 
 686,241,240,201.84	 Total	Liabilities
  Equity
 58,218,076,125.12 Unrealised gain (loss) on
  Accumulated Fund
 
 30,711,344,659.00 - Appropriated for benefits
 
 284,045,684,495.16 - Unappropriated
 372,975,105,279.28 Total Equity
1,059,216,345,481.12	 Total	Liabilities	and	Equity

หน่วย : บาท
   2556/2013
	 สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,851,191,777.72
 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธ ิ 269,439,894,936.12
 เงินสมทบค้างรับสุทธิ 61,237,419,456.40
 เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับสุทธิ 41,093,177.05
 รายได้ค้างรับ 7,549,590,554.35
 ลูกหนี้เงินลงทุน 2,728,406,280.58
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 416,728,454.32
 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน	 348,264,324,636.54
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 821,937,907,476.46
 รวมสินทรัพย์	 1,170,202,232,113.00
 หนี้สินและทุน
 หนี้สินหมุนเวียน
 ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย 5,928,546,877.67
 เจ้าหนี้เงินลงทุน 2,616,326,966.41
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  86,525,187.96
 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 8,631,399,032.04
 หนี้สินไม่หมุนเวียน
 ประมาณการหนี้สินประโยชน์ 787,825,713,368.99
 ทดแทนกรณีชราภาพ
 รวมหนี้สิน	 796,457,112,401.03
 ทุน 
 ก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 45,907,838,097.19
 เงินลงทุน 
 กองทุนสะสม
 -  จัดสรรเพื่อจ่ายกรณีอื่นนอกเหนือ 30,773,271,962.26
    ชราภาพ
 -  ยังไม่ได้จัดสรร 297,064,009,652.52
 รวมทุน 373,745,119,711.97
 รวมหน้ีสินและทุน	 1,170,202,232,113.00
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รายงานประจ�าปี 2556 

กองทุนเงินทดแทน

งบรายได้	-	ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

Workmen’s Compensation Fund

Statement of Revenues and Expenses

For the year ended December 31, 2013 and 2012

                Unit : Baht 

2555/2012
 
 Revenues

2,867,585,602.88 Contributions

 33,974,210.52 Fines for late contributions

 18,233,905.66 Discount earned

 223,000.00 Penalty

1,347,295,286.48 Interest Revenues

                      - Dividends

 24,212.60 Gain on investment

 15,296,741.79 Retention

 5,122,432.43 Other Revenues

4,287,755,392.36	 Total	Revenues

 Expenses 

1,726,580,538.35 Compensation

 3,519,256.71 Bad Debts

 32,265,676.50 Doubtful Debts

 912,200.00 Other Expenses

 4,072,667.50 Costs of the training

 13,705,572.84 Costs of office travelling

 60,396,723.18 Material cost

 5,225,898.03 Utilities

 337,733.20 Lower the lever

 42,907,264.00 Cost Subsidies

 1,654,741.90 Other Expenses

                      - Distribution lever

 15,096,916.11 Depreciation

1,906,675,188.32	 Total	Expenses

 Surplus before provision adjustment

 Reserve for realised Compensation

2,381,080,204.04 

241,720,668.35 Plus realised Compensation expense

2,622,800,872.39	 Net	Surplus

     หน่วย : บาท

   2556/2013

รายได้

 เงินสมทบ  3,847,779,004.53

 เงินเพิ่มตามกฎหมาย 39,445,277.87

 ส่วนลดรับ 17,895,010.94

 รายได้ค่าปรับ 436,000.00

 ดอกเบ้ียรับ 1,420,428,221.55

 เงินปันผลรับ 5,209,500.33

 ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์  337,624.10

 รายได้เงินผูกพันผู้มีสิทธิไม่มารับ  3,605,134.35

 รายได้อื่นๆ  1,836,767.53

	 รวมรายได้		 5,336,972,541.20

	ค่าใช้จ่าย

 เงินทดแทน  1,743,159,201.33

 หนี้สูญ  5,325,936.12

 หนี้สงสัยจะสูญ  39,006,560.77

 ค่าใช้จ่ายอื่น  812,000.00

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  2,698,053.14 

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  36,161,421.88

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  70,848,177.53

 ค่าสาธารณูปโภค  5,586,616.50

 ค่าครุภัณฑ์คต�่ากว่าเกณฑ์  915,763.65

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  65,091,159.23

 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น  3,077,315.00

 ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์  18,177.72

 ค่าเสื่อมราคา  24,403,456.97

	 รวมค่าใช้จ่าย		 1,997,103,839.84

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทน

 ที่เกิดขึ้นจากการตั้งส�ารองเงินทดแทนส�าหรับ

 การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 3,339,868,701.36

บวก เงินทดแทนส�าหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 1,219,330,747.74

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		 4,559,199,449.10

หมายเหตุ	 : 1. อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  2. ตั้งแต่ปี 2555 มีปรับเปลี่ยนวิธีการทางบัญชี โดยให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
Note	 : Unaudited Report 
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กองทุนเงินทดแทน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

Workmen’s Compensation Fund

Statement of Financial position

As of December 31, 2013 and 2012

      Unit : Baht 

2555/2012

  Assets

  Current Assets
 1,174,244,212.03 Cash and cash equivalent
 6,243,227,820.08 Net short-term investment
 276,427,549.71 Net account receivable - Contribution
 - Accounts receivable - investment
 9,358,544.72 Accounts Budgetary
 - Administration
 910,100.81 Inventory
 326,239,283.43 Accrued interest
 1,124,317.31 Other current Assets
	 8,031,531,828.09	 Total	current	Assets
  Non - current Assets
29,154,651,379.24 Long - term investment
 587,032,308.14 Net property, plant and equipment
37,773,215,515.47	 Total	Assets
  Liabilities and Equity
  Current Liabilities
 67,231,870.76 Employers Deposit
 283,701,869.56 Advanced contributions
 5,783,082.03 Deposit and marginal deposit
 - Account payable investment
 9,173,550.22 Account payable budgetary
 625,448,739.91 WCF’ s administration
 2,553,201.08 Other current Liabilities
	 993,892,313.56	 Total	current	Liabilities
 4,000.47 Deferred income
  Reserved Compensation
 2,961,863,747.74
	 2,961,867,748.21	 Total	Non-current	liabilities
	 3,955,760,061.77 Total Liabilities 
  Equity
33,819,034,290.48 Accumulated fund
 (1,578,836.78) Unrealised gain (loss)
33,817,455,453.70	 Total	Equity
37,773,215,515.47	 Total	Liabilities	and	Equity

     หน่วย : บาท

   2556/2013

	 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,154,082,538.31
 เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ  6,922,208,292.81
 ลูกหนี้เงินสมทบสุทธิ    262,451,250.41
 ลูกหนี้เงินลงทุน 200,000,000.00
 ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 14,870,007.00
 เงินโอนให้กองคลัง 80,857,652.73
 วัสดุคงคลัง 2,672,932.06
 ดอกเบี้ยค้างรับ 321,973,150.83
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,270,435.12
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 8,960,386,259.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 31,662,333,534.87
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 604,431,306.92
 รวมสินทรัพย์	 41,227,151,101.06
 หนี้สินและทุน	 	
หนี้สินหมุนเวียน   
 เงินฝากจากนายจ้าง 69,456,730.01 
 เงินสมทบรับล่วงหน้า 306,952,294.14
 เงินรับฝากและเงินประกัน 3,483,151.95
 เจ้าหนี้เงินลงทุน 53,334,095.50
 เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ 8,717,687.09
 เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน 710,516,019.83
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,119,010.73
 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 1,154,578,989.25
 รายได้รอการรับรู้ 219,369.95
 ส�ารองเงินทดแทนส�าหรับการประสบ
 อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 1,742,533,000.00
 รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน	 1,742,752,369.95
รวมหนี้สิน	 2,897,331,359.20
เงินกองทุน
 กองทุนสะสม 38,378,233,739.58
 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน               (48,413,997.72)
รวมเงินกองทุน	 38,329,819,741.86
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 41,227,151,101.06

หมายเหตุ	 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note	 : Unaudited Report 
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 ภำพกิจกรรม

Activities
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กำรขยำยควำมคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงำนนอกระบบ
Extending the Social Security Coverage to Informal Workers

 เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม (ดร.อ�ามร เชาวลติ) 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม         

การขยายความคุม้ครองประกนัสงัคมมาตรา 40 ทางเลอืก

ที่ 3 โดยส�านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ 

ส�านักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 

ณ ห้องแซมไฟร์ 101-103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 Dr. Ammorn Chaovalit, Secretary-General             

of the Social Security Office presided at the 

opening ceremony of the project on Preparing 

to Extend the Social Security Coverage under 

Article 40 (Package 3) organized by Office of 

Social Security Development for Informal           

Sector Workers on 11st November 2013 at          

Sapphire Room No. 101-103, IMPACT Forum, 

Muang Thong Thani, Nonthaburi.

 ’‡À≈◊Õß = m35 y100
 ’πÈ”‡ß‘π = c90 m50 bl30ภำพกิจกรรม
Activities
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
Enhancement for Medical Services

 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์)            
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือกรณีสถานพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพสูงกว่า (Supra Contractor) ให้บริการทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥ 2) 
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ                
ประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราส�าหรับประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เน่ืองจากการท�างาน                             
เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์            
ส�านักงานประกันสังคม

 Mr. Somkiat Chayasriwong, Permanent Secretary, 
Ministry of Labour presided at the opening ceremony of    
Meeting on the Medical Services Providing of Supra               
Contracted Hospital to the Insured Persons as an                      
In-patient with High Cost Diseases (AdjRW≥2) according to 
the Announcement of Social Security Medical Committee 
on Rule and Rate for the non-work related Injury or Sickness 
Benefit on 12th February 2013 at Multipurpose Building, 
Social Security Office.

 ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม                                     
(นายสุรเดช วลีอิทธิกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
หารือ เร่ืองการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 
กรณีให้การรักษาโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW ≥ 2)                          
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยมีผู้แทนสถานพยาบาลเข้าร่วม
ประชุม เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1                
ช้ัน 6 อาคารอ�านวยการ ส�านักงานประกันสังคม

 Dr. Suradej Waleeittikul, Deputy Secretary-General 
of the Social Security Office presided at the opening        
ceremony of Meeting on the Medical Payment for              
Contracted Hospitals to Insured Persons as an In-patient 
with High Cost Diseases (AdjRW≥2) according to the            
Announcement of Social Security Medical Committee with 
the delegation from hospitals attending the meeting on 
26th September 2013 at 6th floor Meeting Room,                         
Administrative Building, Social Security Office.

Activities
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กำรดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้ำง
Take Care of Insured Persons and Employees

 ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร ส� า นั ก ง านปร ะกั น สั ง ค ม                            

(นางสุพัชรี  มีครุฑ) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแจก                  

ถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในต�าบลวัดหลวง           

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 

วัดหลวงพรหมาวาส อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 Mrs. Supatcharee Meekrut, Deputy                

Secretary-General, together with executives, of the 

Social Security Office Donated survival kits to the 

insured persons who suffered from flood crisis in 

Wat Luang Sub-district on 22nd October 2013 at 

Multipurpose Pavilion, Wat Luang phommawas, 

Panusnikom District, Chon Buri.
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 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (นายจีรศักดิ์ 
สุคนธชาติ) ร่วมลงนามในพิธีลงนาม “สัญญาจ้างบริษัท
จดัการกองทนุยอ่ยภายในประเทศ กองทนุประกนัสงัคม” 
โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน              
(นางนฤมล ธารด�ารงค์) และปลัดกระทรวงแรงงาน        
(นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์) ร่วมเป็นสักขีพยาน               
ในพิ ธี ล งนาม เมื่ อ วั นที่  25  กันยายน 2556                                 
ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
Cooperation between Organizations

 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (นายจีรศักดิ์ 
สุคนธชาติ) พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงานประกันสังคม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมประกันสังคม        
แห่งประเทศแทนซาเนีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของ
ส�านักงานประกันสังคม เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2556            
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารอ�านวยการ ส�านักงาน
ประกันสังคม

 Mr. Jirasuk Sugandhajati, Secretary-General 
and Executives of the Social Security Office            
welcomed the delegation from Tanaznia Social 
Security Association on the occasion of study         
visit to the Social Security Office on 17th September 2013 
at 6th Floor Meeting Room, Administrative Building, 
Social Security Office.

 Mr. Jirasuk Sugandhajati, Secretary-General of       
the Social Security Office presided at the opening              
ceremony of signing on “Contract of Fund Management 
Company in the country, Social Security Fund”.                    
Mrs. Naurmol Thandamrong, Advisor to Minister of                
Labour and Mr. Somkiat Chayasriwong, Permanent          
Secretary, Ministry of Labour witnessed the ceremony on 
25th September 2013 at Ballroom, Rama Gardens Hotel.
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 คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วทิยาเขตชลบรุ ีรบัฟังการบรรยายสรปุและศกึษาดูงานด้าน 
IT ของส�านักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์และส�านัก        
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส�านักงานประกันสังคม

 คณะเจ้าหน้าที่จาก Ministry of labour and 
Human Resources ประเทศภูฏาน เข้าศึกษาดูงาน              
ณ ส�านักงานประกันสังคม โดยรับฟังการบรรยายภาพรวม
การประกันสงัคมของประเทศไทยและนโยบายการด�าเนนิงาน 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการด�าเนินงานของศนูย์บรกิารข้อมลู 1506 
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2               
อาคารอ�านวยการ และ ศูนย์บริการข้อมูล 1506

 The delegation from Ministry of Labour and 
Human Resources, Bhutan had a study visit to the 
Social Security office with the attention on the 
Overview Social Security Scheme in Thailand         
including visit to “SSO Hotline 1506 call center” 
on 19th February 2013 at 2nd Floor Meeting Room, 
Administrative Building and Call Centre 1506.

 The Officers and students from Sripatum            
University, Chon Buri Campus had the overview            
presentation and study visit on Information                              
Technology Management of Social Security Office on 
10th January 2013 at 4th Floor Meeting Room,                      
Multipurpose Building and Information Technology 
Management Bureau, Computer center Building,               
Social Security Office.
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กำรประชำสัมพันธ์
Public Relations

 รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม(นางดุษฎี       
อมัรานรุกัษ)์ รว่มรายการสถานปีระชาชน ทางสถานโีทรทัศน์
ไทยพีบีเอสในประเด็นเรื่อง ลูกจ้างตกงานและกรณีว่างงาน                                
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556

 Mrs .  Dussadee Aumaranurak ,  Deputy                           
Secretary-General of the Social Security Office was 
interviewed at the program of people station,                               
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) in the topic 
“Out of Job and Unemployment” on 7th January 2013.

 รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (ดร.อารักษ์            
พรหมณี) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “The vision” ในประเด็น
เร่ือง “บทบาทส�านักงานประกันสังคมกับความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมคุ้มครองแรงงานข้ามชาติองค์การ                
ระหว่างประเทศ (ILO’S GMS TRIANGLE PROJECT”)                             
เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2556 ณ สถานีประกันสังคม                 
SSO Channel ส�านักงานประกันสังคม

 Dr. Arug Phommanee, Deputy Secretary-General 
of the Social Security Office was interviewed at the             
program “The vision” in the topic “The role of the SSO 
with Tripartite Action to Protect Migrant Workers within 
and from the Greater Mekong Subregion from Labour 
Exploitation of International Labour Organization (ILO’s 
GMS TRIANGLE project) on 17th October 2013 at SSO 
Chanel, Social Security Office.
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 ส�านักงานประกันสังคม เดินหน้าบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดกิจกรรมพร้อมเปิดเวทีเสวนา                         
เพ่ือให้ ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่องการประกันสังคม                
แก ่นายจ ้างผู ้ประกันตน อาสาสมัครประกันสังคม             
“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อ             
ผู้ประกันตน” ครัง้ที ่ 7/2556 เมือ่วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2556                      
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ�าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  

 Social Security Office arrange activity for            
the proactive publicize integration and opened            
forum for giving knowledge and Q&A on Social          
Security to employers, insured persons and social 
security volunteers on “The program of 7th             

Public Relations on Social Security to the Insured 
Persons” on 18th November 2013 at The Regent 
Cha-am Beach Resort, Petchaburi.
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรในส่วนภูมิภำค
Enhancing Service Providing in Regional Offices.

 ผู้บริหาร สปส. ร่วมพิธีเปิดอาคารส�านักงาน               
ประกันสังคมจังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                 
(นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา) พร้อมด้วยประกันสังคม         
จังหวัดเลย (นางบุษบา ลัทธิโสภณกุล) กล่าวต้อนรับและ          
กลา่วรายงาน หลงัจากนัน้ไดร้ว่มกนัมอบผา้ห่มตา้นภยัหนาว 
ให้แก่เครือข่าย ม.40 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556                      
ณ ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย

 The executives of Social Security Office attended 
the opening ceremony of Social Security Office Loei.            
Mr. Sompong Arunrodpanya, Governor of Loei had                     
Welcoming Speech and Mrs. Bussaba Lathisophonkul, 
Director of Social Security Office Loei made Reporting 
Speech together with the donation of warm blankets to 
the network of the insured persons under Article 40 on 
24th January 2013 at Social Security Office Loei.

 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ)                  

เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน

งานประจ�าภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) โดยมีเลขาธิการส�านักงาน

ประกันสังคม (ดร.อ�ามร เชาวลิต) พร้อมผู้บริหารส�านักงาน

ประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคม ร่วมพิธี          

เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ           

คนงานประจ�าภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

 Mr. Jirasak Sugandhajati, Permanent               
Secretary of Ministry of Labour presided at the 
ceremony of the main post lifting of Industrial               
Rehab i l i t a t i on  cen te r  Songkhla  bu i ld ing .                                                   
Dr .  Ammorn Chaoval i t ,  Secreta ry -Genera l ,                                           
executives and officers of the Social Security Office 
attended the ceremony on 17th November 2013            
at Industrial Rehabilitation Center Songkhla.
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 ผู้ ช่ ว ย รั ฐ มนตรี ป ร ะจ� า ก ร ะทร ว งแร ง ง าน                                  

(นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) เป็นประธานในการ                

มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบการดีเด่น           

ที่ช�าระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามโครงการ   

ถนนปลอดหนี้  ประจ�าปี  2555 โดยมี  เลขาธิการ                   

ส�านักงานประกันสังคม (นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ )                 

พร้อมผู้บริหารส�านักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ             

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ 

ส�านักงานประกันสังคม

 Mr. Anusorn Kraiwatnussorn, Vice             
Minister of Labour, presided at the ceremony 
of bestrewed the plaque to the excellent          
enterprises with good contribution record to 
Social Security Fund under  the Debt-Free Road 
Project. Mr. Jirasuk Sugandhajati, Secretary-General 
and executives of the Social Security Officer 
welcomed the ceremony on 28th January 2013 
at Multipurpose Building, Social Security Office.
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ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล	        Government Representatives

1. ปลัดกระทรวงแรงงาน  ประธานกรรมการ 1.  Permanent Secretary of the        Chairman
                                                                                  Ministry of Labour

2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 2.  Representative of the                 Member 
      Ministry of Finance
3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 3.  Representative of the                 Member
      Ministry of Public Health
4.  ผู้แทนส�านักงบประมาณ กรรมการ 4.  Representative of the                 Member
      Bureau of the Budget
5.  เลขาธิการส�านักงานประกันสงัคม กรรมการ 5.  Secretary-General of the             Member
                                                 และเลขานุการ     Social Security Office           and Secretary

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง       	Employer’s	Representatives

6. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการ 6. Mr. Attahayuth Leeyavanija Member
7. นายวัลลภ  กิ่งชาญศิลป์ กรรมการ 7.  Mr. Vallop Kingchansilp         Member
8. นายยุทธพงษ์  ไพรวรรณ์ กรรมการ 8.  Mr. Yuthapong  Priwan Member 
9.  นายประภาส  ชัยวัฒนายน กรรมการ 9.  Mr. Prapas  Chaiwatanayon   Member

10.  นายวรพงษ์  รวิรัฐ กรรมการ 10. Mr. Worapong  Rawirath Member

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	        Employee’s	Representatives

11.  นายพนัส  ไทยล้วน กรรมการ 11.  Mr. Panus  Thailuan Member 
12. นายทวี  เตชะธีระวัฒน์ กรรมการ 12.  Mr. Tavee Techateeravat Member 
13. นายธานี  แตงจีน กรรมการ 13.  Mr. Thanee  Tangchin Member
14. นายนคร  สุทธิประวัติ กรรมการ 14.  Mr. Nakorn  Sutthipravat Member
15. นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ 15.  Mr. Surat  Chanwanpen Member 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	        Advisors

16. นายชวลิต อาคมธน  16. Mr. Chavalit Akhomthon
     ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม   Social Security System Advisor
17. พลต�ารวจตรีชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  17. Pol.MajGen.Chaiwat Getvarachai
     ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน   Labour Advisor
18. นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข  18.  Mr. Jedsada Chokdamrongsuk
    ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์   Medical Advisor 
19. นายประชุม ทองมี  19.  Mr. Prachoom Thongmee
    ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย   Legal Luminaries Advisor     
20. นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ  20. Mr. Pratak Simapichatcheth
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ   Business Administration Advisor

คณะกรรมกำรประกันสังคม 
(ชุดที่ 11) 

SOCIAL SECURITY COMMITTEE
(Eleventh Committee) 
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คณะกรรมกำรกำรแพทย์
กองทุนประกันสังคม SOCIAL SECURITY MEDICAL COMMITTEE

1.  ศาสตราจารย์เหลือพร ปุณณกันต์   ประธานกรรมการ    1.  Prof. Luephorn  Punnakanta         Chairman
2.  นายโชคชัย  เมธีไตรรัตน์ กรรมการ    2.  Mr. Choakchai  Metheetrairut Member
3.  นายประดิษฐ  สินธวณวงค์ กรรมการ    3.  Mr.  Pradit  Sintavanarong Member
4.  นายปิยะ  หาญวรวงศ์ชัย กรรมการ    4.  Mr. Piya  Hanvoravongchai Member 
5.  นายปลื้ม  ศุภปัญญา กรรมการ     5.  Mr. Ploum  Suppapanya Member
6.  นายไพจิตร์  วราชิต กรรมการ     6.  Mr. Paijit  Warachit Member
7.  นายเรวัต  วิศรุตเวช กรรมการ     7.  Mr. Rewat  Wisarutwet Member
8.  พลต�ารวจตรีวรพนธ์  พงศ์ไพฑูรย์ กรรมการ     8.  Pol.Maj.gen. Warapont Pongpaitoon  Member
9.  แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ กรรมการ     9.  Mrs. Wilawan  Juengprasert Member

10.  พลเอกสหชาติ  พิพิธกุล กรรมการ     10.  Gen. Sahachart  Pipitkul Member
11.  นายเสรี  ตู้จินดา        กรรมการ     11. Mr. Seree  Tuchinda Member
12.  นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ กรรมการ     12.  Mr. Somkiat  Chayasriwong Member
13.  นายอัคร  รัตตะรังสี กรรมการ     13. Mr. Akara  Rattarangsi Member
14.  นาวาอากาศเอก(พิเศษ)อิทธพร คณะเจริญ กรรมการ   14. Sr. Gp. Capt. Ittaporn  Kanacharoen  Member
15. นายอุดม  อัศวุตมางกุร กรรมการ    15. Mr.  Udom  Asawutmangkul Member
16. นายอ�านวย  กาจีนะ กรรมการ    16. Mr. Amnuay  Gajeena Member
17. ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม กรรมการ    17. Social Security Office  Member
                                              และเลขานุการ   Representative                    and Secretary
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1. นายรังสฤษฎ์ จันทรัตน์                  ประธานกรรมการ 1. Mr. Rungsarit Chantarat               Chairman
2. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์     กรรมการ 2. Mr. Surmkiat Woradit     Member
3. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ 3. Mr. Porntep Siriwanarangsun Member
4. นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 4. Mr. Padungsak Thephasdin na Ayudhya  Member
5. นายอภิวุฒิ ทองค�า กรรมการ 5. Mr. Apiwut Thongkam Member
6. นายชาติพงษ์ จีระพันธ์ กรรมการ 6. Mr. Chatpong Jirapan Member 
7. นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล กรรมการ 7. Mr. Piyachat Chunhawechsakul   Member
8. นายปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์  กรรมการ 8. Mr. Pannapong Itattanun Member
9. นายวัชรพล  บุษมงคล กรรมการ 9. Mr. Watcharapol Bootsamongkol Member

10. นายสุชาติ  ไทยล้วน กรรมการ    10. Mr. Suchart Thailuan Member
11. นายธรรมรงค์ มุลิกลัด กรรมการ    11. Mr. Thamrong Musiklad Member
12. นายวิรัช พยุงวงษ์ กรรมการ    12. Mr. Virat Payungwong Member
13. ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม กรรมการ 13. Social Security Office Member
                                                 และเลขานุการ  Representative                     and Secretary

คณะกรรมกำรอุทธรณ์
กองทุนประกันสังคม SOCIAL SECURITY APPEAL COMMITTEE
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คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน         Workmen’s Compensation Fund Committee  
(ชุดที่ 8)        (Eighth Committee)

1. เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม      ประธานกรรมการ 1.  Secretary-General of the  Chairman
        Social Security Office
2. นายแพทย์ไกรจักร  แก้วนิล กรรมการ 2.  Mr. Kraichack  Kaewnil            Member
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์   Medical Advisor
3.  นายวันชัย ภาววิมล                        กรรมการ 3.  Mr. Wanchai Pawawimol         Member
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์       Litigation Legal Advisor  
4.  นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ กรรมการ 4.  Mrs. Pritiporn Netipodhi      Member
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์    Litigation Legal Advisor      
5.  นางรัตนา ร่วมไทรทอง กรรมการ 5.  Mrs. Ratana Romsaitong          Member
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์   Economics Advisor      
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานวิภา อินทรทัต   กรรมการ 6.  Asst.Prof.Manvipa  Indradat     Member
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง   Finance Advisor
7.  รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ กรรมการ 7.  Assoc.Prof. Vijitsri Sanguanwongse   Member
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสังคม   Social Security  Advisor       
8.  นายธ�ารง คุโณปการ กรรมการ 8.  Mr. Tamrong Koonopakarn Member
    ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง   Employer’s Representative
9.  นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล กรรมการ        9.  Mr. Prasit Chongussayakul Member
    ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง   Employer’s Representative

10. นายปณพล ธรรมพรหมกุล กรรมการ 10.  Mr. Panapol Thrampromkul   Member
     ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง   Employer’s Representative

11. นายณรงค์ บุญเจริญ                       กรรมการ 11. Mr.Narong Booncharoen        Member 
    ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   Employee’s Representative     

12. นายอนุชิต แก้วต้น                       กรรมการ  12. Mr. Anuchit Kaewton            Member
    ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   Employee’s Representative
13. นายประจวบ พิกุล                      กรรมการ  13.  Mr. Prachub Pikul Member 
     ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   Employee’s Representative
14. ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม           กรรมการ 14. Social Security Office            Member
                                                 และเลขานุการ           Representative                     and Secretary
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1.  นายชาตรี  บานชื่น                      ประธานกรรมการ 1.   Mr. Chatri  Banchuin                  Chairman
2.  นายนรินทร์  อินทะสะมะกุล กรรมการ 2.  Mr. Narin  Intasamakul Member
3.  พลต�ารวจโทหญิงพจนี  สุนทรเกตุ           กรรมการ 3.  Pol. Lt. Gen. Pojanee Suntornketuj Member
4.  พลต�ารวจโทภาสกร  รักษ์กุล กรรมการ 4.  Pol. Lt. Gen Paskorn  Rukskul  Member
5.  นายมงคล  จิวะสันติการ กรรมการ 5.  Mr. Mongkol  Jivasantikarn Member
6.  นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ กรรมการ    6.  Mr. Marut  Jirasrattasiri Member
7.  นายวิวัฒน์  วิริยกิจจา กรรมการ    7.  Mr. Wiwat  Yatapootanont Member
8.  รองศาสตราจารย์ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ กรรมการ   8.  Assoc. Prof. Supachai  Tanomsup  Member
9.  รองศาสตราจารย์ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร กรรมการ  9.  Assoc. Prof. Supachai  Ratanamaneechat  Member

10.  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร กรรมการ 10.  Mr. Suksan  Kittisupakorn Member 
11. นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ กรรมการ    11.  Mr.Somkiat Chayasriwong Member 
12.  ศาสตราจารย์สารเนตร์  ไวคกุล กรรมการ    12. Prof. Saranatra  Waikakul Member
13.  นายอนุเทพ  มาโลตรา กรรมการ    13. Mr. Anuthep  Malotra Member 
14. นายอัษฎา  ตียพันธ์ กรรมการ    14. Mr. Assada  Teeyapant Member 
15. ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม              กรรมการ    15. Social Security Office  Member
                                                 และเลขานุการ  Representative                   and Secretary

คณะกรรมกำรกำรแพทย์
กองทุนเงินทดแทน Workmen’s Compensation Medical Committee
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รายงานประจ�าปี 2556 

 หน่วยงาน	 โทรศัพท์	 โทรสาร

     Headquarter                    Telephone        Fax 

        
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ 0 2956 2345

 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11000 
 สอบถามข้อมูล 1506    
 เว็บไซต์ www.sso.go.th    
 อีเมล์ info@sso.go.th
88/28 Moo 4 Tiwanon Road, Taladkwan, Muang District, 
Nonthaburi, THAILAND 11000    
Hotline 1506    
website www.sso.go.th
e-mail info@sso.go.th

 
		กรุงเทพมหานคร	/ Bangkok    

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 0 2622 2500-17 0 2622 2526
(ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ พระนคร)  
Social Security Office  Bangkok Area 1

  (Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong, Pranakon)  
    
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 0 2954 2577–84 0 2954 4869
(จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่) 

  Social Security Office  Bangkok Area 2 
  (Chatuchack, Donmuang, Bangsue, Bangkhen, Laksi)      

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 0 2245 1220, 0 2248 4867 0 2245 3907
(ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)                              

  Social Security Office  Bangkok Area 3
  (Dindaeng, Phaya Thai, Ratchathewi, Huai Khwang)      

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 0 2634 0180–95 0 26340196–7
(บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาธร บางคอแหลม)   
Social Security Office  Bangkok Area 4

  (Bang Rak, Pathum Wan, Yan Nawa, Sathon, 

Bang Kho Laem)      
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Social Security Office

                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax   

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 0 2476 9016–9, 0 2476 9979–83, 0 2476 8871
(คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด) 0 2476 8787  
Social Security Office  Bangkok Area 5 
(Khlong San, Thon Buri, Bangkok Noi, Bangkok Yai, 
Bang Phlat)     
 
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 0 2455 8989  0 2455 4898
(ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม)  
Social Security Office  Bangkok Area 6 
(Taling Chan, Thawi Watthana, Bang Khae, 
Phasi Charoen, Nong Khaem)     

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 0 2415 0995 0 2415 8488
(ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)
Social Security Office  Bangkok Area 7 

  (Thung Khru, Bang Khun Thian, Bang Bon, 
Rat Burana, Jom Tong)  
 
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 0 2743 3690 0 2743 3817

  (บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง) 
  Social Security Office  Bangkok Area 8 
  (Bang Na, Prawet, Phra Khanong, Watthana, 
  Suan Luang)  
 
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 0 2379 4111–20 0 2379 2836
(คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม)
Social Security Office  Bangkok Area 9 

(Khan Na Yao, Bang Kapi, Lat Phrao, 

Wang Thonglang, Bueng Kum)  
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                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 0 2517 9222 0 2517 9035
(คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม)
Social Security Office  Bangkok Area 10 
(Khlong Sam Wa, Min Buri, Lat Krabang, 
Saphan Sung, Nong Chok, Sai Mai)   

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 0 2294 5958 0 294 5504
(เขตยานนาวา, เขตสาทร, เขตบางคอแหลม)    

  Social Security Office  Bangkok Area 10
  (Khlong Sam Wa, Min Buri, Lat Krabang, 
  Saphan Sung, Nong Chok, Sai Mai)  

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 0 2311 5935-9, 0 211 6507-9,  0 2311 6511
(เขตวัฒนา, เขตคลองเตย) 0 2311 6527-8 0 2311 6529-30 
Social Security Office  Bangkok Area 12  0 2311 6741           
(Watthana, Khlong Toei)  
Provinces Around Bangkok      
  
		ปริมณฑล	/	Provinces	Around	Bangkok    

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  0 3429 0731–4 0 3425 0860
Social Security Office Nakhon Phathom

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (สาขาสามพราน) 0 3432 7150-3, 0 3432 7454-7
Social Security Office Nakhon Phathom(Sampran)  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 0 2591 0140, 0 2550 5104-7 0 2580 3013

Social Security Office Nonthaburi

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี (สาขาบางบัวทอง) 0 2926 7510-1 0 2926 7500

Social Security Office Nonthaburi (Bang Yai)   
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                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 0 2567 0360-6 0 2567 0367, 
Social Security Office Pathum Thani   0 2959 5948

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี (สาขาคลองหลวง) 0 2529 2467-79 0 529 2002-3
Social Security Office Pathum Thani (Khlong Luang)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 0 2755 6249-57 0 2394 4478
Social Security Office Samut Prakan  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ   0 2425 8314–5, 0 2425 8317-8 0 2425 8276
(สาขาพระประแดง) 
Social Security Office Samut Prakan (Phra Pradaeng)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (สาขาบางเสาธง) 0 2706 7769–76 0 2706 7779
Social Security Office Samut Prakan (Bang Sao Tong) 

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (สาขาบางพลี) 0 2175 2430-7 0 2175 3443
Social Security Office Samut Prakan (Bang Phli)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 0 3441 2452-5, 0 3482 0507–8 0 3441 1044
Social Security Office Samut Sakhon

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (สาขากระทุ่มแบน) 0 3447 0279–83, 0 3447 9771–3 0 3447 0284
Social Security Office Samut Sakhon (Krathum Baen) 

ภาคกลาง	/ Central Region      

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 3521 3415-8, 0 3533 6442-3 0 3533 6251, 
Social Security Office Phra Nakhonsi Ayuthaya  0 3534 6810

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาอุทัย) 0 3580 0812-9 0 3580 0812-9  
Social Security Office Phra Nakhonsi Ayuthaya (Uthai)  ต่อ (call) 800
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                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 0 3562 6337, 0 3561 2199 0 3561 1340
Social Security Office Ang Thong

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 0 3642 1670, 0 3642 1925  0 3641 3499, 
Social Security Office Lop Buri  0 3641 2923

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 0 3650 7204-6 0 3650 7204-6  
Social Security Office Sing Buri  ต่อ (call) 19

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 0 5641 2603, 0 5641 2381 0 5641 2603, 
Social Security Office Chai Nat  0 5641 2381  
  ต่อ (call) 23
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 0 3622 3066, 0 3621 2165 0 3622 3065
Social Security Office Saraburi Provincial

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี (สาขาหนองแค) 0 3637 2009–10, 0 3632 5036 0 3637 2009-10  
Social Security Office Saraburi (Nong Khae)  ต่อ (call) 102

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 0 3878 4420-4, 0 3878 4750-4 0 3826 1332,   
Social Security Office Chon Buri  0 3878 4260

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี (สาขาศรีราชา) 0 3849 5265-8 0 3849 5274
Social Security Office Chon Buri (Sriracha)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 0 3880 7587-90, 0 3861 0170-3 0 3861 6087
Social Security Office Rayong

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง (สาขาปลวกแดง) 0 3865 9245, 0 3865 9800 0 3865 9800  
Social Security Office Rayong  (Pluakedaeng)  ต่อ (call) 130

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 0 3932 5984–5, 0 3930 1302-3 0 3932 5985, 
Social Security Office Chanthaburi  0 3932 5938
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                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 0 3951 1911, 0 3951 1082 0 3952 0289
Social Security Office Trat

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 0 3898 1425-6, 0 3882 3309 0 3882 3299, 
Social Security Office Chachoengsao   0 3882 3320

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาบางประกง) 0 3857 8718-22 0 3857 8707
Social Security Office Chachoengsao (Bang Pakong) 

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4030 – 2 0 3745 4029
Social Security Office Prachin Buri

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี (สาขาศรีมหาโพธิ์) 0 3727 9728-32 0 3727 9733
Social Security Office Prachin Buri (Srimahapho)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 0 3731 3097, 0 3731 1440 0 3731 3098, 
Social Security Office Nakhon Nayok   0 3732 1470

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 0 3742 5070–3 0 3742 5070–3  
Social Security Office Sa Kaeo  ต่อ (call) 12

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 0 3233 2317-8, 0 3232 1985 0 3231 9854, 
Social Security Office Ratchaburi  0 3233 2280

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี (สาขาบ้านโป่ง) 0 3222 3069–71 0 3222 3071
Social Security Office Ratchaburi (Banpong)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 0 3456 4307-8, 0 3462 3408 0 3456 4322
Social Security Office Kanchanaburi  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 0 3553 5389–91, 0 3553 5428 0 3553 5389–91  
Social Security Office Suphanburi  ต่อ (call) 333
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                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 0 3471 5541, 0 3471 6181 0 3471 2033
Social Security Office Samut Songkhram
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 0 3242 7195, 0 3242 6509 0 3242 7195  
Social Security Office Phetchaburi  ต่อ (call) 105, 
  0 3241 3034

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 3260 1992, 0 3255 0958-9 0 3260 1992  
Social Security Office Prachuab Khiri Khan  ต่อ (call) 106

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) 0 3252 2301-2, 0 3252 2081-2
เปิดบริการเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
Social Security Office Prachuab Khiri Khan (Hua Hin)  
Open on Tuesday and Thursday only

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	/	Northeastern Region      

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 4420 5353-5, 0 4495 8512 0 4420 5353-5  
Social Security Office Nakhon Ratchasima  ต่อ (call) 13

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) 0 4431 6665  
Social Security Office Nakhon Ratchasima 
(Pak Chong)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 0 4462 5044-5 0 4462 5044-5  
Social Security Office Buri Ram  ต่อ (call) 123

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 0 4452 0936-7, 0 4451 4815 0 4452 0936-7,  
Social Security Office Surin  0 4451 4815  
  ต่อ (call) 6

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 0 4563 1068–9 0 4561 3560
Social Security Office Si Sa Ket
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Social Security Office

                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 0 4524 5436, 0 4524 5157 0 4524 5436
Social Security Office Ubon Ratchathani

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) 0 4536 2325, 0 4536 2764 0 4536 2764
Social Security Office Ubon Ratchathani (Det Udom) 

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 0 4572 4680-1, 0 4571 2657 0 4572 4681, 
Social Security Office Ya So Thon  0 4571 5564

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 0 4483 5681–2 0 4482 1738,   
Social Security Office Chaiyaphum  0 4481 8110

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอ�านาจเจริญ 0 4552 3101, 0 4552 3047-50 0 4552 3047-50  
Social Security Office Amnat Charoen    ต่อ (call) 103

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 1344, 0 4249 1687 0 4249 1894
Social Security Office Bueng Kan

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู 0 4231 6751-4 0 4231 6755
Social Security Office Nhong Bua Lam Phu  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 0 4324 5328, 0 4324 6118 0 4323 9627,   
Social Security Office Khon Kaen  0 4324 6301

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) 0 4331 1849, 0 4331 2515 0 4331 2102
Social Security Office Khon Kaen (Chum Phae)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 0 4232 5996-7, 0 4224 5796 0 4232 5996-7  
Social Security Office Udon Thani  ต่อ (call) 101, 202

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี (สาขากุมภวาปี) 0 4220 3083 0 4220 3083
Social Security Office Udon Thani (Kumphawapi)
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ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 0 4281 2430, 0 4281 3452-3 0 4283 4114
Social Security Office Loei

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 0 4242 1122, 0 4241 2996 0 4242 1122  
Social Security Office Nhong Khai  ต่อ (call) 114, 
  0 4241 1593

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 0 4397 1322 ต่อ 11 - 14 0 4397 1326
Social Security Office Mahasarakam

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 5452, 0 4352 7735–6  0 4352 7735–6  
Social Security Office Roi Et  ต่อ (call) 505

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4381 2787, 0 4381 2694 0 4381 1171
Social Security Office Kalasin

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 0 4273 3787, 0 4273 3249 0 4273 3788  
Social Security Office Sakon Nakhon  ต่อ (call) 107, 
  0 4273 3759
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 0 4251 3540 ต่อ 11,13,14 0 4251 3540  
Social Security Office Nakhon Phanom  ต่อ (call) 15

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร 0 4263 0272–3, 0 4261 2287 0 4261 1708
Social Security Office Mukdahan

ภาคเหนือ	/	Northern Region    
 
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2629-30 0 5311 2630  
Social Security Office Chiang Mai  ต่อ (call) 114

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) 0 5345 1228, 0 5345 3530  
Social Security Office Chiang Mai (Fang)
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Social Security Office

                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดล�าพูน 0 5352 5596-8 0 5352 5596-8  
Social Security Office Lamphun  ต่อ (call) 116, 316

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดล�าปาง 0 5426 5018–21 0 5426 5115
Social Security Office Lampang

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 5543 1964-7 0 5543 1965
Social Security Office Uttaradit

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 0 5452 2231–2, 0 5453 3926 0 5452 2231-2  
Social Security Office Phrae  ต่อ (call) 109

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน 0 5471 6069-72 0 5471 6073
Social Security Office Nan

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 0 5448 4001–2, 0 5448 4100 0 5448 1995
Social Security Office Phayao

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 0 5315 2061-2, 0 5375 0615–7 0 5315 2063-4
Social Security Office Chiang Rai

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2144, 0 5361 2599 0 5361 2244
Social Security Office Mae Hong Son  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 0 5622 7675, 0 5622 0134-5 0 5637 1667
Social Security Office Nakhon Sawan

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ (สาขาตาคลี) 0 5626 5682-3 0 5626 5686
Social Security Office Nakhon Sawan (Takhli)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0133-8 0 5697 0133-8  
Social Security Office Uthai Thani  ต่อ (call) 6
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ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดก�าแพงเพชร 0 5571 0102–3 0 5571 0477
Social Security Office Kamphaeng Phet

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 0 5551 3468, 0 5554 1450-1 0 5551 3672
Social Security Office Tak Provincial

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 0 5561 3548, 0 5562 0427-8 0 5561 1936
Social Security Office Sukhothai

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 0 5524 5020, 0 5524 5324 0 5524 6694
Social Security Office Phisanulok

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก (สาขาวังทอง) 0 5531 2637-8
Social Security Office Phisanulok (Wang Thong)  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 0 5661 3290, 0 5665 1166–7 0 5665 1166–7  
Social Security Office Phichit  ต่อ (call)  300

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 5673 6226, 0 5673 6228-30 0 5673 6226-7
Social Security Office Phetchabun

ภาคใต้	/	Southern Region    

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7577 4626-7, 0 7577 4650  0 7577 4648-9  
Social Security Office Nakhon Sithammarat   ต่อ (call) 6

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาทุ่งสง) 0 7533 2895-6 0 7533 2895-6  
Social Security Office Nakhon Sithammarat (Thung Song)  ต่อ (call) 17

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 0 7566 3620-2 0 7566 3623
Social Security Office Krabi 
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Social Security Office

                           หน่วยงาน	 														โทรศัพท์	 		โทรสาร

     Headquarter                     Telephone       Fax  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 0 7641 1994, 0 7644 0336 0 7641 1025  
Social Security Office Phang-nga  ต่อ (call)  25, 
  0 7641 4396

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 0 7624 0418-9, 0 7635 5324-5 0 7621 0721,   
Social Security Office Phuket  0 7622 2836

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (สาขากะทู้) 0 7632 3828-34 0 7632 3831
Social Security Office Phuket (Kathu)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7728 2283, 0 7728 9194 0 7728 8283
Social Security Office Surat Thani

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย) 0 7742 0697, 0 7742 6104-5 0 7742 0698
Social Security Office Surat Thani (Ko Samui)

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 0 7786 2036-8 0 7786 
2098-9
Social Security Office Ranong  

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 0 7750 3244, 0 7750 5045–6 0 7750 3244  
Social Security Office Chumphon  ต่อ (call) 26

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  0 7444 8613–6 0 7433 3983
Social Security Office Songkhla

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่) 0 7423 8281, 0 7423 8107 0 7423 8281  
Social Security Office Songkhla (Hat Yai)  ต่อ (call) 527

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาสะเดา) 0 7424 1317, 0 7424 1319 0 7424 1318
Social Security Office Songkhla (Sadao)
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ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 0 7472 1353 0 7472 1396
Social Security Office Satun
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 0 7557 0528 0 7557 0531
Social Security Office Trang

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 0 7462 1447-8 0 7461 4011
Social Security Office Phatthalung

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 0 7332 3191–4 0 7332 3191–4
Social Security Office Pattani

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 0 7327 4482–4 0 7327 4928  
Social Security Office Yala  ต่อ (call) 105

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 0 7353 2334–6  0 7353 2334–6  
Social Security Office Narathiwat  ต่อ (call) 116

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	/	Industrial Rehabilitation Center    

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี 0 2567 0845-9, 0 2567 0777-9 0 2567 0845-9  
Industrial Rehabilitation Center Pathum Thani  ต่อ (call) 100

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�าภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 0 3887 7246-7 0 3889 7500
Industrial Rehabilitation Center Rayong

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  0 4337 0590-2 0 4337 0590-2  
จังหวัดขอนแก่น  ต่อ (call) 119
Industrial Rehabilitation Center Khon Kaen

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ่ 0 5301 6850-3 0 5301 6853
Industrial Rehabilitation Center Chiang Mai






