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ทำำางานทำีมเดีียว้กัน “ครอบครัว้ประกันสำังคม”

ปฏิิรูปองค์กรสำู� “สำปสำ. ยุคใหม�” 
เป็นทำี�พึ่่�งให้กับผูู้้ประกันตน
(บริิการิที่่�สะดวก ริวดเริ็ว ปริะที่ับใจ การิที่ำางานที่่�โปริ่งใส เป็นที่่�ยอมริับจากสังคม)

มีคว้ามเป็นหน่�งเดีียว้ 
ขัับเคลื่่�อนการทำำางานทำิศทำางเดีียว้กันสำู�ว้ิสำัยทำัศน์ สำปสำ.
“ริ่วมสริ้างสริริค์ สังคมแริงงานที่่�ม่หลัักปริะกันถ้้วนหน้าอย่างยั�งยืน”

มีระบบเทำคโนโลื่ยีสำารสำนเทำศทำี�ก้าว้ลื่ํำาทำันสำมัย 
สำนับสำนุนการให้บริการ การบริหารงาน แลื่ะการปฏิิบัติงาน
เพึ่่�อสำร้าง “TRUST” จำากภายในแลื่ะภายนอกองค์กร

บุคลื่ากรในองค์กร สำง�างาม ดี้ว้ยบุคลื่ิกภาพึ่ทำี�ดีี + คว้ามรู้
แลื่ะคว้ามเป็นม่ออาชื่ีพึ่ในการทำำางาน มีรอยยิํมแลื่ะจำิตบริการทำี�ดีี 
(ความริ้้ + ปริะสบการิณ์์ + พััฒนาตนเอง + บุคลัิกภาพัที่่�ด่)

บริการดี้ว้ยใจำ คุณภาพึ่บริการทำี�เป็นเลื่ิศเกินคว้ามคาดีหมาย
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สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมมีภ�รกิจสำำ�คัญต�มทีี่�
กำ�หนัดไว้้ในัพระร�ชบััญญัติประกันัสัำงคม พ.ศ. 2533 
เพ่�อบัริห�รกองทีุ่นัประกันัสำังคมให้ยั่ั�งยั่่นั มั�นัคง  
และพัฒนั�สิำที่ธิิประโยั่ชน์ัให้แก่ผู้้้ประกันัตนั ภ�ยั่ใต้
ก�รด้แลของกองทีุ่นัประกันัสำังคมอยั่่�งต่อเนั่�อง 
โดยั่สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมยั่่นัหยัั่ดอยั่้่ เคียั่งข้�ง  
ผู้้้ประกันัตนั ล้กจ้�ง สำถ�นัประกอบัก�ร และนั�ยั่จ้�ง  
และภ�ยั่ใต้ก�รดำ�เนัินัก�รต�มยัุ่ที่ธิศ�สำตร์ช�ติ 20 ปี 
และนัโยั่บั�ยั่รัฐบั�ลภ�ยั่ใต้ก�รนัำ�ของ พล.อ.ประยุั่ที่ธ์ิ 
จันัที่ร์ โอช� นั�ยั่กรัฐมนัตรี  และ รัฐมนัตรีว้่ �ก�ร 
ก ร ะ ที่ ร ว้ ง ก ล � โ ห ม  ก ร ะ ที่ ร ว้ ง แ ร ง ง � นั  ภ � ยั่ ใ ต้ 
ก�รกำ�กับัด้แลของท่ี่�นั พล.อ.ประว้ิตร ว้งษ์์สำุว้รรณ  
รองนั�ยั่กรัฐมนัตรี และนั�ยั่สุำช�ติ ชมกลิ�นั รัฐมนัตรี 
ว่้�ก�รกระที่รว้งแรงง�นั  ที่ี�ให้คว้�มสำำ�คญักบัั  “ก�รสำร้�ง 
โอก�สำและคว้�มเสำมอภ�คที่�งสัำงคมโดยั่สำร้�งหลักประกันั 
ที่�งสำังคมที่ี�ครอบัคลุมและเหม�ะสำมกับัคนัทีุ่กช่ว้งว้ัยั่ 
ทีุ่กเพศภ�ว้ะและทีุ่กกลุ่ม” 

ในัปี 2564 ที่ี�ผู้่�นัม� ประเที่ศไที่ยั่เผู้ชิญกับั 
สำถ�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบั�ดของโรคติดเช่�อ ไว้รัสำ 
โคโรนั� 2019 หร่อโรคโคว้ิด 19 ซึ่่�งเป็นัโจที่ยั่์สำำ�คัญของ
สำำ�นัักง�นัประกนััสำงัคมที่ี�มีภ�รกจิในัก�รใหค้ว้�มคุม้ครอง 
กลุ่มผู้้้ใช้แรงง�นัให้ได้รับัสำิที่ธิิประโยั่ชนั์ในัก�รดำ�รงชีว้ิต  
ได้สำร�้งคว้�มมั�นัใจให้กบัักลุม่ผู้้ใ้ช้แรงง�นั ภ�ยั่ใตแ้นัว้ที่�ง  
“แรงง�นั...เร�สำ้ด้้ว้ยั่กันั” โดยั่มีม�ตรก�รให้คว้�มช่ว้ยั่เหลอ่  
เยีั่ยั่ว้ยั่� ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยั่ และบัรรเที่�คว้�มเด่อดร้อนั
ให้กับันั�ยั่จ้�ง ผู้้้ประกันัตนั ให้ครอบัคลุมทีุ่กม�ตรก�ร 
ที่ี�เกี�ยั่ว้ข้อง เช่นั ก�รลดผู้ลกระที่บัจ�กปัญห�ก�รว่้�งง�นั 
ก�รรักษ์�พยั่�บั�ล ก�รเยั่ียั่ว้ยั่�เพิ�มเติม รว้มถ่งยั่กระดับั
ระบับัประกันัสัำงคมและเพิ�มก�รเข้�ถง่ให้มคีว้�มครอบัคลุม

สารจากเลขาธิิการ
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ม�กข่�นั ที่ำ�ให้มผีู้้ป้ระกอบัอ�ชพีอสิำระสำมคัรเข้�ม�เป็นัผู้้ป้ระกนััตนัจำ�นัว้นัม�ก ที่ำ�ให้ระบับัประกนััสำงัคมสำ�ม�รถคุม้ครอง 
แรงง�นัอิสำระได้ถ่งกว้่� 10 ล้�นัคนั สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมได้พัฒนั�สำิที่ธิิประโยั่ชนั์และเพิ�มประสำิที่ธิิภ�พในัก�รเข้�ถ่ง 
บัริก�รผู้่�นัระบับัอิเล็กที่รอนัิกสำ์เพ่�อให้คว้�มสำะดว้กสำบั�ยั่แก่ผู้้้ประกันัตนัในัก�รติดต่อกับัสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม  
เพิ�มพัฒนั�สำิที่ธิิประโยั่ชนั์ด้�นัก�รแพที่ยั่์ สำ่งเสำริมสำุขภ�พและป้องกันัโรคเชิงรุกโดยั่บั้รณ�ก�รคว้�มร่ว้มม่อระหว้่�ง
หนั่ว้ยั่ง�นัภ�ครัฐและเอกชนั

ผู้้้ประกันัตนัค่อ “ครอบัครัว้ประกันัสัำงคม” เดียั่ว้กันั เจ้�หน้ั�ที่ี�ประกันัสัำงคมทีุ่กคนัจ่งมุ่งมั�นัตั�งใจ 
ใช้แรงก�ยั่และแรงใจ ช่ว้ยั่กันัประคับัประคองสำถ�นัก�รณ์และคว้บัคุมก�รระบั�ดของโรคโควิ้ด 19 เพ่�อให้ 
ผู้้้ประกันัตนัอุ่นัใจโดยั่ร่ว้มม่อกับักระที่รว้งสำ�ธิ�รณสำุข เช่นั ก�รตรว้จเชิงรุกในัสำถ�นัประกอบัก�ร ก�รฉีีด 
ว้ัคซึ่ีนั ก�รดำ�เนิันัก�รภ�ยั่ใต้โครงก�ร Factory Sandbox ก�รให้บัริก�รโที่ร 1506 ติดต่อสำอบัถ�มด้�นัต่�งๆ  
อ�ทิี่ ก�รประสำ�นัห�เตียั่งเพ่�อให้ผู้้้ประกันัตนัได้รับัก�รรักษ์�พยั่�บั�ล ก�รประสำ�นัห�เตียั่งในั Hospitels  
ก�รตอบัคำ�ถ�มเกี�ยั่ว้กับัสำถ�นัที่ี�ฉีีดว้ัคซึ่ีนั และก�รรับัเร่�องร�ว้ร้องทุี่กข์ต่�งๆ เจ้�หน้ั�ที่ี�ประกันัสำังคมที่ำ�ง�นั
ด้ว้ยั่หัว้ใจบัริก�รตลอดช่ว้งที่ี� เกิดว้ิกฤตก�รณ์ก�รแพร่ระบั�ดของโรคโควิ้ด 19 โดยั่ไม่มีว้ันัหยัุ่ดร�ชก�ร  
ด้ว้ยั่คว้�มห่ว้งใยั่และให้ก�รด้แลแก่ผู้้้ประกันัตนัเสำม่อนัคนัในัครอบัครัว้เดียั่ว้กันั

สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม พร้อมขับัเคล่�อนันัโยั่บั�ยั่ ปี 2565 สำ้่คว้�มสำำ�เร็จ ภ�ยั่ใต้แนัว้คิด “SSO TRUST”  
ยั่อมรับั เช่�อมั�นั ไว้้ว้�งใจในัก�รสำร้�งหลักประกันัคว้�มมั�นัคงในัก�รดำ�รงชีว้ิต ขอให้ล้กจ้�ง ผู้้้ประกันัตนั มั�นัใจ 
ในัก�รดำ�เนัินัง�นัของสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมที่ี�จะพัฒนั�สำิที่ธิิประโยั่ชนั์และด้แลผู้้้ประกันัตนัในัระบับัให้ได้รับั 
สำว้ัสำดิก�รทีี่�ดี  เพ่�อสำร้�งหลักประกันัคว้�มมั�นัคงในัก�รดำ�เนัินัชีว้ิตและคุณภ�พชีว้ิตทีี่�ดี ให้กับัผู้้้ประกันัตนั 
อยั่่�งดีที่ี�สำุด

นั�ยั่บัุญสำงค์ ที่ัพชัยั่ยัุ่ที่ธิ์
เลข�ธิิก�ร
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มาตั้รา	33	/	Section 33 insured persons

11,137,211	คนั

61.35%
ของจำานัวนักำาลังแรงงานัรวม

38.7	ล�านัคนั	/
61.35% of the 38.7 million 

workers' labour force

มาตั้รา	39	/	Section 39 insured persons

1,938,895	คนั

จำานัวนัผิ้�ประกันัตั้นั	/	Total insured persons

23,740,954	คนั

เท่ยบเท่ากับ	/	Equivalent to

จำานัวนัสถานัประกอบการ
The number of enterprises

490,868 แห่ง

มาตั้รา	40	/	Section 40 insured persons

10,664,848	คนั

35.88%
ของจำานัวนัประชากรไทย

66.17	ล�านัคนั	/
35.88% of the 66.17 million 

Thai population

SSO at a Glance
กองทุนัประกันัสังคม	ปี	2564

Social Security Fund 2021
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เงินักองทุนัสะสม	ณ	วันัท่�	31	ธิันัวาคม	2564

2,379,495	ล�านับาท	/	Million Baht
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กองทุนัประกันัสังคมจำาแนักตั้ามสิทธิิประโยชนั์
Accumulated Social Security Fund classified by benefit types

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9.31% 9.06%

10.22%
10.93%

11.61% 11.96% 12.22%
13.13%

14.58%
13.91%

ร�อยละ	(%)
%

ปี

ล�านับาท
Million Baht
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กองทุนัประกันัสังคม ร�อยละ/GDP

เงินักองทุนัประกันัสังคมสะสมเท่ยบกับ	GDP	ปี	2555	-	2564
Accumulated Social Security Fund to GDP, year 2012 - 2021

กองทุนัว่างงานั

159,844 ล�านับาท	/	

กองทุนั	4	กรณ่	/	
(เจ็บป่วย	ทุพัพัลภาพั
ตั้าย	คลอดบุตั้ร)

107,678	ล�านับาท	/	

กองทุนั	2	กรณ่	/	
(ชราภาพั	สงเคราะห์บุตั้ร)

2,091,226	ล�านับาท	/	

กองทุนัมาตั้รา	40

20,748	ล�านับาท	/	

ผิลการบริหารกองทุนัประกันัสังคม	ปี	2564
Social Security Fund Investment Performance 2021

Accumulated Fund as of 31 December 2021

Section 40 fund

Unemployment fund

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

SSF % to GDP

4 benefits fund

2 benefits fund
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อ่�นัๆ	/	Others

2,880	
ล�านับาท	/	
Million Baht

เงินัสมทบรับ	/	Contribution Income

148,966 ล�านับาท	/	Million Baht

รายได�ทั�งหมด	/	Total Income
(เงินัสำมที่บั + ผู้ลตอบัแที่นัก�รลงทีุ่นั + อ่�นัๆ)

(contribution + return on investment + others)

อัตั้ราผิลตั้อบแทนัย�อนัหลัง	12	เด่อนั	/
Return rate in the past 12 months

รายจ่ายทั�งหมด	/	Total Expenses
(ประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั + ค่�บัริห�รจัดก�ร + อ่�นัๆ)

(benefits + administrative expenses + others)

สัดส่วนัประโยชนั์ทดแทนัจ่ายตั้่อเงินัสมทบรับ	/
Benefits Expenditure compared to

Contributions Collected

231,284	ล�านับาท	/	Million Baht

4.9% ตั้่อปี	/	Per Year

165,284	ล�านับาท	/	Million Baht

107%

ประโยชนั์ทดแทนั	/	Benefits Payment

159,369 ล�านับาท	/	Million Baht

ผิลตั้อบแทนัการลงทุนั	/	
Return on Investment 

79,438	
ล�านับาท	/	Million Baht

อ่�นัๆ	/	Others

376	
ล�านับาท	/	Million Baht

ค่าบริหารจัดการ	/	
Administrative Expenses

5,539	
ล�านับาท	/	Million Baht

สถานัการณ์รายรับ-รายจ่าย	กองทุนัประกันัสังคม	ปี	2564
Status of Income - Expenditure of Social Security Fund 2021
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ทีุ่พพลภ�พ / 
Disability
2%

กองทุนั	4	กรณ่	/	4 benefits fund
(เจ็บป่วย	คลอดบุตั้ร	ทุพัพัลภาพั	ตั้าย)

กองทุนั	2	กรณ่	/	2 benefits fund
(สงเคราะห์บุตั้ร	ชราภาพั)

กองทุนัว่างงานั		/		Unemployment  fund

95,552 ล�านับาท	/million baht 36,862	ล�านับาท	/million baht 26,047 ล�านับาท	/million baht

ประโยชนั์ทดแทนัจ่ายให�แก่ผิ้�ประกันัตั้นั
Payment of benefits to the insured person

มาตั้รา	33	และ	39	/	Section 33 and Section 39 insured person

กองทุนั	4	กรณ่	/	4 benefits fund
เนั่�องจ�กจำ�นัว้นัผู้้้ติดเช่�อโคว้ิด-19 ในัประเที่ศเพิ�มม�กข่�นั 
สำ่งผู้ลให้ผู้้้ขอเบัิกจ่�ยั่ค่�รักษ์�พยั่�บั�ลเพิ�มข่�นั 
โดยั่ในัปี 2564 สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมจ่�ยั่ค่�รักษ์�พยั่�บั�ล 
โรคโคว้ิด 19 ที่ั�งสำิ�นั 47,020.9 ล้�นับั�ที่

20,000

40,000

60,000

80,000

120,000

100,000

ปี 2563 ปี 2564
-

กองทุนั	2	กรณ่	/	2 benefits fund
จ�กโครงสำร้�งประช�กร พบัว้่�จำ�นัว้นัผู้้้สำ้งอ�ยัุ่จะเพิ�มข่�นั 
ทีุ่ก ๆ ปี สำ่งผู้ลให้ประโยั่ชนั์ที่ดแที่นักรณีชร�ภ�พเพิ�มข่�นั 
อยั่่�งต่อเนั่�อง

กองทุนัว่างงานั	/	Unemployment fund
ในัปี 2564 สำถ�นัก�รณ์ว้่�งง�นัในัประเที่ศไที่ยั่ปรับัตัว้ดีข่�นั 
ค่�ใช้จ่�ยั่ประโยั่ชนั์ที่ดแที่นักรณีว้่�งง�นัลดลงประม�ณ 30% 
จ�กปีก่อนั

อัตั้ราการใช�สิทธิิกรณ่เจ็บป่วยเพัิ�มข้�นั
เม่�อเท่ยบกับปี	2563 ในัขณะที่ี�จำ�นัว้นัผู้้้ป่ว้ยั่
โคว้ิด-19 เพิ�มข่�นั พบัว้่�จำ�นัว้นัผู้้้ใช้บัริก�ร
ด้ว้ยั่โรคอ่�นัๆ ในัสำถ�นัพยั่�บั�ลลดลง
สำ่งผู้ลให้ภ�พรว้มก�รใช้บัริก�รในัปี 2564
เพิ�มข่�นัเพียั่งเล็กนั้อยั่

0.8%

กรณ่ว่างงานั	/	Unemploymentกรณ่เจ็บป่วย	/	Sickness

อัตั้ราการใช�สิทธิิกรณ่ว่างงานัลดลง
เม่�อเท่ยบกับปี	2563 อุตสำ�หกรรมหลัก
ที่ี�ขับัเคล่�อนัเศรษ์ฐกิจของประเที่ศไที่ยั่
เช่นั ก�รผู้ลิต ก�รบัริโภคในัประเที่ศ
(ค้�ข�ยั่ สำ่ง-ปลีก) เริ�มฟื้้�นัตัว้ในัปี 2564
สำ่งผู้ลให้จำ�นัว้นัก�รว้่�งง�นัลดลง

28%

มาตั้รา	40	/	Section 40 insured person

เจ็บัป่ว้ยั่ / 
Sickness
47%

ต�ยั่ / 
Death
40%

ชร�ภ�พ / Old-age
11%

สำงเคร�ะห์บัุตร /
Child Allowance
0.2%

ประกันสำังคมภาคสำมัครใจำขัองแรงงานนอกระบบ 

โดียผูู้้ประกันตนสำามารถเลื่่อกสำมัครทำางเลื่่อกใดีก็ไดี้ตามคว้าม

ต้องการ ประกอบดี้ว้ย 3 ทำางเลื่่อกทำี�มีสำิทำธิิประโยชื่น์แตกต�างกัน

ที่�งเล่อก 1 : เจบ็ัป่ว้ยั่ + ที่พุพลภ�พ + ต�ยั่

ที่�งเล่อก 2 : เจบ็ัป่ว้ยั่ + ที่พุพลภ�พ + ต�ยั่ + บัำ�เหนัจ็ชร�ภ�พ

ที่�งเล่อก 3 : เจบ็ัป่ว้ยั่ + ที่พุพลภ�พ + ต�ยั่ + บัำ�เหนัจ็ชร�ภ�พ + สำงเคร�ะห์บัตุร

เจำ็บป่ว้ย /
Sickness

427 ลื่้านบาทำ / 
million baht

ทำุพึ่พึ่ลื่ภาพึ่ /
Disability

18 ลื่้านบาทำ / 
million baht

ตาย /
Death

366 ลื่้านบาทำ / 
million baht

บำาเหน็จำชื่ราภาพึ่ /
Old-age Lump sum

95 ลื่้านบาทำ / 
million baht

สำงเคราะห์บุตร /
Child Allowance

2 ลื่้านบาทำ / 
million baht

ล�า
นับ
าท
	/	

m
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n 
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2020 2021
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เงินักองทุนัสะสม	ณ	วันัท่�	31	ธิันัวาคม	2564	72,602	ล�านับาท

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

0.33%

ร�อยละ	(%)
%

0.40%0.32%
0.35%

0.36% 0.38% 0.37% 0.37%
0.39%

0.43% 0.42%

เงินักองทุนัเงินัทดแทนัเท่ยบกับ	GDP	ปี	2555-2564
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0.20%

0.00%

ปี

ล�านับาท
Million Baht

กองทุนัเงินัทดแทนั ร�อยละ/GDP

ประโยชนั์ทดแทนัจำาแนักตั้ามสิทธิิประโยชนั์

เงินัสมทบและประโยชนั์ทดแทนั	กองทุนัเงินัทดแทนั	ปี	2564

เงินัสมทบรับ	4,076	ล�านับาท
ประโยชนั์ทดแทนั	1,948	ล�านับาท

ค่ารักษาพัยาบาล

828 ล�านับาท

ค่าฟั้�นัฟั้สมรรถภาพั
ในัการทำางานั

3	ล�านับาท

ค่าทดแทนั

1,089	ล�านับาท

ค่าทำาศพั

28	ล�านับาท

ผิลการบริหารกองทุนัเงินัทดแทนั	ปี	2564
Workers’ Compensation Fund Invesment Performance 2021

Accumulated Workers’ Compensation Fund to GDP, year 2012 - 2021

WCF Contribution and Benefits 2021

Amount of Benefits classified by benefit types

Accumulated Fund as of 31 December 2021 Million Baht

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

WCF

Contribution

Benefits

Death grant

Medical treatment Compensations

Rehabilitation costs

% to GDP

Million Baht

Million Baht

Million Baht
Million Baht

Million BahtMillion Baht
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แนัว้คว้�มคิดเกี�ยั่ว้กับัก�รประกันัสำังคมในัประเที่ศไที่ยั่ได้เริ�มข่�นัในัปี 2495  
สำมัยั่จอมพล ป. พิบั้ลสำงคร�ม เป็นันั�ยั่กรัฐมนัตรี ได้มีนัโยั่บั�ยั่ทีี่�จะให้หลักประกันั 
คว้�มมั�นัคงที่�งสำังคมแก่ประช�ชนั จ่งได้แต่งตั�ง “คณะกรรมก�รสำังคมสำงเคร�ะห์” ข่�นั  
โดยั่มีนั�ยั่กรัฐมนัตรีเป็นัประธิ�นั มีหนั้�ที่ี�พิจ�รณ�ว้ิธิีก�รให้คว้�มช่ว้ยั่เหล่อประช�ชนั 
เกี�ยั่ว้กับัด้�นัสำว้ัสำดิก�รที่�งสำังคม และมีบัที่บั�ที่ในัก�รผู้ลักดันัให้รัฐบั�ลเสำนัอ 
ร่�งกฎหม�ยั่ประกันัสัำงคมต่อรัฐสำภ�จนัประสำบัคว้�มสำำ�เร็จ กล่�ว้ค่อ ได้มีก�รตร�เป็นั  
“พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม พ.ศ. 2497” ประก�ศใช้บัังคับัเม่�อว้ันัที่ี� 9 กุมภ�พันัธิ์  
2497 และได้มีก�รจัดตั�ง “กรมประกันัสัำงคม” ข่�นัในัสัำงกัดกระที่รว้งก�รคลัง แต่ในั 
ห้ว้งเว้ล�นัั�นั ประช�ชนัที่ั�ว้ไปยัั่งไม่เข้�ใจถง่ผู้ลดีของระบับัก�รประกันัสัำงคมและยัั่งไม่แน่ัใจว่้� 
ตนัจะได้รับัประโยั่ชนั์อยั่่�งแที่้จริงจ�กก�รประกันัสำังคม จ่งมีเสำียั่งคัดค้�นัจ�กประช�ชนั
และสำ่�อมว้ลชนัต่�งๆ อยั่�่งม�กม�ยั่ รฐับั�ลสำมัยั่ต่อม�จง่พจิ�รณ�ยุั่บักรมประกนััสัำงคม 
และโอนัยั่้�ยั่หนั้�ที่ี�พิจ�รณ�ปรับัปรุงแก้ไข “พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม พ.ศ. 2497” 
รว้มถ่งคว้�มรับัผู้ิดชอบัที่ี�เกี�ยั่ว้เนั่�องกับักฎหม�ยั่ฉีบัับันัี�ไปสำังกัดกรมประช�สำงเคร�ะห์ 
กระที่รว้งมห�ดไที่ยั่ เพ่�อเตรียั่มง�นัต่�งๆ ให้พร้อมที่ี�จะดำ�เนัินัง�นัประกันัสำังคมต่อไป 
ช่ว้งปล�ยั่ปี 2510 ประเที่ศไที่ยั่ได้เกิดคณะปฏิิว้ัติข่�นั และในัช่ว้งเว้ล�นัั�นัได้ออกประก�ศ 
คณะปฏิิว้ัติ ฉีบัับัที่ี� 103 ลงวั้นัที่ี� 16 มีนั�คม 2515 กำ�หนัดให้มีกองทีุ่นัเงินัที่ดแที่นั 
เพ่�อจ�่ยั่เงนิัที่ดแที่นัแกล่ก้จ�้งในักรณทีี่ี�ประสำบัอนััตร�ยั่หรอ่เจบ็ัปว่้ยั่เนั่�องจ�กก�รที่ำ�ง�นั  
ซึ่่�งถ่อได้ว้่�เป็นัประเภที่หน่ั�งของระบับัก�รประกันัสำังคม ที่ั�งนัี� ได้จัดตั�งสำำ�นัักง�นั 
กองทีุ่นัเงินัที่ดแที่นัข่�นัเป็นัองค์กรผู้้้รับัผู้ิดชอบัในัก�รบัริห�รง�นัดังกล่�ว้ ซึ่่�งเริ�ม 
ดำ�เนัินัก�รตั�งแต่วั้นัที่ี� 1 มกร�คม 2517 และให้สำังกัดอย่้ั่ในักรมแรงง�นั กระที่รว้ง 
มห�ดไที่ยั่ รัฐบั�ลชุดถัดม�ได้ขยั่�ยั่ขอบัเขตของง�นักองทีุ่นัเงินัที่ดแที่นัออกไป 
จนักระที่ั�งครอบัคลุมทีุ่กจังหว้ัดในัปี 2528 ต่อม�ในัเด่อนัตุล�คม ปี 2531 กระที่รว้ง
มห�ดไที่ยั่ได้เสำนัอคณะรัฐมนัตรีพิจ�รณ�ออกกฎหม�ยั่ประกันัสัำงคม ซึ่่�งคณะรัฐมนัตรี 
รับัหลักก�รโดยั่ให้กระที่รว้งมห�ดไที่ยั่ร่�งพระร�ชบััญญัติประกันัสำังคมและสำ่งให้
สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รตรว้จพิจ�รณ�แล้ว้ให้ใช้ช่�อว่้� “พระร�ชบััญญัติประกันัสัำงคม  
พ.ศ. 2533” โดยั่สำภ�ผู้้้แที่นัร�ษ์ฎรได้มีมติรับัรองและยั่่นัยัั่นัผู่้�นัร่�งพระร�ชบััญญัต ิ
ฉีบัับันัี� เม่�อว้ันัที่ี� 11 กรกฎ�คม 2533 ซึ่่�งใช้บัังคับัตั�งแต่บััดนัั�นัเป็นัต้นัม�

ร้�จักสำานัักงานัประกันัสังคม...

จุดกำาเนัิด
การประกันัสังคมไทย
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เม่�อ “พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม พ.ศ. 2533” มีผู้ลบัังคับัใช้ จ่งได้จัดตั�ง 
“สำำ�นักัง�นัประกันัสำงัคม” ข่�นัเม่�อว้นััที่ี� 3 กนััยั่�ยั่นั 2533 เพ่�อบัรหิ�รกองทุี่นัประกันัสำงัคม 
และใหค้ว้�มคุม้ครองผู้้ป้ระกนััตนั โดยั่ในัชว่้งแรกใหค้ว้�มคุม้ครองผู้้ป้ระกนััตนัภ�คบังัคบัั
ต�มม�ตร� 33 สำำ�หรับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั 4 กรณี ได้แก่ เจ็บัป่ว้ยั่ คลอดบัุตร ทีุ่พพลภ�พ 
และต�ยั่ ต่อม�ในัปี 2541 ให้คว้�มคุ้มครองเพิ�มอีก 2 กรณี ได้แก่ สำงเคร�ะห์บัุตร 
และชร�ภ�พ และในัปี 2547 ได้ขยั่�ยั่คว้�มคุ้มครองกรณีว้่�งง�นั

ก�รคุ้มครองผู้้้ประกันัตนัภ�คบัังคับัต�มม�ตร� 33 (ล้กจ้�งที่ี�มีอ�ยุั่ไม่ตำ��กว้่� 
15 ปี และไม่เกินั 60 ปีที่ี�ข่�นัที่ะเบัียั่นัประกันัสำังคมและจ่�ยั่เงินัสำมที่บัอันัก่อให้เกิดสำิที่ธิ ิ
ได้รับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั ต�มพระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม พ.ศ. 2533 ห�กผู้้้ประกันัตนั 
อ�ยุั่ครบั 60 ปี และยัั่งเป็นัล้กจ้�งของนั�ยั่จ้�งทีี่�อยั่้่ในัคว้�มคุ้มครองของกองทุี่นั 
ประกันัสำังคม ให้ถ่อว้่�ยั่ังเป็นัผู้้้ประกันัตนัต่อไป) เริ�มดำ�เนัินัก�รจัดเก็บัเงินัสำมที่บั 
ในัปี 2534 โดยั่ให้คว้�มคุม้ครองล้กจ้�งในัสำถ�นัประกอบัก�รทีี่�มล้ีกจ้�งตั�งแต่ 20 คนัข่�นัไป  
ต่อม�ในัปี 2536 ขยั่�ยั่ขอบัข่�ยั่คว้�มคุ้มครองสำ้่สำถ�นัประกอบัก�รที่ี�มีล้กจ้�งตั�งแต่  
10 คนัข่�นัไป และในัปี 2545 ขยั่�ยั่ขอบัข่�ยั่คว้�มคุ้มครองครอบัคลุมสำถ�นัประกอบัก�ร 
ที่ี�มลีก้จ้�งตั�งแต่ 1 คนัข่�นัไป ที่ำ�ให้มีสำถ�นัประกอบัก�รข่�นัที่ะเบัยีั่นักบัักองทุี่นัประกนััสำงัคม 
เพิ�มข่�นัอย่ั่�งต่อเน่ั�อง สำ่ว้นัผู้้้ประกันัตนัทีี่�สำิ�นัสำภ�พก�รเป็นัล้กจ้�งและมีคว้�มประสำงค์ 
ได้รับัคว้�มคุ้มครองจ�กกองทีุ่นัประกันัสำังคมอยั่่�งต่อเนั่�อง ให้แจ้งคว้�มจำ�นัง 
สำมคัรเป็นัผู้้ป้ระกนััตนัต�มม�ตร� 39 ภ�ยั่ในั 6 เดอ่นันับััแต่วั้นัสิำ�นัสุำดคว้�มเป็นัผู้้้ประกนััตนั 
ต�มม�ตร� 33 ซึ่่�งจะไดร้บััคว้�มคุม้ครอง 6 กรณ ีไดแ้ก ่เจบ็ัปว่้ยั่ คลอดบัตุร ที่พุพลภ�พ  
ต�ยั่ สำงเคร�ะห์บัุตร และชร�ภ�พ 

สำำ�หรับับัุคคลอ่�นัใดซึ่่�งมิใช่ล้กจ้�งต�มม�ตร� 33 และไม่เป็นัผู้้้ประกันัตนั 
ต�มม�ตร� 39 สำ�ม�รถสำมัครเป็นัผู้้ป้ระกนััตนัโดยั่สำมคัรใจต�มม�ตร� 40 ส่ำงเงินัสำมที่บั 
เป็นัร�ยั่ปีและได้รับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั 3 กรณี ได้แก่ คลอดบัุตร ทีุ่พพลภ�พ และต�ยั่  
โดยั่ในัปี 2537 เริ�มจดัเกบ็ัเงนิัสำมที่บัผู้้ป้ระกนััตนัต�มม�ตร� 40 ในัอตัร�ปีละ 2,880 บั�ที่  
ต่อม�ได้ปรับัเพิ�มอัตร�เงินัสำมที่บัเป็นัปีละ 3,110 บั�ที่ และ 3,360 บั�ที่ ในัปี 2539  
และปี 2541 ต�มลำ�ดับั 

ปี 2554 สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมได้ปรับัร้ปแบับัก�รจัดเก็บัเงินัสำมที่บัสำำ�หรับั 
ผู้้้ประกันัตนัต�มม�ตร� 40 จ�กร�ยั่ปีเป็นัร�ยั่เด่อนั และปรับัประโยั่ชน์ัที่ดแที่นัเป็นั  
2 ที่�งเล่อก ได้แก่

 - ที่�งเล่อกทีี่� 1 อตัร�เงินัสำมที่บัเดอ่นัละ 100 บั�ที่ โดยั่ผู้้ป้ระกันัตนัจ่�ยั่ 70 บั�ที่ 
และรัฐบั�ลช่ว้ยั่สำมที่บัให้ 30 บั�ที่ ได้รับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั 3 กรณี ได้แก่ ประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั
กรณีเจ็บัป่ว้ยั่ ทีุ่พพลภ�พ และต�ยั่

 - ที่�งเล่อกทีี่� 2 อัตร�เงินัสำมที่บัเด่อนัละ 150 บั�ที่ โดยั่ผู้้้ประกันัตนัจ่�ยั่  
100 บั�ที่ และรัฐบั�ลช่ว้ยั่สำมที่บัให้ 50 บั�ที่ ได้รับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นักรณีเจ็บัป่ว้ยั่ 
ทีุ่พพลภ�พ ต�ยั่ และบัำ�เหนั็จชร�ภ�พ

ปี 2556 สำำ�นักัง�นัประกนััสัำงคมเพิ�มคว้�มคุ้มครองที่�งเลอ่กทีี่� 3 อกีหนั่�งที่�งเลอ่ก  
อัตร�เงินัสำมที่บัเด่อนัละ 200 บั�ที่ โดยั่ผู้้้ประกันัตนัจ่�ยั่ 100 บั�ที่ และรัฐบั�ลช่ว้ยั่สำมที่บั 
ให้ 100 บั�ที่ เพ่�อให้ผู้้้ประกันัตนัต�มม�ตร� 40 ได้รับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นักรณีบัำ�นั�ญ
ชร�ภ�พ ที่ั�งนัี� ผู้้้ประกันัตนัต�มม�ตร� 40 สำ�ม�รถเล่อกคว้�มคุ้มครองได้ม�กกว้่�  
1 ที่�งเล่อก ต่อม�ได้มีก�รบัังคับัใช้พระร�ชบััญญัติก�รให้สำิที่ธิิแก่ผู้้้สำมัครเป็นัสำม�ชิก
ของกองทุี่นัก�รออมแห่งช�ติบั�งกรณี และก�รโอนัเงินัจ�กกองทุี่นัประกันัสัำงคมในักรณี 
ชร�ภ�พไปยัั่งกองทุี่นัก�รออมแห่งช�ติ พ.ศ. 2558 และพระร�ชกฤษ์ฎีก�กำ�หนัดหลักเกณฑ์์ 

การก่อตั้ั�ง
สำานัักงานั
ประกันัสังคม
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และอัตร�ก�รจ่�ยั่เงนิัสำมที่บั ประเภที่ของประโยั่ชน์ัที่ดแที่นั ตลอดจนัหลักเกณฑ์แ์ละเง่�อนัไข 
แห่งสำิที่ธิิในัก�รรับัประโยั่ชน์ัที่ดแที่นัของบุัคคลซึ่่�งสำมัครเป็นัผู้้้ประกันัตนั (ฉีบัับัที่ี� 3)  
พ.ศ. 2558 ซึ่่�งมีผู้ลใช้บัังคับัตั�งแต่ว้ันัที่ี� 26 กันัยั่�ยั่นั 2558 สำ่งผู้ลให้ผู้้้ประกันัตนั 
ต�มม�ตร� 40 ที่ี�เล่อกคว้�มคุ้มครองกรณีบัำ�นั�ญชร�ภ�พ (ที่�งเล่อกที่ี� 3) สำิ�นัสำภ�พ 
โดยั่ผู้ลของกฎหม�ยั่ สำ่ว้นัสำถ�นัะของผู้้้ประกันัตนัที่�งเล่อกที่ี� 1 และที่�งเล่อกที่ี� 2  
ยั่ังคงอยั่้่ 

ต่อม�ในัปี 2561 สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมได้เพิ�มสำิที่ธิิประโยั่ชนั์ที่�งเล่อกใหม่ 
ให้กับัผู้้้ประกันัตนัต�มม�ตร� 40 โดยั่ออกพระร�ชกฤษ์ฎีก�กำ�หนัดหลักเกณฑ์์ 
และอัตร�ก�รจ่�ยั่เงินัสำมที่บั ประเภที่ของประโยั่ชน์ัที่ดแที่นัตลอดจนัหลักเกณฑ์ ์
และเง่�อนัไขแห่งสิำที่ธิิในัก�รรับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นัของบัุคคลซึ่่�งสำมัครเป็นัผู้้้ประกันัตนั    
พ.ศ. 2561 มีผู้ลใช้บัังคับัตั�งแต่ว้ันัที่ี� 28 มีนั�คม 2561 ซึ่่�งเป็นัสำิที่ธิิประโยั่ชน์ั 
ที่�งเล่อกที่ี� 3 อัตร�เงินัสำมที่บัเด่อนัละ 450 บั�ที่ โดยั่ผู้้้ประกันัตนัจ่�ยั่ 300 บั�ที่  
และรัฐบั�ลช่ว้ยั่สำมที่บัให้ 150 บั�ที่ ได้รับัประโยั่ชน์ัที่ดแที่นักรณีเจ็บัป่ว้ยั่ ทีุ่พพลภ�พ  
ต�ยั่ บัำ�เหนั็จชร�ภ�พ และสำงเคร�ะห์บัุตร

สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมเป็นัหน่ัว้ยั่ง�นัร�ชก�ร จัดตั�งข่�นัเม่�อว้ันัที่ี� 3 กันัยั่�ยั่นั 
2533 ต�มพระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม พ.ศ. 2533 มีภ�รกิจหลักต�มกฎกระที่รว้ง 
แบั่งสำ่ว้นัร�ชก�รสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กระที่รว้งแรงง�นั พ.ศ. 2559 ค่อ ก�รบัริห�ร
กองทุนัประกันัสังคม ต�มพระร�ชบััญญัติประกันัสัำงคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ�มเติม 
โดยั่พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม (ฉีบัับัที่ี� 2) พ.ศ. 2537 พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม  
(ฉีบัับัที่ี� 3) พ.ศ. 2542 พระร�ชบััญญัติประกันัสำังคม (ฉีบัับัที่ี� 4) พ.ศ. 2558 และก�ร 
บัริห�รกองทุนัเงินัทดแทนั	ต�มพระร�ชบััญญัติเงินัที่ดแที่นั พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติม 
โดยั่พระร�ชบััญญัติเงินัที่ดแที่นั (ฉีบัับัที่ี� 2) พ.ศ. 2561 โดยั่มีหนั้�ที่ี�คว้�มรับัผู้ิดชอบั 
ดังต่อไปนัี�

1. ปฏิบิัติัร�ชก�รให้เกดิผู้ลสำมัฤที่ธิิ�และเป็นัไปต�มเป้�หม�ยั่ แนัว้ที่�ง และแผู้นัก�ร
ปฏิิบััติร�ชก�รของกระที่รว้ง  

2. ดำ�เนันิัก�รต�มกฎหม�ยั่ว้�่ดว้้ยั่ก�รประกนััสำงัคม กฎหม�ยั่ว้�่ดว้้ยั่เงนิัที่ดแที่นั 
และกฎหม�ยั่อ่�นัที่ี�เกี�ยั่ว้ข้อง

3. บัริห�รกองทีุ่นัประกันัสำังคมและกองทีุ่นัเงินัที่ดแที่นั
4. คุ้มครองด้แลผู้้้ประกันัตนัและล้กจ้�งให้ได้รับัสำิที่ธิิประโยั่ชนั์ต�มที่ี�กฎหม�ยั่

กำ�หนัด
5. พัฒนั�ระบับั ร้ปแบับั ม�ตรก�ร และวิ้ธิกี�รด้�นัก�รประกันัสำงัคมและเงินัที่ดแที่นั 

รว้มที่ั�งประสำ�นัแผู้นัก�รปฏิิบััติง�นัของสำำ�นัักง�นั
6. ปฏิิบััติก�รอ่�นัใดต�มที่ี�กฎหม�ยั่กำ�หนัดให้เป็นัอำ�นั�จหนั้�ที่ี�ของสำำ�นัักง�นั 

หร่อต�มที่ี�รัฐมนัตรีหร่อคณะรัฐมนัตรีมอบัหม�ยั่

หนั�าท่�
ความรับผิิดชอบ
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พัันัธิกิจ	(Mission)

วิสัยทัศนั์ (vision)

“ริ่วมสริ้างสริริค์
สังคมแริงงาน 
ที่่�ม่หลัักปริะกันถ้้วนหน้า
อย่างยั�งยืน”

ค่านัิยม (Core Values)

ค่านิยมริ่วมของบุคลัากริทีุ่กคน
คือ CHANGEs  ได้แก่

วิสัยทัศนั์	พัันัธิกิจ	ค่านัิยม

Creative

Helpful

Accountability

Notable Leadership

Go forward into the 
Digital World

Expert & Ethics

Sacrifice

สำร้�งสำรรค์

เป็นัห่ว้งเป็นัใยั่ มีใจบัริก�ร

สำำ�นั่กรับัผู้ิดชอบั

เป็นัผู้้้นัำ�ที่ี�โดดเด่นั

ก้�ว้ที่ันัโลก และก�รเปลี�ยั่นัแปลง
สำ้่โลกยัุ่คดิจิที่ัล

เป็นัม่ออ�ชีพ ซึ่่�อสำัตยั่์สำุจริต 
และมีจริยั่ธิรรม

ทีุ่่มเที่ และเสำียั่สำละ

Constructive thinking

Attentive and service mind

Sense of responsibility

Be outstanding leader

Keep up with the world and
changes of digitalization

Be honest and ethical
professional

Dedicated and lend sacrices

การิบริิหาริการิปริะกันสังคม
แลัะเงินที่ดแที่นโดยการิจัดการิ
ที่่�ม่ปริะสิที่ธิิภาพัเพัื�อให้แริงงาน
ม่หลัักปริะกันการิดำาริงชี่วิตที่่�มั�นคง
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ผิ้�บริหารสำานัักงานัประกันัสังคม

นัายบุญสงค์	ทัพัชัยยุทธิ์
เลข�ธิิก�ร
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม

นัายนัันัทชัย	ปัญญาสุรฤทธิิ�
รองเลข�ธิิก�ร
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม

นัางสาวลัดดา	แซ่่ล่�
รองเลข�ธิิก�ร
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม

นัางสาวณัฐชนันั	วัฒนัญาณนันัท์
รองเลข�ธิิก�ร
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม
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คณะกรรมการในัการบริหารงานักองทุนั

คณะกรรมการประกันัสังคมและท่�ปร้กษา	(ชุดท่�	13)

1. ปลัดกระที่รว้งแรงง�นั ประธิ�นักรรมก�ร

2. ผู้้้แที่นักระที่รว้งก�รคลัง กรรมก�ร

3. ผู้้้แที่นักระที่รว้งสำ�ธิ�รณสำุข กรรมก�ร

4. ผู้้้แที่นัสำำ�นัักงบัประม�ณ กรรมก�ร

5. เลข�ธิิก�รสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร

6. นั�ยั่พจนั์  อร่�มว้ัฒนั�นันัที่์ กรรมก�ร

7. นั�ยั่สำมพงศ์  นัครศรี กรรมก�ร

8. นั�ยั่สำุว้ิที่ยั่์  ศรีเพียั่ร กรรมก�ร

9. นั�ยั่ที่ว้ี  ดียั่ิ�ง กรรมก�ร

10. นั�ยั่ธิีระว้ิที่ยั่์  ว้งศ์เพชร กรรมก�ร

11. นั�งสำ�ว้อรุณี  ศรีโต กรรมก�ร

12. พลโที่ กฤษ์ฎ�  ดว้งอุไร ที่ี�ปร่กษ์�

13. นั�ยั่ประพนัธิ์  ศิลปรัศมี ผู้้้ช่ว้ยั่เลข�นัุก�ร

14. นั�งสำ�ว้นัันัที่ินัี  ที่รัพยั่์ศิริ ผู้้้ช่ว้ยั่เลข�นัุก�ร

ผูู้้แทำนฝ่่ายรัฐบาลื่

ผูู้้แทำนฝ่่ายนายจำ้าง

ผูู้้แทำนฝ่่ายลืู่กจำ้าง

ทำี�ปร่กษาคณะกรรมการ

สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมบัริห�รง�นักองทุี่นัประกันัสำังคมและกองทุี่นัเงินัที่ดแที่นั โดยั่คณะกรรมก�ร 
ในัร้ปแบับัไตรภ�คี ประกอบัด้ว้ยั่ผู้้้แที่นัจ�ก 3 ฝ่่�ยั่ด้ว้ยั่กันั ค่อ ฝ่่�ยั่นั�ยั่จ้�ง ฝ่่�ยั่ล้กจ้�ง และฝ่่�ยั่รัฐบั�ล  
ซ่ึ่�งได้รับัก�รแต่งตั�งโดยั่รัฐมนัตรีว้่�ก�รกระที่รว้งแรงง�นั รว้มที่ั�งสำิ�นั 7 คณะ ได้แก่

1.	 คณะกรรมการประกันัสังคม
อำ�นั�จหนั้�ที่ี� :  เสำนัอคว้�มเห็นัต่อรัฐมนัตรีเกี�ยั่ว้กับันัโยั่บั�ยั่และม�ตรก�รประกันัสำังคม พิจ�รณ�ให้คว้�มเห็นั 

ต่อรัฐมนัตรีในัก�รตร�พระร�ชกฤษ์ฎีก� ก�รออกกฎกระที่รว้งและระเบีัยั่บัต่�งๆ รว้มถ่งก�รว้�งระเบีัยั่บั 
โดยั่คว้�มเห็นัชอบัของกระที่รว้งก�รคลังเกี�ยั่ว้กับัก�รรับัเงินั ก�รจ่�ยั่เงินั ก�รเก็บัรักษ์�เงินักองทุี่นั ก�รจัดห� 
ผู้ลประโยั่ชนั์และก�รพิจ�รณ�งบัดุล ก�รร�ยั่ง�นัก�รรับัจ่�ยั่เงินัของกองทีุ่นัและผู้ลก�รปฏิิบััติง�นั ตลอดจนั 
ให้คำ�ปร่กษ์�และแนัะนัำ�แก่คณะกรรมก�รอ่�นัหร่อสำำ�นัักง�นั
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คณะกรรมการการแพัทย์	กองทุนัประกันัสังคม
1. ศ�สำตร�จ�รยั่์คลินัิกเกียั่รติคุณเหล่อพร  ปุณณกันัต์       ประธิ�นักรรมก�ร

2. พลตำ�รว้จโที่ ธินั�  ธิุระเจนั กรรมก�ร

3. ผู้้้ช่ว้ยั่ศ�สำตร�จ�รยั่์พิเศษ์ธินัินัที่ร์  เว้ชช�ภินัันัที่์ กรรมก�ร

4. ศ�สำตร�จ�รยั่์ประสำิที่ธิิ�  ว้ัฒนั�ภ� กรรมก�ร

5. รองศ�สำตร�จ�รยั่์พิสำิษ์ฐ์  พิริยั่�พรรณ กรรมก�ร

6. นั�ยั่ว้ิกรม  ปิติสำุข กรรมก�ร

7. นั�ยั่ว้ิว้ัฒนั์  อัศว้ศิริเลิศ กรรมก�ร

8. รองศ�สำตร�จ�รยั่์ว้ีระศักดิ�  จรัสำชัยั่ศรี กรรมก�ร

9. รองศ�สำตร�จ�รยั่์ศุภชัยั่  รัตนัมณีฉีัตร กรรมก�ร

10. พลเอก สำ�โรช  เขียั่ว้ขจี กรรมก�ร

11. พลอ�ก�ศตรี สำันัติ  ศรีเสำริมโภค กรรมก�ร

12. นั�ยั่สำุขสำันัต์  กิตติศุภกร กรรมก�ร

13. ศ�สำตร�จ�รยั่์คลินัิกสำุดสำว้�ที่  เล�หว้ินัิจ กรรมก�ร

14. ศ�สำตร�จ�รยั่์คลินัิกสำุพรรณ  ศรีธิรรมม� กรรมก�ร

15. รองศ�สำตร�จ�รยั่์สำุรศักดิ�  ลีล�อุดมลิปิ กรรมก�ร

16. ผู้้้แที่นัสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร

2.	 คณะกรรมการการแพัทย์กองทุนัประกันัสังคม
อำ�นั�จหนั้�ที่ี� : เสำนัอคว้�มเห็นัด้�นับัริก�รที่�งก�รแพที่ย์ั่ต่อคณะกรรมก�รประกันัสำังคม คณะกรรมก�ร 

อุที่ธิรณ์และสำำ�นัักง�นั รว้มที่ั�งกำ�หนัดหลักเกณฑ์์และอัตร�สำำ�หรับัประโยั่ชนั์ที่ดแที่นั ด้�นับัริก�รที่�งก�รแพที่ยั่์
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คณะกรรมการอุทธิรณ์	กองทุนัประกันัสังคม
1. นั�ยั่อ�ที่ิตยั่์  อิสำโม ประธิ�นักรรมก�ร

2. นั�ยั่ช�ติพงษ์์  จีระพันัธิุ กรรมก�ร

3. นั�ยั่แพที่ยั่์ช�ญว้ิที่ยั่์  ที่ระเที่พ กรรมก�ร

4. นั�ยั่อนัันัต์ชัยั่  อุที่ัยั่พัฒนั�ชีพ กรรมก�ร

5. นั�งเธิียั่รรัตนั์  นัะว้ะมะว้ัฒนั์ กรรมก�ร

6. นั�งอำ�มร  เช�ว้ลิต กรรมก�ร

7. นั�งสำ�ว้อภิศร�ว้รรณ  ว้ัชรินัที่ร์พร กรรมก�ร

8. รองศ�สำตร�จ�รยั่์แพที่ยั่์หญิงเกศร�  อัศด�มงคล กรรมก�ร

9. นั�ยั่สำมพงษ์์  เจริญที่รัพยั่์ถ�ว้ร กรรมก�ร

10. นั�ยั่ม�นัิตยั่์  พรหมก�รียั่์กุล กรรมก�ร

11. นั�ยั่ปิยั่ะ  พว้งเพชร กรรมก�ร

12. นั�ยั่มนััสำ  โกศล กรรมก�ร

13. ผู้้้แที่นัสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร

3.	 คณะกรรมการอุทธิรณ์กองทุนัประกันัสังคม
อำ�นั�จหน้ั�ทีี่� : พิจ�รณ�วิ้นัิจฉัียั่คำ�อุที่ธิรณ์ของนั�ยั่จ้�ง ผู้้้ประกันัตนัหร่อบุัคคลอ่�นัใดทีี่�ไม่พอใจในัคำ�สำั�ง 

ของเลข�ธิิก�รหร่อพนัักง�นัเจ้�หนั้�ที่ี�

คณะกรรมการตั้รวจสอบ	กองทุนัประกันัสังคม
1. นั�ยั่สำุพจนั์  สำิงห์เสำนั่ห์ ประธิ�นักรรมก�ร

2. นั�งอัญชลี  เดชะนัิยั่ม กรรมก�ร

3. นั�งสำ�ว้อลัมพร  ศิริรัตนับัุญชัยั่ กรรมก�ร

4. นั�งสำ�ว้พรว้ิลัยั่  เดชอมรชัยั่ กรรมก�ร

5. นั�ยั่ช�ตรี  สำุว้รรณินั กรรมก�ร

6. นั�ยั่ประเสำริฐ  หว้ังรัตนัปร�ณี กรรมก�ร

7. ผู้้้อำ�นัว้ยั่ก�รกลุ่มตรว้จสำอบัภ�ยั่ในั 
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร

4.	 คณะกรรมการตั้รวจสอบกองทุนัประกันัสังคม 
อำ�นั�จหน้ั�ที่ี� : ให้คำ�ปร่กษ์�คณะกรรมก�รเกี�ยั่ว้กับัก�รตรว้จสำอบักองทุี่นั ให้คำ�แนัะนัำ�ในัก�รแก้ไขกฎหม�ยั่ 

เกี�ยั่ว้กับัก�รบัริห�รกองทุี่นั เสำนัอแนัะให้แก้ไขข้อบักพร่องหร่อปฏิิบััติให้ถ้กต้องต�มกฎหม�ยั่ สำอบัที่�นัก�รร�ยั่ง�นั
ที่�งก�รเงินั ก�รบัริห�รคว้�มเสำี�ยั่งและติดต�มก�รบัริห�รคว้�มเสำี�ยั่งทีี่�สำำ�คัญอย่ั่�งต่อเน่ั�อง พจิ�รณ�ก�รเปิดเผู้ยั่ข้อมล้ 
ในัร�ยั่ก�รที่ี�เกี�ยั่ว้โยั่งหรอ่อ�จมคีว้�มขดัแย้ั่งที่�งผู้ลประโยั่ชน์ัให้ถก้ต้องและครบัถ้ว้นั พจิ�รณ�เสำนัอแนัะขอบัเขต แผู้นัง�นั  
และสำอบัที่�นัร�ยั่ง�นัผู้ลก�รตรว้จสำอบั ติดต�มผู้ลก�รดำ�เนัินัง�นัต�มข้อเสำนัอแนัะ ร�ยั่ง�นัผู้ล ก�รตรว้จสำอบั 
ต่อรัฐมนัตรี และกระที่ำ�ก�รอ่�นัๆ ต�มที่ี�รัฐมนัตรีมอบัหม�ยั่
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5.	 คณะกรรมการกองทุนัเงินัทดแทนั
อำ�นั�จหนั้�ที่ี� :  เสำนัอคว้�มเห็นัต่อรัฐมนัตรีเกี�ยั่ว้กับันัโยั่บั�ยั่ก�รบัริห�รกองทุี่นัและก�รจ่�ยั่เงินัที่ดแที่นั  

ตลอดจนัให้คว้�มเห็นัต่อรัฐมนัตรีในัก�รออกกฎกระที่รว้งและระเบัียั่บัต่�งๆ รว้มถ่งก�รว้�งระเบัียั่บัเกี�ยั่ว้กับั 
ก�รรับัเงินั ก�รจ่�ยั่เงินั ก�รเก็บัรักษ์�เงินักองทีุ่นั ก�รจัดห�ผู้ลประโยั่ชน์ัของกองทุี่นั และก�รพิจ�รณ�วิ้นัิจฉีัยั่ 
อุที่ธิรณ์

คณะกรรมการกองทุนัเงินัทดแทนั	(ชุดท่�	12)
1. เลข�ธิิก�รสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม ประธิ�นักรรมก�ร

2. ศ�สำตร�จ�รยั่์ภ�นัุพันัธิ์  ที่รงเจริญ กรรมก�ร

3. นั�ยั่สำร�วุ้ธิ  เบัญจกุล กรรมก�ร

4. พันัตำ�รว้จตรีหญิง รมยั่ง  สำุรกิจบัรรห�ร กรรมก�ร

5. นั�ยั่จำ�ลอง  ช่ว้ยั่รอด กรรมก�ร

6. นั�ยั่ณัฐว้ัฒนั์  ธิีรที่ัศนั์ธิำ�รงค์ กรรมก�ร

7. นั�ยั่สำุเมธิ  รว้มที่รัพยั่์ กรรมก�ร

8. นั�งอุรุยั่�  ว้ีสำกุล กรรมก�ร

9. นั�ยั่ประพันัธิ์  ปุษ์ยั่ไพบั้ลยั่์ กรรมก�ร

10. นั�ยั่ที่ว้ีเกียั่รติ  รองสำว้ัสำดิ� กรรมก�ร

11. นั�ยั่บัรรจง  บัุญช่�นั กรรมก�ร

12. นั�ยั่ก�ระเว้ก  ศรีผู้ดุง กรรมก�ร

13. นั�ยั่พิชัยั่  ซึ่่�อมั�นั กรรมก�ร

14. ผู้้้แที่นัสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร
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คณะกรรมการการแพัทย์	กองทุนัเงินัทดแทนั

6.	 คณะกรรมการการแพัทย์	กองทุนัเงินัทดแทนั
อำ�นั�จหนั้�ที่ี� : เสำนัอคว้�มเห็นัต่อคณะกรรมก�รเกี�ยั่ว้กับัก�รดำ�เนัินัง�นัให้บัริก�รที่�งก�รแพที่ยั่์ ให้คำ�ปร่กษ์�

แนัะนัำ�ในัที่�งก�รแพที่ย์ั่ รว้มถ่งก�รให้คว้�มเห็นัต่อสำำ�นัักง�นัในัก�รออกกฎกระที่รว้งและประก�ศกระที่รว้ง ในัส่ำว้นัทีี่�
เกี�ยั่ว้ข้อง

1. นั�ยั่ช�ตรี  บั�นัช่�นั ประธิ�นักรรมก�ร

2. นั�ยั่เกียั่รติภ้มิ  ว้งศ์รจิต กรรมก�ร

3. นั�ยั่เจษ์ฎ�  โชคดำ�รงสำุข  กรรมก�ร

4. นั�งฉีันัที่นั�  ผู้ดุงที่ศ กรรมก�ร

5. ผู้้้ช่ว้ยั่ศ�สำตร�จ�รยั่์ต่อพล  ว้ัฒนั� กรรมก�ร

6. นั�ยั่ที่ว้ีศิลป์  ว้ิษ์ณุโยั่ธิินั กรรมก�ร

7. นั�ยั่บัรรเที่ิง  พงศ์สำร้อยั่เพชร กรรมก�ร

8. รองศ�สำตร�จ�รยั่์ประว้ิที่ยั่์  กิติดำ�รงสำุข กรรมก�ร

9. ศ�สำตร�จ�รยั่์พรชัยั่  สำิที่ธิิศรันัยั่์กุล กรรมก�ร

10. นั�ยั่พรเที่พ  ศิริว้นั�รังสำรรค์ กรรมก�ร

11. นั�ยั่ว้ิชิต  ศิริที่ัตธิำ�รง กรรมก�ร

12. นั�ยั่สำมบั้รณ์  ที่ศบัว้ร กรรมก�ร

13. ผู้้้ช่ว้ยั่ศ�สำตร�จ�รยั่์พิเศษ์สำว้รรค์  ขว้ัญใจพ�นัิช กรรมก�ร

14. ศ�สำตร�จ�รยั่์สำ�รเนัตร์  ไว้คกุล กรรมก�ร

15. ผู้้้แที่นัสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม กรรมก�รและเลข�นัุก�ร
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7.	 คณะกรรมการตั้รวจสอบกองทุนัเงินัทดแทนั
อำ�นั�จหนั้�ที่ี� :  ให้คำ�ปร่กษ์�คณะกรรมก�รเกี�ยั่ว้กับัก�รตรว้จสำอบักองทุี่นั ให้คำ�แนัะนัำ�ในัก�รแก้ไขกฎหม�ยั่ 

เกี�ยั่ว้กับัก�รบัริห�รกองทุี่นั เสำนัอแนัะให้แก้ไขข้อบักพร่องหร่อปฏิิบััติให้ถ้กต้องต�มกฎหม�ยั่ สำอบัที่�นัก�รร�ยั่ง�นั 
ที่�งก�รเงินั ก�รบัริห�รคว้�มเสำี�ยั่งและติดต�มก�รบัริห�รคว้�มเสำี�ยั่งทีี่�สำำ�คัญอย่ั่�งต่อเน่ั�อง พจิ�รณ�ก�รเปิดเผู้ยั่ข้อมล้ 
ในัร�ยั่ก�รทีี่�เกี�ยั่ว้โยั่งหร่ออ�จมีคว้�มขัดแย้ั่งที่�งผู้ลประโยั่ชน์ัให้ถ้กต้องและครบัถ้ว้นั พิจ�รณ�เสำนัอแนัะขอบัเขต  
แผู้นัง�นั และสำอบัที่�นัร�ยั่ง�นัผู้ลก�รตรว้จสำอบั ตดิต�มผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นัต�มข้อเสำนัอแนัะ ร�ยั่ง�นัผู้ลก�รตรว้จสำอบั 
ต่อรัฐมนัตรี และกระที่ำ�ก�รอ่�นัๆ ต�มที่ี�รัฐมนัตรีมอบัหม�ยั่

คณะกรรมการตั้รวจสอบ	กองทุนัเงินัทดแทนั
1. นั�ยั่ธิีรชัยั่  อรุณเร่องศิริเลิศ ประธิ�นักรรมก�ร

2. นั�ยั่สำมพร  แยั่้มนัิล กรรมก�ร

3. นั�ยั่ชัยั่ยัุ่ที่ธิ  อังศุว้ิที่ยั่� กรรมก�ร

4. นั�ยั่อดิศร  พัว้ว้ร�นัุเคร�ะห์ กรรมก�ร

5. นั�งสำ�ว้ว้ันัที่นัียั่์  แซึ่่ภ้่ กรรมก�ร

6. นั�งสำ�ว้ชว้นั�  ว้ิว้ัฒนั์พนัช�ติ กรรมก�ร

7.
ผู้้้อำ�นัว้ยั่ก�รกลุ่มตรว้จสำอบัภ�ยั่ในั 
สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคม

กรรมก�รและเลข�นัุก�ร
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โครงสร�างสำานัักงานัประกันัสังคม
ตั้ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนัราชการของสำานัักงานัประกันัสังคม

กระทรวงแรงงานั	พั.ศ.	2559

กลุ่มพััฒนัา
ระบบบริหาร

กลุ่มตั้รวจสอบ
ภายในั

ศ้นัย์สารนัิเทศ กองฝ่ึกอบรม กองวิจัยและพััฒนัา
สำานัักงานั

กองทุนัเงินัทดแทนั

สำานัักงานัประกันัสังคม

สำานัักงานั
เลขานัุการกรม

กองกฎหมาย กองคลัง กองนัโยบาย
และแผินังานั

กองบริหารการเงินั
และบัญช่

กองบริหาร
การลงทุนั

กองบริหาร
ทรัพัยากรบุคคล

ศ้นัย์ฟั้�นัฟั้สมรรถภาพั
คนังานัภาค	1-5

ตั้ามท่�รัฐมนัตั้ร่ประกาศกำาหนัด

สำานัักงานัประกันัสังคม

กรุงเทพัมหานัครพั่�นัท่�	1-12
สำานัักเงินัสมทบ

สำานัักจัดระบบบริการ
ทางการแพัทย์

สำานัักตั้รวจสอบ สำานัักบริหาร
เทคโนัโลย่สารสนัเทศ

สำานัักสิทธิิประโยชนั์ สำานัักเสริมสร�างความมั�นัคง

แรงงานันัอกระบบ

กองภายในั

หนั่วยงานัท่�ปรากฏในักฎกระทรวงฯ	จัดตั้ั�งตั้ามท่�รัฐมนัตั้ร่ฯ

ประกาศกำาหนัดเพั่�อช่วยเหล่อการปฏิบัตั้ิงานัของสำานัักงานัประกันัสังคมจังหวัดโดยไม่ม่ฐานัะเท่ยบเท่ากอง

กองท่�ปรากฏในักฎกระทรวง

ราชการบริหารส่วนัภ้มิภาค

สำานัักงานัประกันัสังคมจังหวัด	

76	จังหวัด

สำานัักงานัประกันัสังคมจังหวัดสาขา

(ออกประกาศฯ	จำานัวนั	50	สาขา)
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สำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมมีภ�รกิจในัก�รให้คว้�มคุ้มครองกลุ่มผู้้้ใช้แรงง�นั 
ให้ ได้รับัสิำที่ธิิประโยั่ชน์ัในัก�รดำ�รงชีว้ิต ซึ่่�งจะต้องสำร้�งคว้�มมั�นัใจให้กับักลุ่ม 
ผู้้้ใช้แรงง�นั โดยั่แนัว้ที่�งก�รขับัเคล่�อนัภ�รกิจของสำำ�นัักง�นัให้ไปสำ้่คว้�มสำำ�เร็จ  
เป็นัองค์กรที่ี� เป็นัที่ี�ยั่อมรับั เช่�อมั�นัไว้้ว้�งใจในัก�รสำร้�งหลักประกันัคว้�มมั�นัคง 
ในัก�รดำ�รงชีว้ิต

“TRUST”
: จ�กภ�ยั่นัอกองค์กร ผู้้้มีส่ำว้นัได้ส่ำว้นัเสีำยั่ทุี่กภ�คส่ำว้นั (Stakeholders) นั�ยั่จ้�ง 

ล้กจ้�ง ผู้้้ประกันัตนั เคร่อข่�ยั่พันัธิมิตรในัก�รให้บัริก�ร ได้แก่ โรงพยั่�บั�ล ธินั�ค�ร 
หนั่ว้ยั่บัริก�ร เคร่อข่�ยั่ประกันัสำังคม ม�ตร� 40 ภ�ครัฐ ภ�คเอกชนั 

: ภ�ยั่ในัองค์กร-บัคุล�กร สำำ�นักัง�นัประกนััสัำงคม ที่กุระดบัั สำร้�งพลงั “TRUST” 
จ�กคนัภ�ยั่ในัองค์กรเพ่�อขับัเคล่�อนัไปสำ้่ “TRUST” จ�กภ�ยั่นัอกองค์กร

ทิศทาง
การขับเคล่�อนั
งานัประกันัสงัคม
ส้่การยอมรับ	
เช่�อมั�นั	
และไว�วางใจ	
(SSO TRUST)

Teamwork

Technology

Unity

Reform

Smart & Smile

Service Mind Excellent Services

ทำำางานทำีมเดีียว้กัน “ครอบครัว้ประกันสำังคม”

ปฏิิรูปองค์กรสำู� “สำปสำ. ยุคใหม�” 
เป็นทำี�พึ่่�งให้กับผูู้้ประกันตน
(บริิการิที่่�สะดวก ริวดเริ็ว ปริะที่ับใจ การิที่ำางานที่่�โปริ่งใส เป็นที่่�ยอมริับจากสังคม)

มีคว้ามเป็นหน่�งเดีียว้ 
ขัับเคลื่่�อนการทำำางานทำิศทำางเดีียว้กันสำู�ว้ิสำัยทำัศน์ สำปสำ.
“ริ่วมสริ้างสริริค์ สังคมแริงงานที่่�ม่หลัักปริะกันถ้้วนหน้าอย่างยั�งยืน”

มีระบบเทำคโนโลื่ยีสำารสำนเทำศทำี�ก้าว้ลื่ำําทำันสำมัย
สำนับสำนุนการให้บริการ การบริหารงาน แลื่ะการปฏิิบัติงาน 
เพึ่่�อสำร้าง “TRUST” จำากภายในแลื่ะภายนอกองค์กร

บุคลื่ากรในองค์กร สำง�างาม ดี้ว้ยบุคลื่ิกภาพึ่ทำี�ดีี + คว้ามรู้
แลื่ะคว้ามเป็นม่ออาชื่ีพึ่ในการทำำางาน มีรอยยิํมแลื่ะจำิตบริการทำี�ดีี 
(ความริ้้ + ปริะสบการิณ์์ + พััฒนาตนเอง + บุคลัิกภาพัที่่�ด่)

บริการดี้ว้ยใจำ คุณภาพึ่บริการทำี�เป็นเลื่ิศเกินคว้ามคาดีหมาย
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TT
RR
UU
SS



รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม26 รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม26

ผลงานสำำาคััญ
ปีี 2564
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ปีระกัันสำังคัม
ร่วมใจฝ่่าฟัันวิกัฤตโคัวิดไปีด้วยกััน...
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ปีระกันัสำงัคัมร่วมใจฝ่่าฟัันวกิัฤตโคัวดิไปีด้วยกััน...

ในปี 2564 ประเทศไทยต้้องเผชิญิกบัความรนุแรงของโรคต้ดิเชิ้�อไวรัสำโคโรนา 2019 หร้อโรคโควดิ 19 ต่้อเน้�อง 
มาจำากปี 2563 โดยชิ่วงต้้นปี 2564 ประเทศไทยมีผ้้ป่วยต้ิดเชิ้�อเพิ่ิ�มข้�นจำำานวนมากกว่า 1,300 ราย ประชิาชิน 
ในประเทศไทยทุกคนเริ�มกงัวลถ้ึงสำถึานการณ์แ์ละความรุนแรงของการแพิ่ร่ระบาดของโรคเป็นอย่างมาก ในช่ิวงเวลานั�น 
รัฐบาลได้ดำาเนินมาต้รการเพิ่้�อควบคุมการแพิ่ร่ระบาดหลากหลายประการ เชิ่น มีคำาสำั�งปิดต้ลาดกลางกุ้ง ซึ่้�งเป็น 
ต้ลาดใหญ่ที�เป็นผ้้ค้าส่ำงอาหารทะเลให้แก่แม่ค้าพ่ิ่อค้าที�ใชิ้อาหารทะเลเป็นวัต้ถึุดิบในการประกอบอาหารขาย สำ่งผลให้ 
ธุุรกิจำสำ่งออกอาหารทะเลต้้องหยุดกิจำการชิั�วคราว มีแรงงานจำำานวนมากได้รับผลกระทบต้้องหยุดงานเพ้ิ่�อกักตั้ว 
และรักษาต้ัว อุต้สำาหกรรมการสำ่งออกอาหารทะเลต้้องหยุดชิะงักลง สำ่งผลกระทบอย่างมากต้่อเศรษฐกิจำของประเทศ

สำำานักงานประกันสำังคมได้ดำาเนินการชิ่วยเหล้อสำถึานประกอบการและผ้้ประกันต้นเสำมอมา เพิ่้�อให้การขับเคล้�อน 
แรงงานและเศรษฐกิจำในประเทศไทยสำามารถึดำาเนินต่้อไปได้ ทั�งนี� ได้มุ่งเน้นการดำาเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ 
ให้บริการทางการแพิ่ทย์ ด้านการเยียวยาช่ิวยเหล้อทางการเงิน และด้านการให้บริการอำานวยความสำะดวกในช่ิวงที�มี
การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19

 
1. กัารให้้บริกัารทางกัารแพทย์

ในสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที�มีความรุนแรงมากข้�น ความท้าทายหลักของสำำานักงาน 
ประกันสำังคม ค้อการสำร้างหลักประกันสำุขภาพิ่ที�ดี โดยดำาเนินการต้ั�งแต้่ด้แล ควบคุม ป้องกัน และรักษาแรงงาน 
ให้ปลอดภัยจำากโรคโควิด 19 ให้มีสุำขภาพิ่ร่างกายที�แข็งแรงสำมบ้รณ์์ สำามารถึทำางานและดำารงชิีวิต้ต้่อไปได้ ในชิ่วง 
วิกฤต้เชิ่นนี� สำำานักงานประกันสำังคมได้ใชิ้ประโยชิน์จำากระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศข้อม้ล ประสำานงานกับหน่วยงานอ้�น 
ที�เกี�ยวข้อง ทั�งนายจำ้าง สำถึานพิ่ยาบาล กระทรวงสำาธุารณ์สำุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้้น ในการดำาเนินการ 
ออกมาต้รการความชิว่ยเหลอ้ ต้ั�งแต้ก่ารต้รวจำคดักรองเชิงิรกุ การรกัษาพิ่ยาบาล การจำดัตั้�งศน้ยบ์รหิารสำถึานการณ์์ 
การแพิ่ร่ระบาดของโรคต้ดิเชิ้�อไวรสัำโคโรนา 2019 (โควดิ 19) จำดัทำาโครงการฉีีดวัคซึ่นี และโครงการ Factory Sandbox  
เพิ่้�อให้ผ้้ประกันต้นได้เข้าถึ้งการบริการทางการแพิ่ทย์อย่างทั�วถึ้ง รวดเร็ว และมีประสำิทธุิภาพิ่มากที�สำุด

Timeline

พิ่บผ้้ป่วยรายแรก
(มกราคม 63)

คลัสำเต้อร์สำถึานบันเทิง
ชิ่วงสำงกรานต้์

พิ่บคลัสำเต้อร์ขนาดใหญ่
จำำานวนมากกว่า 1,300 ราย
(ธุันวาคม 64)

การแพิ่ร่ระบาดของ
สำายพิ่ันธุุ์โอมิครอน
(ต้ั�งแต้่มกราคม 65)

- เหตุ้การณ์์สำนามมวย
- เหตุ้การณ์์สำถึานบันเทิง

มีนาคัม 2563

เริ�มจำ่ายค่าบริการ
ทางการแพิ่ทย์กรณ์ี
โรคโควิด 19 
ต้ามประกาศแพิ่ทย์ฯ 
ฉีบับที� 1

เมษายน 2564

ศ้นย์บรหิารสำถึานการณ์์
การแพิ่ร่ระบาดของ
โรคต้ิดเชิ้�อไวรัสำ
โคโรนา 2019 
สำายด่วน 1506

มกัราคัม 2564

ต้รวจำคัดกรองเชิิงรุก
ในสำถึานประกอบการ
ที�มีความเสำี�ยงสำ้ง
(ม.ค. - ก.ค. 64)

มิถุุนายน 2564

โครงการฉีีดวัคซึ่ีน
โควิด 19 ให้กับ
ผ้้ประกันต้น ม.33 
(มิ.ย. 64 - มี.ค. 65)

สำิงห้าคัม 2564

โครงการ 
Factory Sandbox 
(สำ.ค. 64 - เม.ย. 65)
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กัารตรวจคััดกัรองเชิิงรุกั

เน้�องจำากสำำานักงานประกันสำังคมมีข้อม้ลที�อย่้ของสำถึานประกอบการ และจำำานวนล้กจำ้างที�ข้�นทะเบียนในระบบ
สำารสำนเทศ รวมถ้ึงมีความร่วมม้ออันดีกับโรงพิ่ยาบาลเคร้อข่ายประกันสำังคมเสำมอมา ทำาให้สำามารถึดำาเนินโครงการ 
ต้รวจำคัดกรองเชิิงรุกในสำถึานประกอบการที�มีความเสำี�ยงสำ้งในชิ่วงที�มีการแพิ่ร่ระบาดรุนแรงเพ้ิ่�อลดการแพิ่ร่เชิ้�อของ
โรคโควิด 19 ได้ โดยที�นายจำ้างและผ้้ประกันต้นไม่ต้้องเสำียค่าใชิ้จำ่ายใดๆ 

        

จำานวนผ้้รับบริกัาร

จำานวนผ้้ติดเชิ้�อ

กัารตรวจคััดกัรองเชิิงรุกั (ม.คั. - กั.คั. 2564)

1) ให้้บริกัาร
 จุดตรวจโคัวิด 19
 ไม่มีคั่าใชิ้จ่าย

2) ตรวจเชิิงรุกั
 ในสำถุานปีระกัอบกัาร
 ที�มีคัวามเสำี�ยงสำ้ง

ได้แก่
  - สำนามกีฬาไทยญี�ปุ่น-ดินแดง 
 (กรุงเทพิ่มหานคร)
  - วิทยาลัยอาชิีวศ้กษา 
 ปทุมธุานี (ปทุมธุานี)
  - สำถึาบันฝีีม้อแรงงาน 
 ภาค 1 (สำมุทรปราการ)
  - เทศบาลเม้องพิ่ิมลราชิ  
 (นนทบุรี)

ได้แก่ 
 กรุงเทพิ่มหานคร ปทุมธุานี 
 สำมุทรปราการ นนทบุรี 
 ชิลบุรี เชิียงใหม่ สำมุทรสำาคร 
 ภ้เก็ต้ ระยอง อยุธุยา 
 ฉีะเชิิงเทรา สำงขลา 
 และสำระบุรี

4 จำุด ใน 4 จำังหวัด 13 จำังหวัด

526,657 ราย

23,705 ราย
(ประมาณ์ 4.5%)
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กัารจ่ายค่ัาบริกัารทางกัารแพทย์กัรณีีผ้ป้ีระกันัตนเข้า้รบักัารรักัษาโรคัติดเช้ิ�อไวรัสำโคัโรนา 2019 ห้ร้อโรคัโคัวดิ 19

สำำานักงานประกันสำังคมได้จำ่ายค่าบริการทางการแพิ่ทย์กรณ์ีโรคโควิด 19 ให้แก่ผ้้ประกันต้นมาต้รา 33 และ 39  
ที�ต้ดิเชิ้�อโรคโควดิ 19 ต้ามประกาศคณ์ะกรรมการแพิ่ทย์ประกันสัำงคม ได้แก่ ค่าต้รวจำ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารกัษาพิ่ยาบาล  
ค่าวัสำดุอุปกรณ์์ ค่าพิ่าหนะ และอ้�นๆ ต้ั�งแต้่เด้อนมีนาคม ปี 2563 เป็นต้้นมา โดยค่าใชิ้จำ่ายค่าบริการทางการแพิ่ทย์ 
ในปี 2564 เพิ่ิ�มข้�นจำากปี 2563 อย่างมาก เน้�องจำากจำำานวนผ้้ต้ิดเชิ้�อที�เพิ่ิ�มข้�น

กัารจัดห้าเตียง Hospitel เพ้�อรองรับผ้้ปีระกัันตน

สำำานักงานประกันสัำงคมประสำานกับโรงพิ่ยาบาลในการจัำดหาเตี้ยงใน Hospitel เพ้ิ่�อรองรับผ้้ประกันต้น 
ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ที�มีอาการเล็กน้อย หร้อผ้้ป่วยที�รักษาในโรงพิ่ยาบาลแล้วมีอาการดีข้�น โดยต้ั�งแต้่วันที�  
16 เมษายน - 30 กันยายน 2564 สำามารถึหาเต้ียงรองรับผ้้ต้ิดเชิ้�อ จำำานวน 23,599 เต้ียง จำำาแนกเป็น

- Hospitel จำำานวน 17,782 เต้ียง (จำำานวนเต้ียงว่าง 4,023 เต้ียง)
- โรงพยาบาล จำำานวน 5,817 เต้ียง (จำำานวนเต้ียงว่าง 181 เต้ียง)

กัารฉีีดวัคัซีีนปี้องกัันโรคัโคัวิด 19 ให้้กัับผ้้ปีระกัันตนตามมาตรา 33

ในชิ่วงกลางปี 2564 ที�ประเทศไทยเริ�มมีวัคซึ่ีนป้องกันโรคโควิด 19 สำำานักงานประกันสำังคมได้ดำาเนินงาน 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพิ่มหานครและกระทรวงสำาธุารณ์สุำขโดยสำำานักงานหลักประกันสำุขภาพิ่แห่งชิาติ้  
(สำปสำชิ.) ในการบ้รณ์าการข้อม้ล ผ่านแอปพิ่ลิเคชิัน “หมอพิ่ร้อม” และสำถึานพิ่ยาบาลเคร้อข่ายประกันสำังคม ทั�งภาครัฐ 
และเอกชิน ในการจำัดสำรรวัคซึ่ีนและให้บริการฉีีดวัคซึ่ีนป้องกันโรคโควิด 19 สำำาหรับผ้้ประกันต้นมาต้รา 33

ปีี 2563 ปีี 2564

 - ผ้้ประกันต้นย้�นเบิก 33,450 คน
 - ผ้้ประกันต้นต้ิดเชิ้�อ 1,134 คน
 - จำำานวนเงิน 308.57 ล้านบาท

 - ผ้้ประกันต้นย้�นเบิก 980,642 คน
 - ผ้้ประกันต้นต้ิดเชิ้�อ 779,716 คน
 - จำำานวนเงิน 47,020.9 ล้านบาท
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ผลการดำาเนินงาน
การดำาเนินการในพิ่้�นที�กรุงเทพิ่มหานคร และพิ่้�นที�จำังหวัดเขต้เศรษฐกิจำและจำังหวัดกลุ่มเสำี�ยงสำ้ง ได้แก่ ชิลบุรี  

ระยอง ฉีะเชิิงเทรา สำมุทรปราการ นครปฐม พิ่ระนครศรีอยุธุยา นนทบุรี ปทุมธุานี สำมุทรสำาคร และเพิ่ชิรบุรี 

จัดสำรรวัคัซีีน :
กระทรวงแรงงาน โดย สำปสำ. 
  + กระทรวงสำาธุารณ์สำุข

Vaccination
Certification

หมอพิ่ร้อม

ลงทะเบียน
เพ้�อจองวันเวลา :

e-Service

โคัรงกัารฉีีดวัคัซีีน (มิ.ย. 2564 - มี.คั. 2565) รวมทั�งห้มด 3,962,206 โดส

2,236,450 โดส
1st

1,058,041 โดส
2nd

667,715 โดส
3rd

แรงงานไทย 3,368,391 โดส

15%

85%

แรงงานต่่างชาต่ิ 593,815 โดส

Flowchart Process การดำาเนินงานจำัดสำรรวัคซึ่ีน
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โดยดำาเนินการ ดังนี�
(1) ตรวจ คัดกรองด้วย RT-PCR 100% เพิ่้�อแยกคนป่วยไปรักษาทันทีและต้รวจำ Self-ATK ทุกสำัปดาห์
(2) รักัษา จำัดให้มี FAI, Hospitel, โรงพิ่ยาบาลสำนาม และ ICU สำำาหรับผ้้ป่วยเขียว เหล้อง และแดง
(3) คัวบคัุม ดำาเนินการต้ามมาต้รการ Bubble and Seal และ DMHTT
 (4) ด้แล ดำาเนินฉีีดวัคซึ่ีนให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสำี�ยง คนท้อง ออกใบรับรอง “โรงงานสำีฟ้้า” เพิ่้�อสำร้าง

ความมั�นใจำให้แก่ผ้้ลงทุน

Factory Sandbox ตรวจ รักัษา คัวบคัุม ด้แล

เป็นแนวคิดในการจัำดการโครงสำร้างและกระบวนการในลักษณ์ะ “เศรษฐศาสำต้ร์สำาธุารณ์สุำข” ที�มุ่งเป้า
ดำาเนินการควบค้่กันระหว่างสำาธุารณ์สำุขและเศรษฐกิจำ โดยใน Sandbox จำะมุ่งเป้าไปที�โรงงานภาคการผลิต้
สำ่งออกขนาดใหญ่ ซึ่้�งถึ้อเป็นกลไกหลักที�พิ่ยุงประเทศอย้่ได้ ณ์ ปัจำจำุบัน โดยมีด้วยกันอย้่ 4 Sector ได้แก่  
ยานยนต์้ ชิิ�นส่ำวนอิเล็กทรอนิกส์ำ อาหาร และอุปกรณ์์การแพิ่ทย์ หัวใจำหลักสำำาคัญค้อ ต้รวจำ รักษา ควบคุม 
และด้แล เพิ่้�อให้การบริหารทรัพิ่ยากรที�มีอย้่อย่างจำำากัดได้อย่างต้รงเป้าหมาย

ผลกัารดำาเนินงาน
 

ระยะที� 1 (ต้ั�งแต่้วันที� 23 สำิงหาคม - 30 กันยายน 
2564) ในพ้ิ่�นที�  4 จำังหวัดนำาร่อง ได้แก่ นนทบุรี 
ปทุมธุานี สำมุทรสำาคร และชิลบุรี  สำำาหรับโรงงาน 
ที� เป็นภาคการผลิต้เพิ่้�อการส่ำงออกและมีล้กจำ้าง
ต้ั�งแต่้ 500 คนข้�นไป มียอดการต้รวจำคัดกรองเชิิงรุก

ระยะที� 2 (ต้ั�งแต่้วันที� 1 ตุ้ลาคม 2564 - 11 เมษายน  
2565) ขยายไปอีก 8 จำังหวัดเป้าหมาย สำำาหรับ 
สำถึานประกอบการที�มีล้กจำ้างต้ั�งแต้่ 100 คนข้�นไป

12 จัังหวััด

730 สถานประกอบการ

ผู้้�ประกันต่น

407,770 ราย

112,746 โดส

ต้ิดเชิ้�อ 11,298 ราย (ประมาณ์ 3%)
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คัรั�งที� 1 : ระห้ว่างวันที� 1 มีนาคัม - 31 สำิงห้าคัม 2563        อัต้ราร้อยละ 62 เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน

คัรั�งที� 2 : ตั�งแต่วันที� 19 ธัันวาคัม 2563 เปี็นต้นไปี        อัต้ราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน

ปีกัติ
ชิ่วงวันที� 1 มีนาคัม 2563 - 28 กัุมภาพันธั์  
2565

กัรณีีเลิกัจ้าง
ร้อยละ 50 ของค่าจำ้าง*
ครั�งละไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิิทิน

ร้อยละ 70 ของค่าจำ้าง*
ครั�งละไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิิทิน

กัรณีีลาออกัห้ร้อ
สำิ�นสำุดสำัญญาจ้าง

ร้อยละ 30 ของค่าจำ้าง*
ครั�งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิิทิน

ร้อยละ 45 ของค่าจำ้าง*
ครั�งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิิทิน

2. กัารเยียวยาและคัวามชิ่วยเห้ล้อทางกัารเงิน

จำากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีมาต้รการป้องกันการแพิ่ร่ระบาดของเชิ้�อโควิด 19 เชิ่น 
การปิดประเทศ การจำำากดัการเดนิทางในหลายจำงัหวดั รวมทั�งมาต้รการเคอร์ฟิ้ว ทำาให้ธุรุกจิำจำำานวนมากได้รบัผลกระทบ  
หลายกจิำการจำำาเป็นต้้องลดจำำานวนพิ่นักงาน ลดการใช้ิทรพัิ่ยากรที�ไม่จำำาเป็น ทำาให้เกดิปัญหาว่างงานต้ามมา ในขณ์ะที� 
ประชิาชินกลับมีค่าใชิ้จำ่ายมากข้�นเพิ่้�อป้องกันต้นเองจำากความเสำี�ยงในการต้ิดเชิ้�อโรคโควิด 19 

สำำานักงานประกันสำังคมจำ้งออกมาต้รการเพ้ิ่�อชิ่วยเหล้อบรรเทาความเด้อดร้อนทางด้านการเงินให้แก่นายจำ้าง 
และผ้้ประกันต้น ด้วยมาต้รการปรับเพิ่ิ�มประโยชิน์ทดแทนกรณี์ว่างงาน ลดอัต้ราเงินสำมทบ และโครงการสิำนเช้ิ�อ 
เพิ่้�อสำ่งเสำริมการจำ้างงาน

กัารปีรับเพิ�มปีระโยชิน์ทดแทนกัรณีีว่างงาน

 กรณ์ีว่างงานจำากเหตุ้สำุดวิสำัยจำากการแพิ่ร่ระบาดของโรคต้ิดเชิ้�อไวรัสำโคโรนา 2019 หร้อโรคโควิด 19
สำำานักงานประกันสำังคมได้เพิิ่�มประโยชิน์ทดแทนกรณ์ีว่างงานจำากเหตุ้สำุดวิสำัยจำากการแพิ่ร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 และปรับเพิ่ิ�มอัต้ราเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี�

 กรณ์ีว่างงาน เลิกจำ้าง/ลาออก
สำำานักงานประกันสำังคมได้ปรับเพิ่ิ�มอัต้ราเงินทดแทนการขาดรายได้และจำำานวนวันขอรับสำิทธุิชิั�วคราว 

หมายเหต้ ุ: ค่าจำ้างต้ามจำริง ไม่เกิน 15,000 บาทต้่อเด้อน
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 กรณ์ีว่างงานจำากการปิดแคมป์คนงาน
ศน้ย์บรหิารสำถึานการณ์ก์ารแพิ่ร่ระบาดของโรคติ้ดเช้ิ�อไวรัสำโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีคำาสำั�งปิดสำถึานประกอบการ 

ต้ามรายชิ้�อที�นายจำา้งรบัรอง ทั�งนี� ลก้จำา้งที�ยงัไมข่้�นทะเบยีนในระบบประกนัสำงัคม สำำานกังานประกนัสำงัคมในพิ่้�นที�จำะเขา้ไป 
ต้รวจำสำอบและข้�นทะเบียนให้ถึ้กต้้อง เพิ่้�อให้ล้กจ้ำางและผ้้ประกันต้นได้รับประโยชิน์ทดแทนกรณี์ว่างงานอย่างครบถ้ึวน  
โดยผลการดำาเนินงานต้ั�งแต่้วันที� 28 มิถึุนายน - 30 กันยายน 2564 ได้จำ่ายประโยชิน์ทดแทนให้ผ้้ประกันต้น 
จำำานวน 81,134 ราย เป็นเงิน 412.64 ล้านบาท 

  

สำรุปีจำานวนผ้้ข้อรับสำิทธัิว่างงานทั�งห้มด (คัน)
และจำานวนเงินปีระโยชิน์ทดแทนกัรณีีว่างงาน (ล้านบาท)

2562 2563 2564

  จัำานวันเงิน (ล้�านบาท) 7,774 39,660 26,047

  จัำานวันผู้้�ขอรับ (คน) 714,988 2,157,894 1,553,602

7,774

39,660

26,047

1,553,602
2,157,894

714,988
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มาตรกัารลดอัตราเงินสำมทบ
 

สำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้นายจำ้างและล้กจำ้างได้รับผลกระทบทางด้านรายได้ 
อย่างไรก็ต้าม ทั�งนายจำ้างและล้กจำ้างยังคงมีหน้าที�ต้้องนำาสำ่งเงินสำมทบประกันสำังคมทุกเด้อนเพ้ิ่�อรักษาสำิทธุ ิ
และความคุ้มครองให้ เกิดความต้่อเน้�อง สำำานักงานประกันสำังคมจำ้งได้ออกมาต้รการลดอัต้ราเงินสำมทบ 
และขยายกำาหนดเวลาย้�นแบบอัต้ราเงินสำมทบนายจำ้างและผ้้ประกันต้น

สำำาหรับผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 33 และมาต้รา 39 
สำำานักงานประกันสัำงคมลดอัต้ราเงินสำมทบและขยายกำาหนดเวลาย้�นแบบอัต้ราเงินสำมทบนายจำ้าง  

และผ้้ประกันต้น สำำาหรับผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 33 และมาต้รา 39 โดยรัฐบาลยังคงจ่ำายเงินสำมทบเข้ากองทุนด้วย 
อัต้ราเดิม รวมกัารลดอัตราเงินสำมทบ 6 คัรั�ง ชิ่วยเห้ล้อนายจ้างปีระมาณี 488,276 แห้่ง ผ้้ปีระกัันตนปีระมาณี  
13 ล้านคัน คัิดเปี็นเงินทั�งสำิ�น 1.09 แสำนล้านบาท

สำำาหรับผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40
สำำานักงานประกันสัำงคมได้ดำาเนินการในช่ิวงเด้อนสิำงหาคม 2564 - มกราคม 2565 โดยผ้้ประกันต้น 

มาต้รา 40 จำ่ายเงินสำมทบร้อยละ 60 ของอัต้ราเงินสำมทบปกต้ิ และรัฐบาลจำ่ายเงินสำมทบในอัต้ราไม่เกินก้�งหน้�ง 
ของสำ่วนที�ผ้้ประกันต้นจำ่าย รวมกัารลดอัตราเงินสำมทบสำำาห้รับผ้้ปีระกัันตนตามมาตรา 40 ชิ่วยแบ่งเบาภาระ 
คั่าใชิ้จ่ายให้้แกั่ผ้้ปีระกัันตนมาตรา 40 ทำาให้้มีเงินห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกัิจทั�งสำิ�น 1,247 ล้านบาท

โคัรงกัารสำินเชิ้�อเพ้�อสำ่งเสำริมกัารจ้างงาน

โครงการสำินเชิ้�อเพิ่้�อสำ่งเสำริมการจำ้างงานได้ริเริ�มข้�นในปี 2563 เพิ่้�อเสำริมสำภาพิ่คล่องให้สำถึานประกอบการ 
ชิ่วงสำภาวะวิกฤต้จำากโรคโควิด 19 ให้มีการรักษา การจำ้างงานอย่างต้่อเน้�อง โดยต้่อมาได้ขยายโครงการเป็นระยะที� 2 
เริ�มต้ั�งแต้่วันที� 17 พิ่ฤษภาคม - 31 ธุันวาคม 2564 ผลการดำาเนินงานเป็นดังนี�

ผลกัารดำาเนินงาน (ระยะที� 1) 
ณ์ วันที�  31 ธุันวาคม 2563 มีธุนาคารเข้าร่วม 
โครงการสำินเชิ้�อฯ จำำานวน 2 แห่ง ได้แก่

 
มีสำถึานประกอบการก้้ จำำานวน 445 ราย
วงเงิน 2,390.838 ล้านบาท 
รักษาสำภาพิ่การจำ้างงานล้กจำ้าง 38,829 ราย

ผลกัารดำาเนินงาน (ระยะที� 2) 
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีธุนาคารที�เข้าร่วม
โครงการสำินเชิ้�อฯ จำำานวน 5 แห่ง ได้แก่ 

มีสำถึานประกอบการก้้ จำำานวน 1,170 ราย      
วงเงิน 7,244.494 ล้านบาท 
รักษาสำภาพิ่การจำ้างงานล้กจำ้าง 73,627 ราย
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โครงการเยีียีวยีาและความช่่วยีเหลือแรงงาน โดยีความร่วมมือกับรัฐบาล

โครงการ ม.33 เรารักกัน
สำำานักงานประกันสำงัคมได้ด้้ำาเนนิโครงการ ม.33 เรารักกนั เพื่่�อช่ว่ยเหล่ือเยียวยาผู้้ป้ระกันตนทีี่�ได้รั้บผู้ลืกระที่บจาก

การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 โด้ยใช่้เงินสำนับสำนุนจากรัฐบาลื เพื่่�อให้ผู้้้ประกันตนมาตรา 33 ได้้รับเงินช่่วยเหลื่อเยียวยา
เปน็การแบง่เบาภาระคา่ครองช่พีื่อยา่งรวด้เรว็แลืะที่ั�วถึงึโด้ยสำำานกังานประกนัสำงัคมได้ป้ระสำานความรว่มมอ่กบัธนาคาร
กรุงไที่ยพื่ัฒนาช่่องที่างโอนเงินเยียวยาตาม “โครงการ ม.33 เรารักกัน” ซึ่ึ�งผู้้้ประกันตนที่ี�ลืงที่ะเบียนผู้่านที่างเว็บไซึ่ต์ 
www.ม33เรารักกัน.com จะได้้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ จากการโอนผู้่านแอปพื่ลืิเคช่ัน “เป๋าตัง”

โครงการเยียวยานายจ้างแลืะผู้้้ประกันตน
สำำาหรับนายีจ้้างและผู้้้ประกันตนมาตรา 33 ที่ี�ได้้รับผู้ลืกระที่บจากมาตรการของรัฐในพ่ื่�นที่ี�ควบคุมสำ้งสำุด้ 

แลืะเข้มงวด้ ตามข้อกำาหนด้ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพื่ระราช่กำาหนด้การบริหารราช่การในสำถึานการณ์์ฉุุกเฉุิน  
พื่.ศ. 2548 (ฉุบบัที่ี� 25) (ฉุบบัที่ี� 27 ฉุบบัที่ี� 28 แลืะฉุบบัที่ี� 30) นายจ้างจะได้้รบัการเยยีวยา 3,000 บาที่ต่อผู้้ป้ระกนัตน 
ในสำถึานประกอบการ สำง้สุำด้ไม่เกนิ 200 คนต่อเด้อ่น สำำาหรับผู้้ป้ระกนัตนได้้รบั 2,500 บาที่ต่อคนต่อเด่้อน จำานวนเด้อ่น 
ที่ี�ได้้รับขึ�นอย้่กับพื่่�นที่ี�/จังหวัด้

สำำาหรับผู้้้ประกันตนมาตรา 39 แลืะมาตรา 40 ที่ี�ได้้รับผู้ลืกระที่บจากมาตรการของรัฐในพ่ื่�นทีี่�ควบคุมสำ้งสุำด้ 
แลืะเข้มงวด้ ฉุบับปรับปรุง ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพื่ระราช่กำาหนด้การบริหารราช่การในสำถึานการณ์์ฉุุกเฉุิน  
พื่.ศ. 2548 (ฉุบับที่ี� 25 ฉุบับที่ี� 28 แลืะฉุบับที่ี� 30) ในพื่่�นที่ี�ควบคุมสำ้งสำุด้แลืะเข้มงวด้ ได้้แก่ กรุงเที่พื่มหานคร ฉุะเช่ิงเที่รา  
ช่ลืบุรี นครปฐม นนที่บุรี นราธิวาสำ ปทีุ่มธานี ปัตตานี พื่ระนครศรีอยุธยา ยะลืา สำงขลืา สำมุที่รปราการ สำมุที่รสำาคร  
กาญจนบุรี สำมุที่รสำงคราม สำุพื่รรณ์บุรี เพื่ช่รบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราช่บุรี อ่างที่อง นครนายก ปราจีนบุรี ลืพื่บุรี ระยอง  
สำิงห์บุรี สำระบุรี นครราช่สำีมา เพื่ช่รบ้รณ์์ แลืะตาก รวม 29 จังหวัด้ จะได้้รับการเยียวยา 5,000 บาที่ต่อคนต่อเด้่อน  
จำานวนเด้่อนที่ี�ได้้รับขึ�นอย้่กับพื่่�นที่ี�/จังหวัด้ 

ผลกัารดำาเนินงาน ต้ั�งแต้่วันที� 22 มีนาคม - 30 มิถึุนายน 2564 

  ได้รับวงเงินคนละ 6,000 บาท

  มีผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 33 ได้รับสำิทธุิและใชิ้จำ่ายผ่าน App จำานวน 8.067 ล้านราย

  เป็นเงินที�ใชิ้จำ่ายทั�งสำิ�น 48,185.85 ล้านบาท 

ผลกัารดำาเนินงาน 4 สำิงหาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

  ชิ่วยเหล้อผ้้ประกันต้นมาต้รา 33 จำานวน 3.75 ล้านราย

  รวมเป็นเงินทั�งสำิ�น 32,542.27 ล้านบาท

4 สำิงหาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

  ชิ่วยเหล้อผ้้ประกันต้นมาต้รา 39 จำานวน 1.37 ล้านราย

  ผ้้ประกันต้นมาต้รา 40 จำานวน 7.21 ล้านราย

  รวมเป็นเงินกว่า 71,214.63 ล้านบาท
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โครงการเยยีวยาผ้ป้ระกนัต้นในกจิำการสำถึานบนัเทงิและผ้ป้ระกอบอาชิพีิ่อิสำระ (ฟ้รีแลนซ์ึ่) ที�ทำางานเกี�ยวข้องกบั
สำถึานบันเทิง 

รัฐบาลเล็งเห็นความยากลำาบากที�เกิดข้�นต้่อผ้้ประกันต้นที�ประกอบอาชีิพิ่เกี�ยวข้องกับสำถึานบันเทิงในช่ิวง 
สำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำ้งสำนับสำนุนงบประมาณ์โดยดำาเนินการผ่านสำำานักงานประกันสัำงคม 
ให้ผ้้ประกันต้นได้รับเงินอุดหนุนรายละ 5,000 บาท โดยผ้้ประกอบอาชิีพิ่อิสำระที�ยังไม่ได้เป็นผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40 
ให้สำมัครเป็นผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40 ภายในเด้อนกรกฎาคม 2564 

กัารจ้างงานนักัศึกัษาจบให้ม่ให้้มีงานทำา
 

สำำานักงานประกันสำังคมจำ้างนักศ้กษาจำบใหม่เพิ่้�อปฏิิบัต้ิงานในสำังกัดสำำานักงานประกันสำังคมภายใต้้โครงการ 
ขับเคล้�อนการพัิ่ฒนาข้อม้ลภาครัฐสำ้่การเป็นรัฐบาลดิจำิทัล ต้ามมติ้คณ์ะรัฐมนต้รีให้ดำาเนินการโครงการยกระดับ
เศรษฐกจิำและสำงัคมรายต้ำาบลแบบบร้ณ์าการ เพิ่้�อใหเ้กดิการจำา้งงานนกัศก้ษาจำบใหมใ่หมี้งานทำา ฟ้้�นฟ้้เศรษฐกจิำชิมุชิน 
และสำังคมระดับพิ่้�นที� บรรเทาผลกระทบที�เกิดจำากสำถึานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่้�อปรับเปลี�ยน
ข้อม้ลปัจำจำุบันของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นข้อม้ลดิจำิทัล โดยสำำานักงานประกันสำังคมได้รับการจำัดสำรรนักศ้กษาจำบใหม่ 
มาปฏิิบัต้ิงาน ณ์ สำำานักงานประกันสำังคมทั�วประเทศในโครงการรวมทั�งสำิ�น 634 อัต้รา 

ผลกัารดำาเนินงาน (วันที� 28 ธุันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

   เยียวยาผ้้ประกันต้น จำานวน 147,720 ราย เป็น 

    ผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 33 จำานวน 9,446 ราย

    ผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 39 จำานวน 6,828 ราย

    ผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40 จำานวน 131,446 ราย

  รวมเป็นเงิน 738.60 ล้านบาท
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3.  กัารบรกิัารในสำถุานกัารณ์ีกัารแพร่ระบาดข้องโรคัตดิเชิ้�อไวรสัำโคัโรนา  2019

จัดตั�งศ้นย์บริห้ารสำถุานกัารณี์กัารแพร่ระบาดข้องโรคัติดเชิ้�อไวรัสำโคัโรนา 2019 สำายด่วน 1506

สำำานกังานประกนัสำงัคมไดต้้ระหนกัถึง้ความกงัวลของนายจำา้งและผ้ป้ระกนัต้นในเร้�องสำถึานการณ์์การแพิ่รร่ะบาด 
ของโรคโควิด 19 จำ้งได้เพิิ่�มสำายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 เพิ่้�อต้อบคำาถึามเร้�องการต้รวจำคัดกรอง รักษา  
การจำัดหาเต้ียง การจำัดหาวัคซึ่ีนป้องกันโรคโควิด 19 ต้ลอดจำนการให้ข้อม้ลการขอรับสำิทธุิประโยชิน์ที�เกี�ยวข้องกับ 
โรคโควิด 19 โดยจำัดเจำ้าหน้าที�ให้บริการต้ลอด 24 ชิั�วโมง เพ้ิ่�อคอยให้คำาปร้กษาและบริการข้อสำอบถึามต้่าง ๆ  
ผ่านโทรศัพิ่ท์พิ่ด้คุยกับเจ้ำาหน้าที�โดยต้รง นอกจำากนี� ผ้ป้ระกันต้นยังสำามารถึติ้ดต่้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต้คอลเซ็ึ่นเต้อร์  
ซึ่้�งต้อบโต้้ข้อสำอบถึามผ่านการแชิทกับเจ้ำาหน้าที�ทันที เป็นอีกช่ิองทางในการรับเร้�องร้องทุกข์เพิ่้�อประสำานงาน 
ให้กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพิ่้�อแก้ปัญหาให้กับผ้้ประกันต้นได้ ซ้ึ่�งผ้้ประกันต้นจำะได้รับข้อม้ลที�ถึ้กต้้อง และได้รับ 
ความชิ่วยเหล้ออย่างรวดเร็ว  

กัารย้�นข้อรับสำิทธัิ “ปีระกัันสำังคัม” ผ่าน Web Application ในชิ่วงกัารแพร่ระบาดข้องโรคัโคัวิด 19

เน้�องจำากมีการประกาศยกระดับล็อกดาวน์จำังหวัดที�มีจำำานวนผ้้ต้ิดเชิ้�อสำ้งโดยศ้นย์บริหารสำถึานการณ์์ 
การแพิ่ร่ระบาดของโรคติ้ดเชิ้�อไวรัสำโคโรนา 2019 (ศบค.) ทำาให้สำำานักงานต้้องงดการให้บริการ ณ์ สำำานักงาน 
ประกันสำังคม ทั�งนี� นายจำ้าง ล้กจำ้าง ผ้้ประกันต้น สำามารถึต้ิดต้่องาน ทำาธุุรกรรม หร้อสำอบถึามข้อม้ลผ่านชิ่องทาง
อิเล็กทรอนิกสำ์ผ่าน “SSO e-Service” หร้อระบบออนไลน์ www.sso.go.th ได้
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กัารพัฒนาสำิทธัิปีระโยชิน์และคัวามคัุ้มคัรอง
เพ้�อคัุณีภาพชิีวิตที�ดีข้องผ้้ปีระกัันตน
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กัารพัฒนาสำิทธัิปีระโยชิน์และคัวามคัุ้มคัรอง
เพ้�อคัุณีภาพชิีวิตที�ดีข้องผ้้ปีระกัันตน

กัารพัฒนาสำิทธัิปีระโยชิน์ทางกัารแพทย์

จำากพิ่ฒันาการทางดา้นเศรษฐกจิำและสำงัคม การเขา้ถึง้การศก้ษาขั�นพ้ิ่�นฐานระบบสำาธุารณ์สำขุ และความกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสำต้ร์และเทคโนโลยี สำ่งผลให้บริบททางสำังคมของประเทศไทยเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุ้นี�  
ระบบประกันสำุขภาพิ่ควรมีการพิ่ัฒนาและออกแบบความคุ้มครองให้ต้อบโจำทย์และเท่าทันสำถึานการณ์์ที�เปลี�ยนแปลง  
ที�ผา่นมาสำำานกังานประกนัสัำงคมไดด้ำาเนนิการพิ่ฒันาระบบประกนัสำขุภาพิ่อยา่งต้อ่เน้�อง มสีำว่นรว่มในการประสำานงาน 
และหาร้อกับหลายภาคสำ่วน เชิ่น นายจำ้าง ล้กจำ้าง สำถึานพิ่ยาบาล กระทรวงสำาธุารณ์สำุข สำำานักงานหลักประกันสำุขภาพิ่
แห่งชิาต้ิ (สำปสำชิ.) กรมบัญชิีกลาง เป็นต้้น เพิ่้�อการวางแผนและออกแบบสำิทธุิประโยชิน์ทางการแพิ่ทย์ โดยเป้าหมาย
หลักค้อการให้ผ้้ประกันต้นเข้าถ้ึงการบริการทางการแพิ่ทย์ต้ามสิำทธิุขั�นพ้ิ่�นฐาน รวมถ้ึงได้รับการรักษาพิ่ยาบาล 
ที�มีคุณ์ภาพิ่จำากทักษะความเชิี�ยวชิาญของแพิ่ทย์ พิ่ยาบาล บุคลากรทางการแพิ่ทย์ รวมถ้ึงได้รับเทคโนโลย ี
ทางการแพิ่ทย์และนวัต้กรรมใหม่ที�มีประสิำทธุิภาพิ่ มีความเป็นอย้่ที�ดี

ในปี 2564 นี� สำำานักงานประกันสำังคมได้ปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์์และเง้�อนไขการเข้ารับบริการได้หลายโรค  
เพ้ิ่�อให้เกิดประสำิทธิุภาพิ่ส้ำงสำุดแก่ผ้้ประกันต้น รวมถ้ึงปรับเพิิ่�มอัต้ราค่ารักษาพิ่ยาบาลในบางรายการ เพิ่้�อให้เพิ่ียงพิ่อ 
และสำอดคล้องกับสำถึานการณ์์ปัจำจำุบัน นอกจำากนี� ยังร่วมจำัดทำา MOU กับโรงพิ่ยาบาลที�มีความเชิี�ยวชิาญ 
เฉีพิ่าะทาง มีความพิ่ร้อมด้านเคร้�องม้อทางการแพิ่ทย์ ทำาให้มั�นใจำได้ว่าผ้้ประกันต้นจำะสำามารถึได้รับการรักษา 
ต้ามหลักมาต้รฐานที�ดี 
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เจ็บปี่วยฉีุกัเฉีินรักัษาไม่เสำียคั่าใชิ้จ่าย 
(UCEP: Universal Coverage for Emergency Patients)

เพิ่้�อให้ล้กจำ้างหร้อผ้้ประกันต้นสำามารถึเข้ารับการรักษาต้ัวในโรงพิ่ยาบาลที�อย้่ใกล้ที�สำุดทั�งของรัฐและเอกชิน 
ได้ทันที โดยไม่ต้้องสำำารองจำ่าย สำำานักงานประกันสำังคมได้พิ่ิจำารณ์าจำ่ายค่าบริการทางการแพิ่ทย์ให้ภายใน 72 ชิั�วโมง  
ต้ามนโยบายรัฐบาล “เจำ็บป่วยฉีุกเฉีินวิกฤต้ มีสำิทธุิทุกที�” (UCEP) ให้แก่ผ้้ประกันต้นที�ได้รับอุบัต้ิเหตุ้ หร้อมีอาการ 
เจำ็บป่วยกะทันหัน หร้อเจำ็บป่วยฉีุกเฉีินวิกฤต้ที�เข้าต้ามหลักเกณ์ฑ์์ดังนี�

เพิ่ียงใชิ้บัต้รประจำำาต้ัวประชิาชินใบเดียว ในการแจำ้งสำิทธุิผ้้ประกันต้นเจำ็บป่วยฉีุกเฉีินวิกฤต้

หมดสำต้ิ

ไม่ร้้สำ้กต้ัว 

ไม่หายใจำ

หายใจำเร็ว 

หอบเหน้�อย

รุนแรง

หายใจำต้ิดขัด

มีเสำียงดัง

ซึ่ม้ลง

เหง้�อแต้ก

ต้ัวเย็น

เจำ็บหน้าอก

เฉีียบพิ่ลัน

รุนแรง

แขนขาอ่อนแรง

คร้�งซึ่ีก 

พิ่้ดไม่ชิัดแบบ

ปัจำจำุบันทันด่วน 

หรอ้ชิกัต่้อเน้�อง

ไม่หยุด

อาการอ้�นที�

มีผลต้่อการ

หายใจำ ระบบ

ไหลเวียนโลหิต้ 

และระบบสำมอง

ที�เป็นอันต้ราย

ต้่อชิีวิต้
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ปีรับปีรุงห้ลักัเกัณีฑ์์และอัตราคั่าบริกัารทางกัารแพทย์

ในปี 2564 สำำานักงานประกันสำังคมได้ปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์์และอัต้ราค่าบริการทางการแพิ่ทย์ในหลายส่ำวน  
เพิ่้�อให้ผ้้ประกันต้นได้เข้าถึ้งการบริการทางการแพิ่ทย์ที�สำอดคล้องกับสำถึานการณ์์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

ปีรับปีรุงห้ลักัเกัณีฑ์์และอัตราค่ัาบริกัารกัรณีีบำาบัด 
ทดแทนไต และกัารให้้ยา Erythropoietin

ต้ั�งแต้่วันที� 1 เมษายน - 31 ธุันวาคม 2564 ผ้้ประกันต้น 
ที�เป็นโรคไต้วายเร้�อรังระยะสำุดท้าย มีสำิทธุิเข้ารับบริการ
ทางการแพิ่ทย์ ได้ดังนี�
   ต้รวจำคัดกรองโรคโควิด 19 ก่อนเข้ารับบริการ
บำาบัดทดแทนไต้ และสำามารถึได้รับการรักษาต้ามสิำทธิุ
กรณ์ีต้รวจำพิ่บว่าต้ิดเชิ้�อโรคโควิด 19
   เข้ารับบริการฟ้อกเล้อดด้วยเคร้�องไต้เทียม หร้อ
การล้างชิ่องท้องด้วยนำ�ายาอย่างถึาวร
   เข้ารับบริการหลังการปล้กถึ่ายไต้
   รับยา Erythropoietin

ปีรบัปีรุงห้ลักัเกัณีฑ์แ์ละอัตราค่ัาบริกัารทางกัารแพทย์
สำำาห้รับผ้้ปีระกัันตนที�ปี่วยด้วยโรคัมะเร็ง

สำำานักงานประกันสำังคมได้ปรับปรุงสำ้ต้รโปรโต้คอล
การรักษาโรคมะเร็ง โดยครอบคลุมทั�งการรักษา
ประ เภทผ้้ป่วยนอกและผ้้ป่วยใน และรายการยา 
ทุกรายการที�ระบุในโปรโต้คอล เพิิ่�มเติ้มอีก 3 รายการ 
ได้แก่
   มะเร็งเต้้านม
   มะเร็งลำาไสำ้ใหญ่ / ลำาไสำ้ต้รง
   มะเร็งกระเพิ่าะอาหาร

ปีรับปีรุงห้ลักัเกัณีฑ์์และอัตราคั่าบริกัารกัรณีี
บำาบัดทดแทนไต แก่ัผ้้ปีระกัันตนที�เปี็นโรคัไตวาย
เร้�อรังระยะสุำดท้ายที�ติดเชิ้�อเอชิไอวี (HIV)

ผ้้ประกันต้นมีสำิทธุิเข้ารับบริการฟ้อกเล้อดด้วย
เคร้�องไต้เทียมในอัต้ราไม่เกิน 4,000 บาทต่้อครั�ง 
และไม่เกิน 12,000 บาทต้่อสำัปดาห์

ปีรับปีรุงห้ลักัเกัณีฑ์์และจำานวนเงินทดแทน 
คัา่บรกิัารทางกัารแพทยใ์นกัารรกััษาโรคัเกัี�ยวกับั
กัารอุดตันข้องห้ลอดเล้อดสำมอง (Stroke Fast 
Tract)

ต้ั�งแต้่วันที� 8 กันยายน 2564 เป็นต้้นไปจำัดให้มี
การฉีีดยาละลายลิ�มเลอ้ด rt-PA ทางหลอดเล้อดดำา  
และมีการทำา CT Brain และหร้อ MRI/MRA Brain 
กอ่นและหลงัการฉีดียาละลายลิ�มเลอ้ด โดยเหมาจำา่ย
ครั�งละ 50,000 บาท
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กัารรับกัารฉีีดวัคัซีีนปี้องกัันโรคัไข้้ห้วัดให้ญ่

สำำานักงานประกันสำังคมได้เล็งเห็นถึ้งความสำำาคัญของการสำ่งเสำริมสำุขภาพิ่และป้องกันโรค จำ้งได้ออกประกาศ 
คณ์ะกรรมการการแพิ่ทย์ต้ามพิ่ระราชิบัญญัติ้ประกันสำังคม เร้�อง หลักเกณ์ฑ์์และอัต้ราค่าสำ่งเสำริมสำุขภาพิ่ 
และป้องกันโรค สำำาหรับประโยชิน์ทดแทนในกรณ์ีประสำบอันต้รายหร้อเจำ็บป่วย อันมิใชิ่เน้�องจำากการทำางาน พิ่.ศ. 2563 
เพิ่้�อเพิ่ิ�มสำิทธุิผ้้ประกันต้นที�มีอายุต้ั�งแต้่ 50 ปีข้�นไป ให้ได้รับการฉีีดวัคซึ่ีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยตั้�งแต้่ปี 2564 
ผ้้ประกันต้นมีสำิทธิุได้รับบริการส่ำงเสำริมสุำขภาพิ่และป้องกันโรค กรณี์วัคซีึ่นไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั�ง ในระหว่าง 
วันที� 1 พิ่ฤษภาคม ถึ้ง 31 สำิงหาคมของทุกปี และสำามารถึได้รับบริการฉีีดวัคซึ่ีนไข้หวัดใหญ่ชินิด 3 สำายพิ่ันธ์ุุ 
หร้อ 4 สำายพิ่ันธุุ์ ณ์ สำถึานพิ่ยาบาลที�สำำานักงานประกันสำังคมกำาหนด

ข้ยายระยะเวลา MOU กัารให้้บริกัารทางกัารแพทย์ กัรณีดีแ้ลรักัษาด้วยกัารทำาห้ตัถุกัารด้านหั้วใจและห้ลอดเล้อด 
ให้้กัับผ้้ปีระกัันตนข้องโรงพยาบาลจุฬาภรณี์

ต้ั�งแต้ป่ ี2561 สำำานกังานประกันสัำงคมได้ทำาความต้กลงร่วมกบัโรงพิ่ยาบาลจุำฬาภรณ์ซ้์ึ่�งเป็นสำถึานพิ่ยาบาลที�มี
ความเชิี�ยวชิาญทางด้านหัวใจำเป็นอันดับต้้นของประเทศไทยในการดำาเนินโครงการรักษาหัวใจำ 7/24 เฉีลิมพิ่ระเกียรต้ิ  
ซึ่้�งเริ�มให้บริการต้ั�งแต่้ปี 2561 - 2564 จำากผลการประเมินภายหลังโครงการเสำร็จำสำิ�น พิ่บว่าผ้้ประกันต้นได้รับการ 
บริการทางการแพิ่ทย์ที�ดีและมีความพิ่้งพิ่อใจำทุกคน

ด้วยเหตุ้นี� ในปี 2564 นี� สำำานักงานประกันสำังคมจำ้งได้ดำาเนินการขยายระยะเวลาโครงการไปอีก 1 ปี เพิ่้�อให้ 
ผ้้ประกันต้นได้รับการบริการทางการแพิ่ทย์ที�มีคุณ์ภาพิ่สำ้งสำุด นอกจำากนี� เน้�องจำากเป็นโครงการต้่อเน้�อง จำ้งสำ่งผล
ให้ผ้้ประกันต้นเกิดการรับร้้ (Awareness) ได้ทราบข่าวสำารข้อม้ล และสำามารถึเข้าถึ้งการรักษาเฉีพิ่าะทางได้รวดเร็วข้�น  
เป็นผลดีต้่อผ้้ประกันต้นทำาให้รักษาได้ทันท่วงที ทั�งนี� โครงการจำะเริ�มตั้�งแต้่วันที� 29 สำิงหาคม 2564 และสำิ�นสำุด 
ในวันที� 28 สำิงหาคม 2565

เพิ�มสำทิธัปิีระโยชิน์ทดแทนค่ัาฝ่ากัคัรรภ์ ค่ัาคัลอดบตุร และเงินสำงเคัราะห์้บตุร

นอกเหน้อจำากการให้คุ้มครองผ้้ประกันต้นแล้ว สำำานักงานประกันสำังคมยังได้ให้ความคุ้มครองไปถ้ึง 
ครอบครัวของผ้้ประกันต้นด้วย (Family Benefits) โดยที�ผ่านมาสำำานักงานประกันสำังคมให้คุ้มครองผ้้ประกันต้น 
หร้อภรรยาของผ้้ประกันต้นต้ั�งแต้่ประโยชิน์ทดแทนกรณ์ีการฝีากครรภ์ไปจำนถึ้งการคลอดบุต้ร รวมถึ้ง 
การจ่ำายเงินสำงเคราะห์บุต้รให้บุต้รของผ้้ประกันต้นที�มีอายุตั้�งแต่้ 0 - 6 ปี เพ้ิ่�อให้ผ้้ประกันต้นและครอบครัว 
มีคุณ์ภาพิ่ชิีวิต้ที� ดี ทั�งนี�  ในปีที�ผ่านมาสำำานักงานประกันสำังคมได้ปรับเพิ่ิ�มสำิทธุิประโยชิน์ให้ เพิ่ียงพิ่อในการ 
ใชิ้จำ่ายและสำอดคล้องกับสำถึานการณ์์ปัจำจำุบัน

คั่าฝ่ากัคัรรภ์
จำากเดิม 3 ครั�ง รวมเป็นเงิน 
1,000 บาท เป็น 5 ครั�ง 
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

คั่าคัลอดบุตร
จำากเดิม 13,000 บาทต้่อครั�ง 
เป็น 15,000 บาทต้่อครั�ง 
มผีลบงัคบัใช้ิตั้�งแต่้ 1 ม.ค. 2564

คั่าสำงเคัราะห้์บุตร 
จำากเดิม 600 บาทต้่อบุต้ร 1 คน 
ปรับปรุงเป็นจำ่าย 800 บาท
ต้่อบุต้ร 1 คน
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เพิ�มปีระโยชิน์ทดแทนกัรณีีตายให้้แกั่ผ้้ปีระกัันตนตามมาตรา 40

ประกันสำังคมมาต้รา 40 ได้เริ�มให้ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทยต้ั�งแต้่ปี 2537 
ต้ลอดเวลาที�ผ่านมาสำำานักงานประกันสำังคมได้มีการพิ่ัฒนาสำิทธุิประโยชิน์มาอย่างต้่อเน้�อง โดยในปี 2564 นี� 
สำำานักงานประกันสำังคมได้พิ่ิจำารณ์าและดำาเนินการปรับเพิิ่�มประโยชิน์ทดแทนค่าทำาศพิ่และเงินสำงเคราะห์กรณ์ี 
ถึ้งแก่ความต้ายให้แก่ผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40 เพิ่้�อให้สำอดคล้องและเพิ่ียงพิ่อต้่อสำถึานการณ์์เศรษฐกิจำ 
และสำังคมในปัจำจำุ บัน  รวมถึ้ง เ ป็นการจำ้ง ใจำ ให้ แรงงานภาคอิสำระ เห็น ถ้ึงความสำำาคัญของหลักประกัน
จำากสำำานักงานประกันสำังคมและเข้ามาอย้่ ในระบบมากข้�น โดยประโยชิน์ทดแทนกรณ์ีต้ายที�ปรับเพิ่ิ�มได้เริ�ม 
มีผลบังคับใชิ้ต้ั�งแต้่ 10 กุมภาพิ่ันธุ์ 2564 

เพิ�มปีระโยชิน์ทดแทนคั่าทำาศพให้้แกั่ล้กัจ้างกัองทุนเงินทดแทน

สำำานักงานประกันสัำงคมเห็นถ้ึงความสำำาคัญในสำวัสำดิการของล้กจำ้างกองทุนเงินทดแทน และเพิ่้�อให้
สำอดคล้องกับสำภาวะทางเศรษฐกิจำ ค่าครองชิีพิ่ที�สำ้งข้�น สำำานักงานประกันสำังคมจำ้งได้ปรับเพิ่ิ�มค่าทำาศพิ่กองทุน
เงินทดแทนโดยเพิ่ิ�มค่าทำาศพิ่จำาก 40,000 บาท ซ้ึ่�งเป็นอัต้ราที�เคยใชิ้ระหว่างวันที� 9 ธุันวาคม 2561 ถึ้งวันที�  
11 กรกฎาคม 2564 เป็น 50,000 บาท เริ�มมีผลบังคับใชิ้ต้ั�งแต้่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้้นไป

สำถุิติกัารจ่ายคั่าทำาศพ ปีี 2564

ทางเล้อกั 1 และ 2 ทางเล้อกั 3

จำากจ่ำายเดิมค่าทำาศพิ่ให้แก่ผ้้จำัดการศพิ่ 20,000 บาท  
เพิ�มเปี็น 25,000 บาท
และกรณ์ีผ้้ปร ะกันต้นต้้องจำ่าย เงินสำมทบมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 60 เด้อน ได้รับเงินสำงเคราะห์เพิ่ิ�มจำากเดิม 
3,000 บาท เพิ�มเปี็น 8,000 บาท
รวมได้รับคั่าทำาศพสำ้งสำุด 33,000 บาท

จำากจ่ำายเดิมค่าทำาศพิ่ให้แก่ผ้้จำัดการศพิ่ 40,000 บาท  
เพิ�มเปี็น 50,000 บาท

คั่าทำาศพ ชิ่วงเวลา จำานวน (ราย)

      40,000 บาท วันที� 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2564 312

      50,000 บาท วันที� 12 กรกฎาคม 2564 289
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กัารให้้บริกัารผ่านชิ่องทางดิจิทัล
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กัารให้้บริกัารผ่านชิ่องทางดิจิทัล

เพิ่้�ออำานวยความสำะดวกให้กับนายจ้ำางและผ้้ประกันต้นสำามารถึเข้าถ้ึงบริการรับ-จ่ำายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ำ 
ได้อย่างสำะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใสำ ลดความผิดพิ่ลาด ลดการใชิ้เงินสำดและเชิ็ค และลดการใชิ้กระดาษ  
(Paperless) ต้ามนโยบายของรัฐบาล สำำานักงานประกันสำังคมจำ้งได้พิ่ัฒนาการให้บริการผ่านชิ่องทางดิจำิทัล ดังนี�

ชิ่องทางกัารชิำาระเงินสำมทบ

เพ้ิ่�อเป็นการอำานวยความสำะดวกให้กับนายจ้ำางและผ้้ประกันต้นในการชิำาระเงินสำมทบ สำำานักงานประกันสัำงคม 
จำ้งเพิ่ิ�มชิ่องทางให้บริการรับชิำาระเงินสำมทบให้หลากหลายมากข้�น โดยนายจำ้างและผ้้ประกันต้นสำามารถึจ่ำายเงินสำมทบ 
ผ่านธุนาคารและหน่วยบรกิารต่้าง ๆ ได้ทกุที� ทกุเวลา ทกุสำาขา ทั�วประเทศ ไม่ว่าจำะเป็น การจ่ำายผ่านเคาน์เต้อร์ธุนาคาร 
และหน่วยบริการ การหักผ่านบัญชิีเงินฝีากธุนาคาร การจ่ำายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสำ์ (e-Payment) รวมถ้ึง 
การจ่ำายผ่าน Mobile Application โดยในปี 2564 สำำานักงานประกันสำังคมได้เพิิ่�มชิ่องทางการรับชิำาระเงินสำมทบ 
กองทุนประกันสำังคมและกองทุนเงินทดแทน ดังนี�

 e-Payment
เพิ่ิ�มชิ่องทางการรับชิำาระเงินสำมทบกองทุนประกันสำังคม/กองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสำ์  

กบั ธุนาคารทหารไทยธุนชิาต้ จำำากัด (มหาชิน) เริ�มวนัที� 1 กมุภาพัิ่นธ์ุ 2564 ธุนาคารดอยซ์ึ่แบงก์ เริ�มวนัที� 29 มนีาคม  
2564 และธุนาคารบีเอ็นพิ่ี พิ่ารีบาสำ์ เริ�มวันที� 8 พิ่ฤศจำิกายน 2564

 ชิ้อปีปีี�เพย์ (Shopee Pay)
รับชิำาระเงินสำมทบกองทุนประกันสัำงคมผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 40 ผ่านแอปพิ่ลิเคชิัน ชิ้อปปี� (Application 

Shopee) กับบริษัท ชิ้อปปี�เพิ่ย์ (ประเทศไทย) จำำากัด เริ�มให้บริการต้ั�งแต้่วันที� 23 สำิงหาคม 2564
 ต้้บุญเติม

รับชิำาระเงินสำมทบกองทุนประกันสำังคมผ้้ประกันต้นต้ามมาต้รา 39 และมาต้รา 40 ผ่านบริการ CenPay  
Powered by บุญเต้ิม ของบริษัท ฟ้อร์ท สำมาร์ท เซึ่อร์วิสำ จำำากัด (มหาชิน) เริ�มวันที� 15 พิ่ฤศจำิกายน 2564 และวันที� 
27 ธุันวาคม 2564 ต้ามลำาดับ

มีสำถึานประกอบการชิำาระเงินสำมทบกองทุนประกันสำังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสำ์ (e-Payment) 

  จำานวน 196,650 แห้่ง 

  มากกว่าปี 2563 ที�มีจำานวน 125,162 แห้่ง 

  หร้อเพิ่ิ�มข้�น จำานวน 71,488 แห้่ง



รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม48

ชิ่องทางกัารรับปีระโยชิน์ทดแทน

สำำานักงานประกันสำังคมเพิ่ิ�มชิ่องทางสำำาหรับผ้้ประกันต้นให้สำามารถึรับประโยชิน์ทดแทนกองทุนประกันสำังคม  
และกองทุนเงินทดแทนในหลากหลายชิ่องทาง ดังนี�

 e-Payment 
การขอรับประโยชิน์ทดแทนของล้กจ้ำาง ผ้้ประกันต้น หร้อผ้้มีสำิทธุิรับเงิน ไม่ว่าจำะเป็นกรณี์เจำ็บป่วย  

คลอดบุต้ร ทุพิ่พิ่ลภาพิ่ เสำียชิีวิต้ ชิราภาพิ่ ว่างงาน สำงเคราะห์บุต้ร หร้อเงินทดแทนจำากกองทุนเงินทดแทน  
สำามารถึทำาได้หลากหลายชิ่องทาง โดยมีธุนาคารชิั�นนำาที� เข้าร่วมโครงการเพิ่้�อโอนเงินประโยชิน์ทดแทน 
ผ่านธุนาคารให้กับล้กจำ้าง ผ้้ประกันต้น หร้อผ้้มีสำิทธุิรับเงิน 

 พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
สำำานักงานประกันสำังคมเพิิ่�มชิ่องทางสำำาหรับผ้้ประกันต้นในการรับประโยชิน์ทดแทนกองทุนประกันสัำงคม  

ผ่านบริการพิ่ร้อมเพิ่ย์ (Prompt Pay) กรณ์ีชิราภาพิ่ และสำงเคราะห์บุต้ร โดยผ้้ประกันต้นลงทะเบียนพิ่ร้อมเพิ่ย์ 
ด้วยเลขบัต้รประจำำาต้ัวประชิาชินกับธุนาคารที�เปิดบัญชิีเงินฝีากไว้

ชิ่องทางบริกัารผ่านระบบอิเล็กัทรอนิกัสำ์ข้องกัองทุนเงินทดแทน

 e-Compensate
สำำานักงานประกันสำังคมมีความมุ่งมั�นในการยกระดับการให้บริการล้กจำ้าง ผ้้ประกันต้น และประชิาชิน 

ทางอิเล็กทรอนิกสำ์ เพิ่้�อให้สำามารถึเข้าถึ้งบริการได้หลากหลายชิ่องทาง จำ้งได้เพิ่ิ�มชิ่องทางแจำ้งการประสำบอันต้ราย 
เน้�องจำากการทำางาน (e-Compensate) โดยนำาระบบอิเล็กทรอนิกสำ์เข้ามาชิ่วยอำานวยความสำะดวกให้แก่นายจำ้าง 
และล้กจำ้างในการแจำ้งการประสำบอันต้รายหร้อเจำ็บป่วยเน้�องจำากการทำางานผ่านระบบ Web Application รวมถึ้ง 
อำานวยความสำะดวกให้กับสำถึานพิ่ยาบาลในความต้กลงของกองทุนเงินทดแทน ในการต้รวจำสำอบการส่ำงตั้วล้กจ้ำาง 
เข้ารับการรักษาพิ่ยาบาล ต้ลอดจำนสำามารถึส่ำงเอกสำารประกอบการรักษาพิ่ยาบาลและใบแจ้ำงหนี�เพ้ิ่�อประกอบการ
พิ่ิจำารณ์าจำ่ายเงินทดแทนได้รวดเร็วยิ�งข้�น การดำาเนินการดังกล่าวชิ่วยลดขั�นต้อนและระยะเวลาที�นายจำ้าง ล้กจ้ำาง  
และสำถึานพิ่ยาบาลไม่ต้้องเดินทางมาติ้ดต้่อที�สำำานักงานประกันสำังคม นายจ้ำางสำามารถึเข้าใช้ิระบบงานได้ที�  
www.sso.go.th หัวข้อ SSO e-Service

 e-Rate
สำำานักงานประกันสำังคมจำัดเก็บเงินสำมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนจำากนายจำ้างเพิ่ียงฝี่ายเดียวเป็นรายปี  

โดยคำานวณ์จำากค่าจำ้างที�นายจ้ำางจำ่ายให้ล้กจำ้าง ซ้ึ่�งในการกำาหนดอัต้ราเงินสำมทบกองทุนเงินทดแทนประจำำาปี 
ให้กับนายจำ้าง จำะคำานวณ์จำากเงินสำมทบที�นายจำ้างจ่ำายและสำถิึติ้การประสำบอันต้ราย ทั�งนี�เพ้ิ่�อให้นายจ้ำางเข้าใจำการ 
คำานวณ์อัต้ราเงนิสำมทบ จำง้มกีารพิ่ฒันาระบบแจ้ำงอตั้ราเงนิสำมทบประจำำาปีผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ำกองทนุเงนิทดแทน  
(e-Rate) ผ่านทางระบบ e-Service ที�เว็บไซึ่ต์้ www.sso.go.th โดยนายจ้ำางสำามารถึต้รวจำสำอบอัต้ราเงินสำมทบ 
กองทุนเงินทดแทน เรียกด้รายละเอียดการคำานวณ์อัต้ราเงินสำมทบต้ามค่าประสำบการณ์์ประจำำาปี พิ่ิมพิ่์ใบแจำ้ง 
อัต้ราเงินสำมทบประจำำาปีได้ด้วยต้นเองแทนการจำัดสำ่งทางไปรษณ์ีย์ รวมทั�งรับข่าวสำารต้่าง ๆ

โดยในปี 2564 มีผ้้ประกันต้นขอรับประโยชิน์ทดแทนผ่านบริการพิ่ร้อมเพิ่ย์ (Prompt Pay)

  กรณ์ีบำานาญชิราภาพิ่ จำานวน 35,644 ราย

  กรณ์ีบำาเหน็จำชิราภาพิ่ จำานวน 12,047 ราย

  และกรณ์ีสำงเคราะห์บุต้ร จำานวน 508,999 ราย
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วิสำัยทัศน์

“ก้าวสำ้่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ในการทำางานอย่างครบวงจำร”
ศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่คนงาน สำำานักงานประกันสำังคม กระทรวงแรงงาน ให้บริการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ 

ในการทำางานแก่ล้กจำ้างที�ประสำบอันต้รายเน้�องจำากการทำางานจำนสำ้ญเสำียสำมรรถึภาพิ่ในการทำางาน พิ่ิการ 
หร้อทุพิ่พิ่ลภาพิ่ต้ามพิ่ระราชิบัญญัต้ิเงินทดแทน พิ่.ศ. 2537 รวมทั�งผ้้ประกันต้นทุพิ่พิ่ลภาพิ่ต้ามพิ่ระราชิบัญญัติ้ 
ประกันสำังคม พิ่.ศ. 2533 โดยมีภารกิจำ ดังนี�

1. การให้บริการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ด้านการแพิ่ทย์ การแก้ไขสำภาพิ่ความพิ่ิการโดยการสำ่งรักษา การผ่าตั้ด 
กับแพิ่ทย์ผ้้เชิี�ยวชิาญเฉีพิ่าะทาง เพิ่้�อให้ใชิ้อวัยวะสำ่วนที�เหล้อนั�นค้นสำ้่สำภาพิ่เป็นปกต้ิหร้อเก้อบปกต้ิมากที�สำุด 

2. การให้บริการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ด้านอาชิีพิ่ เพิ่้�อให้ล้กจำ้างที�ประสำบอันต้รายเน้�องจำากการทำางาน  
หร้อผ้้ประกันต้นที�ทพุิ่พิ่ลภาพิ่ สำามารถึปรับตั้วในการทำางาน โดยจัำดให้มกีารอบรมเพิ่้�อเพิิ่�มความร้้ในการประกอบธุรุกิจำ
ขนาดย่อม มีการจำัดทำาอุปกรณ์์ในการฝึีกอาชิีพิ่และการประกอบอาชิีพิ่ให้ในบางราย หร้อเพิ่ิ�มทักษะในงานอาชีิพิ่ 
ต้ามที�ต้นเองมีความถึนัดและเหมาะสำมกับสำภาพิ่ความพิิ่การของร่างกาย มีความมั�นใจำที�จำะกลับไปประกอบอาชีิพิ่ 
ที�ต้นเองเล้อก เพิ่้�อให้สำามารถึดำารงชิีวิต้ในสัำงคมได้อย่างอิสำระ อาทิ กลับไปทำางานกับนายจำ้างเดิม ทำางานกับ 
นายจำ้างใหม่ หร้อไปประกอบอาชิีพิ่อิสำระ เพิ่้�อเลี�ยงต้นเองหร้อครอบครัวต้่อไป 

3. การให้บริการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ด้านจำิต้ใจำและสำังคม เพ้ิ่�อให้บริการปรับสำภาพิ่ด้านจำิต้ใจำของล้กจำ้าง 
หร้อผ้้ประกันต้นที�สำ้ญเสีำยสำมรรถึภาพิ่ในการทำางานของร่างกาย สำ้ญเสีำยอวัยวะ พิ่ิการ หร้อทุพิ่พิ่ลภาพิ่ ให้สำามารถึ
ยอมรับสำภาพิ่ความพิ่ิการที�เกิดข้�นกับต้นเอง ให้รับร้้ความสำามารถึและศักยภาพิ่ที�มีอย้่ของต้นเอง สำร้างความเชิ้�อมั�น
และเสำริมสำร้างแรงจำ้งใจำที�จำะต้่อสำ้้เพิ่้�อพิ่ัฒนาต้นเองให้อย้่ได้ในสำังคมอย่างยั�งย้น

สำปีสำ. มอบสำุข้
 

สำำานักงานประกันสำังคมดำาเนินการต้ามภารกิจำ เพ้ิ่�อให้บริการและสำามารถึเข้าถึ้งกลุ่มแรงงานที�มีความ 
ต้้องการเฉีพิ่าะ ด้แลผ้้ประกันต้นที�มีความต้้องการเฉีพิ่าะจำะได้รับบริการเชิิงรุก โดยทีมผ้้บริหารสำำานักงานประกันสำังคม 
และเจำ้าหน้าที� จำัดให้มีการเยี�ยมบ้านผ้้ทุพิ่พิ่ลภาพิ่ เพิ่้�อประสำานใจำ ด้วยความห่วงใย สำร้างความสำุขใจำแก่ผ้้ทุพิ่พิ่ลภาพิ่  
มี ทีมนักกายภาพิ่บำาบัดจำากศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่คนงานลงพ้ิ่�นที� เยี�ยมเยียนเพิ่้�อให้ความร้้ ให้คำาแนะนำา 
การกายภาพิ่บำาบัดและการชิ่วยเหล้อต้นเองเบ้�องต้้น และมอบสำิ�งของเคร้�องอุปโภคและบริโภค ต้ลอดจำนเคร้�องใช้ิ 
ต้่าง ๆ ที�จำำาเป็นเพิ่้�อสำร้างขวัญกำาลังใจำ และต้ิดต้ามชิีวิต้ความเป็นอย้่ของผ้้ทุพิ่พิ่ลภาพิ่อย่างต้่อเน้�อง  

 

ศ้นย์ฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพคันงาน 
สำร้างโอกัาสำ ชิ่วยชิาติ ชิ่วยสำังคัม



รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม52

ผลกัารดำาเนินงานข้องศ้นย์ฟั้�นฟั้ฯ

ในปี 2564 ศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่คนงานภาค 1 - ภาค 5 ให้บริการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่แก่ล้กจำ้างและผ้้ประกันต้น
ทุพิ่พิ่ลภาพิ่ ทั�งสำิ�น 1,285 คน และผ้้รับการฟ้้�นฟ้้ที�สำิ�นสำุดการฟ้้�นฟ้้ในระหว่างปี 2560 - 2564 ดังนี� 

โดยส่ำวนใหญ่ของผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้ฯ จำะประกอบอาชีิพิ่อิสำระ โดยมี 241 ราย ที�สำามารถึกลับเข้าทำางาน 
กับนายจำ้างรายเดิม ชิ่วยงานบ้านและทำางานกับนายจำ้างรายใหม่ ต้ามลำาดับ

ตารางแสำดงจำานวนกัารมีงานทำาข้องผ้้รับกัารฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพที�สำิ�นสำุดกัารฟั้�นฟั้ฯ ในปีี 2564

โคัรงกัาร/กัิจกัรรมสำ่งเสำริมศักัยภาพกัารมีงานทำา

1. โครงการจำัดทำากายอุปกรณ์์เสำริมและกายอุปกรณ์์เทียม เพิ่้�อแจำกจำ่ายให้กับผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่  
ให้บริการแก่ล้กจำ้างที�ประสำบอันต้รายหร้อการบาดเจำ็บที�รุนแรงส่ำงผลให้มีการสำ้ญเสำียอวัยวะหร้อสำ้ญเสำีย 

การทำางานของอวยัวะอย่างถึาวร ม้อหรอ้นิ�วมอ้ถึก้ต้ดัขาดบางส่ำวน อวยัวะส่ำวนแขนหรอ้ขาหรอ้ทั�งแขนและขาถึก้ต้ดัขาด  
กระด้กข้อต้่อแขน - ขาผิดร้ปพิ่ิการ การบาดเจำ็บของระบบประสำาททำาให้เป็นอัมพิ่าต้ของร่างกายแบบคร้�งซึ่ีก 
หรอ้คร้�งท่อนล่าง รวมไปถึง้การบาดเจ็ำบของอวยัวะร่วมกันหลายส่ำวน ซ้ึ่�งนอกจำากความจำำาเป็นในการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ 

กัิจกัรรม 2560 2561 2562 2563 2564

1. ผ้้เข้้ารับกัารฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพ 1,609 1,358 1,825 1,720 1,285

 - ผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่เดิม 1,045 906 1,250 1,330 1,033

 - ผ้้เข้ารับเข้าฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ใหม่ 564 452 575 390 248

2. ฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพด้านกัารแพทย์* 1,055 1,034 960 903 958

3. ฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพด้านอาชิีพ* 383 500 501 562 480

 - ฝีึกเต้รียมเข้าทำางาน (ราย)* 253 342 305 329 303

 - ฝีึกอาชิีพิ่ (ราย)* 130 158 196 233 177

4. ฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพด้านจิตใจและสำังคัม 814 1,011 1,144 1,118 727

5. จบกัารฟั้�นฟั้สำมรรถุภาพ 434 476 599 391 249

 - ประกอบอาชิีพิ่กับนายจำ้างเดิม 236 218 293 197 80

 - ประกอบอาชิีพิ่กับนายจำ้างใหม่ 48 70 86 46 28

 - ประกอบอาชิีพิ่อิสำระ 123 117 150 108 99

 - ทำางานบ้าน 23 71 65 38 40

 - เสำียชิีวิต้ 4 - 5 2 2

นายจ้างเดิม
(คัน)

นายจ้างให้ม่
(คัน)

ปีระกัอบอาชิีพอิสำระ
(คัน) 

ชิ่วยงานบ้าน 
(คัน)

รวม
(คัน)

80 28  102 31 241

33% 12% 42% 13% 100%
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ด้านการแพิ่ทย์แล้ว การจำดัทำากายอุปกรณ์์เสำริมและกายอปุกรณ์์เทยีม เคร้�องช่ิวย เคร้�องดาม ที�เหมาะสำมมคีวามจำำาเป็น
อย่างยิ�ง เพิ่ราะลก้จ้ำางที�ได้รบักายอุปกรณ์์ดังกล่าวไปแล้วสำามารถึกลับไปทำางานได้อย่างปกติ้ และช่ิวยเหลอ้ต้นเองได้ 
โดยไม่เป็นภาระของคนอ้�นและครอบครัว สำามารถึใชิ้ชิีวิต้อย้่ในสำังคมได้อย่างปกต้ิ

2. ประดิษฐ์นวัต้กรรมด้านการแพิ่ทย์
ประดิษฐ์และพิ่ัฒนา อุปกรณ์์ สำำาหรับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ด้านการแพิ่ทย์ ให้เหมาะสำมแก่กลุ่มล้กจำ้าง 

ที�ได้รับบาดเจำ็บเน้�องจำากการทำางานและผ้้ประกันต้นทุพิ่พิ่ลภาพิ่ โดยใชิ้เทคโนโลยีที�เหมาะสำมภายในประเทศเป็นหลัก  
เพิ่้�อลดการพิ่้�งพิ่าเทคโนโลยีจำากต้่างประเทศ

กล่องอุปกรณ์์
ลดการปวดเสำียว

อุปกรณ์์ฝีึกกำาลัง
กล้ามเน้�อม้อ
ชินิดให้แรงต้้าน

อุปกรณ์์ชิ่วยสำำาหรับผ้้ป่วยอัมพิ่าต้คร้�งซึ่ีก
หร้อผ้้ป่วยบาดเจำ็บทางแขนและม้อสำำาหรับ
ฝีึกความสำามารถึในการใชิ้



รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม54

3. ประดิษฐ์นวัต้กรรมด้านอาชิีพิ่
เป้าหมายเพิ่้�อลดปัญหาอุปสำรรคของผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ ให้สำามารถึกลับไปประกอบอาชีิพิ่ได้  

เม้�อสำิ�นสำุดการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ด้านอาชิีพิ่

 

4. กิจำกรรมฝีากฝีึกผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ในสำถึานประกอบการ  
เป็นการสำร้างโอกาสำให้ล้กจำ้างที�ได้รับบาดเจำ็บถึ้งขั�นพิิ่การ ได้กลับเข้าไปทำางานกับนายจำ้างเดิมและหางาน 

กับนายจ้ำางใหม่ เพิ่้�อให้ผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้ได้ทดลองงานในสำถึานประกอบการก่อนการสำิ�นสำุดการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่  
และสำร้างความเชิ้�อมั�นในการกลับเข้าส่้ำต้ลาดแรงงาน นายจำ้างก็ได้รับความมั�นใจำในศักยภาพิ่ของล้กจำ้างที�ผ่านการ
ทดลองงาน ชิ่วยลดปัญหาที�จำะทำาให้กลับมาเป็นผ้้พิ่้�งพิ่ิงของผ้้พิ่ิการอีกครั�ง

5. กิจำกรรมกลุ่มเพิ่้�อพิ่ัฒนาผ้้มีศักยภาพิ่เพิ่้�อประกอบธุุรกิจำขนาดย่อม 
เป็นการเพิ่ิ�มศักยภาพิ่ด้านการประกอบธุุรกิจำแก่ผ้้รับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ ที�สำนใจำต้้องการนำาความร้้ 

ไปพิ่ัฒนาต้นเองเพิ่้�อไปประกอบธุุรกิจำสำ่วนต้ัว ในการเรียนร้้แนวทางความต้้องการของต้ลาด และเทคนิคต้่างๆ  
ในการทำาธุุรกิจำขนาดเล็กให้ประสำบความสำำาเร็จำ รวมถึ้งการทำาธุุรกิจำออนไลน์

  

โต้๊ะเขียนผ้าบาต้ิก
ปรับขนาดได้สำำาหรับ
ผ้้ป่วยอ่อนแรง
และนั�งรถึวีลแชิร์

เคร้�องต้ัดไม้กรอบร้ป 45 องศา 
พิ่ร้อมชิุดด้ดฝีุ่นสำำาหรับผ้้พิ่ิการ

อุปกรณ์์ในการทำา
กล้วยต้ากจำากใจำสำำาหรับ
ผ้้ป่วยเป็นอัมพิ่าต้คร้�งซึ่ีก
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6. กิจำกรรมฝีึกอาชิีพิ่เสำริมพิ่ิเศษระยะสำั�น  
เป็นกิจำกรรมที�ศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่จำัดข้�นเพิ่้�อเป็นทางเล้อกให้กับผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ที�จำะนำาไป 

ประกอบอาชีิพิ่เสำรมิหรอ้ประกอบอาชีิพิ่อสิำระ ภายหลังสำิ�นสำดุการฟ้้�นฟ้ส้ำมรรถึภาพิ่ ซ้ึ่�งสำามารถึสำร้างรายได้ให้กบัต้นเอง 
และครอบครัวได้อีกทางหน้�ง ทั�งนี�จำะเน้นการฝีึกอาชิีพิ่ที�เป็นการเพิ่ิ�มทักษะให้เหมาะสำมกับสำภาพิ่ความบกพิ่ร่อง 
ทางร่างกายและความถึนัด ทำาให้เกิดความมั�นใจำเม้�อออกไปสำ้ต่้ลาดแรงงาน หรอ้ออกไปประกอบอาชีิพิ่อิสำระด้วยต้นเอง  
ซึ่้�งเป็นหลักสำ้ต้รระยะสำั�นระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน

  

 
โคัรงกัารสำ่งเสำริมศักัยภาพด้านกัารกัีฬา

1. สำ่งเสำริมให้อดีต้ผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่ ในสำังกัดศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่คนงานภาค 1 เข้าร่วมแข่งขัน
ในนามนักกีฬายิงธุน้คนพิ่ิการทีมชิาต้ิไทย เข้าสำ้้ศ้กมหกรรมกีฬาคนพิ่ิการ “พิ่าราลิมปิก โต้เกียว 2020” ระหว่างวันที� 
24 สำิงหาคม - 5 กันยายน 2564 ที�ประเทศญี�ปุ่น

2. ส่ำงเสำริมให้ผ้้เข้ารับการฟ้้�นฟ้้ฯ ในสัำงกัดศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สำมรรถึภาพิ่คนงานเป็นต้ัวแทนนักกีฬาโบว์ลิ�งคนพิ่ิการ 
ทีมชิาต้ิไทย เข้าแข่งขันกีฬาโบว์ลิ�งคนพิ่ิการชิิงแชิมป์โลก รายการ IBF Para Bowling World Championship 2021  
ระหว่างวันที� 9 - 18 พิ่ฤศจำิกายน 2564 ณ์ เม้องด้ไบ และสำามารถึคว้าชิัยชินะได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน  
และ 1 เหรียญทองแดง
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พัฒนากัารข้องกัารลงทุน

ในป ี2534 สำำานกังานประกนัสำงัคมเริ�มจำดัเกบ็เงนิสำมทบเพ้ิ่�อใหค้วามคุม้ครองกรณ์ปีระสำบอนัต้รายหรอ้เจำบ็ปว่ย 
ทุพิ่พิ่ลภาพิ่ ต้าย และคลอดบุต้ร เน้�องจำากเป็นชิ่วงเริ�มต้้นการลงทุนจำ้งเน้นการซึ่้�อตั้�วเงินคลังและพิ่ันธุบัต้รรัฐบาล 
หร้อการฝีากเงินกับธุนาคารเป็นหลัก ต้่อมาในปี 2541 สำำานักงานประกันสำังคมได้เริ�มจำัดเก็บเงินสำมทบเพิ่้�อให ้
ความคุ้มครองกรณี์สำงเคราะห์บุต้รและชิราภาพิ่ ทำาให้มีปริมาณ์เม็ดเงินสำะสำมในกองทุนเพิิ่�มข้�น จำ้งจำ้างบริษัทจำัดการ
กองทุนย่อยซ้ึ่�งมีความเชิี�ยวชิาญในการลงทุนให้บริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสัำงคมส่ำวนหน้�ง และขยายประเภท
การลงทุนให้มีความซัึ่บซึ่้อนข้�น โดยเริ�มลงทุนในหุ้นก้้เอกชินในปี 2543 รวมถ้ึงลงทุนในหุ้นสำามัญบริษัทจำดทะเบียน 
และกองทุนรวมอสัำงหาริมทรัพิ่ย์ในปี 2546 หลังจำากนั�นในปี 2547 สำำานักงานประกันสำังคมได้เริ�มจำัดเก็บเงินสำมทบ 
เพิ่้�อให้ความคุม้ครองกรณี์วา่งงาน และเริ�มขยายการลงทุนไปยังต่้างประเทศเป็นครั�งแรกในปี 2549 เพิ่้�อเป็นการกระจำาย
การลงทุนจำากเม็ดเงินสำะสำมที�เพิิ่�มมากข้�น ซ้ึ่�งสำำานักงานประกันสัำงคมได้มีการพัิ่ฒนาขยายประเภทสิำนทรัพิ่ย์ที�ลงทุน 
อย่างต้่อเน้�อง และในเด้อนกันยายน 2560 สำำานักงานประกันสำังคมได้เริ�มกระจำายการลงทุนไปลงทุนต้่างประเทศ 
ในร้ปแบบกองทุนรวม ETF  ปัจำจุำบันสำำานักงานประกันสำังคมมีแนวโน้มที�จำะเพิ่ิ�มสำัดสำ่วนการลงทุนในต้่างประเทศ 
โดยลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ต่้างประเทศโดยต้รง เพิ่้�อให้การลงทุนของกองทุนประกันสำังคมมีการกระจำายความเสำี�ยงมากข้�น  
และสำอดรับกับการเจำริญเต้ิบโต้อย่างรวดเร็วของกองทุนประกันสำังคมในอนาคต้

สำำานักงานประกันสัำงคมมีภารกิจำด้านการบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทนอีกกองทุนหน้�ง โดยใน 
ปี 2547 เริ�มมีระเบียบคณ์ะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัำดหาผลประโยชิน์ของกองทุนเงินทดแทน 
ที�ออกต้ามพิ่ระราชิบัญญัต้ิเงินทดแทน พิ่.ศ. 2537 มาต้รา 29 ซึ่้�งกำาหนดว่า การรับเงิน การจำ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจัำดหาผลประโยชิน์ของกองทุนให้เป็นไปต้ามระเบียบที�คณ์ะกรรมการกำาหนด โดยความเห็นชิอบของ 
กระทรวงแรงงาน ในการลงทุนนั�นสำำานักงานประกันสัำงคมดำาเนินการต้ามระเบียบคณ์ะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
และต้ามแผนการลงทุนประจำำาปี โดยพิ่ิจำารณ์าจำากผลต้อบแทนที�คาดว่าจำะได้รับความเสำี�ยงของการลงทุน และคำาน้งถึ้ง
ความมั�นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสำำาคัญ 

สำำานักงานประกันสำังคมบริหารการลงทุนทั�งสำองกองทุน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงโครงสำร้างการบริหารการลงทนุ 
พิ่ัฒนาระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศเพิ่้�อการลงทุน สำรรหาและพัิ่ฒนาบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับงานลงทุน ปรับปรุงระเบียบ 
และข้อกฎหมายเพิ่้�อเพิิ่�มประสิำทธิุภาพิ่ในการบริหารการลงทุน และพัิ่ฒนาสำารสำนเทศเพิ่้�อสำ้�อสำารข้อม้ลเกี�ยวกับการบริหาร
การลงทุนของกองทุนประกันสำังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผ้้เกี�ยวข้อง
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2565 - 2567) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศและสนิทรัพย์
เสี่ยง เพื่อกระจายความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยาว
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กัองทุนปีระกัันสำังคัม

เงินลงทุนของกองทุนประกันสัำงคม ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีม้ลค่าทั�งสำิ�น 2,282,490 ล้านบาท 
โดยลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงส้ำงเพ้ิ่�อความยั�งย้นของกองทุนในระยะยาว รวมทั�งพิ่ิจำารณ์าลงทุน 
ในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยงเพิ่้�อเพิ่ิ�มผลต้อบแทนจำากการลงทุน ดังนี� :-

ปจัำจุำบนักองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงสำง้ จำำานวน 1,728,169 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 75.71 
และลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยง จำำานวน 554,321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 ซ้ึ่�งเป็นไปต้ามระเบียบ 
คณ์ะกรรมการประกันสำังคมว่าด้วยการจัำดหาผลประโยชิน์ของกองทุนประกันสำังคม พิ่.ศ. 2559 ที�กำาหนดให้ลงทุน 
ในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงสำ้งไม่ต้ำ�ากว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยงไม่เกินร้อยละ 40

โดยมีการกระจำายการลงทุนในประเทศ จำำานวน 1,889,136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 และต้่างประเทศ 
จำำานวน 393,354 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.23 ซึ่้�งเป็นไปต้ามประกาศคณ์ะกรรมการประกันสำังคม เร้�อง หลักเกณ์ฑ์์ 
วิธุีการ เง้�อนไข หร้อสำัดสำ่วนการลงทุนในประเทศและต้่างประเทศ (ฉีบับที� 5) ที�กำาหนดให้ลงทุนในต้่างประเทศได้สำ้งสำุด
ไม่เกินร้อยละ 32 ของกองทุน ต้ามภาพิ่ :-

หน่วยลงทุนอสำังหา,
โครงสำร้างพิ่้�นฐาน, ทองคำา,
83,649 ,  3.67%

พิ่ันธุบัต้รรัฐบาล ธุปท,
รัฐวิสำาหกิจำที� ก.คลังคำ�าประกัน,
1,419,263 ,  62.18%

หน่วยลงทุนต้ราสำารทุน ต้ปท.,
155,903 ,  6.83%

ต้ราสำารทุนไทย,
305,041 ,  13.36%

พิ่ันธุบัต้รรัฐวิสำาหกิจำที� 
ก.คลังไม่คำ�าประกัน,
9,728 ,  0.43%

หุ้นก้้เอกชินหร้อ
Securitized debt ที�ได้รับ 
อันดับความน่าเชิ้�อถึ้อ,
67,272 ,  2.94%

หน่วยลงทุนต้ราสำารหนี�
ต้ปท.ที�ได้อันดับความน่าเชิ้�อถึ้อ,
179,815 ,  7.88%

เงินฝีาก,
61,819 ,  2.71%

รายงานสำถุานะกัารบริห้ารเงินลงทุนกัองทุนปีระกัันสำังคัม
ไตรมาสำที� 4 ณี 31 ธัันวาคัม 2564

หลักทรัพิ่ย์
ที�มีความมั�นคงสำ้ง
1,728,169 ลบ.
75.71%

หลักทรัพิ่ย์
ที�มีความเสำี�ยง
554,321 ลบ.
24.29%

ในประเทศ
1,889,136 ลบ.
82.77%

ต้่างประเทศ
393,354 ลบ.
17.23%

2,282,490 ล้�านบาท

รวมหลักทรัพิ่ย์มั�นคงสำ้ง 75.71%

รวมหลักทรัพิ่ย์เสำี�ยง 24.29%
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เงินลงทุนของกองทุนประกันสำังคมปี 2564 สำามารถึจำำาแนกต้ามสำิทธุิประโยชิน์ได้ ดังนี�
1. กองทุนกรณ์ีเจำ็บป่วย ต้าย ทุพิ่พิ่ลภาพิ่ และคลอดบุต้ร จำำานวน 59,487 ล้านบาท (ร้อยละ 2.61)
2. กองทุนกรณ์ีสำงเคราะห์บุต้รและชิราภาพิ่ จำำานวน 2,053,384 ล้านบาท (ร้อยละ 89.96)
3. กองทุนกรณ์ีว่างงาน จำำานวน 150,204 ล้านบาท (ร้อยละ 6.58)
4. กองทุนมาต้รา 40 จำำานวน 19,416 ล้านบาท (ร้อยละ 0.85)
ทั�งนี� เงินสำ่วนใหญ่ในกองทุนเป็นเงินออมของผ้้ประกันต้นทั�วประเทศที�สำำานักงานประกันสำังคมสำะสำมไว ้

เต้รียมจ่ำายสิำทธุิประโยชิน์กรณี์บำานาญชิราภาพิ่ โดยสำำานักงานประกันสำังคมเริ�มจำ่ายบำานาญชิราภาพิ่ต้ั�งแต่้ปี 2557 
เป็นต้้นมา

สำดัส่ำวนข้องห้ลกััทรัพย์แบ่งตามสิำทธัปิีระโยชิน์

2 กรณ์ี
2,053,384 ลบ.
89.96%

กรณ์ีว่างงาน
59,486 ลบ.
2.61%

4 กรณ์ี
150,204 ลบ.
6.58%

ม.40 สำิทธุิประโยชิน์
12,431 ลบ.
0.54%

ม.40 บำาเหน็จำชิราภาพิ่
6,985 ลบ.
0.31%

2 กรณีี 4 กรณีีกรณีีวั่างงาน มั.40 สิทธิประโยชน์ มั.40 บำาเหน็จัชราภาพ
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เงินสำมทบสำะสำม และผลปีระโยชิน์สำะสำมจากักัารลงทุน
ย�อนหล้ัง 10 ปี (ปี 2555-2564)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(ธ.ค)

เงินสมัทบจัากนายจั�าง ล้้กจั�าง แล้ะรัฐบาล้ ดอกผู้ล้สะสมัส้ทธิจัากการล้งท้น 
(ทั�งที�รับร้�แล้ะยังไมั่รับร้�)

ผลตอบแทนจากักัารลงทุนที�รับร้้แล้วรายปีี
ย�อนหล้ัง 10 ปี (ปี 2555-2564)
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41,266
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52,736

41,120

17,333

58,453

40,247

15,353
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43,978

41,655

85,633

40,945

18,243

59,188

35,655

27,272

62,927

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(มั.ค.-ธ.ค)

ดอกเบี�ยรับ
แล้ะกำาไรจัากการขายต่ราสารหนี�

เงินปันผู้ล้รับแล้ะกำาไรขาดท้น
จัากการขายต่ราสารท้น

ล้�า
นบ

าท
ต้ั�งแต้่ปี 2534 จำนถึ้งปัจำจุำบัน (ข้อม้ล ณ์ 31 ธุันวาคม 2564) เงินลงทุนรวมของกองทุนประกันสำังคม 

ม้ลค่ารวม 2,282,490 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจำาก 2 สำ่วนหลัก ค้อ เงินสำมทบสำะสำมจำากนายจ้ำาง ล้กจ้ำาง 
และรัฐบาล รวมจำำานวน 1,447,504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 และเงินผลประโยชิน์สำะสำมที�ได้รับจำาก 
การลงทุน จำำานวน 834,986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.58 โดยมีสำัดสำ่วนของเงินสำมทบและเงินผลประโยชิน์ 
สำะสำมจำากการลงทุนในแต้่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี� :-

ในส่ำวนของผลประโยชิน์สำะสำมจำากการลงทุน ประกอบด้วยผลประโยชิน์จำากการลงทุนที� รับ ร้้แล้ว  
และผลประโยชิน์จำากการลงทุนที�ยังไม่รับร้้ ซึ่้�งในสำ่วนของผลประโยชิน์จำากการลงทุนที�รับร้้แล้ว ประกอบด้วย 
ดอกเบี�ยรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารหนี� และเงินปันผลรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารทุน โดยแสำดงข้อม้ล 
ประโยชิน์จำากการลงุทนที�รับร้้แล้วของแต้่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี� :-

ซึ่้�งในปี 2564 (ณ์ วันที�  31 ธุันวาคม 2564) กองทุนประกันสัำงคมมีผลประโยชิน์จำากการลงทุน 
ที�รับร้้แล้วทั�งสิำ�น จำำานวน 62,927 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี�ยรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารหนี� 
จำำานวน 35,655 ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารทุน จำำานวน 27,272 ล้านบาท
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โดยสถานะเงินลงทุน กองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

สำถุานะเงินลงทุนข้องห้ลักัทรัพย์
แบ่งตามปีระเภทตามระเบียบคัณีะกัรรมกัารปีระกัันสำังคัม

ว่าด้วยกัารจัดห้าผลปีระโยชิน์ข้องกัองทุนปีระกัันสำังคัม พ.ศ. 2559
ณี วันที� 31 ธัันวาคัม 2564

6(กั)(3) 1,302,593 ลบ.
57.07%

6(ข้)(8)
305,041 ลบ.

13.36%

Other 339,877 ลบ.
14.88%

6(ก)(16) 180,554 ลบ.
7.91%

6(ข)(10) 155,903 ลบ.
6.83%

6(ก)(4) 116,671 ล้บ. 5.11%

6(ก)(9) 57,655 ล้บ. 2.53%

6(ข)(13) 41,182 ล้บ. 1.80%

6(ก)(2) 41,148 ล้บ. 1.80%

6(ข)(12) 21,062 ล้บ. 0.92%
6(ก)(1) 20,671 ล้บ. 0.91%

6(ข)(11) 17,162 ลบ. 0.75%

6(ข)(14) 4,244 ลบ. 0.19%

6(ข)(2) 9,711 ลบ. 0.43%

6(ก)(11) 1,017 ลบ. 0.04%

6(ก)(12) 8,599 ลบ. 0.38%

6(ข)(19) 12 ลบ. 0.00%
6(ข)(18) 4 ลบ. 0.00%
6(ก)(15) -739 ลบ. -0.03%

6(ก)(3) 6(ข)(8) 6(ก)(16) 6(ข)(10) 6(ก)(4) 6(ก)(9) 6(ข)(13) 6(ก)(2) 6(ข)(12)
6(ก)(1) 6(ข)(11) 6(ข)(2) 6(ก)(12) 6(ข)(14) 6(ก)(11) 6(ข)(19) 6(ข)(18) 6(ก)(15)

มั้ล้ค่าเงินล้งท้น 2,282,490 ล้�านบาท

อัต่ราผู้ล้ต่อบแทนย�อนหล้ัง 12 เด่อน เท่ากับ ร้อยละ 4.91
(ต่ามัมัาต่รฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที� 105)

6(ก)(3) ต้ราสำารแห่งหนี�ที�ออกโดยกระทรวงการคลังหร้อธุนาคารแห่งประเทศไทย 

 6(ข)(8) หุ้นใบสำำาคัญแสำดงสำิทธุิที�จำะซึ่้�อหุ้น หร้อใบสำำาคัญแสำดงสำิทธุิที�จำะซึ่้�อหุ้นเพิ่ิ�มทุนที�โอนสำิทธุิได้ ซึ่้�งออกโดยรัฐวิสำาหกิจำไทย บริษัทจำดทะเบียนฯ 

 6(ก)(16) หน่วยลงทุน กองทุนรวมต้ลาดเงิน หร้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ต้ามข้อ 6(ก)(1)-(14) 

 6(ข)(10) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ต้ามข้อ 6(ข)(1)-(8) 

6(ก)(4) ต้ราสำารแห่งหนี�ที�รัฐวิสำาหกิจำไทยเป็นผ้้ออก โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผ้้รับรองฯ หร้อผ้้ออกได้รับการจำัดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้ออย้่ในระดับน่าลงทุน

 6(ก)(9) ต้ราสำารแห่งหนี�ที�ธุนาคารต้ามกฎหมายว่าด้วยธุุรกิจำสำถึาบันการเงินฯ และต้ราสำาร หร้อผ้้ออกได้รับการจำัดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้ออย้่ในระดับน่าลงทุน

 6(ข)(13) อสำังหาริมทรัพิ่ย์หร้อหน่วยลงทุนของกองทุนที�มีวัต้ถึุประสำงค์หลักเพิ่้�อลงทุนในอสำังหาริมทรัพิ่ย์หร้อหน่วยทรัสำต้์ หร้อใบทรัสำต้์ของกองทรัสำต้์เพิ่้�อการลงทุนในอสำังหาริมทรัพิ่ย์ 

 6(ก)(2)  เงินฝีากหร้อบัต้รเงินฝีากของธุนาคารพิ่าณ์ิชิย์ต้ามกฎหมายว่าด้วยธุุรกิจำสำถึาบันการเงิน หร้อธุนาคารที�จำัดต้ั�งข้�นต้ามกฎหมายต้่างประเทศฯ ที�ได้รับการจำัดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้อ อย้่ในระดับน่าลงทุน

 6(ข)(12) หน่วยลงทุนของกองทุน หร้อหน่วยทรัสำต้์หร้อใบทรัสำต้์ของกองทรัสำต้์ที�มีวัต้ถึุประสำงค์หลักเพิ่้�อลงทุนในโครงสำร้างพิ่้�นฐาน 

 6(ก)(1) เงินฝีากหร้อบัต้รเงินฝีากของธุนาคารที�มีกฎหมายเฉีพิ่าะจำัดต้ั�งข้�น

 6(ข)(11) หน่วยทรัสำต้์ของกองทรัสำต้์เพิ่้�อการลงทุนในอสำังหาริมทรัพิ่ย์ (Real Estate Investment Trusts (REITs)

 6(ข)(2) ต้ราสำารแห่งหนี�ต้ามข้อ 6(ก)(4) ที�กระทรวงการคลังมิได้เป็นผ้้รับรองฯ โดยต้ราสำารและผ้้ออกไม่ได้รับการจำัดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้ออย้่ในระดับน่าลงทุน

6(ก)(12) ต้ราสำารที�มีลักษณ์ะของสำัญญาซึ่้�อขายล่วงหน้าแฝีงและหุ้นก้้อนุพิ่ันธุ์ที�กระทรวงการคลังหร้อธุนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผ้้ออก

6(ข)(14) สำินค้าโภคภัณ์ฑ์์หร้อหน่วยลงทุนของกองทุนที�มีวัต้ถึุประสำงค์หลัก เพิ่้�อลงทุนในสำินค้าโภคภัณ์ฑ์์

6(ก)(11) ต้ราสำารแห่งหนี�ที�เกิดจำากการแปลงสำินทรัพิ่ย์เป็นหลักทรัพิ่ย์ ที�ต้ราสำาร หร้อผ้้ออกได้รับการจำัดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้ออย้่ในระดับน่าลงทุน

6(ข)(19) หลักทรัพิ่ย์ภายใต้้ข้อ 6(ก)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14)(15) และข้อ 6(ข)(2)(3)(4)(5)(6)(7) ที�ภายหลังจำากลงทุนแล้วฯ ได้รับการปรับลดอันดับความน่าเชิ้�อถึ้ออย้่ในระดับต้ำ�ากว่าระดับน่าลงทุน

6(ข)(18) ธุุรกรรมให้ย้มและย้มหลักทรัพิ่ย์ 

6(ก)(15) ต้ราสำารอนุพิ่ันธุ์ที�มีวัต้ถึุประสำงค์เกี�ยวกับการลงทุนในหลักทรัพิ่ย์เฉีพิ่าะต้ามข้อ 6(ก)(1)-(14) ที�คณ์ะกรรมการประกาศกำาหนด
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เงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีม้ลค่าทั�งสำิ�น 71,811 ล้านบาท โดยลงทุน 
ในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงส้ำงเพิ่้�อความยั�งย้นของกองทุนในระยะยาว รวมทั�งพิิ่จำารณ์าลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที� 
มีความเสำี�ยงเพิ่้�อเพิ่ิ�มผลต้อบแทนจำากการลงทุน ดังนี� :-

ปัจำจุำบันกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงสำ้ง จำำานวน 56,793 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 79.09 และลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยง จำำานวน 15,018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 ซึ่้�งเป็นไป 
ต้ามระเบียบคณ์ะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัำดหาผลประโยชิน์ของกองทุนเงินทดแทน พิ่.ศ. 2562 
ที�กำาหนดให้ลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงสำ้งไม่ต้ำ�ากว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยง 
ไม่เกินร้อยละ 40

โดยมีการกระจำายการลงทุนในประเทศ จำำานวน 55,434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.19 และต่้างประเทศ  
จำำานวน 16,377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.81 ซึ่้�งเป็นไปต้ามประกาศคณ์ะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เร้�อง 
หลักเกณ์ฑ์์ วิธุีการ เง้�อนไข การนำาเงินกองทุนไปจำัดหาผลประโยชิน์ (ฉีบับที� 3) ที�กำาหนดให้ลงทุนในต้่างประเทศรวมกัน 
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ต้ามภาพิ่ :-

รายงานสำถุานะกัารบริห้ารเงินลงทุนกัองทุนเงินทดแทน
ไต่รมัาสที� 4 ณี 31 ธันวัาคมั 2564

หน่วยลงทุนอสำังหา,
โครงสำร้างพิ่้�นฐาน, ทองคำา,
7,223 ,  10.06%

พิ่ันธุบัต้รรัฐบาล ธุปท,
รัฐวิสำาหกิจำที� ก.คลังคำ�าประกัน,
36,831 ,  51.29%

หน่วยลงทุนต้ราสำารทุน ต้ปท.,
1,367 ,  1.90%

ต้ราสำารทุนไทย,
5,944 ,  8.28%

พิ่ันธุบัต้รรัฐวิสำาหกิจำที� 
ก.คลังไม่คำ�าประกัน,
484 ,  0.67%

ต้ราสำารหนี� 
(อย้่ในอันดับความน่าเชิ้�อถึ้อ)
6,153 ,  8.57%

หน่วยลงทุนต้ราสำารหนี�
ต้ปท.ที�ได้อันดับความน่าเชิ้�อถึ้อ,
10,764 ,  14.99%

เงินฝีาก,
3,045 ,  4.24%

71,811 ล้�านบาท

รวมหลักทรัพิ่ย์มั�นคงสำ้ง 79.09%

รวมหลักทรัพิ่ย์เสำี�ยง 20.91%

หลักทรัพิ่ย์ที�มีความมั�นคงสำ้ง
56,793 ลบ.
79.09%

หลักทรัพิ่ย์ที�มีความเสำี�ยง
15,018 ลบ. 
20.91%

ในประเทศ
55,434 ลบ.
77.19%

ต้่างประเทศ
16,377 ลบ.
22.81%
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เงินสำมทบสำะสำม และผลปีระโยชิน์สำะสำมจากักัารลงทุน
ย�อนหล้ัง 10 ปี (ปี 2555-2564)

10,000

30,000

50,000

70,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

26,922

8,481

35,403

28,919

9,980

39,889

30,971

11,977

42,948

32,886

13,144

46,030

35,357

15,959

51,316

37,267

18,508

55,775

39,575

19,828

59,403

41,376

23,173

64,549

43,364

23,705

67,069

45,474

26,337

71,811

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(ธ.ค.)

เงินสมัทบจัากนายจั�าง ดอกผู้ล้สะสมัส้ทธิจัากการล้งท้น
(ทั�งที�รับร้�แล้�วัแล้ะยังไมั่รับร้�)

ล้�า
นบ

าท

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ล้�า
นบ

าท

1,342 1,414 1,442 1,441 1,450 1,434 1,411 1,450 1,337 1,213

1,419 216 240
480 452 525

690
623

592
1,342

1,658 1,681

1,930 1,886 1,936
2,140

1,960

1,805

ผลตอบแทนจากักัารลงทุนที�รับร้้แล้วรายปีี
ย�อนหล้ัง 10 ปี (ปี 2555-2564)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(มั.ค.-ธ.ค)

ดอกเบี�ยรับแล้ะกำาไร
จัากการขายต่ราสารหนี�

เงินปันผู้ล้รับแล้ะกำาไรขาดท้น
จัากการขายต่ราสารท้น

5

ต้ั�งแต่้ปี 2547 จำนถึ้งปัจำจุำบัน (ข้อม้ล ณ์ 31 ธุันวาคม 2564) เงินลงทุนรวมของกองทุนเงินทดแทน 
ม้ลค่ารวม 71,811 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจำาก 2 ส่ำวนหลัก ค้อ เงินสำมทบสำะสำมจำากนายจ้ำาง รวมจำำานวน  
45,474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.32 และเงินผลประโยชิน์สำะสำมที�ได้รับจำากการลงทุนจำำานวน 26,337 ล้านบาท  
คดิเป็นร้อยละ 36.68 โดยมีสัำดส่ำวนของเงินสำมทบและเงินผลประโยชิน์สำะสำมจำากการลงทุนในแต่้ละปี ย้อนหลัง เป็นเวลา 
10 ปี ดังนี� : -

ซึ่้�งในปี 2564 (ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2564) กองทุนเงินทดแทนมีผลประโยชิน์จำากการลงทุนที�รับร้้แล้ว 
ทั�งสำิ�น จำำานวน 1,805 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี�ยรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารหนี� จำำานวน 1,213  
ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารทุน จำำานวน 592 ล้านบาท

ในสำ่วนของผลประโยชิน์สำะสำมจำากการลงทุนประกอบด้วยผลประโยชิน์จำากการลงทุนที�รับร้้แล้วและผลประโยชิน์
จำากการลงทุนที�ยังไม่รับร้้ ซ้ึ่�งในสำ่วนของผลประโยชิน์จำากการลงทุนที�รับร้้แล้ว ประกอบด้วยดอกเบี�ยรับและกำาไร 
จำากการขายต้ราสำารหนี�และเงินปันผลรับและกำาไรจำากการขายต้ราสำารทุน โดยแสำดงข้อม้ลผลประโยชิน์จำากการลงทุน 
ที�รับร้้แล้วของแต้่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี� :-
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กัารปีระสำานคัวามร่วมม้อ

รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม64
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กัารปีระสำานคัวามร่วมม้อ

คัวามร่วมม้อภายในปีระเทศ

โคัรงกัารสำถุานพยาบาลในดวงใจ

“โครงการสำถึานพิ่ยาบาลในดวงใจำ” นับเป็นกลยุทธุ์หน้�งที�สำำานักงานประกันสำังคมนำามาใช้ิในการกระตุ้้นให้ 
โรงพิ่ยาบาลในระบบประกันสำังคมให้บริการทางการแพิ่ทย์อย่างมีมาต้รฐาน มีวัต้ถึุประสำงค์เพิ่้�อเป็นการประกาศ
เกยีรต้คิณุ์แกส่ำถึานพิ่ยาบาลที�ผา่นการคดัเลอ้กใหเ้กดิขวญักำาลงัใจำในการบรกิารที�ดแีละสำรา้งแรงจำง้ใจำใหส้ำถึานพิ่ยาบาล
ในโครงการประกันสำังคมได้ต้ระหนักถึ้งการยกระดับคุณ์ภาพิ่การบริการทางการแพิ่ทย์เป็นสำำาคัญ โดยสำถึานพิ่ยาบาล 
ที�ผา่นการคัดเลอ้ก ต้อ้งเป็นสำถึานพิ่ยาบาลของรัฐและเอกชินที�อย่้ในโครงการประกนัสำงัคมและต้้องไดรั้บคะแนนประเมนิ
คุณ์ภาพิ่จำากคณ์ะที�ปร้กษาทางการแพิ่ทย์ต้ั�งแต่้ 90% ข้�นไป สำิ�งสำำาคัญสำถึานพิ่ยาบาลดังกล่าวต้้องได้รับการรับรอง
ระบบคณุ์ภาพิ่ต้ามมาต้รฐาน HA (Hospital Accreditation) รวมทั�งมกีารจำดัระบบบรกิารที�เอ้�อประโยชินใ์หผ้้ป้ระกนัต้น 
ได้รับบริการที�สำะดวกสำบายต้ลอดระยะเวลาในการรักษาแต้่ละครั�ง ไม่มีข้อร้องเรียนและมีจำำานวนโควต้าผ้้ประกันต้น 
ในสำัดสำ่วนที�สำ้งหร้อไม่มีจำำานวนโควต้าผ้้ประกันต้นลดลงในแต้่ละปี 

สำิ�งที�สำถึานพิ่ยาบาลจำะได้รับนอกเหน้อไปจำากเงินรางวัลและเกียรติ้บัต้รพิ่ร้อมโล่รางวัลแล้ว ค้อความภาคภ้มิใจำ 
ของบุคลากรและกำาลังใจำอย่างล้นเหล้อในการทำางานต้่อไป ซึ่้�งจำะเป็นกลไกในการควบคุมคุณ์ภาพิ่ของสำถึานพิ่ยาบาล
ต้่อไป 

เคัร้อข้่าย “บวร”

เพิ่้�อร่วมบ้รณ์าการ สำนับสำนุน สำ่งเสำริมให้เกิดการขับเคล้�อนการเข้าถึ้งความคุ้มครองทางสำังคมของแรงงาน 
ภาคอิสำระ ภายใต้้แนวทางการพิ่ัฒนาการดำาเนินการแบบมีสำ่วนร่วมของหน่วยงานที�เป็นภาคีเคร้อข่ายแบบ “บวร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) ระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศ้กษาธุกิาร สำำานักงานประกนัสำงัคม 
กรมการปกครอง สำำานกังานคณ์ะกรรมการการศก้ษาขั�นพิ่้�นฐาน และสำำานักงานพิ่ระพิุ่ทธุศาสำนาแห่งชิาต้ิ ได้จำัดทำาบันท้ก 
ข้อต้กลงความร่วมม้อ “สำร้างความมั�นคง ลดความเหล้�อมลำ�า ยกระดับคุณ์ภาพิ่ชิีวิต้แรงงานนอกระบบ” เพิ่้�อสำนับสำนุน 
สำ่งเสำริมให้เกิดการขับเคล้�อนการเข้าถึ้งความคุ้มครองทางสำังคมของแรงงานภาคอิสำระ ภายใต้้แนวทางการพิ่ัฒนา 
การดำาเนินการแบบมีสำ่วนร่วมของหน่วยงานที�เป็นภาคีเคร้อข่ายแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) ผ้้นำาชิุมชิน 
ผ้้นำาท้องถิึ�น คณ์ะสำงฆ์์ บริษัท ห้างร้าน หร้อประชิาชินทั�วไป สำามารถึสำมัครเป็นเคร้อข่ายบวรของสำำานักงานประกัน
สำงัคม ทำาหนา้ที�ใหค้วามร้แ้ละเชิญิชิวนประชิาชินเข้ามาเปน็ผ้ป้ระกนัต้นต้ามมาต้รา 40 เพิ่้�อบรรลวุสิำยัทศันข์องสำำานกังาน 
ประกันสัำงคม “ร่วมสำร้างสำรรค์สัำงคมแรงงาน ที�มีหลักประกันถ้ึวนหน้าอย่างยั�งย้น” ซ้ึ่�งจำะเป็นส่ำวนสำำาคัญในการ 
ทำาให้บรรลุวิสำัยทัศน์ของประเทศ “มั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย้น” 
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คัวามร่วมม้อระห้ว่างปีระเทศ

เอกัอัคัรราชิท้ตฯ เบลเยียม เข้้าเยี�ยมคัารวะเลข้าธัิกัารสำำานักังานปีระกัันสำังคัม

เลขาธิุการสำำานักงานประกันสำังคม พิ่ร้อมด้วยเจำ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องให้การต้้อนรับนางซึ่ีบีย์ เดอ การ์ต้เีย ดฟี้ว์ 
(Ms. Sibille de Cartier d’ Yves) เอกอคัรราชิท้ต้วสิำามญัผ้ม้อีำานาจำเต้ม็แห่งราชิอาณ์าจำกัรเบลเยียมประจำำาประเทศไทย 
และนายอ้านท์ เคนนิสำ (Mr. Arnt Kennis) เม้�อวันที� 24 มีนาคม 2564 ณ์ ห้องรับรอง ชิั�น 2 อาคารอำานวยการ 
สำำานักงานประกันสัำงคม เน้�องในโอกาสำเข้ารับต้ำาแหน่งใหม่ของเอกอัครราชิทต้้วิสำามัญผ้้มอีำานาจำเต็้มแห่งราชิอาณ์าจัำกร
เบลเยียมประจำำาประเทศไทยและหาร้อแนวทางการดำาเนินงานในการจัำดทำาความต้กลงด้านการประกันสัำงคมระหว่าง 
ทั�งสำองประเทศ

กัารปีระชิุมทางไกัลร่วมกัับคัณีะผ้้แทนฝ่่ายญี�ปีุ่นเพ้�อห้าร้อเร้�องกัารจัดทำาคัวามตกัลงด้านกัารปีระกัันสำังคัม 
ไทย-ญี�ปีุ่น

   

ที�ปร้กษาด้านประสิำทธุิภาพิ่ได้รับมอบหมายจำากเลขาธิุการให้เป็นหัวหน้าคณ์ะผ้้แทนฝี่ายไทยเข้าร่วมการประชิุม 
ทางไกลกับคณ์ะผ้้แทนฝี่ายญี�ปุ่นเพิ่้�อหาร้อกันเร้�องการจำัดทำาความต้กลงด้านการประกันสำังคมไทย-ญี�ปุ่น 
ในระหวา่งวนัที� 18-20 พิ่ฤษภาคม 2564 ณ์ หอ้งประชิมุจำรีศกัดิ� สำคุนธุชิาต้ ิชิั�น 2 อาคารอำานวยการ สำำานกังานประกนัสำงัคม 
โดยผ้้เข้าร่วมการประชุิมฝ่ีายไทยประกอบด้วย ผ้้แทนจำากส่ำวนงานภายในสำำานักงานประกันสำังคมที�เกี�ยวข้อง 
ผ้แ้ทนจำากสำำานกัประสำานความร่วมมอ้กรมเอเชิยีต้ะวนัออก) และกระทรวงการคลัง (สำำานักงานเศรษฐกิจำการคลัง) ทั�งนี� 
ฝี่ายญี�ปุ่นเป็นเจำ้าภาพิ่จำัดการประชิุมและร่างความต้กลงฯ เพิ่้�อเสำนอให้ฝี่ายไทยได้พิ่ิจำารณ์า โดยในการประชิุมครั�งนี� 
มีวัต้ถึุประสำงค์เพิ่้�ออธุิบายขั�นต้อนการจำัดทำาความต้กลงระหว่างประเทศ ฝี่ายญี�ปุ่นได้อธิุบายรายละเอียดของร่าง 
ความต้กลงดังกล่าว และทั�งสำองฝ่ีายจำะได้หารอ้เพิ่้�อพิ่จิำารณ์าความเป็นไปได้ในการจัำดทำาความต้กลงด้านประกันสำงัคม
ต้่อไป
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กัารลงนามในปีฏิิญญาสำมาคัมเงินทดแทนข้องล้กัจ้างแห้่งเอเชิีย ปีี 2021

เลขาธิุการสำำานักงานประกันสำังคมลงนามในปฎิญญาสำมาคมเงินทดแทนของล้กจ้ำางแห่งเอเชีิย ปี 2021 
เพิ่้�อการพิ่ัฒนาการประกันด้านเงินทดแทนในเอเชิีย โดยปฎิญญาดังกล่าวมีวัต้ถึุประสำงค์ให้องค์กรสำมาชิิก
สำมาคมเงินทดแทนของล้กจ้ำางแห่งเอเชีิย 10 องค์กร ร่วมกันหาแนวทางการคุ้มครองแรงงานจำากวิกฤต้โลก 
และสำภาพิ่แวดล้อมของการทำางานที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสำริมสำร้างกรอบความร่วมม้อเพิ่้�อพิ่ัฒนาระบบ 
เงินทดแทนสำำาหรับแรงงาน และเน้นยำ�าจำุดย้นของสำมาคมเงินทดแทนของล้กจ้ำางแห่งเอเชิียในเวทีโลก เม้�อวันที�  
16 มิถึุนายน 2564 ณ์ ห้องประชิุม จำีระศักดิ� สำุคนธุชิาต้ิ ชิั�น 2 อาคารอำานวยการ สำำานักงานประกันสำังคม

กัารปีระชิุม Asian Workers’ Compensation Association : AWCA

การประชิุมร่วมกับสำมาคมเงินทดแทนของล้กจ้ำางแห่งเอเชิีย (AWCA) ครั�งที� 5 เม้�อวันที� 18 มิถุึนายน 2564  
มีสำำานักงานสำวัสำดิการและเงินทดแทนของล้กจำ้างแห่งชิาต้ิเกาหลี (COMWELL) ในฐานะประธุาน AWCA  
เป็นเจ้ำาภาพิ่จำัดการประชิุม และมีผ้้เข้าร่วมประชิุมจำากองค์กรสำมาชิิก 10 องค์กร จำาก 9 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา  
ไทย ลาว กัมพ้ิ่ชิา เวียดนาม อินโดนี เซึ่ีย ฟิ้ลิปปินส์ำ มาเลเซึ่ีย และเกาหลีใต้้ มีวัต้ถึุประสำงค์เพิ่้�อรายงาน 
ผลการดำาเนนิงานประจำำาปี พิ่.ศ. 2562 - 2564 ทบทวนการแก้ไขข้อบงัคบัเกี�ยวกับความร่วมม้อของ AWCA พิ่จิำารณ์า 
แต้่งต้ั�งประธุานและรองประธุาน AWCA ประจำำาปี พิ่.ศ. 2565 - 2566 ให้ความเห็นชิอบร่างปฏิิญญาสำมาคม
เงินทดแทนของล้กจ้ำางแห่งเอเชิีย ปี 2021 โดยเลขาธุิการสำำานักงานประกันสัำงคมได้ร่วมลงนามในปฏิิญญา 
ดังกล่าว ต้ลอดจำนหาร้อแผนการดำาเนินงานสำำาหรับปี พิ่.ศ. 2565 - 2566

ปีระชิุมร่วมกัับองคั์กัรกัองทุนสำำารองเลี�ยงชิีพสำำาห้รับล้กัจ้างข้องปีระเทศอินเดีย (Employees’ Provident 
Fund Organization (EPFO)) และห้น่วยงานฝ่่ายอินเดีย

  
สำำานักงานประกันสำังคมและหน่วยงานฝ่ีายไทยที�เกี�ยวข้องได้จำัดประชุิมร่วมกับองค์กรกองทุนสำำารองเลี�ยงชีิพิ่

สำำาหรับล้กจำ้างของประเทศอินเดีย (Employees’ Provident Fund Organization (EPFO)) และหน่วยงานฝี่ายอินเดีย 
ที� เกี�ยวข้อง โดยมีวัต้ถึุประสำงค์เพิ่้�อแลกเปลี�ยนข้อม้ลระบบประกันสำังคมของประเทศไทยและประเทศอินเดีย 
พิ่ร้อมทั�งแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เกี�ยวกบัรา่งความต้กลงวา่ดว้ยการประกนัสำงัคม (Social Security Agreement : SSA) 
ที�ฝี่ายอินเดียเสำนอ เม้�อวันที� 9 กรกฎาคม 2564 ณ์ ห้องประชุิมกองนโยบายและแผนงาน ชิั�น 5 อาคารอำานวยการ 
สำำานักงานประกันสำังคม
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กัารเพิ�มสำมรรถุนะและคัวามโปีร่งใสำ
ข้องบุคัลากัรสำำานักังานปีระกัันสำังคัม
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กัารเพิ�มสำมรรถุนะและคัวามโปีร่งใสำ
ข้องบุคัลากัรสำำานักังานปีระกัันสำังคัม

สำำานักงานประกันสัำงคมมุ่งมั�นเพิ่้�อให้บริการกับผ้้ประกันต้น นายจ้ำาง ล้กจำ้าง อย่างมีประสำิทธุิภาพิ่สำ้ง 
และด้วยความซึ่้�อสำัต้ย์สุำจำริต้ จำ้งได้จำัดให้มีการฝีึกอบรมและการปรับปรุงการทำางานด้านต้่าง ๆ ในทุกปี 
สำำาหรับปี 2564 ที�ผ่านมา สำำานักงานประกันสำังคมจัำดให้มีการเพิ่ิ�มสำมรรถึนะและความโปร่งใสำให้แก่บุคลากร ดังนี�

เคัร้�องแบบพิเศษข้้าราชิกัารสำำานักังานปีระกัันสำังคัม

เพิ่้�อให้ข้าราชิการสำำานักงานประกันสัำงคมซ้ึ่�งได้รับการแต่้งตั้�งเป็นพิ่นักงานเจ้ำาหน้าที�ต้ามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสำังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมีภารกิจำต้้องปฏิิบัต้ิงานเกี�ยวกับการประชิาสัำมพิ่ันธุ ์
ต้ิดต้าม สำอดสำ่อง ต้รวจำสำอบสำถึานประกอบการ การย้ด อายัด หร้อขายทอดต้ลาดทรัพิ่ย์สำิน และทำาการต้รวจำสำอบ 
สำ้บสำวน ต้ลอดจำนรวบรวมพิ่ยานหลักฐานเกี�ยวกับการกระทำาความผิดต้ามที�กฎหมายบัญญัติ้ ภารกิจำของพิ่นักงาน
เจำ้าหน้าที�จำำาเป็นต้้องเข้าไปปฏิิบัต้ิหน้าที�ในสำถึานประกอบกิจำการหร้อสำำานักงานของนายจำ้าง หร้อในพิ่้�นที�ที�เสำี�ยง
อนัต้รายนอกที�ต้ั�งที�ทำาการ หรอ้ปฏิบิตั้งิานรว่มกบัหรอ้สำนบัสำนนุการปฏิบิตั้งิานของหนว่ยงานอ้�น ขา้ราชิการดงักลา่ว 
จำง้จำำาเปน็ต้อ้งมเีคร้�องแบบพิ่เิศษในการปฏิบิตั้งิาน จำง้ไดอ้อกรา่งกฎสำำานักนายกรฐัมนต้รเีพ้ิ่�อกำาหนดเคร้�องแบบพิ่เิศษ 
สำำาหรับข้าราชิการดังกล่าวให้มีความเหมาะสำมกับภารกิจำงานและพ้ิ่�นที�ปฏิิบัต้ิงาน สำอดคล้องกับยุทธุศาสำต้ร์ชิาติ้ 
ด้านการบริหารราชิการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพ้ิ่�ออำานวยความสำะดวกแก่ประชิาชิน มีผลบังคับใชิ้ต้ั�งแต้่ 
5 กุมภาพิ่ันธุ์ 2564

สำำานกัังานปีระกันัสำงัคัม  โปีร่งใสำ  ร่วมใจต้านกัารทจุรติ  (SSO  Zero  Tolerance)

เพิ่้�อร่วมกันสำร้างวัฒนธุรรมความซึ่้�อสัำต้ย์สำุจำริต้ให้เกิดข้�นในสำำานักงานประกันสำังคมอย่างยั�งย้น สำอดรับ 
กับเจำต้จำำานงของรัฐบาลที�ให้ความสำำาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจำริต้โดยกำาหนดเป็นวาระแห่งชิาติ้ มุ่งสำร้างความสุำข 
ให้แก่ประชิาชินควบค่้กับการสำร้างเคร้อข่ายความร่วมม้อกับทุกภาคสำ่วนในการให้บริการประชิาชินบนพิ่้�นฐาน 
ของคุณ์ธุรรม จำริยธุรรม ความซึ่้�อสำัต้ย์สุำจำริต้ และถึ้กต้้องต้ามระเบียบที�กำาหนด ย้ดหลักธุรรมาภิบาลเป็นสำำาคัญ 
ผ้้บริหารระดับสำ้งและผ้้บริหารสำำานักงานประกันสำังคมทั�วประเทศ ร่วมประกาศเจำต้นารมณ์์ เม้�อวันที� 21 มีนาคม 2564 
ณ์ ห้องบอลร้ม โรงแรมอมารี หัวหิน จำังหวัดประจำวบคีรีขันธุ์
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รางวััลแห่่งควัามสำำาเร็จ

รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสำังคม70



รายงานประจำำาปี 2564
สำำานักงานประกันสัำงคม 71

ในการประชุุมคณะกรรมการบริหารสำมาคม ASSA ครั�งที่่� 38 ผ่่านระบบที่างไกลผ่่านจำอภาพ ในวัันที่่� 25 - 26 
พฤศจำิกายน 2564 สำำานักงานประกันสำังคมได้้รับรางวััล ASSA Recognition Award จำากผ่ลงานเร่�องการให้บริการ 
ของสำำานักงานประกันสำังคมเพ่�อตอบสำนองต่อผ่ลกระที่บจำากการแพร่ระบาด้ของโรคติด้เชุ่�อไวัรัสำโคโรนา 2019  
หร่อโรคโควิัด้ 19 ซึ่่�งนำาเสำนอการด้ำาเนินงานในการตรวัจำคัด้กรองโรคโควัิด้ 19 เชิุงรุก การให้บริการ Hospitels  
การให้บริการวััคซึ่่นให้แก่ผ่้้ประกันตน ตั�งศ้นย์ปฏิิบัติการรองรับสำถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19  
และโครงการสำินเชุ่�อเพ่�อสำ่งเสำริมการจำ้างงาน

รางวััลแห่่งควัามสำำาเร็จ

1.	 รางวััล	ASSA	Recognition	Award	ประเภทการให่บ้รกิารท่�โดดเดน่	 
	 (Customer	Service	Recognition	Award)

หน่วัยงานในสำำานักงานประกันสัำงคมได้้รับ 2 รางวััล ค่อ ศ้นย์ราชุการของสำำานักงานประกันสัำงคมจำังหวััด้
เชี่ยงให่ม่ และสำำานักงานประกันสำังคมจำังหวััด้ลพบุร่

2.	 รางวััลห่น่วัยงานท่�ผ่่านการรับรองมาตรฐานการให่้บริการ
	 ของศููนย์ราชีการสำะดวัก	(GECC)	ประจำาปี	2564		
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เป็นองค์กรภาครัฐท่ี่�ม่ควัามโด้ด้เด้่นในเร่�องการคำาน่งถ่งสำิที่ธิิมนุษยชุน รวัมที่ั�งเป็นองค์กรนำาร่อง
ที่่�สำามารถถ่ายที่อด้การเป็นแบบอย่างที่่�ด้่ ให้แก่องค์กรอ่�น ๆ ในการนำาไปพัฒนาต่อยอด้ให้ เป็นองค์กร 
ที่่�ม่คุณภาพ ม่หลักการของสำิที่ธิิมนุษยชุนมาเป็นพ่�นฐานในการปฏิิบัติงานเพ่�อบริการประชุาชุน

3.	 รางวััลด่เด่น	ประเภทภาครัฐ	องค์กรต้นแบบด้านสำิทธิิมนุษยชีน	 
	 ประจำาปี	2564	

4.	 ห่น่วัยงานท่�ม่ผ่ลการดำาเนินการท่�เป็นเลิศู
	 ทั�งในด้านการเพิ�มประสำิทธิิภาพการให่้บริการภาครัฐ
 สำำานักงานประกันสำังคมได้รับรางวััลเลิศูรัฐ	จำานวัน	4	รางวััล	ได้แก่
	 4.1		 รางวััลบริการภาครัฐ	ระดับด่เด่น	ประเภทยกระดับการอำานวัยควัามสำะดวักในการให่้บริการ
	 4.2	 รางวััลบริการภาครัฐ	ระดับด่	ประเภทพัฒนาการบริการ	ผ่ลงาน “การพัฒนาบริการชุำาระเงินสำมที่บ 
  ที่างอิเล็กที่รอนิกสำ์แบบครบวังจำร”
	 4.3		 รางวััลบริการภาครัฐ	 ระดับด่	 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่�อการบริการ	ผ่ลงานการเชุ่�อมโยงข้อม้ล 
  เริ�มต้นธิุรกิจำ
	 4.4	 รางวััลคุณภาพการบริห่ารจัดการภาครัฐ	 รายห่มวัด	 หมวัด้ 3 ด้้านการมุ่งเน้นผ่้้รับบริการ 
  และผ่้้ม่สำ่วันได้้เสำ่ย
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งบการเงิน

กองทุุนประกันสัังคมและกองทุุนเงินทุดแทุน 
สัำ�นักง�นประกันสัังคม
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สิินทรััพย์์ / Assets 2564 / 2021
(หน่วย์ / Unit : บาท / Baht)

2563 / 2020 
(ปรัับปรัุงใหม่่) / (new update)

สำินทรัพย์ห่มุนเวั่ยน	/	Current assets

เงินสัดและร�ยก�รเทุียบเทุ่�เงินสัด / 
Cash and cash equivalents 56,375,861,868.37 19,364,969,070.68

เงินลงทุุนระยะสัั�น / Short-term investment 534,820,927,815.39 578,700,543,225.13

เงินสัมทุบค้�งรับ / Contributions receivable 68,791,884,110.37 76,638,632,731.14

เงินเพิ่ิ�มต�มกฎหม�ยค้�งรับ /
Accrued fines for late contributions 46,319,024.87 57,557,025.52

ร�ยได้ค้�งรับ / Accrued revenue 4,044,566,622.60 4,403,447,668.01

ลูกหนี�เงินลงทุุน / Investment accounts receivable 211,769,255.53 564,552,184.28

ลูกหนี�ตร�สั�รอนุพิ่ันธ์์ / Derivative 5,531,234,705.11

สัินทุรัพิ่ย์หมุนเวีียนอ่�น / Other current assets 2,206,206,735.96 1,940,094,501.53

รวัมสำินทรัพย์ห่มุนเวั่ยน	/ Total current assets 666,497,535,433.09 687,201,031,111.40

สำินทรัพย์ไม่ห่มุนเวั่ยน	/	Non-current assets 

เงินลงทุุนระยะย�วี / Long-term investment 1,712,997,281,528.02 1,601,298,093,818.35

รวัมสิำนทรัพย์ไม่ห่มุนเวัย่น	/	Total non-current assets 1,712,997,281,528.02 1,601,298,093,818.35

รวัมสำินทรัพย์	/	Total assets 2,379,494,816,961.11 2,288,499,124,929.75

หน้�สิิน / Liabilities

ห่น่�สำินห่มุนเวั่ยน	/	Current liabilities

ค่�ประโยชน์ทุดแทุนค้�งจ่่�ย / Benefits payable 17,149,722,024.54 11,096,656,227.99

เจ่้�หนี�เงินลงทุุน / Investment creditors 396,519,579.78 8,051,434,326.94

เจ่้�หนี�ตร�สั�รอนุพิ่ันธ์์ / Derivative liabilities 739,033,808.53

หนี�สัินหมุนเวีียนอ่�น / Other current liabilities 269,991,574.39 147,535,444.44

รวัมห่น่�สำินห่มุนเวั่ยน	/	Total current liabilities 18,555,266,987.24 19,295,625,999.37

ห่น่�สำินไม่ห่มุนเวั่ยน	/	Non-current liabilities

ประม�ณก�รหนี�สัินประโยชน์ทุดแทุนกรณีชร�ภ�พิ่ /
Estimated provision for old-age 1,739,345,070,712.82 1,645,425,973,352.89

รวัมห่น่�สำนิไมห่่มนุเวัย่น	/	Total non-current liabilities 1,739,345,070,712.82 1,645,425,973,352.89

รวัมห่น่�สำิน	/	Total liabilities 1,757,900,337,700.06 1,664,721,599,352.26

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วนทุน / Net Assets/Equity

กองทุุนประกนัสังัคมสัะสัม /
Cumulative Social Security Fund

จ่ัดสัรรเพิ่่�อจ่่�ยค่�ประโยชน์ทุดแทุน
กรณีอ่�นนอกจ่�กชร�ภ�พิ่ /
Provision for other benefits except old-age benefits

95,587,241,749.27  112,114,260,669.14

ยังไม่ได้จ่ัดสัรร / Not yet allocated 446,250,301,443.52 457,642,381,784.93

กำ�ไรทุี�ยังไม่เกิดขึ้้�นขึ้องเงินลงทุุน /
Unrealized investment profits 79,756,936,068.26 54,020,883,123.42

รวัมสำินทรัพย์สำุทธิิ/สำ่วันทุน	/	Total net Assets/Equity 621,594,479,261.05 623,777,525,577.49

รวัมห่น่�สำินและสำินทรัพย์สำุทธิิ/สำ่วันทุน	/	
Total liabilities and Assets/Equity 2,379,494,816,961.11 2,288,499,124,929.75

กองทุนประกันสำังคม	สำำานักงานประกันสำังคม	/	
Social Security Fund, Social Security Office

งบแสิดงฐานะการัเงิน ณ วันท้่ 31 ธิันวาคม่ 2564 / 
Statements of Financial Position as of 31 December 2021

ห่มายเห่ตุ	: ผ่่านการตรวัจำรับรองจำากสำำานักงานการตรวัจำเงินแผ่่นด้ินแล้วั
Remark	: Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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กองทุนประกันสำังคม	สำำานักงานประกันสำังคม	/	
Social Security Fund, Social Security Office

งบแสิดงผลการัดำาเนินงานทางการัเงิน สิำาหรัับปีสิิ�นสิุดวันท้่ 31 ธิันวาคม่ 2564 / 
Statements of Financial Performance for the year ended 31 December 2021

2564 / 2021
(หน่วย์ / Unit : บาท / Baht)

2563 / 2020 
(ปรัับปรัุงใหม่่) / (new update)

รัาย์ได้ / Revenue

เงินสัมทุบ / Contributions 148,966,071,220.36 170,330,830,454.03

เงินเพิ่ิ�มต�มกฎหม�ย / Fines for late contributions 352,917,515.90 428,912,143.30

ดอกเบี�ยรับ / Interests receivable 35,438,343,279.21 38,727,024,735.58

เงินปันผล / Dividends 16,335,267,447.39 12,001,685,554.42

กำ�ไรจ่�กก�รขึ้�ยหลักทุรัพิ่ย์ / 
Profits on assets trading 11,169,137,308.16 8,503,370,483.59

กำ�ไรจ่�กอัตร�แลกเปลี�ยนเงินตร�ต่�งประเทุศสัุทุธ์ิ /
Profits on foreign exchange rates 16,475,198,425.49

กำ�ไรทุี�ยังไม่เกิดขึ้้�นจ่�กก�รลงทุุน /
Unrealized profit of investmet          2,177,305,739.77 1,031,109,903.01

ร�ยได้อ่�น / Other revenues 370,100,798.45 325,488,347.71

รวัมรายได้	/	Total Revenue 231,284,341,734.73 231,348,421,621.64

ค่าใช้้จ่่าย์ / Expenditures

ค่�ประโยชน์ทุดแทุน / Benefits expenses 159,369,120,704.89 134,762,817,796.03

ค่�ใช้จ่่�ยในก�รบริห�รสัำ�นักง�นประกันสัังคม / 
Administrative expenses 5,539,133,535.07 4,047,099,840.27

ขึ้�ดทุุนจ่�กอัตร�แลกเปลี�ยนเงินตร�ต่�งประเทุศ /
Loss on foreign exchange rates 2,890,003,694.40

หนี�สัูญ / Bad debts 80,179,645.38 37,150,973.19

หนี�สังสััยจ่ะสัูญ / Doubtful debts 281,036,354.51 450,627,956.07

ค่�จ่้�งผู้จ่ัดก�รกองทุุนย่อย / 
Wages for local fund managers 9,473,748.43 9,111,210.67

เงินสัมทุบ ม�ตร� 40 จ่่�ยค่น / 
Pay back of contributions of Section 40 5,399,647.80 9,493,101.18

รวัมค่าใชี้จ่าย	/	Total expenditures 165,284,343,636.08 142,206,304,571.81

ร�ยได้สัูงกวี่�ค่�ใช้จ่่�ยก่อนหักร�ยก�รปรับปรุง -
ประม�ณก�รหนี�สัิน / 
Revenue is higher than expenses
before deducting adjustment items -
Provision

65,999,998,098.65 89,142,117,049.83

หัก ปรัับปรัุงเพิ่่�มปรัะมาณการัหนี้้�สิ่นี้ปรัะโยชนี้์
ทดแทนี้ - กรัณ้ชรัาภาพิ่ / 
Less increase in provision for old-age benefits

93,919,097,359.93 95,634,389,011.47

รายได้สำูงกวั่าค่าใชี้จ่ายสำุทธิิ	/	
Revenue higher than net expenses 					(27,919,099,261.28) (6,492,271,961.64)

ห่มายเห่ตุ	: ผ่่านการตรวัจำรับรองจำากสำำานักงานการตรวัจำเงินแผ่่นด้ินแล้วั
Remark	:	Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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สิินทรััพย์์ / Assets 2564 / 2021 (หน่วย์ / Unit : บาท / Baht) 
2563/2020

สิินทรััพย์์หมุ่นเว้ย์น /	Current assets

เงินสัดและร�ยก�รเทุียบเทุ่�เงินสัด / 
Cash and cash equivalents 1,825,174,434.80 609,169,075.59

เงินลงทุุนระยะสัั�น / Short-term investment 9,592,509,885.02 8,502,431,553.06

ลูกหนี�เงินสัมทุบ /
Account receivable - Contributions 146,895,850.95 133,368,947.93

ลูกหนี�เงินลงทุุน /
Account receivable – Investment

ลูกหนี�ตร�สั�รอนุพิ่ันธ์์ / Deriviative 123,648,101.94 420,059,710.36

ร�ยได้ค้�งรับ / Accrued income 154,367,381.50 169,212,978.30

สัินทุรัพิ่ย์หมุนเวีียนอ่�น / Other current assets 52,656,772.86 45,570,087.89

รวัมสำินทรัพย์ห่มุนเวั่ยน	/ Total current assets 11,895,252,427.07 9,879,812,353.13

สำินทรัพย์ไม่ห่มุนเวั่ยน	/ Non-current assets

เงินลงทุุนระยะย�วี / Long-term investment 60,707,131,900.26 58,126,577,460.91

รวัมสำนิทรพัย์ไม่ห่มนุเวัย่น	/	Total non-current assets 60,707,131,900.26 58,126,577,460.91

รวัมสำินทรัพย์	/ Total assets 72,602,384,327.33 68,006,389,814.04

หน้�สิิน / Liabilities
หน้�สิินหมุ่นเว้ย์น / Current liabilities

เงินฝ�กจ่�กน�ยจ่้�ง / Employer deposits 45,059,068.21 46,999,130.56

เงินสัมทุบรับล่วีงหน้� / Unearned contributions 379,263,038.37 260,769,876.74

เงินทุดแทุนค้�งจ่่�ย / Accrued compensation  101,138,847.23 97,347,872.41

ค่�ตอบแทุนให้แก่แพิ่ทุย์ค้�งจ่่�ย /
Accrued compensation for medical doctors 22,600.00 17,200.20

เจ่้�หนี�เงินลงทุุน / Account payable investment 145,080,031.92

หนี�สัินหมุนเวีียนอ่�น / Other current liabilities 1,920,924.94 1,829,628.33

รวัมห่น่�สำินห่มุนเวั่ยน	/ Total current liabilities 	527,404,478.75	 552,043,739.96

ห่น่�สำินไม่ห่มุนเวั่ยน	/	Non-current liabilities

ประม�ณก�รหนี�สันิประโยชนท์ุดแทุนกรณีชร�ภ�พิ่
/ Reserved compensation for old-age benefits  2,037,298,000.00  1,947,974,000.00 

รวัมห่น่�สำนิไม่ห่มุนเวัย่น	/ Total non-current liabilities  2,037,298,000.00  1,947,974,000.00 

รวัมห่น่�สำิน	/ Total liabilities 	2,564,702,478.75	 	2,500,017,739.96	

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วนทุน / Total Assets/Equity

กองทุุนสัะสัม / Accumulated fund  69,116,744,337.32  64,978,084,706.07 

กำ�ไรทุี�ยังไม่เกิดขึ้้�นขึ้องเงินลงทุุน /
Unrealized gain of investment  920,937,511.26  528,287,368.01 

รวัมสำินทรัพย์สำุทธิิ/สำ่วันทุน	/ Net Assets/ Equity  70,037,681,848.58  65,506,372,074.08 

รวัมห่น่�สำินและสำินทรัพย์สำุทธิิ/สำ่วันทุน	/
Total liabilities and assets/ Equity 	72,602,384,327.33	 	68,006,389,814.04	

กองทุนเงินทดแทน	สำำานักงานประกันสำังคม	/
Workers’ Compensation Fund, Social Security Office

งบแสิดงฐานะการัเงิน ณ วันท่้ 31 ธัินวาคม่ 2564 / Statements of Financial Position as of 31 December 2021

ห่มายเห่ตุ	: ผ่่านการตรวัจำรับรองจำากสำำานักงานการตรวัจำเงินแผ่่นด้ินแล้วั
Remark	: Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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กองทุนเงินทดแทน	สำำานักงานประกันสำังคม	/
Workers’ Compensation Fund, Social Security Office

งบแสิดงผลการัดำาเนินงานทางการัเงิน สิำาหรัับปีสิิ�นสิุดวันท้่ 31 ธิันวาคม่ 2564 /
Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2021

2564 / 2021 (หน่วย์ / Unit : บาท / Baht) 
2563/2020

รัาย์ได้ /	Revenue

เงินสัมทุบ / Contributions 4,076,330,536.18 4,196,725,674.15

เงนิเพิ่ิ�มต�มกฎหม�ย / Fines for late contributions 41,537,756.01 38,001,030.09

สั่วีนลดรับ / Discount earned 23,844,451.45 26,555,418.21

ร�ยได้ค่�ปรับ / Penalty 230,000.00 369,000.00

ดอกเบี�ยรับ / Interests 1,214,825,240.47 1,335,868,356.41

เงินปันผลรับ / Dividends 492,417,817.28 497,960,729.66

กำ�ไรจ่�กก�รขึ้�ยหลักทุรัพิ่ย์ / Gain on investment 98,930,996.87 128,598,811.97

กำ�ไรจ่�กอตัร�แลกเปลี�ยน / Foreign exchange profits 413,801,656.80

ร�ยได้เงินผูกพิ่ันทุี�ผู้มีสัิทุธ์ิไม่ม�รับ / Retention 6,715,802.91 4,665,293.89

ร�ยได้อ่�น / Other revenues 247,662.17 93,909.31

รวัมรายได้	/ Total revenue 6,368,881,920.14 6,228,838,223.69

ค่าใช้้จ่่าย์ / Expenses

เงินทุดแทุน / Compensation 1,947,668,467.50 2,114,752,913.28

ค่�ใช้จ่่�ยทุี�จ่ัดสัรรให้แก่สัำ�นักง�นประกันสัังคม / 
Allocation for Expenses of SSO

   - ในก�รฟื้้�นฟืู้สัมรรถภ�พิ่
     และสั่งเสัริมควี�มปลอดภัย /
      Industrial rehabilitation and safety promotion

187,344,535.77 150,985,994.94

   - ในก�รดำ�เนินง�นขึ้อง
     สัำ�นักง�นกองทุุนเงินทุดแทุน /
      Operational expenses of the Office of WCF

 19,772,941.97 23,075,964.74

ขึ้�ดทุุนจ่�กอัตร�แลกเปลี�ยน /
Loss on exchange rates 220,862,592.15

หนี�สัูญ / Bad debts 12,490,952.30 3,245,715.85

หนี�สังสััยจ่ะสัูญ / Doubtful debts (3,669,716.19) (2,759,885.16)

ค่�ใช้จ่่�ยอ่�น / Other expenses  1,146,500.00  1,435,000.00 

รวัมค่าใชี้จ่าย	/ Total expenses 2,164,753,681.35 2,511,598,295.80

ร�ยได้สัูงกวี่�ค่�ใช้จ่่�ยก่อนร�ยก�รเงินทุดแทุน
ทุี�เกิดขึ้้�นจ่�กก�รตั�งสัำ�รองเงินทุดแทุน
สัำ�หรับก�รประสับอันตร�ยทุี�เกิดขึ้้�นแล้วี /
Revenue higher than expenses
before deducting realized compensation

4,204,128,238.79 3,717,239,927.89

หัก เง่นี้ทดแทนี้สิำาหรัับการัปรัะสิบอัันี้ตรัาย
ท้�เก่ดขึ้้�นี้แล้้ว / (less) realized compensation (89,324,000.00) (177,447,000.00)

รายได้สำูงกวั่าค่าใชี้จ่ายสำุทธิิ	/
Revenue higher than net expenses 4,114,804,238.79 3,539,792,927.89

ห่มายเห่ตุ	: ผ่่านการตรวัจำรับรองจำากสำำานักงานการตรวัจำเงินแผ่่นด้ินแล้วั
Remark	: Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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จำานวันสำถานประกอบการและผู่้ประกันตนมาตรา	33	/
Number of enterprises and insured persons under section 33

จำานวันผู่้ประกันตนมาตรา	33	มาตรา	39	และมาตรา	40	/
Number of insured person section 33, 39 and 40

จ่ำาแนกตาม่ขนาดสิถานปรัะกอบการั ปี 2564 (ณ ธิ.ค.) / Classified by sizes of enterprises, 2021 (December)

จ่ำาแนกตาม่กลุ่ม่อาย์ุและเพศ ปี 2564 / Classified by age group and sex : 2021

ขนาด สิปก.
ท้่ม่้ ผปต.

สิถานปรัะกอบการั /
No. of Enterprises

ผ้้ปรัะกันตน /
Insured Persons

แห่ง / Places % คน  / Persons %

≤ 10 359,067 73.15 1,263,813 11.35

11-20 56,492 11.51 824,069 7.40

21-50 42,912 8.74 1,351,953 12.14

51-100 15,718 3.20 1,108,804 9.96

101-200 8,624 1.76 1,218,146 10.94

201-500 5,410 1.10 1,649,953 14.81

501-1,000 1,660 0.34 1,138,200 10.22

> 1,000 985 0.20 2,582,273 23.19

รัวม่ / Total 490,868 100.00 11,137,211 100.00

ช้าย์ / Male
11,223,249

หญิิง / Female
12,517,705

รัวม่ / Total 23,740,954 คน / Persons

คน / Persons

อาย์ุ / Year

0500,0001,000,0001,500,000 1,500,0001,000,000500,0000

569,018

641,266

876,032

989,395

1,132,105

1,206,410

1,168,101

1,254,368

761,581

72,896

9,924

439,039

546,052

767,979

902,226

1,051,854

1,087,598

1,047,756

1,119,998

687,678

87,508

14,175

≥ 60

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

18 - 19

15 - 17
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ผ้้ปรัะกันตนรัวม่ /
Total Insured Persons

ปี / Years

จำานวันผู่้ประกันตน	กองทุนประกันสำังคม	/
Total number of insured persons of Social Security Fund

จ่ำาแนกรัาย์ม่าตรัา ปี 2555 – 2564 / Classified by each section, 2012-2021

0

5,000,000

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

ปี / Years

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000
หน่วย์ (คน) / Unit (Persons)

9,425,478

984,758
1,301,780

9,781,101

1,074,223
1,578,088

10,029,777

1,124,765

2,471,116

10,391,761

1,196,762

2,200,667

10,511,821

1,286,133

2,243,727

10,840,579

1,373,595

2,432,927

11,599,338

1,561,293

2,833,960

11,686,393

1,648,118

3,242,579

11,124,209

1,799,786

3,508,970

11,137,211

1,938,895

10,664,848

จำานวันและร้อยละของผู่้ประกันตนเท่ยบกับกำาลังแรงงาน	/
Number and percentage of insured persons comparing to total workforce

ปี 2555 - 2564 / Years 2012-2021
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29.41%
31.23%

34.97% 35.21%
37.16% 38.84%

41.70% 43.39%

25,000,000

41.65%

61.46%

สิัดสิ่วนผ้้ปรัะกันตนต่อกำาลังแรังงานเฉล้่ย์ / 
Ratio of insured persons to total workforce

ม่าตรัา 33 / Section 33 ม่าตรัา 39 / Section 39 ม่าตรัา 40 / Section 40

ผ้้ปรัะกันตน (คน) /
Insured Persons (Persons)
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ผ้้ปรัะกันตน /
Insured Persons

กองทุน /
Types of fund

เงินสิม่ทบ (ล้านบาท) /
Contributions 
(Million Baht)

จ่ำานวนเงินปรัะโย์ช้น์ทดแทน / 
Benefits Payment

ล้านบาท / 
Million Baht

รั้อย์ละ (%)
%

มาตรา 33
และมาตรา 39 /

Section 33
and Section 39

4 กรณ่ 55,656 95,552 60.30

2 กรณ่ 77,027 36,862 23.26

วั่างงาน 11,610 26,047 16.44

รวัม	/	Total 144,293 158,461 100.00

มาตรา 40 /
Section 40

3 กรณ่ 2,866 811 89.32

2 กรณ่ 1,808 97 10.68

รวัม	/	Total 4,674 908 100.00

รวัมที่ั�งหมด้ /
Total

4 กรณ่ 58,522 96,363 60.47

2 กรณ่ 78,835 36,959 23.19

วั่างงาน 11,610 26,047 16.34

รวัม	/	Total 148,967 159,369 100.00

ผ้้ปรัะกันตน /
Insured Persons

จ่ำานวนผ้้รัับปรัะโย์ช้น์ทดแทน /
Beneficiaries

จ่ำานวนเงินปรัะโย์ช้น์ทดแทน /
Amount of Benefits

รัาย์/ครัั�ง
Case

รั้อย์ละ (%)
%

ล้านบาท / 
Million Baht

รั้อย์ละ (%)
%

เจำ็บป�วัย / Sickness 41,679,033 91.40 84,811 53.22

คลอด้บุตร / Maternity 254,771 0.56 6,804 4.27

ทีุ่พพลภาพ / Invalidity 18,188 0.04 1,354 0.85

ตาย / Death 35,457 0.08 3,394 2.13

สำงเคราะห์บุตร / 
Child Allowance 1,345,444 2.95 12,987 8.15

ชุราภาพ / Old-age 714,620 1.57 23,972 15.04

วั่างงาน / Unemployment 1,553,602 3.41 26,047 16.34

รวัม	/	Total 45,601,115 100.00 159,369 100.00

จำานวันเงินสำมทบและประโยชีน์ทดแทนผู่้ประกันตน	/	
Amount of contributions collected and benefits paid of insured persons

จำานวันผู่ร้บัประโยชีน์ทดแทนและเงนิประโยชีน์ทดแทนของผู่ป้ระกันตน	/	
Number of beneficiaries and amount of the benefits paid to the insured persons

ตาม่ม่าตรัา 33 ม่าตรัา 39 และม่าตรัา 40 ปี 2564 / 
Under section 33, section 39 and section 40, 2021

ตาม่ม่าตรัา 33 ม่าตรัา 39 และม่าตรัา 40 ปี 2564 / 
Under section 33, section 39 and section 40, 2021



Annual
Report

2021



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE82

Message from  84
the Secretary-General  
Historical background... 87
The first step of Social Security in Thailand 87
Establishment of the Social Security Office 88
Responsibility 89
VISION MISSION CORE VALUE 90
Executives of the SSO 91
Fund Administration Committee 92
The organizational structure of the Social  98
Security Office on management body 
according to the Ministerial Regulation 
of the Ministry of Labour, 2016 (B.E.2559) 
Moving forward and driving the Social Security 99
affairs for the acceptance, trust, and reliability  
(SSO TRUST)

Key achievements in 2021 100
SSO efforts against Covid-19 103
Medical Services 103
Compensations and Financial Aids 108 
Services during COVID-19 Pandemic 113
 

Benefits Improvement and Up-rating 114 
Healthcare 115
New benefits rates for pregnancy care  118
expenses, childbirth allowances 
and child allowances
Section 40 death grants uprated 119
Workers’ Compensation Fund  119
death grants uprated

Digital services 120
Paying contributions 121
Receiving benefits 122
Electronic services under WCF 122
 
The Industrial Rehabilitation Centres 124
SSO Delivers Happiness 125
The Performance of the Industrial  126
Rehabilitation Centre

Contents



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE 83

Award of Government Easy 145
Contact Center (GECC) for 2021 
Model Organisation on  146
Human Rights Awards 2021,  
Outstanding Award ; 
Public Sector category 
Organisation with excellent 146
performance on enhancing
the efficiency of public sector services

Projects/Activities to Improve Physical 126
Conditions and Employability 
Project for Sport Potential Enhancement 129

Investment 130
History of the SSF Investment 131
Social Security Fund Investment 132
Workers’ Compensation Fund Investment 136

Cooperation with external partners 138
National Cooperation 139
International Cooperation 140

Initiatives on competency 142
and transparency of the SSO

Achievement Awards 144
ASSA Recognition Award  145
under category
“Customer Service Recognition Award”



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE84

The Social Security Office (SSO) is entrusted 
with responsibilities pursuant to the provisions 
of the Social Security Act 1990 (B.E.2533) and 
its amendments to administer the Social Security 
Fund with the goal to ensure its sustainability and 
financial stability and manage the payments of 
benefits. The tripartite governance is the foundation 
of what we do to make sure that all stakeholders 
are involved. It is the ultimate objective of this 
government, pursuant to the National Strategy 
20-year plan, government policies, the leadership 
of Prime Minister and Minister of Defense General 
Prayut Chan-o-cha, Deputy Prime Minister General 
Prawit Wongsuwan who supervises the Ministry of 
Labour, as well as policies of the Minister of Labour 
Mr. Suchart Chomklin, to create opportunities and 
social equality through social security for all.

The year 2021 has had profound impact 
on the work of the Social Security Office in that 
we have had to ensure that all workers receive 
adequate benefits in this difficult period. However, 
we have gained confidence of our members 
through the campaign "We fight together" by 
introducing several measures for assistance and 
relief packages, including reducing the financial 
burden of the employers and the insured persons. 
Unemployment benefits and medical services 
among other things have provided significant 
assistance to the workforce. Moreover, our work 

Message from the Secretary-General
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also included expansion of access to social security system, particularly the fact that the number of 
informal workers signing up to the voluntary scheme has exceeded 10 million. The SSO understands well 
the importance of benefits uprating and easier access using digital services. Changes have been made 
to ensure more convenience for all insured persons in medical services, health promotion, and disease 
prevention by working collaboratively with other government agencies and the private sectors.

SSO members are utmost priority to us. Therefore, we consider our members to be a member  
of the Social Security Family. All of our team members are pleased to pay their full dedication for the 
participation that brings services to insured persons such as cooperating with the Ministry of Public Health 
in tackling the Covid-19 pandemic, actively inspecting of enterprises, delivering vaccination services, 
conducting the Factory Sandbox project, as well as contact point Hotline 1506 which were very helpful 
in quickly finding a medical facility for our members but also receiving complaints for further actions. 
Throughout the crisis, SSO’s staff worked day and night to ensure that our services could be delivered 
in a comprehensive manner.

We are now ready to build back better by adopting the 2022 work plan under the concept  
of “SSO TRUST” or “acceptance, trust, and reliability” which aims to create social security for  
better quality of life. Therefore, the employees and the insured persons can rest assured the SSO  
will continue its mission to deliver the benefits that serve to promote better well-being for all.

Mr. Boonsong Thapchaiyuth
Secretary-General
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Teamwork

Technology

Unity

Reform

Smart & Smile

Service Mind Excellent Services

Competent working team as one Social Security family

Organisational reform to the modern SSO with the most benefits 
to the insured person
(more conveniently, rapidly, impressively and transparency acknowledged by society)

Harmonizing as one and moving forward for the achievement goal 
of SSO's vision:
Creating a Participative Labour Society which Has Sustainable Social Security for All

Availability of intelligence ICT systems for supporting 
the services, management, and duty performance for 
generating “TRUST” to all personnel of the SSO and other organisations

Smart SSO personnel with an outstanding personality and expertise 
as a professional as well as smiling and service-minded 
(knowledge + experiences + self-improvement + good personality + mindset of 
service-minded with the best quality beyond expectation)

Service with heart, service quality that is excellent beyond expectation
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The concept of Social Security in Thailand arose in 1952 in the 
government of Field Marshal Plaek Pibulsongkram who served as the prime 
minister. At that time, his policy aimed to provide social security to the 
people. For this reason, The Social Welfare Committee was appointed with  
the prime minister as the chair. The Committee has the responsibility 
to consider solutions to resolve issues regarding social welfare and play  
a crucial role in triggering the government for submitting the draft of the 
Social Security Act to the parliament successfully. This led to the enactment 
and promulgation of the Social Security Act of 1954 in February 1954 which 
established the Social Security department under the Ministry of Finance. 
However, during those days most people still lacked an understanding of  
the social security system and did not realize its utility thus it was unaccepted 
by many people and the media. As a result, the next government considered 
terminating the Social Security department and transferring responsibility to 
the Department of Public Welfare, Ministry of Interior in preparing for the next 
stage. Since the late 1967, Thailand had been governed by the Revolutionary  
Council. On 16 March 1972, Declaration of the Revolutionary Council No. 103  
established the Workers' Compensation Fund which is one of the Social  
Security Systems for employees supporting injuries related to work, under 
the management of the Office of Workers' Compensation Labour Department, 
Ministry of Interior since January 1, 1974. The extension of coverage  
reached nationwide in 1985, and then in October 1988, the Interior Ministry 
submitted a draft of the Social Security Act to the Cabinet. The concept  
was approved accordingly as well as considered by the Council of State with 
later on permuted naming into Social Security Act 1990, in the end, it was 
approved by the Cabinet and promulgated on July 11, 1990, and still in  
use today.

Historical background...

The first step of 
Social Security 
in Thailand
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When the Social Security Act 1990 became effective, the Social Security 
Office was established with the objective of administering the Social Security 
Fund which provided protection to the insured persons. In the first stage, 
the coverage started with the mandatory scheme Section 33 insured persons 
with four branches of benefits, namely sickness, maternity, disability, and 
death. Later in 1998 child-allowance and old-age benefits were added before 
unemployment was also added in 2004. The coverage for the Section 33 
insured persons covered employees aged between 15 - 60 years old. They 
were required to pay contributions consistently to be eligible for the benefits 
according to the Social Security Act 1990. Workers who continue to work-even 
after 60 years of age-would maintain their membership status.

Contribution collection started in 1991 covering enterprises 
with at least 20 employees and extended to 10 employees in 1993. 
In 2002, coverage was extended to  the enterprises with 1 or more 
employees-increasing the number of enterprises registered under  
the Social Security Fund continuously. When an insured person becomes 
unemployed, to maintain continuous membership, they must apply for 
membership under section 39 within 6 months. Section 39 members are  
covered in 6 benefits including sickness, maternity, disability, death,  
child allowance, and old age.

Other people who were neither employees as Section 33 insured 
persons nor Section 39 insured persons could enroll in Section 40 insured 
person scheme and pay contributions annually to obtain 3 benefits including 
maternity, disability, and death. In 1994, contribution collection began at the 
rate of 2,880 Baht per year with increases to 3,310 Baht and 3,360 Baht in 
1996 and 1998 respectively.

In 2011, Social Security Office adjusted contributions from the insured 
person section 40 from annually to monthly and offered 2 benefit packages 
to the insured person including 

 - Option 1: 100 baht a month; of this amount, 70 baht was paid by 
the insured person and the other 30 baht paid by the government; 3 benefits 
were cash sickness, disability, and death.

 - Option 2 : 150 baht a month; of this amount, 100 baht was paid by 
the insured person and the other 50 baht paid by the government; 4 benefits 
were cash sickness, disability, death, and pension in a lump sum.

In 2013, a new Option 3 was launched: 200 baht a month; of this 
amount, 100 baht was paid by the insured person and the other 100 baht 
was paid by the government; pension was added; later in 2015, with the 
promulgation of the National Savings Fund Act and its amendments 2015, 
members were able to transfer their membership from the Social Security 
Fund to the National Savings Fund. The Royal Decree Prescribing Criteria and 
Rates of Contribution Payment, Types of Benefits and Criteria and Conditions  

Establishment 
of the Social 
Security Office
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of Benefit Entitlement for Persons Applying to Become Insured Persons  
(No. 3) 2015 effective on September 26, 2015 which has been effective since  
September 26, 2015. Therefore in the case of the insured persons who chose 
pension coverage (option 3), their memberships were terminated by the law 
whereas the memberships of the insured persons who chose opions 1 and 2 
remained valid. 

In 2018. Social Security Office added a new benefit package for Section 
40 insured person by issuing Royal Decree Prescribing Criteria and Rates of 
Contribution Payment, Types of Benefits and Criteria and Conditions of Benefit 
Entitlement for Persons Applying to Become Insured Persons effective on 
March 28, 2018. The new package, known as option 3, with the contribution 
rate of 450 baht per month with 300 baht paid by insured members and  
150 Baht subsidised by the government. Members obtained 5 benefits 
consisting of sickness, disability, death, old-age lump sum, and child-allowance.

The Social Security Office is a governmental agency established by the 
Social Security Act on September 3, 1990 with the overall mandate under 
the management body according to Ministerial Regulations of the Ministry of 
Labour, 2016 to administer the benefit payments and contribution collections 
of the Social Security Fund under the Social Security Act and its amendment 
(No.2) 1994, (No.3) 1999 and (No.4) 2015 and Workers' Compensation Fund 
under the Workers' Compensation Act 1994 and its amendments (No.2) 2018 
with the responsibilities and functions as follows:

1. To perform tasks and provide services according to the objectives, 
guidelines, and ministerial workplans.

2. To perform in accordance with and comply with the laws on social 
security, workers’ compensation, and other relevant laws.

3. To administer the Social Security Fund and the Workers’ 
Compensation Fund.

4. To provide coverage to insured persons and employees and ensure 
that their rights and entitlements to benefits are granted.

5. To develop schemes, measures, methods relating to social security 
and workers’ compensation, and to implement the workplans.

6. To carry out any other tasks to which the Office is assigned by law, 
the Minister, or the Cabinet.

Responsibility
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MISSION 

VISION
“Creating a Participative 
Labour Society with 
Sustainable Social 
Security for All”

CORE VALUE 
“CHANGEs” is the core value of all SSO 
personnel with details as follows.

VISION MISSION CORE VALUE

Creative

Helpful

Accountability

Notable Leadership

Go forward into the 
Digital World

Expert & Ethics

Sacrifice

สร้้างสร้ร้ค์์

เป็็นห่่วงเป็็นใย มีีใจบร้ิการ้

สำานึกร้ับผิิดชอบ

เป็็นผิ้้นำาที่ี�โดดเด่น

ก้าวที่ันโลก และการ้เป็ลี�ยนแป็ลง
ส้่โลกยุค์ดิจิที่ัล

เป็็นมีืออาชีพ ซื่ื�อสัตย์สุจร้ิต 
และมีีจร้ิยธร้ร้มี

ทีุ่่มีเที่ และเสียสละ

Constructive thinking

Attentive and service mind

Sense of responsibility

Be outstanding leader

Keep up with the world and
changes of digitalization

Be honest and ethical
professional

Dedicated and lend sacrices

To create efficient management 
of the Social Security Fund and 
the Workers' Compensation Fund 
for the achievement of 
the labour’s security of life
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Executives of the SSO

Mr. Boonsong Thapchaiyuth
Secretary - General

Mr. Nuntachai  Punyasurarit
Deputy Secretary - General

Ms. Ladda  Saelee
Deputy Secretary - General

Ms. Nutchanon  Wattanayannon
Deputy Secretary - General
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Fund Administration Committee

Social Security Committee and Advisors (No.13)

1. Permanent Secretary of the Ministry of Labour Chairman

2. Representative of the Ministry of Finance Member

3. Representative of the Ministry of Public Health Member

4. Representative of the Budget Bureau Member

5. Secretary - General, SSO Member and Secretary

6. Mr. Poj  Aramwattananont Member

7. Mr. Sompong  Nakornsri Member

8. Mr. Suvit  Sripiean Member

9. Mr. Tavee  Deeying Member

10. Mr. Theeravit  Wongpet Member

11. Miss Arunee  Srito Member

12. Lt.Gen. Krisada  Duangurai Advisor

13. Mr. Prapon  Silaparassamee Assistant Secretary

14. Miss Nanthinee  Sapsiri Assistant Secretary

Government Representatives

Employers’ Representative

Employees’ Representative

Advisors

The SSO manages the Social Security Fund and the Workers’ Compensation Fund. The Funds  
are administered by tripartite committees consisting of representatives of employers, employees, and  
the government. Members are appointed by the Minister of Labour. There are seven committees as follows;

1. Social Security Committee and Advisers
Duties : Giving opinions and suggestions to the Minister on the following matters: social 

security policies and measures, the issuance of Royal Decrees, Ministerial Regulations, and other  
regulations in regard to orders required the approval from the Ministry of Finance, financial transactions  
of the Funds, management and utilization of the reserve funds, investment strategy, revision of the 
financial statements especially the balance sheet, and performance of the Funds. Additionally, the Social 
Security Committee can also give advice to the other committees and the SSO.
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Social Security Medical Committee
1. Prof.Dr. Luephorn  Punnakanta Chairman

2. Pol.Gen. Thana  Turajane Member

3. Adj.Asst.Prof. Thanin  Vejapinan Member

4. Prof. Prasit  Watanapa Member

5. Assoc.Prof. Pisit  Piriyaphan Member

6. Mr. Vikrom  Pitisuk Member

7. Mr. Vivat  Atsavasirilert  Member

8. Assoc.Prof. Weerasak  Charaschaisri Member

9. Assoc.Prof. Suphachai  Rattanamaneechat Member

10. Gen. Saroj  Keokajee Member

11. AVM. Santi  Srisermchoke Member

12. Mr. Suksan  Kittisupakorn Member

13. Clin.Prof. Sudsawat  Laohavinij Member

14. Clin.Prof. Suphan  Srithamma Member

15. Assoc.Prof. Surasak  Leela-udomlipi Member

16. SSO representative Member and Secretary

2. Medical Committee
Duties : Giving opinions and recommendations to the Social Security Committee,  

the Appeal Committee, and the SSO on implementation of medical care and service, imposition of health-
related regulations, and determination of criteria for medical services and levels of medical benefits.



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE94

Social Security Appeal Committee
1. Mr. Arthit  Isamo Chairman

2. Mr. Chartpong  Jiraphant Member

3. Dr. Charnvit  Tharathep Member

4. Mr. Ananchai  Uthaipattanacheep Member

5. Mrs. Thianrat  Nawamawat Member

6. Mrs. Ammorn  Chaovalit Member

7. Miss Apissarawan  Watcharinporn Member

8. Assoc.Prof.Ketsara  Assadamongkol, MD Member

9. Mr. Sompong  Charoensuptavorn Member

10. Mr. Manit  Promkareekul Member

11. Mr. Piya  Phuangphet Member

12. Mr. Manas  Kosol Member

13. SSO representative Member and Secretary

3. Appeal Committee
Duties : Examining and adjudicate appeals submitted by employers, insured persons or any stakeholders  

who dissatisfied or disagreed with the order/decision made by the Secretary-General or any SSO authorities.

Social Security Audit Committee
1. Mr. Supoj  Singsanae Chairman

2. Mrs. Anshalee  Techaniyom Member

3. Miss. Alumporn  Siriratanaboonchai Member

4. Miss Pornvilai  Detchamornchai Member

5. Mr. Chatree  Suwannin Member

6. Mr. Prasert  Wangrattanapranee Member

7. Director of Internal Audit Group, SSO Member and Secretary

4. Audit Committee of the Social Security Fund 
Duties : Giving opinions and advice on: the inspection of the SSF, the amendment of law, regulation, order,  

announcement and cabinet resolution about the fund management, the regulation of monitoring and inspecting  
the management system of the fund and as well proposing the correction of the faults, the verification of  
transparently and correctly reporting on the financial statement, the verification of risk management and the 
monitoring of the significant risks on regular basis. Consider and examine the followings: disclosure of relevant  
information in which involves the conflict of interest, framework, work plan and inspection report. Monitor the  
operation and report the result directly to the Minister and perform other actions in accordance with the Minister’s order.
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5. Workers’ Compensation Committee
Duties : Giving opinions and recommendations for the management of the WCF, compensatory 

payment, management and utilization of the reserve funds, investment strategy, appeal examination 
and adjudication, and issuance of the Ministerial Regulation and any related regulations.

Workers’ Compensation Committee (No. 12)
1. SSO Secretary - General Chairman

2. Prof. Bhanuphan  Songcharoen Member

3. Mr. Sarawut  Benjakul Member

4. Pol.Maj. Romyong  Surakitbanharn Member

5. Mr. Chamlong  Chuayrod Member

6. Mr. Nattawat  Theerathatthamrong Member

7. Mr. Sumet  Ruamsap Member

8. Mrs. Uruya  Weesakul Member

9. Mr. Praphant  Pussayaphaibool Member

10. Mr. Thaweekiat  Rongsawat Member

11. Mr. Banjong  Boonchuen Member

12. Mr. Karawek  Sriphadung Member

13. Mr. Phichai  Chuaman Member

14. SSO representative Member and Secretary
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Workers’ Compensation Medical Committee

6. Workers’ Compensation Medical Committee
Duties : Providing opinions and recommendations to the WCF Committee about medical care and 

service; suggest the SSO for issuance of the Ministerial Regulation and related regulations.

1. Mr. Chatri  Banchuin Chairman

2. Mr. Kiattibhoom  Vongrachit Member

3. Mr. Jedsada  Chokdamrongsuk Member

4. Mrs. Chantana  Padungtod Member

5. Asst.Prof. Torpon  Vathana Member

6. Mr. Taweesin  Sanuyothin Member

7. Mr. Buntoeng  Pongsoipetch Member

8. Assoc.Prof. Pravit  Kitidumrongsook Member

9. Prof. Pornchai  Sithisarankul Member

10. Mr. Porntep  Siriwanarngsun Member

11. Mr. Wichit  Siritattamrong Member

12. Mr. Somboon  Tosborvorn Member

13. Asst.Prof. Sawan  Khwanjaipanich Member

14. Prof. Saranatra  Waikakul Member

15. SSO representative Member and Secretary
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7. Workers’ Compensation Inspection Committee
Duties : Giving advice on the inspection of the SSF, changes to the legislation and other rules, fund 

management, the regulation of monitoring and inspecting the management system of the fund and as 
well proposing the correction of the faults, the verification of transparently and correctly reporting on  
the financial statement, the verification of risk management and the monitoring of the significant  
risks on regular basis. Consider and examine the followings: disclosure of relevant information in which  
involves the conflict of interest, framework, work plan and inspection report. Monitor the operation  
and report the results directly to the Minister. Perform any other tasks as requested by the Minister.

Workers’ Compensation Inspection Committee
1. Mr. Teerachai  Arunruangsirilert Chairman

2. Mr. Somporn  Yamnill Member

3. Mr. Chaiyuth  Angsuwithaya Member

4. Mr. Adisorn  Puawaranukroh Member

5. Miss Wantanee  Saepoo Member

6. Miss Chaovana  Viwatpanchati Member

7. Director of Internal Audit Group, SSO Member and Secretary
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The organizational structure of the Social Security Office on 
management body according to the Ministerial Regulation of 

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

Public Sector 
Development Group

Internal Audit 
Group

Information Center Training Division
Research and 

Development Division
Office of the Workers’ 
Compensation Fund

Social Security Office

Secretariat 
of the Office

Legal Affairs 
Division

Finance 
Division

Policy and 
Planning Division

Finance and 
Accounting Division

Investment 
Management Division

Human Resource 
Management Division

Industrial Rehabilitation 

Centre Region 1-5

Bangkok Social Security 

Office 1-12

Contributions 
Bureau

Medical Service System 

Management Bureau
Inspection Bureau Information and Communication 

Technology Bureau (ICT Bureau)
Benefits Bureau Office of Social Security 

Development for Informal Workers

Internal pile

Supporting bodies short of divisions established according to the Ministerial Regulation as 

prescribed by the Minister for the purpose of supporting the functions of the Social Security Office

Ministerial Regulation Divisions

Provincial Administration

Provincial Social Security Office 

76 Provinces

Provincial Social Security Office

(50 Branch offices)
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Social Security Office has the mission to provide related benefits coverage 
to all workers as well as maintain their confidence permanently through driving 
our mission successfully, acceptance, and reliability for the security of life.

“TRUST”
: From outside organisation, all sectors of the stakeholders, employers, 

employees, the insured person, ally networking for services including hospital, 
bank, services unit, networking of insured person section 40, public sector 
and private sector. 

: From inside the organisation, through strengthening the “TRUST” 
from all of SSO's personnel which brings back “TRUST” from the other 
organisation.

Moving forward 
and driving the 
Social Security 
affairs for the 
acceptance, 
trust, and 
reliability 
(SSO TRUST)

Teamwork

Technology

Unity

Reform

Smart & Smile

Service Mind Excellent Services

Competent working team as one Social Security family

Organisational reform to the modern SSO with the most 
benefits to the insured person
(more conveniently, rapidly, impressively and transparency acknowledged by society)

Harmonizing as one and moving forward for the 
achievement goal of SSO's vision:
Creating a Participative Labour Society which Has Sustainable Social Security for All

Availability of intelligence ICT systems for supporting the services, 
management, and duty performance for generating “TRUST” to all 
personnel of the SSO and other organisations

Smart SSO personnel with an outstanding personality and 
expertise as a professional as well as smiling and service-minded 
(knowledge + experiences + self-improvement + good personality + mindset of 
service-minded with the best quality beyond expectation)

Service with heart, service quality that is excellent 
beyond expectation

TT

TT
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Key 
achievements 
in 2021
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Social security
Let's fight through the COVID crisis together...
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SSO efforts against Covid-19

The year 2021 saw the continuation of the public health emergency of the Covid-19 from the year 
2020. At the beginning of 2021, the number of Covid-19 patients was over 1,300 cases and the virus 
remain infectious, causing great concern throughout the country. The government very rapidly took a 
variety of public health interventions to contain the pandemic such as the order to close the market, 
frequently visited for raw materials for many restaurants and that seafood exports both domestically 
and internationally had to be suspended. At that time, many workers were affected and had to stop 
working for quarantine and recovery. The seafood export industry stalled which greatly affected  
the country’s economy.  

The SSO has taken several urgent actions to aid businesses and insured persons so that the  
labour market and the economic growth could continue. The SSO actions can be divided into 3 main 
components: medical services, financial reliefs, and the provisions of services during COVID-19.  

 
1. Medical Services

With the increasingly severe situation of the COVID-19 epidemic, the SSO's main challenge was to 
ensure all aspects of the members’ health by working on treatment, prevention and control measures 
and overall safety of workers so that healthy workers could continue their daily life and employment. 
Using its information technology system, the SSO worked alongside other relevant governmental 
departments, employers, medical facilities to implement assistance measures. Other key actions include 
proactive screening, the reimbursement for the COVID-19 treatment, the establishment of the Centre of 
COVID-19 Situation Administration (CCSA) due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 
(COVID-19), the SSO vaccination scheme, and the Factory Sandbox Project. All with the aim to provide 
insure persons with access to the most comprehensive, quick, and efficient medical services.21 

 

ผลงานสำคัญปี 2564 

ประกันสังคมร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปด้วยกัน...  
ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อ

เนื่องมาจากปี 2563 โดยช่วงต้นปี 2564 ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมากกว่า 1,300 ราย  ประชาชน
ในประเทศไทยทุกคนเริ่มกังวลถึงสถานการณ์และความรุนแรงของการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาน้ัน
รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหลากหลายประการ เช่น มีคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็น
ตลาดใหญ่ที่เป็นผู้ค้าส่งอาหารทะเลให้แก่แม่ค้าพ่อค้าท่ีใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารขาย ส่งผล
ให้ธุรกิจส่งออกอาหารทะเลต้องหยุดกิจการชั่วคราว มีแรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดงานเพื่อกักตัว
และรักษาตัว อุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเลต้องหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการช่วยเหลือสถานประกอบการและผู้ประกันตนเสมอมา เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแรงงานและเศรษฐกิจในประเทศไทยสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการดำเนินการใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ด้านการเยียวยาช่วยเหลือทางการเงิน และด้านการให้บริการอำนวยความ
สะดวกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

การให้บริการทางแพทย์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น ความท้าทายหลักของ

ส านักงานประกนัสังคม คือการสร้างหลกัประกนัสุขภาพท่ีดี โดยด าเนินการตั้งแต่ดูแล ควบคุม ป้องกนั และ
รักษาแรงงานใหป้ลอดภยัจากโรคโควิด-19 ใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ สามารถท างานและด ารงช ีวิต
ต่อไปได ้ในช่วงวิกฤตเช่นน้ี ส านกังานไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขอ้มูล ประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนายจา้ง สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ ในการ
ด าเนินการออกมาตรการความช่วยเหลือ ตั้ งแต่ การตรวจคัดกรองเชิงรุก การรักษาพยาบาล การจัดตั้ ง
ศูนยบ์ริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จดัท าโครงการฉีดวคัซีน 

Timeline

First case found 
in Thailand 
(Jan-20)

New cluster at nightclubs 
around Songkran

Over 1,300 cases 
were found 
(Dec-20)

Emergence of 
"Omicorn variant"  
(Jan-22)Cases linked to 

boxing stadium, 
nightclubs

March 2020

Started the
reimbursement of
COVID-19 treatment

April 2021

Established
"Service Center for
COVID-19 situation
administration"

January 2021 

Implemented
Active Case Finding 
programme
(Jan-Jul 21)

June 2021

Vaccination
Programme
(Jun 21-Mar 22)

August 2021

Factory Sandbox 
Programme
(Aug 21-Apr 22)
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Proactive Screening

With the enterprises information and the number of employees registered with the information 
system of the SSO together with cooperation with affiliated medical facilities, the SSO was able to carry 
out proactive screening programmes in high-risk enterprises during epidemic periods that free employers 
and insured persons at no cost from January – July 2021  

        

Number of insured 
persons

Number of positive cases

Proactive Screening (Jan-Jul 2021)

1) Service offered at  
 COVID-19 check points  
 free of charge

2) Proactively inspect 
 high-risk enterprises

Namely:
  - Thai-Japan Bangkok 
 Youth Center
  - Pathumthani Technical  
 College 
  - Samutprakarn Institute 
 For Skill Development
  - Phimonrat Municipality 
 (Nonthaburi)

Namely: 
 Bangkok, Pathumthani, 
 Samutprakarn, Nonthaburi, 
 Chonburi, Chaing Mai, 
 Samutsakorn, Phuket, 
 Rayong, Ayutthaya, 
 Chachoengsao, Songkhla 
 and Saraburi

4 points in 4 provinces 13
526,657 persons

23,705 cases
(approximately 4.5%)
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Medical services payment for the insured persons who receive Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) treatment

The SSO also provides coverage for Section 33 and 39 insured persons by paying medical  
expenses related to the COVID-19 such as treatment, testing, room for quarantine/treatment,  
Personal Protective Equipment (PPE), and travel, according to the announcement of the Social  
Security Medical Board since March 2020. 

During 2021, the reimbursement for medical expenses has increased significantly due to a large 
increase of the COVID-19 cases.

Providing beds to support the insured persons

The SSO also collaborated with the hospitals registered under the Social Security Scheme and 
hotels to accommodate insured persons with Covid-19 mild symptoms or patients who had been 
hospitalized whose conditions improved. During April 16 to September 30, 2021, over 23,599 beds were 
accommodated, classified as follows;

- Hospitel 17,782 beds (4,023 beds available)
- Hospital, 5,817 beds (181 beds available)

Vaccination against COVID-19 to Section 33 insured persons

In the middle of 2021, Thailand began vaccination against COVID-19. The SSO was part of  
the efforts as it worked alongside the Ministry of Interior by Bangkok Metropolitan Administration and  
the Ministry of Public Health by the National Health Security Office (NHSO) to integrate data through  
the application "Mor Prom" and social security network hospitals in both public and private in allocating 
vaccines and providing vaccination services against COVID-19 For the Section 33 insured persons

2020 2021

  - Number of insured persons who claim: 33,450 
  - Number of positive cases: 1,134
  - Disbursement amount: 308.57 million baht

 - Number of insured persons who claim: 980,642 
 - Number of positive cases: 779,716
 - Disbursement amount: 47,020.90 million baht
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Performance Outcome
The execution of the vaccination service in Bangkok and the provinces which are economic zones 

and high-risk provinces such as Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Samut Prakan, Nakhon Pathom,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakhon and Phetchaburi.  

Allocate vaccines:
Ministry of Labor by the SSO

   + Ministry of Health
  + Ministry of Interior

Vaccination
Certification
“Mor Prom”

Register to reserve 
a date and time:

“e-service”

Vaccination Programme 
(March 2021 - March 2022)

Total 3,962,206 doses

2,236,450 doses
1st

1,058,041 doses
2nd

667,715 doses
3rd

Thai workers 3,368,391 doses

15%

85%

Foreign workers 593,815 doses

Flowchart Process of Vaccination allocation
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The processes are as follow;
(1) Testing 100% RT-PCR and self-ATK tests every week.
(2) Treatment Factory Accommodation Isolation, Hospitel, field hospital and ICU facilities for patients.
(3) Control Bubble and Seal measures and DMHTT
(4) Protection Vaccinations and issuing a “Blue Factory” certificate to build investor confidence.

Factory Sandbox : inspection, maintenance, control, supervision

Factory Sandbox is a concept of business management underpinned by the dual considerations  
of public health and economics. The Sandbox aims at large export manufacturing factories, which are  
the key industry to the economy. The 4 sectors selected are automobile, electronic parts, food, and  
medical equipment. At the heart of the processes whose objective is efficient allocation of limited resources 
are tests, treatment, quarantine, and care in order to manage limited resources as intended.

Performance Outcome
 

Phase 1 (23rd August 2021 - 30th September 
2021) in 4 piloting provinces; Nonthaburi,  
Pathum Thani, Samut Sakorn and ChonBuri, for  
export manufacturing factories with at least 500 
employees.

Phase 2 (1st. October 2021 - 11st April 2022) 
expanded to 11 targeted provinces ; for enterprises 
with at least 100 employees benefited.

12 provinces

730 enterprises

407,770 insured persons

112,746 doses

found positive 11,298 cases 
(approximately 3%)
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2. Compensations and Financial Aids

Following the spread of Covid-19, the restriction measures were implemented such as closing of  
the borders, blocking the travel in certain provinces, as well as ordering the curfew. These restriction 
measures have affected significant number of enterprises: many enterprises had to lay-off their employees 
and cut unnecessary expenditure, which consequently caused mass unemployment while the people 
faced increased spending for the protection against the disease.

In an integrated efforts by the government, the SSO has provided financial aids for the enterprises  
and the insured persons by increasing the unemployment benefits, reducing the contribution rates, as 
well as introducing the soft loan programme for job promotion.

Increase of Unemployment Benefits

 In case of force majeure due to the spread of the Coronavirus 2019 (Covid-19)
The SSO introduced the unemployment benefits in case of force majeure due to the spread of 

the Coronavirus 2019 (Covid-19), also temporarily increased the compensation rate for loss of income 
as follows;

 In case of lay-off or resignation
For the unemployment in case of lay-off or resignation, the SSO temporarily increased  

the compensation rate for loss of income and the term of coverage. 

Remark : Monthly wage not more than 15,000 baht

The usual rate
The increased rate 
for 1 March 2020 – 28 February 2022

Lay-off
50% of the contributory wage for a 
period not exceeding 180 days per 
calendar year

70% of the contributory wage for a 
period not exceeding 200 days per 
calendar year

Resignation or 
termination of 
contract

30% of the contributory wage for a 
period not exceeding 90 days per 
calendar year

45% of the contributory wage for a 
period not exceeding 90 days per 
calendar year

First implementation : 1 March 2020 - 31 August 2020   62% for a period not exceeding 90 days.

Second implementation : since 19 December 2020   50% for a period not exceeding 90 days.
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 Construction Workers Camp Closures
With the business suspension order of the Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) 

according to the record of the employers, the SSO also enforced the inspections and registrations to 
cover the employees who had not been registered properly to protect their rights to claim the benefits. 
The implementation was effective 28 June - 30 September 2022, protecting 81,134 insured persons 
with payment of 412.64 million Baht. 

  

Summary of number of beneficiaries who receive unemployment benefits (persons) 
and total amount of benefits (million Baht)

2019 2020 2021

    Amount Paid (million Baht) 7,774 39,660 26,047

  Number of beneficiaries   
              (persons)

714,988 2,157,894 1,553,602

7,774

39,660

26,047

1,553,602
2,157,894

714,988
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Reduction of Contributions
 

Due to the spread of the COVID-19 pandemic, the employers and employees had suffered  
financially while their monthly duty to provide contributions still had to be performed to fund their 
benefits. To help lifting their burden, the SSO had reduced the contributions and extended due date of 
contribution filling and payment for the employers and employees.

Sections 33 and 39 insured persons
The SSO had reduced the contributions and extended due date of contribution filling and payment 

for the insured persons under section 33 and section 39. The government still contributed at the usual 
rates. The total of 6 phrases of contributions’ reduction provided financial relief for 488,276 enterprises 
and approximately 13 million insured persons with payment of 109 billion Baht in total.

Section 40 insured persons
The implementation was from August 2021 – January 2022. The insured persons under section 40  

contributed at 60% of the usual rate and the government contributed at no more than 50 percent  
of the insured person’s contributions.

The total of contributions’ reduction for the insured persons under section 40 provided financial 
relief and allowed more spending in the economy of 1,247 million Baht in total.

Loan Programme for Job Promotion

The loan programme for job promotion was first implemented in 2020 to ensure availability of cash 
flows of enterprises and to stabilise the employment rate during the Covid-19 pandemic crisis.  Then, 
the programme was extended to the second phrase which implemented from 17 May to 31 December 
2021. The performance outcomes are as follows;

Performance Outcomes (The 1st phrase) 
as of 31 December 2020, there were 2 participating 
banks; 

 
- providing loans for 445 enterprises 
- budget of 2,390.838 million Baht 
- retained 38,829 job positions

Performance Outcomes (The 2nd phrase) 
as of 31 December 2021, there were 5 participating 
banks; 

- providing loans for 1,170 enterprises
- budget of 7,244.494 million Baht
- retained 73,627 job positions
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Financial Relief and Aids for the Workers in Cooperation with the Government

Section 33 “Rao Rak Kan” (We Love Each Other financial relief scheme)
The SSO had implemented the Section 33 We Love Each Other Scheme using the government budget 

to provide financial relief for the Section 33 insured persons affected by the spread of the COVID-19 
pandemic. To provide the insured persons with rapid and inclusive access to the relief package, the SSO 
collaborated with the Krungthai Bank PCL in developing the money transfer channel for the Section 33  
We Love Each other Project. The insured persons registered via the website www.ม33เรารักกัน.com  
will receive the financial aids through the Application “Pao Tang”

Relief Programme for Employer and Section 33 Insured Person
For employers and Section 33 insured persons who affected by government restrictions 

in the maximum and strict controlled areas followed regulation issued under section 9 of the Emergency 
Decree on Public Administration in Emergency Situations 2005 (No. 25) (No. 27) (No. 28) and (No. 30), 
they were received relief aid. Employers received support of 3,000 baht for each Section 33 
insured person who is employee, but not exceed than 200 persons for 1 month. Section 33 
insured persons with Thai nationality in 9 businesses received support of 2,500 baht per person 
per month. The number of months received depend on areas or provinces.

For Section 39 and Section 40 insured persons who affected by government measures in maximum 
and strict controlled areas, revised edition issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public 
Administration in Emergency Situations 2005 (No. 25, No. 28, and No. 30) in maximum and strict controlled 
areas for 29 provinces which are Bangkok, Chachoengsao, Chonburi, Nakorn Pathom, Nonthaburi, 
Narathiwat, Pathum Thani, Pattani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Yala, Songkhla, Samut Prakan, Samut 
Sakhon. Kanchanaburi, Samut Songkhram, Suphan Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, 
Ang Thong, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Lop Buri, Rayong, Sing Buri, Saraburi, Nakhon Ratchasima, 
Phetchapun and Tak. The beneficiary receives relief aid of 5,000 baht per person per month. The number 
of months received depend on areas or provinces.

Performance Outcome from 22 March - 30 June 2021 

  Relief aid of 6,000 baht per person

  Insured persons joined programme for 8.067 million persons

  Total amount of 48,185.85 million baht 

Performance Outcome 4 August 2021 - 31 March 2022 

  Total beneficiary is 3.75 million insured persons

  Total subsidy is 32,542.27 million baht

4 August 2021 - 31 March 2022

Beneficial to 1.37 million Section 39 

insured persons and 7.21 million Section 40 insured persons

Total subsidy is 71,214.63 million baht
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Relief Programme for Insured Person in Nightlife Industry and Self-employed (Freelancers) 
working in Nightlife Industry 

The Government realized that the COVID-19 affected insured persons working in nightlife  
industry. Therefore, government budget has been supported through the SSO to alleviate insured persons 
as support with amount of 5,000 baht per person. The self-employed workers who do not register as 
insured person section 40 are able to register by July 2021. 

The Employment Programme for New Graduates
 

The SSO employs new graduates followed the Government Information Development into Digital 
Government Programme as cabinet resolution which aim to develop economic and society integrally in 
district level, support employment for new graduates, recover local economic and society  as well as to 
alleviate COVID-19 impact and transform current government data into digital data. The SSO allocates 
634 new graduates to work at its offices throughout Thailand. 

  Performance Outcome (from 28 December 2021 - 31 March 2022)

   147,720 insured persons were relieved, classified as follows ; 

    9,446 Section 33 insured persons

    6,828 Section 39 insured persons

    131,446 Section 40 insured persons

  with total budget amount of 738.60 million baht.
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3. Services during COVID-19 Pandemic

Establishment of the Center for COVID-19 Situation Administration, Hotline 1506

The SSO realized employers and insured persons’ concern regarding COVID-19 situation, therefore 
the SSO has established the hotline administration center as the main supporting point to facilitate 
between insured persons and contracted hospitals. Employers and insured persons can contact the 
hotline through number 1506, furthermore the SSO has increased hotline 1506 press 6 and press 7 to 
provide information about symptom screening, treatment, bed resources, and COVID-19 vaccine as well 
as activities and programme related to the COVID-19. The hotline is operated 24 hours for consulting 
and providing accurate and rapid information to insured persons, moreover the hotline 1506 provides 
internet call center channel as a platform that insured persons can directly chat and leave complains 
with call center staff for cooperating with relevant agencies as well as rapidly resolving insured persons’ 
inconveniences.

Claim Social Security Benefits through Web Application during COVID-19

As the Center for COVID-19 Situation Administration announced that provinces with a large  
number of infected cases shall be strictly controlled. Consequently, some SSO’s provincial offices  
were closed temporarily. Employers, employees, and insured persons can contact, submit an inquiry  
for claims or ask for information through an electronic channel of “SSO e-Service” or www.sso.go.th.



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE114

Benefits Improvement and Up-rating

ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE114



ANNUAL REPORT 2021
SOCIAL SECURITY OFFICE 115

Benefits Improvement and Up-rating

Healthcare

Progresses in society such as the socio-economic conditions, ever increasing access to basic 
education and public healthcare have led to drastic adjustments of the public services, particularly the 
healthcare coverage in the country. It is therefore crucial that the health insurance system in the country 
adapt to these changes. The SSO is committed to serve the public with a well-designed health insurance 
scheme achieved through consultations with all stakeholders such as the employers, employees, medical 
facilities, the Ministry of Public Health, and National Health Security Office and the Comptroller General. 
The goal is to ensure insured persons have full access to the basic medical care with good quality from 
physicians, nurses, and other medical personnel with expertise, including available innovative health 
treatments.

The SSO in 2021 has made changes to rules and conditions and the sub-limit for a particular 
treatment which have now allowed insured persons to have better access to healthcare in accordance 
with the evolving socio-economic situation. Different agreements were made between the SSO and 
specialised hospitals that offer access to the latest technologies and equipment for the insured persons.
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UCEP : Universal Coverage for Emergency Patients

With the UCEP policy, insured persons with critical condition and require emergency care  
within 72 hours can receive intensive treatment and have access to emergency admission free of  
charge. The regulation requires that emergency patient be screened and identified with the following 
symptoms : 

Patients only need National ID card to receive UCEP service

Temporarily 

unconscious, 

unresponsive, 

not breathing 

and shortness 

of breath

Difficulty 

breathing or 

noisy breathing

Drowsiness and 

excessive 

sweat

Sudden chest 

pain

Weakness 

in arms and 

legs, difficulty 

speaking

Other symptoms that 

affect the functions of 

the respiratory system, 

blood circulatory system 

and brain and nerve 

system
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New regulations on medical treatment and fees

The year 2021 saw adjustments to the health coverage fees and regulations which uprate  
and improve healthcare benefits for the insured persons in accordance with the current  
economic conditions. 

New regulations on renal replacement therapy 
and erythropoietin

From 1 April to 31 December 2021, patients  
with end-stage renal disease is entitled to the 
following medical services :
   Covid-19 screening test for renal disease 
patients before receiving treatment
   Hemodialysis or peritoneal dialysis
   Care after kidney transplant
   Erythropoietin

New regulations on medical fees for cancer 
patients

In-patients and out-patients receiving cancer 
treatments have access to better treatment and 
medication in the following cases :
   breast cancer
   colon cancer
   stomach cancer

New regulations on end-stage kidney disease 
patients who are HIV positive

Insured persons who are patients with chronic 
renal failure can receive hemodialysis service 
for 4,000 baht per each visit and not exceeding 
12,000 baht per week

New regulations on the costs for stroke fast 
track services

From 8 September 2021, thrombolytic 
treatment (intravenous use of recombinant 
tissue plasminogen activator or rt-PA) and 
CT Brain and/or MRI/MRA brain scan before 
thrombolysis is provided 50,000 baht
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Influenza Vaccination Service

Health promotion and disease prevention are among the priorities of the SSO, hence the Medical 
Committee’s new Announcement on regulations and fees granted insured persons aged 50 and over 
access to influenza vaccines once a year starting from 2021. Those who wish to receive the vaccine can 
do so between 1 May – 31 August every year for different flu viruses at partner medical facilities.

Extension to the interventional cardiology services provided by Chulabhorn Hospital

Since 2018, the SSO has an agreement with Chulabhorn Hospital, the most advanced technology 
and highly expertise doctors in cardiology in Thailand, for interventional cardiology treatment and  
so far between 2018-2021 has received positive feedback from the insured persons.

The SSO therefore decided to extend the cooperation for another year into the year 2022 so that 
the insured persons will be able to get a very high-quality care. Since it is a long-term programme, the 
public is fully aware of this programme and thus allow them to get access to the healthcare they need 
very quickly before the symptom aggravates. The programme started on 29 August 2021 and will end 
on 28 August 2022.

New benefits rates for pregnancy care expenses, childbirth 
allowances and child allowances

The benefits under the social insurance schemes extend to the family members of the insured 
persons. The benefits cover pregnancy care expenses, childbirth cost and child allowances for children of 
the insured persons from age 0-6 to ensure that babies and children receive adequate care and nutrition. 
The benefits have been uprated to match the current economic situation.

Pregnancy care
Previously 3 visits worth 
up to 1,000 baht ; now 5 visits 
worth up to 1,500 baht

Childbirth allowance
Previously 13,000 baht per child ; 
now 15,000 baht per child 
starting from 1 January 2021

Child allowance 
Previously 600 baht per child ; 
now 800 baht per child
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Section 40 death grants uprated

The voluntary social insurance scheme Section 40 scheme was launched in 1994 and has been 
consistently reviewed to ensure that the design and the benefits match the needs of the people.  
In 2021, the SSO uprated the death grant benefits to ensure that they match the present economic 
conditions and to deploy incentives for self-employed persons to enroll in the scheme. The new rate  
has been effective since 10 February 2021. 

Workers’ Compensation Fund death grants uprated

Welfare of employees under Workers’ Compensation Fund (WCF) is the one of SSO’s priorities.  
To improve benefit consistent with economic growth and cost living increase, the SSO uprated  
the death grant under WCF from 40,000 baht (the rate during 9 Dec 2018 to 11 July 2021) to 50,000 
baht. The implementation was effective since 12 July 2021.

WCF death grant in 2021

Option 1 and 2 Option 3

Previously 20,000 baht is paid to the person 
arranging the funeral ; now 25,000 baht ;
Where the insured person has paid at least 60 months 
of contributions, the previously 3,000 baht has been 
uprated to 8,000 baht ;
in total, death grant is paid up to 33,000 baht. 

Previously 40,000 baht is paid to the person 
arranging the funeral, now 50,000 baht 

WCF death grant Period Number of Claims (persons)

     40,000 baht             1 Jan – 11 July 2021 312

     50,000 baht             Since 12 July 2021 289
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Digital Services

New channels of service are available to ensure that the employers and the insured persons  
have easier access to SSO transactions. This creates convenience, reliability and transparency and  
reduces errors and paperwork in line with the government’s strategy.

Paying contributions

Methods of contributions payments have been expanded to allow for more convenience for  
the employers and the insured persons when they make payments to the SSO. Currently, they may  
choose to pay contributions using several methods, namely at the banks, service points, direct debit, 
e-Payment and mobile application. In 2021, the expansion of these methods for both the SSF and  
WCF includes :

 e-Payment
SSF and WCF contributions can be paid using the electronic system and TMB Thanachart Bank 

from 1 February 2021, Deutsche Bank from 29 March 2021 and BNP Paris Bas from 8 November 2021.
 Shopee Pay

Section 40 contributions can be paid using Shopee application from 23 August 2021
 Boonterm Kiosk

Boonterm counter services offer payment method for Sections 39 and 40 contributions using 
CenPay Powered by Boonterm, starting from 15 November 2021 and 27 December 2021 respectively.

Data shows that the number of enterprises making payments using new method 

  has increased from 125,162 in 2020 

  to 196,650 in 2021 

  an increase of 71,488 enterprises.
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Receiving Benefits

Methods for receiving the benefits have also been expanded as follows :
 e-Payment 

All benefits payable to all types of beneficiaries and enterprises can now be paid electronically 
using several methods, particularly through the banks. 

 Prompt Pay
Prompt Pay has been added to the SSO benefits payment channels for old age benefits and child 

allowances. The recipients who have already create a Prompt Pay account by using national ID can now 
access this service.

Electronic services under WCF

 e-Compensate
With our commitments to service quality improvements for all customers, the SSO introduced the 

e-Compensate which is an electronic platform for employers and employees to file a case of work injury 
or illness in accordance with the WCF rules. This will give better experience for employers and employees 
who are now able to submit a case along with all other documents for the purpose of hospitalisation of 
an employee and reimbursement of medical expenses paid in advance without having to visit our office 
in person. This gives greater convenience and reduce waiting time for both parties. For more information, 
employers may visit www.sso.go.th and look for “SSO e-Service”.

 e-Rate
Under the WCF, employers pay premiums or contributions to the SSO annually using a particular 

WCF rate and the expected number of workers during that particular year. This rate is provided by the 
SSO based on our method of calculation based on past incidents and activities of the employers. To 
ensure that the employers are aware of the rates they are required to pay, the SSO introduced e-Rate, 
a customised information page for a particular employer so that it can learn more about the SSO rates 
and what rate is being applied to it. Employers may visit www.sso.go.th to learn more about the WCF 
rates and may access in advance the contributions invoice without having to wait for the information 
through postal mail.

Data shows that in 2021 

the number of people receiving pensions is 35,644 
old age lump sum 12,047 and 

child allowance 508,999
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The Industrial Rehabilitation Centres : 
Create opportunities and improves lives
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Vision

“To become excellence in comprehensive rehabilitation”
The Industrial Rehabilitation Centres of the SSO offers occupational rehabilitation services to 

employees who have suffered from work accidents that resulted in loss of working capacity, handicap, 
or disability under the Compensation Act B.E. 2537, including disability insured persons under the Social 
Security Act B.E. 2533. Work Rehabilitation Services are ;

1. Providing services for medical rehabilitation, correction of the disability through treatment and 
surgery to restore the remaining organs to a normal or near normal state by a specialist physician.

2. Vocational rehabilitation services to assist employees with work-related injuries or insured 
persons with disabilities in readjusting to the workplace by providing training to increase their knowledge 
of small business operations, making equipment for vocational training and occupation for some people, 
or increasing the skills in an occupation according to their own aptitude and appropriate to their physical 
disability condition in order to have the confidence to return to the occupation of their choice and for 
them to be able to live freely in society,  such as returning to work with the former employer, working 
for a new employer, or pursuing a self-employed career to support themselves or their families.

3. Psychosocial rehabilitation services to help employees or insured persons who have lost their 
physical capacity, dismemberment, handicaps, or disabilities accept their own disability, to recognise 
their own abilities and potential and to develop the confidence and motivation required to struggle for 
self-development to live in a society sustainably.

SSO Delivers Happiness
 

The SSO undertakes its mission to provide services and access to workers with specific needs, as 
well as proactive care for insured persons with specific needs. The management team and staff of the 
SSO have organised home visits for people with disabilities to coordinate their hearts with concern and 
create happiness for people with disabilities.  A team of physiotherapists from the Industrial Rehabilitation 
Centre visited the site to provide education, advice on physical therapy and basic self-help, as well as 
the goods, consumables, and equipment required to continuously build morale and monitor the lives of 
people with disabilities.  

 

The Industrial Rehabilitation Centres 
Create opportunities and improves lives
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The Performance of the Industrial Rehabilitation Centre

In 2021, the Industrial Rehabilitation Centre Region 1 – Region 5 provides rehabilitation 
services to a total of 1,285 employees and disability insured persons as well as rehabilitation participants 
who completed rehabilitation between 2017 to 2021, as detailed below : 

Most rehabilitation participants were self-employed, with 241 participants able to return to  
their former employers, assist with housework and work for a new employer, respectively.

Table showing the number of employed people who complete rehabilitation in 2021

Projects/Activities to Improve Physical Conditions and Employability

1. Orthotic and prosthetic devices for distribution to the rehabilitation participants 
The project aims at employees who have sustained severe harm or injury resulting in permanent 

dismemberment or loss of function, a partially severed hand or finger, a severed arm or leg, or both arms 

Activity 2017 2018 2019 2020 2021

1. Rehabilitation Participants 1,609 1,358 1,825 1,720 1,285

 - Former Rehabilitation Participants 1,045 906 1,250 1,330 1,033

 - New Rehabilitation Participants 564 452 575 390 248

2. Medical Rehabilitation* 1,055 1,034 960 903 958

3. Vocational Rehabilitation* 383 500 501 562 480
 - Training to Prepare for Employment 
          (person)*

253 342 305 329 303

 - Vocational Training (person)* 130 158 196 233 177

4. Psychosocial Rehabilitation 814 1,011 1,144 1,118 727

5. Completed Rehabilitation 434 476 599 391 249

 - Employment with Former Employer 236 218 293 197 80

 - Employment with New Employer 48 70 86 46 28

 - Self-employed 123 117 150 108 99

 - Perform Housework 23 71 65 38 40

 - Deceased 4 - 5 2 2

Former 
Employers 

(person)

New
Employers 

(person)

Self-employed 
(person)

Perform
Housework 

(person)

Total
(person)

80 28  102 31 241

33% 12% 42% 13% 100%
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and legs, deformities of the joints of the arms and legs, neurological injuries resulting in paralysis of 
the hemispheres or halves of the body, and multiple organ injuries. In addition to the need for medical 
rehabilitation, the preparation of orthotics and prosthetic devices, aids, and splints is of utmost importance 
because employees who have received such orthotics can return to work normally, help themselves 
without being a burden on others and their families, and live normally in society.

2. Innovative rehabilitation equipment
It is a project designed to invent and develop medical rehabilitation equipment suitable for workers 

with work-related injuries and disability insured persons, primarily by using the domestically appropriate 
technology to reduce reliance on foreign technology.

Pain Reliever 
equipment box

Resistance type of 
hand exercise 
equipment 

Assistive devices for hemiplegic patients 
or arm and hand injury patients to 
practice their use.
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3. Assistive inventions to facilitate gainful activities
The purpose is for rehabilitation participants to be able to return to work upon completion of 

vocational rehabilitation with fewer obstacles.

 

4. Workplace training activities for rehabilitation participants  
This initiative is aimed at creating work opportunities for injured and disabled patients to return 

to work with their former employer or find a new job. The goal is for the patients to have job security 
even before the end of rehabilitation and to build confidence in their return to their daily life activities 
and the labour market. The employers in question also gain confidence in the potential of employees 
who have completed the trainings. This creates sustainability in their social independency.

5. Group activities to develop small business entrepreneurs 
These activities increase the business potential of rehabilitation participants who want to become 

entrepreneurs. Workers can understand the market demands and techniques for small business success, 
as well as e-commerce or online business. 

  

Adjustable batik writing 
table for weakness 
and wheelchair-bound 
patients.

45-degree frame wood cutting machine 
with vacuum kit for the handicapped

Equipment for producing 
dried bananas from the 
heart for patients with 
hemiplegia
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6. Short-term extracurricular training activities  
It is an activity arranged by the Industrial Rehabilitation Centre as an alternative for rehabilitation 

participants to pursue a supplementary or self-employed job following rehabilitation, which can create 
additional income for themselves and their families. This activity will focus on vocational training that will 
develop the skills and aptitudes necessary for individuals with physical disabilities to enter the labour 
market or become self-employed with confidence. This is a short course, lasting no more than 2 days.

  

 
Project for Sport Potential Enhancement

1. Encourage former rehabilitation participants from the Industrial Rehabilitation Centre Region 1 
to compete on behalf of Thai national disabled archery athletes in the Tokyo 2020 Paralympic Games, 
which were held from 24 August to 5 September 2021, in Japan.

2. Encourage rehabilitation participants under the Industrial Rehabilitation Centre representing 
the Thai national disabled bowling athletes to compete in the IBF Para Bowling World Championship 
2021 from 9 - 18 November 2021 in Dubai, in which they won 1 Silver Medal and 1 Bronze Medal. 
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History of the SSF Investment

In the initial stage of the operation in 1991, the SSF focused on investment in the treasury bills 
and government bonds or gaining interests from cash deposits. Later in 1998, there was a substantial 
accumulation of contributions to the SSF due to the coverage extension in child allowance and old-age 
pension. The SSO then began to deploy private companies with expertise in financial investment and 
consequently expanded investment in more complicated financial products — corporate bonds in 2000, 
common stocks of publicly listed companies and property funds in 2003. In 2006, the SSO initially 
expanded investment in foreign exchange markets for the purpose of portfolio diversification. Later in 
2017, the SSO started trading the exchange-traded fund (ETF) in the foreign exchange markets and 
continuously increased the proportion of foreign investment to reduce investment risks and ensure the 
sustainability of the fund. 

The SSO is also responsible for the financial management of the WCF. In 2004, the WCF Committee’s 
Regulation on Investment Management of the Workers’ Compensation Fund B.E.2547 (2004) and the 
Compensation Act B.E. 2537 (1994) in Section 29, which stipulated that the receipts, payment and 
safekeeping of the Fund and investment of the Fund shall be in accordance with the regulations prescribed 
by the Committee with the approval of the Ministry of Labour. The management of the fund is strictly 
framed by the WCF Committee’s regulations, annual strategic assets allocation plan, considering the 
expected returns, risks, and long-term financial stability. 

The managements of both the SSF and the WCF share keys features, namely the improvement 
of the investment strategy, innovative ICT systems in investment management, human resources and 
streamlining of regulations for more efficacy and efficiency.
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Social Security Fund Investment

The investment of the Social Security Fund as of December 31, 2021, has a total value of  
2,282,490 million baht. Social security fund investing in stable securities for the long-term sustainability 
of the fund and investing in Risky securities to increase investment returns are as follows :

Currently, the fund has invested in highly stable securities in the amount of 1,728,169 million 
baht, representing 75.71 percent and investing in risky securities in the amount of 554,321 million baht, 
representing 24.29 percent, which is in accordance with the Social Security Board's Regulations on 
Procurement of Benefits of the Social Security Fund, B.E.2016 requiring investment in securities with 
high stability not less than 60% and investing in risky securities does not exceed 40%.

With investment in the country in the amount of 1,889,136 million baht, representing 82.77 
percent and foreign investment in the amount of 393,354 million baht, representing 17.23 percent, 
according to the announcement of the Social Security Committee. Subject : Rules, Procedures, Conditions 
or Proportions for Domestic and Foreign Investment (No. 5) Invest in foreign countries at a maximum of 
32% of capital funds as shown in the picture :

Real Estate
Infrastructure, Gold
83,649 ,  3.67%

Government bond 
1,419,263 ,  62.18%

Foreign Equity 
155,903 ,  6.83%

Thai Equity 
305,041 ,  13.36%

State Enterprise Bonds 
(not guarantee)
9,728 ,  0.43%

Private bond or
Securitized debt  
(high Credibility)
67,272 ,  2.94%

Foreign bond  
(high credibility)
179,815 ,  7.88%

Cash
61,819 ,  2.71%

Social Security Fund Investment Report
Quarter 4 (as of 31 December 2021)

Stable
securities
1,728,169 m
75.71%

Risky 
securities
554,321 m
24.29%

Domestic
1,889,136 m
82.77%

Foreign
393,354 m
17.23%

2,282,490 Million Baht

Stable security 75.71%

Risky security 24.29%
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Investments of the Social Security Fund for the year 2021 can be classified according to benefits 
as follows :

1. Fund for sickness, death, disability, and maternity in the amount of 59,487 million baht (2.61%)
2. Child allowance and old age fund, amounting to 2,053,384 million baht (89.96%)
3. Unemployment fund 150,204 million baht (6.58%)
4. Fund Section 40 amount 19,416 million baht (0.85%)
Most of the money in the fund is the savings of the insured nationwide accumulated by the Social 

Security Office. Reserve to pay benefits in case of old age pension. The Social Security Office started 
paying the old age pension since the year 2014 onwards.

Investment of SSO by benefit type

2 benefits
2,053,384 m
89.96%

Unemployment
59,486 m
2.61%

4 benefits
150,204 m
6.58%

Section 40 benefit
12,431 m
0.54%

Section 40 old age lump sum
6,985 m
0.31%

2 benefits 4 benefitsUnemployment Section 40 benefit Section 40 old age lump sum
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From 1991 to the present (information as of December 31, 2021), the total investment of the  
Social Security Fund amounted to 2,282,490 million baht, consisting of 2 main contributions : contributions 
from employers, employees and the government, totaling 1,447,504 million baht, representing 63.42 
percent, and the accumulated benefits received from investments amounted to 834,986 million baht, 
representing 36.58 percent, with the proportion of contributions and accumulated benefits from 
investment each year in the past 10 years.

Accumulated benefits from investments consists of a recognized investment benefit and  
unrealized investment benefits in respect of recognized investment benefits consist of : Interest  
income and expenses profit from the sale of debt instruments and Dividend income and profit Gain on 
the sale of equity instruments.

In 2021 (as of December 31, 2021), the Social Security Fund has recognized investment benefits. 
Total amount of 62,927 million baht consisting of interest income and profit from debt instruments in 
amount of 35,655 million baht and dividend income and profit gain from the sale of equity instruments 
in the amount of 27,272 million baht.
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Investment status of securities classified according to
the Social Security Committee's Regulation on Procurement 

of Social Security Fund Benefits 2016 as of December 31, 2021
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6(ข)(14) 4,244 m 0.19%

6(ข)(2) 9,711 m 0.43%

6(ก)(11) 1,017 m 0.04%

6(ก)(12) 8,599 m 0.38%

6(ข)(19) 12 m 0.00%
6(ข)(18) 4 m 0.00%
6(ก)(15) -739 m -0.03%

6(ก)(3) 6(ข)(8) 6(ก)(16) 6(ข)(10) 6(ก)(4) 6(ก)(9) 6(ข)(13) 6(ก)(2) 6(ข)(12)
6(ก)(1) 6(ข)(11) 6(ข)(2) 6(ก)(12) 6(ข)(14) 6(ก)(11) 6(ข)(19) 6(ข)(18) 6(ก)(15)

Invest amount 2,282,490 million baht

Return rate in the past 12 months 4.91%
(In line with Public Accounting Standard No. 105)

•  Item 6 (ก) (3) debt instruments issued by the Ministry of Finance or Bank of Thailand 

•  Item 6 (ข) (8) stocks, stock warrant, or transferable subscription rights which is issued by state-enterprises of Thailand, listed companies.

•  Item 6 (ก) (16) unit trust or mutual fund investment units with which investment policy is as mentioned in Items 6 (ก) (1) - (14). 

•  Item 6 (ก) (4) debt instruments issued by state-enterprises and guaranteed, or aval receiver, or endorser, or full amount guarantor of both principal and interest without limitation of liability by the Ministry of Finance. 

•  Item 6 (ข) (10) Mutual Fund investment units with the investment policy as mentioned in Item 6 (ข) (1) - (8). 

•  Item 6 (ก) (9) debt instruments which were issued by the banks established under the Financial Institutes Business Act

•  Item 6 (ข) (13) real-estates or investment units with main objectives to invest in property or unit trust or trust certificate of the real-estate investment trust (REIT).

•  Item 6 (ข) (12) unit trust or trust certificate which has main policy to invest in the infrastructure area.

•  Item 6 (ก) (12) instrument of futures contract in form of credit linked note and structured note issued by Ministry of Finance or by the Bank of Thailand 

• Item 6 (ข) (2) debt instruments as mentioned in Item 6 (ก) (4) but not guaranteed nor aval receiver, nor endorser, nor full amount guarantor of both principal and interest with limited liability by the Ministry of Finance.  

•  Item 6 (ก) (15) structured note of some specific assets as mentioned in Items 6 (ก) (1) - (14) as decided and announced by the Social Security Committee. 

•  Item 6 (ก) (1) allocating for savings or card of deposit upon legal establishment. 

•  Item 6 (ข) (14) commodities or investment units of the funds with main objectives to invest in commodities.

•  Item 6 (ก) (11) debt instruments of securitization of which the credit rating of the instrument or issuer be good for investment. 

•  Item 6 (ก) (2) savings or card of deposit of commercial banks as prescribed by Financial Institutions Business Act, or the banks which were set up under foreign acts and located outside the Kingdom of which credit rating is good for investment. 

•  Item 6 (ข) (19) securities or assets under Item 6 (ก) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) and Item 6 (ข) (2) (3) (4) (5) (6) (7) of which after investment, credit rating of the instrument or issuer, aval receiver, endorser, or guarantor was reduced to unacceptable level to invest.

•  Item 6 (ข) (18) securities borrowing and lending.

• Item 6 (ก) (15) structured note of some specific assets as mentioned in Item 6 (ก) (1) – (14) as decided and announced by the Social Security Committee
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The Workers’ Compensation Fund’s investment as of December 31, 2021, has a total value of 
71,811 million baht, investing in stable securities for the long-term sustainability of the fund. Including 
considering investing in Risky securities to increase return on investment as follows :

Currently, the fund has invested in highly stable securities in the amount of 56,793 million baht, 
representing 79.09 percent, and investing in risky securities in the amount of 15,018 million baht, 
representing 20.91 percent, which are in accordance with the regulations of the Commission. Committee 
of the Workers’ Compensation Fund on Procurement of Benefits of the Workers’ Compensation Fund, 
2019, which requires investments in high-security securities at least 60 percent and invests in risky 
securities does not exceed 40 percent.

The investment in the country amounted to 55,434 million baht, representing 77.19 percent, 
and foreign investment in the amount of 16,377 million baht, representing 22.81 percent, which was in 
accordance with the Notification of the Worker's Compensation Fund Committee on Rules, Procedures, 
and Conditions. Using the capital to seek benefits (No. 3) which requires total investment in foreign 
countries not exceeding 25% of the capital fund as shown in the figure.

Workers’ Compensation Fund Investment
Quarter 4, as of December 31 2021

Real Estate
Infrastructure, Gold
7,223 ,  10.06%

Government bond 
36,831 ,  51.29%

Foreign Equity 
1,367 ,  1.90%

Thai Equity 
5,944 ,  8.28%

Enterprise Bonds 
(not guarantee)
484 ,  0.67%

Private bond or
Securitized debt 
(high Credibility)
6,153 ,  8.57%

Foreign bond  
(high credibility)
10,764 ,  14.99%

Cash
3,045 ,  4.24%

71,811 Million Baht

Stable security 79.09%

Risky security 20.91%

Stable securities
56.793 m
79.09%

Risky securities
15,018 m
20.91%

Domestic
55,434 m
77.19%

Foreign
16,377 m
22.81%
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Contribution and interest
in the past 10 year (2012-2021)
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26,922

8,481

35,403

28,919

9,980

39,889

30,971

11,977

42,948

32,886

13,144

46,030

35,357

15,959

51,316

37,267

18,508

55,775

39,575

19,828

59,403

41,376

23,173

64,549

43,364

23,705

67,069

45,474

26,337

71,811
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1,342 1,414 1,442 1,441 1,450 1,434 1,411 1,450 1,337 1,213

1,419 216 240
480 452 525

690
623

592
1,342

1,658 1,681

1,930 1,886 1,936
2,140

1,960

1,805

Annual realized return on investment
in the past 10 years

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

interest & profit form bond Dividend & profit from equity

5

Since 2004 until now (Information as of December 31, 2021) Total investments of Workers’ Compensation  
Fund. The total value is 71,811 million baht, consisting of money from 2 main parts, which are accumulated 
contributions from employers, totaling 45,474 million baht, or 63.32 percent, and accumulated benefits 
received from investments in the amount of 26,337 million baht, representing 36.68 percent. The 
proportion of contributions and accumulated benefits from investment in each year in the past 10 years.

In 2021 (as of December 31, 2021), Workers’ Compensation Fund has realized investment benefits 
totaling 1,805 million baht, consisting of interest income and profit gain from the sale of debt securities in 
the amount of 1,213 million baht and dividend income and profit gain from the sale of equity instruments 
in the amount of 592 million baht.

In terms of accumulated benefits from investments, it comprises of recognized investment benefits 
and unrealized investment benefits. The recognized investment benefits consist of interest income and 
profit. Profits from the sale of debt securities and dividend income and profit Gains from the sale of 
equity securities, showing the realized investment benefits for each year for the past 10 years as follows :
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Cooperation with external partners

National Cooperation

My Favourite Medical Providers

“My Favourite Medical Providers” initiative is among the strategies that the SSO has used to 
encourage care providers to provide standardised medical services. The objective of this project is to give  
recognition to SSO-affiliated care providers in order to encourage and incentivise the delivery of  
high-quality medical services. The project decides based on the quality assessment score from the medical 
advisory committee of at least 90% or more. It is important that such hospitals have accreditation in 
accordance with HA (Hospital Accreditation) standards and must include a service system that is beneficial 
to the insured persons to receive the convenient services throughout the duration of each treatment. 
Providers must also have no complaints against them, a high proportion of SSO members slot in relation 
to their capacity and no reduction in such quota for each coming year.

What providers will receive, in addition to the prizes, are certificates and plaques of recognition, 
which are is a symbolic gesture and the recipients can be proud to display their accomplishment while 
continue their excellent work. 

“HTSF Network”

As part of the efforts to work in a more collaborative manner to expand access to social protection 
for informal workers, the “HTSF Network” (house, temple, school, factory) was established involving the 
Ministry of Labour, the Ministry of Interior, the Ministry of Education, the SSO, the Office of the Basic 
Education Commission and the National Office of Buddhism under a memorandum of cooperation to 
“build security, reduce inequality, improve the livelihood of informal workers”. The initiative also aims to 
develop guidelines and the operations of agencies that are gathered via the HTSF Network. Community 
leaders, local leaders, clergy, companies, shops, or the public can apply to be part of the alliance which 
serves as resources and knowledge distributors but also as network marketing person who invite others 
to join the SSO membership. This contributes to the vision of the SSO to create “a Participative Labour 
Society which Has Sustainable Social Security for All”.
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International Cooperation

The Ambassador of Belgium pays a courtesy call on the Secretary-General of the SSO

The Secretary-General of the SSO, (Mr. Thosapol Kritwongwiman) together with relevant officials 
welcomed Ms. Sibille de Cartier d' Yves, the Ambassador of the Kingdom of Belgium in Thailand and  
Mr. Arnt Kennis on March 24th, 2021 at the reception room, 2nd floor, Administration Building, the SSO 
headquarters, on the occasion of the inauguration of the new Ambassador of the Kingdom of Belgium  
in Thailand and to discuss on the operational guidelines for the preparation of the Social Security 
Agreement between the two countries.

Teleconference with the Japanese delegation to discuss the establishment of a Thai-Japanese Social 
Security Agreement

   

The Adviser on Efficiency (Ms. Pakhomon Silanupap) was assigned by the Secretary-General to lead 
the Thai delegation to attend a teleconference with the Japanese delegation to discuss the preparation  
of the Social Security Agreement Thai-Japanese Between 18-20 May 2021 at Jeerasak Sukonthachat 
meeting room, 2nd floor, Administration Building, the SSO headquarters. The Thai participants in the 
meeting consisted of the representatives from the relevant departments within the SSO, the representatives 
from the Office of East Asia Coordination, and the Ministry of Finance (Office of the Fiscal Policy Office). 
This occasion, it’s the Japanese side who hosted the meeting and drafted an agreement to propose to 
the Thai side for the consideration. The purpose of this meeting was to explain the process of making an 
international agreement. The Japanese side elaborated on the draft agreement for both sides to discuss 
and to consider the possibility of forming a social security agreement further in the future.
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Signing of the Asian Workers' Compensation Association Declaration 2021

The Secretary-General of the SSO (Mr. Thosapol Kritwongwiman) signed the Asian Workers' 
Compensation Association Declaration 2021 for the Development of Compensation Insurance in Asia. 
The declaration aimed to ask 10 member organizations of the Workers’ Compensation Association of 
Asia to work together to find ways to protect workers from the global crisis and the rapidly changing 
working environment and to strengthen the cooperation framework to develop a compensation system 
for workers and emphasised the position of the Workers’ Compensation Association of Asia on the world 
stage on June 16, 2021 at Jeerasak Sukonthachat Meeting Room, 2nd Floor, Administration Building, 
the SSO headquarters.

Asian Workers’ Compensation Association : AWCA Meeting

The 5th Asian Workers' Compensation Association (AWCA) on June 18, 2021, was hosted by the 
Korea Workers' Compensation and Welfare Service (COMWELL) as the AWCA president. The meeting was 
attended by 10 member organizations from 9 countries which were Sri Lanka, Thailand, Laos, Cambodia, 
Vietnam, Indonesia, Philippines, Malaysia, and South Korea. And the objective was to report on the 
operating results of the year 2019 - 2021, to revise the amendments to the regulations on cooperation 
of AWCA, considering the President and Vice President of AWCA appointing for the year 2022 - 2023, 
and to approve the draft Association Declaration. Workers' Compensation of Asia 2021 which the 
Secretary-General of the SSO has signed the said declaration as well as the discussion the operational 
plans for the years 2022 - 2023.

Meeting with the Employees' Provident Fund Organization (EPFO) of India and Indian departments

The SSO and relevant Thai departments held a meeting with the Employees' Provident Fund 
Organization (EPFO) of India and relevant Indian departments which the objective was to exchange  
the information on the Social Security System of Thailand and India and exchanged views on the draft 
Social Security Agreement (SSA) proposed by the Indian side on July 9, 2021 at the meeting room of 
the Policy and Planning Division, 5th floor, Administration Building, the SSO headquarters.
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Initiatives on competency and transparency of the SSO
With our commitments to deliver transparency and high-quality services to the insured persons, 

employers and employees, actions have been taken to enhance the competency and transparency of 
the workforce :

New uniform for SSO enforcement officials

One of the key areas of SSO work is compliance. SSO law enforcers who are responsible under the 
SSF and WCF laws for inspections, investigation, compliance monitoring, seizure of assets in relation to 
contributions debt are equipped with new uniform to facilitate their field work as they are now identifiable 
as administrative officials similar to those from other enforcement bodies and are now able to work 
alongside other administrative bodies in a much efficient way. The draft regulation of the Office of the 
Prime Minister was proposed to that effect and became effective on 5 February 2021.

Anti-corruption campaign (SSO Zero Tolerance)

In an effort to create transparency and honesty among the SSO personnel who may be vulnerable 
to corruption due to frequent contacts with the public, in line with the government’s policy, SSO Zero 
Tolerance motto was put in place to promote the understanding and awareness of anti-corruption. The 
objective is for the workforce to serve the public with ethics, morals, and honesty under good governance. 
On 21 March 2021, the senior management of the SSO held a symbolic ceremony at Amari Hotel 
Hua Hin to mark the start of the campaign.
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At the 38th virtual ASSA Board Meeting during 25-26 November 2021, the SSO received 
“Customer Service Recognition Award” as the recognition of the project “The key services in response 
to COVID-19 impact”. The SSO measures against COVID-19 included COVID-19 Testing Programme, 
Provisions of hospitels to the insured persons with Covid-19, Vaccination programme, The Center 
for COVID-19 Situation Administration and Hotline, and Soft Loans for employment support.

Achievement Awards

1. ASSA Recognition Award under category
 “Customer Service Recognition Award” 

 Chiang Mai and Lopburi Provincial Social Security Office were awarded the trophy and 
the certificate of Government Easy Contact Center (GECC) for 2021. 

2. Award of Government Easy Contact Center (GECC) for 2021  
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The awards were given to agencies in the public sector with outstanding work the field of 
human rights. The awards intend to promote recognition in human rights among other agencies 
so that this could be transferable to responsibilities relating to public services.

3. Model Organisation on Human Rights Awards 2021,  
 Outstanding Award ; Public Sector category. 

4. Organisation with excellent performance on enhancing 
	 the	efficiency	of	public	sector	services.
 The SSO won 4 Public Sector Excellence Awards, called “Lertrat Awards” from the Office of 
Public Sector Development Commission : OPDC, comprising : 
 4.1 Public Service Award, Outstanding Level under category of Enhance the Services Facilitation 
 4.2 Public Service Award, Good Level under category of Service Development, on the issue of 
“Developing a comprehensive electronic contribution payment service” 
 4.3 Public Service Award, Good Level under category of Integration of information for services, 
on the issue of “Data Link to starting a business”
 4.4 Public Sector Management of Quality Award by Sector; Sector 3, on the “Focus on service 
recipient and stakeholder”
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จััดทำำ�โดย  |  กองวิิจััยและพััฒน�	สำำ�นักง�นประกันสำังคม
เลขที่่� 88/28 หมู่่� 4 ถนนติิวานนที่์ 
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สถิิติิงานประกัันสังคมรายงานประจำำาปี
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