
รายงานสถานภาพการบริหารเงนิลงทุนกองทุนประกนัสังคม ไตรมาสที่ 3 
ณ 30 กนัยายน 2557 

ส ำนกังำนประกนัสงัคม ไดน้ ำเงินกองทุนประกนัสงัคมไปลงทุน ตำมกรอบกำรลงทุนท่ี
คณะกรรมกำรประกนัสงัคมและ กระทรวงกำรคลงัใหค้วำมเห็นชอบ โดยแยกกำรลงทุนของกองทุน
ประกนัสงัคมเป็น เงินลงทุนของกองทุนประกนัสงัคมกรณีเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพและตำย
(เงินลงทุน 4 กรณี) และเงินลงทุนของกองทุนประกนัสงัคมกรณีสงเครำะห์บุตรและกรณีชรำภำพ 
(เงินลงทุน 2 กรณี) เงินลงทุนกรณีวำ่งงำน เงินลงทุนมำตรำ 40 เงินลงทุนมำตรำ 40 กรณีบ ำเหน็จ 
และเงินลงทุนมำตรำ 40 กรณีบ ำนำญ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงัน้ี  

ลงทุนในหลกัทรัพย์ทีม่ีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงนิกองทุน  

 

  

ลงทุนในหลกัทรัพย์ทีม่ีความเส่ียงไม่เกนิร้อยละ 40 ของเงนิกองทุน  

 

  

  

  



เงนิลงทุน 4 กรณ ี 

 

  

เงนิลงทุน 2 กรณ ี 

 



 เงนิลงทุน กรณว่ีางงาน  

 

 เงนิลงทุนมาตรา 40  

 



 เงนิลงทุนมาตรา 40(บ าเหน็จ)  

 

เงนิลงทุนมาตรา 40(บ านาญ)  

 

ท่ีมำ : ส ำนกับริหำรกำรลงทุน ส ำนกังำนประกนัสงัคม เวบ็ไซต ์: http://www.sso.go.th  
การลงทุนในโครงการทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ประกันตน 



ลงทุนตามแผนประจ าปี 2557 จ านวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ผลการ
ด าเนินงาน 6 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการบา้น 1506  

ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
โดยสนับสนุนเงินฝากในวงเงิน 38.39 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกันตนสถานประกอบการมีแหล่งเงินกู้ทีอ่ัตรา
ดอกเบี้ยต่ ากว่าตลาด มีผู้ประกันที่ใช้สิทธิ จ านวน 151 ราย 

 
2. โครงการสนิเชื่อชะลอการเลิกจา้งแรงงาน  

ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย โดยสนับสนุนเงิน จ านวน 7,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ส าหรับสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2552 ทั้งนี้สถานประกอบการสามารถยื่นกูไ้ด้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม) และยนิดีรับเงื่อนไขชะลอการเลิกจ้างกับส านักงานประกันสังคม สามารถปล่อยสินเชื่อ
ให้กับสถานประกอบการ จ านวน 637 ราย 

 
3. โครงการบา้นสวัสดิการ สปส. เพื่อผู้ประกันตน  

ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแหง่
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) โดยสนับสนุนเงินฝากในวงเงิน 9,938.82 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 
ต่อปี คงที่ 5 ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถปล่อยสินเช่ือให้กับ
ผู้ประกันตน จ านวน 9,970 ราย จ านวนเงิน 9,938.82 ล้านบาท 

 
4. โครงการสนับสนุนการจา้งงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย โดยสนบัสนุนเงิน
ฝากในวงเงิน 493.94 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส าหรับสถานประกอบการ และอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ส าหรับผู้ประกันตน สามารถปล่อยสินเช่ือให้กับ ผู้ประกอบการ จ านวน 27 
ราย จ านวนเงิน 414.65 ล้านบาท และผู้ประกันตน จ านวน 960 ราย จ านวนเงิน 79.29 ล้านบาท  
  



5. โครงการประกันสงัคมเคยีงข้างผู้ประกนัตนต้านอุทกภัย  
ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน), ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย และธนาคารออมสินโดยสนับสนุนเงินกู้ในวงเงิน 115.86 ล้านบาท  
- สนับสนุนสินเชื่อในการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนและของพ่อแม่

ผู้ประกันตน รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที่ 2 ปี 
ขณะนี้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับ ผู้ประกันตน จ านวน 1,452 ราย จ านวนเงิน 67.15 ล้าน
บาท 

- สถานประกอบการที่ประสบอุกภัย เพื่อน าไปใช้ในกิจการ หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถาน
ประกอบการ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ขณะนี้มีการ
ปล่อยสินเชื่อให้สถานประกอบการ จ านวน 53 ราย จ านวนเงิน 48.71 ล้านบาท 

-  
6. โครงการสนิเชื่อเพื่อส่งเสริมการจา้งงาน  

ส านักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนเงินกู้
ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 
 
 
1. วงเงิน 6,000 ล้านบาท ส าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย  
2. วงเงิน 3,000 ล้านบาท ส าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อราย  
3. วงเงิน 1,000 ล้านบาท ส าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อราย  
 อัตราดอกเบี้ยกรณีการกู้มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี  
 อัตราดอกเบี้ยกรณีการกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือใช้บุคคลค้ าประกัน ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี  
 ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อให้สถานประกอบการ จ านวน 2,297 ราย จ านวนเงิน 4,380.74 ล้านบาท  
หมายเหตุ โครงการที่ 1 - 5 สิ้นสุดให้ยื่นกู้ 
 
 


