


กองทุนประกันสังคม ปี 2558
Social Security Fund 2015

จ�ำนวนสถำนประกอบกำร

Number of Enterprises
                  429,070

แห่ง

Places

จ�ำนวนผู้ประกันตน

Number of Insured Persons
              13,789,190

คน

Persons

เงินกองทุน

Amount of the Fund
               1,478,768

ล้ำนบำท

Million Baht

หมำยเหตุ:  เป็นเงินส�ำรองเพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ 1,016,629 ล้ำนบำท

Note:  The reserve fund for old age benefit payment amounted to 1,016,629 million baht

กองทุนเงินทดแทน ปี 2558
Workmen’s Compensation Fund 2015

จ�ำนวนนำยจ้ำง

Number of Employers
                  357,902

รำย

Persons/Places

จ�ำนวนลูกจ้ำง

Number of Employees
               9,336,317

คน

Persons

เงินกองทุน

Amount of the Fund
                    48,625

ล้ำนบำท

Million Baht
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สารจากเลขาธิการ
 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และควำมคุ้มครองต่ำง ๆ ให้กับผู้ประกันตน

อย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้จำกนโยบำยของรฐับำลและนโยบำยของส�ำนกังำนประกนัสงัคม ซึง่ในปี 2558 เป็นปีทีส่�ำนกังำนประกันสงัคม

ด�ำเนินงำนมำครบรอบ 25 ปี และมกีำรบังคบัใช้พระรำชบญัญตัปิระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยส�ำนักงำนประกันสังคม

ได้ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกกรณี ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรได้รับสิทธิประโยชน์ ขยำยควำมคุ้มครองให้

ครอบคลุมมำกขึ้น ปรับเง่ือนไขกำรจดัเกบ็เงนิสมทบปรบัเงือ่นไขกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ และปรบัเพิม่ควำมโปร่งใส ตรวจ

สอบได้ รวมทั้งแก้ไขกฎกระทรวงปรับเพิ่มวงเงินค่ำรักษำพยำบำลกองทุนเงินทดแทน และค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนให้

เหมำะสมยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มุ่งมั่นยกระดับกำรให้บริกำรสู่สำกลโดยจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชำชนเพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรติดต่องำนกับส�ำนักงำนประกันสังคม และเพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำร ผ่ำนเคำน์เตอร์

เซอร์วิส และผ่ำนระบบ e-Payment เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง และผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเสียเวลำ

เดินทำงไปยังส�ำนักงำนประกันสังคมพื้นที่ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหรือส�ำนักงำนประกันสังคมสำขำ

ในส่วนของกำรบรหิำรกำรลงทนุกองทนุประกนัสงัคมซึง่เป็นกองทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ส�ำนกังำนประกันสังคม

สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทนุได้อย่ำงเป็นทีน่่ำพอใจ โดยมอีตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนมำ 

25 ปี อยู่ที่ร้อยละ 6.94 ต่อปี สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำธนำคำรและอัตรำเงินเฟ้อในระยะเวลำเดียวกันซึ่งอยู่ที่

ร้อยละ 4.83 และร้อยละ 3.26 ตำมล�ำดับ 

 ส�ำนักงำนประกันสังคมยังคงเดินหน้ำสู่กำรปฏิรูปประกันสังคมอย่ำงไม่หยุดยั้ง โดยก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำน

กองทุนประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ คือแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนประกันสังคม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดรับนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) ในกำรปฏิรูป

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีธรรมำภิบำล และมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง และผู้ประกันตน เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียนในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ 

  สุดท้ำยนี้ ผมขอขอบคุณนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และผู้ประกันตน ทุกท่ำนที่เชื่อมั่นและไว้วำงใจส�ำนักงำนประกันสังคม ยิ่งไป

กว่ำนั้น ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหำร เครือข่ำยพันธมิตร และเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนประกันสังคมทุกคนส�ำหรับควำมร่วมมือ

ร่วมใจสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนประกันสังคมอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ

นำยโกวิท   สัจจวิเศษ

 เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม
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 Over the past years, the Social Security Office has increased benefits and comprehensive protection 

for the insured persons continuously both from the government’s policy and the SSO’s policy. The year 

2015 marked the 25th anniversary of the Social Security Office. It was the year that the Social Security 

Act (No.4) B.E. 2558 (2015) came into force. The SSO has increased all contingencies of benefits for the 

insured persons. It also improved benefits payment criteria, extended more comprehensive protection, 

adjusted contributions collection, invested in real estate and increased transparency and accountability as 

well as amended the ministerial regulations to increase the limit of medical expenditures provided by the 

Workmen’s Compensation Fund and rehabilitation services expense to be more suitable.

 In addition, the SSO made a commitment to enhance services at international level through developing 

“Guide for the citizens” to facilitates contacts to the SSO. Furthermore, the SSO increased payment channels 

through the banks, counter services and e-Payment system to facilitate fast and convenient services for 

employers, employees and the insured persons so that they didn’t need to waste their time to visit the 

Bangkok Area Social Security Office/Provincial Social Security Office or Branch offices.

 In part of investment management, the Social Security Fund is the largest fund in Thailand. The 

Social Security Office can make a satisfied investment returns. During the past 25 years, the average rate of 

return was 6.94 % per year which was higher than fixed account interest rate and inflation rate during the 

same time which was at 4.83 % and 3.26 % respectively.

 The Social Security Office still moves toward to social security reform by setting the direction of the 

Social Security Fund and Workmen’s Compensation Fund reform plan to cope with the policy of Minister of 

Labour (General Sirichai Ditthakul) to reform the Social Security Fund and Workmen’s Compensation Fund 

to achieve transparency, efficiency and good governance for maximum profit of employers, employees and 

the insured persons under the new strategic plan: 5-year SSO Strategic Plan (2015-2019) to move toward 

the leading Social Security Organization in ASEAN in the next five years.

 Finally, I would like to express my grateful thanks to all employers, employees and insured persons for 

their confidence and reliability given to the SSO. Moreover, I want to give my heartfelt thanks to executives, 

social partners and all personnel of the Social Security Office for their cooperation and support to the SSO 

operations continuously and regularly.

Mr. Kowit Sachavisad

Secretary-General

Message from the SSO Secretary-General
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties and Responsibilities



หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส�ำนกังำนประกนัสงัคมเป็นหน่วยงำนรำชกำร จดัต้ัง

ขึ้นเมื่อวันท่ี 3 กันยำยน 2533 ตำมพระรำชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ. 2533 มีภำรกิจหลักตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน

รำชกำรส�ำนกังำนประกันสงัคม กระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2554 

คือ กำรบริหำรกองทุนประกันสังคม ตำมพระรำชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ

ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระรำชบัญญัติประกัน

สังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติประกันสังคม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และกำรบริหำรกองทุนเงินทดแทน 

ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนประกันสังคมมี

ดังต่อไปนี้

 1.  ให้ควำมคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำง 

ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำย

อันมใิช่เนือ่งจำกกำรท�ำงำน รวมท้ังกำรคลอดบตุร สงเครำะห์

บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำนตำมกฎหมำยประกันสังคม

 2.  ให้ควำมคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้ำง

ที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย หรือสูญหำย

เนื่องจำกกำรท�ำงำนตำมกฎหมำยเงินทดแทน

 3.  เสนอนโยบำยและแนวทำงเกี่ยวกับกำรประกัน

สังคมให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์

 4.  เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน

สงัคมให้แก่ นำยจ้ำง ลกูจ้ำง ผูป้ระกนัตน  และประชำชนทัว่ไป

 5.  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บเงินสมทบ จ่ำย

ประโยชน์ทดแทน และจ่ำยเงินทดแทน ตำมกฎหมำยประกัน

สังคมและกฎหมำยเงินทดแทน

 6.   ตรวจสอบและด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยประกันสังคมและกฎหมำยเงินทดแทน 

 7.  ด�ำเนินกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนให้แก่

ลกูจ้ำง ผูป้ระกนัตนท่ีสญูเสยีอวัยวะให้สำมำรถกลบัเข้ำท�ำงำน

Duties and Responsibilities

 The Social Security Office (SSO) is a 

government department which was established in 

accordance with the Social Security Act (B.E. 2533) 

on 3rd September 1990. The main responsibility 

of the SSO is to manage the Social Security Fund 

according to the Social Security Act (B.E. 2533), 

the Social Security Act Amendment (No.2) of (B.E. 

2537), the Social Security Act Amendment (No.3) of 

(B.E. 2542) and the Social Security Act Amendment 

(No.4) of (B.E. 2558) and manage the Workmen’s 

Compensation Fund according to the Workmen’s 

Compensation Act (B.E. 2537). 

 Duties and responsibilities of the Social 

Security Office are as follows; 

1. To provide protection and security for 

employees/insured person who are injured, sick, 

disabled, or died from non-work related cases, including 

maternity, child allowance, old age pension and 

unemployment according to the Social Security Act.

2. To provide protection and security for 

employees who are injured, sick, disabled or 

died from work-related causes according to the 

Workmen’s Compensation Act.

3.  To propose suitable policies and guidelines 

on Social Security in relevant with situation.

4 .  To d isseminate knowledge and 

understanding about social security to employers, 

employees/insured person and publics.

5. To collect contributions and pay 

compensation and benefits as prescribed in 

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม
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หรือสำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมควำมเหมำะสม

 8.  ด�ำเนินกำรจดัหำผลประโยชน์ของกองทนุประกนั

สังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 9.  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์

แก่ลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนตำมโครงกำรประกันสังคม

10.  ปฏิบัติรำชกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้

เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

and the Social Security Acts and the Workmen’s 

Compensation Acts.

6. To inspect and implement all activities to 

ensure compliance with the Social Security Acts and 

the Workmen’s Compensation Acts.

7. To provide rehabilitation services to 

employees/insured persons who lost their organs 

to reenter to employment or to find suitable jobs.

8. To manage the investment of the Social 

Security Fund and the Workmen’s Compensation 

Fund.

9.  To provide medical services to employees/

insured persons under the Social Security Scheme.

10. To perform any other tasks assigned by 

the Acts to the SSO.

SSO Annual Report 2015 
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วิสัยทัศน์ Vision

พันธกิจ Mission

ค่านิยม Core Value
“CHANGEs”

ก้ำวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียน To become leading Social Security 

Organization in ASEAN region.

 กำรบริหำรกำรประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้
แรงงำนมีหลักประกันกำรด�ำรงชีวิตที่มั่นคง

To create efficiency management of 
the Social Security Fund and the Workmen’s 
Compensation Fund for the achievement of 
the labour’s security of life.

Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice

สร้ำงสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริกำร
ส�ำนึกรับผิดชอบ
เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ก้ำวทันโลก และกำรเปลี่ยนแปลงสู้โลกยุคดิจิตอล
เป็นมืออำชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และเสียสละ

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม 
ปี 2558 – 2562

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: กำรยกระดบักำรให้บรกิำร

สู่สำกลในกำรสนองควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้ำงกำรรับรู้ และเข้ำใจ

ในคณุค่ำของกำรประกนัสงัคมบนรำกฐำนของควำมเป็นธรรม 

และสมเหตุสมผลที่ทุกภำคส่วนร่วมเป็นเจ้ำของ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2: กำรมุง่พฒันำสทิธปิระโยชน์ 

ประโยชน์ทดแทน ให้มีควำมเป็นสำกล รองรับกำรเข้ำสู่กำร

ประกันสังคมนำนำชำติ บนบรรทัดฐำนของกำรพัฒนำระบบ

เงนิสมทบและระบบกำรลงทนุ ทีม่ศีกัยภำพสงู เพือ่ให้สำมำรถ

รองรับกับพัฒนำกำรได้อย่ำงมั่นคง มีเสถียรภำพ และเป็นท่ี

เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่ำงแท้จริง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: กำรรื้อปรับและยกระดับ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ; IT และกำรบริหำรสำรสนเทศ; 

MIT ของส�ำนักงำนประกันสังคมสู่องค์กรท่ีมีกำรด�ำเนินกำร 

และกำรบริกำรที่ล�้ำสมัย

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: กำรพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำร “ทุนมนุษย์” ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ

ทิศทำงของโลกในปัจจุบันและอนำคต

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5: กำรพฒันำองค์กรสูอ่งค์กร

ที่มีประสิทธิภำพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมี

ธรรมำภิบำล

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ASEAN: ระบบประกนัสงัคมไทย

ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของกำรวำงรำกฐำนระบบประกันสังคม

อำเซียนได้อย่ำงโดดเด่น

 Strategic Issue  1: To increase service levels 
to international standard in order to respond with 
expectation of all group of stakeholders in parallel 
with creating perception and understanding in social 
security value based on fairness and reasonability.

 Strategic Issue 2: Commitment to develop 
interests and benefits leading to international level 
based on development criterion of high potential 
contributions system and investment system 
to support sustainable, stable and trustworthy 
development.

 Strategic Issue 3: To reengineer and raise the 
level of SSO Information Technology (IT) System and 
Management Information Technology System (MIT) 
leading to the organization with innovative operation 
and service.

 Strategic Issue 4: To develop human capital 
management in substantial manner which consistent 
with future and present global direction.

 Strategic Issue 5: To develop into High 
Performance Organization (HPO) with modern, fluent, 
transparent and good governance.

 Strategy Issue ASEAN: Thailand Social 
Security System will be the principal and dominant 
part of ASEAN’s Social Security foundation.

SSO Annual Report 2015 
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การบริหารงาน โครงสร้างองค์กร 
และอัตรากำาลัง

Management, Organization 
Structure and Workforce



ส�ำนักงำนประกันสังคมบริหำรงำนกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมกำรในรูปแบบ
ไตรภำคี ประกอบด้วยผู้แทนจำก 3 ฝ่ำยด้วยกัน คือ ฝ่ำย
นำยจ้ำง ฝ่ำยลูกจ้ำง และฝ่ำยรัฐบำล ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการประกันสังคม
ประกอบด้วย:  ปลัดกระทรวงแรงงำน เลขำธิกำรส�ำนักงำน

ประกันสังคม ผู ้แทนกระทรวงกำรคลัง  
ผู ้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู ้แทนส�ำนัก 
งบประมำณ ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
ฝ่ำยละ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนระบบ
งำนประกนัสงัคม ด้ำนแรงงำน ด้ำนกำรแพทย์ 
ด้ำนกฎหมำย และด้ำนบริหำรธุรกิจ ไม่เกิน  
5 คน เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

อ�ำนำจหน้ำที่: เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย
และมำตรกำรประกันสังคมตลอดจนให้ควำม
เห็นต่อรัฐมนตรีในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ 
กำรออกกฎกระทรวงและระเบียบต่ำง ๆ รวม
ถึงกำรวำงระเบียบโดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลงัเกีย่วกับกำรรบัเงนิ กำรจ่ำย
เงิน กำรเก็บรักษำเงินกองทุน กำรจัดหำผล
ประโยชน์และกำรพิจำรณำงบดุล ตลอดจน
กำรรำยงำนกำรเงินของกองทุนและผลกำร
ปฏิบัติงำน

2. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย:  ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรแพทย์ไม่เกิน 17 คน 
อ�ำนำจหน้ำที่:  เสนอควำมเห็นด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย ์

ต่อคณะกรรมกำรประกันสังคมและคณะ
กรรมกำรอุทธรณ์ รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์
และอัตรำส�ำหรับประโยชน์ทดแทนด้ำน
บริกำรทำงกำรแพทย์

3. คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย:  ผูท้รงคณุวฒุทิำงด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรแพทย์ 

ด้ำนระบบงำนประกันสังคม ด้ำนแรงงำน  
ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ฝ่ำยละ 3 คน 
รวมไม่เกิน 13 คน 

อ�ำนำจหน้ำที่ : พิจำรณำวินิจฉัยค�ำอุทธรณ์ของนำยจ้ำง 
ผูป้ระกนัตนหรอืบุคคลอืน่ใดทีไ่ม่พอใจในค�ำสัง่
ของเลขำธิกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

 The SSO manages the Social Security Fund 
and the Workmen’s Compensation Fund. The 
Fund administered by tripartite body committees 
consisting of representatives from employers, 
employees and government appointed by Minister 
of Labour. There are five committees as follows; 

1. Social Security Committee
Consists of:  The Permanent Secretary of the Ministry 

of Labour, Secretary-General of the 
SSO, representatives from Ministry of 
Finance, Ministry of Public Health, the 
Bureau of budget, 5 representatives 
each from employers and employees 
and not more  than 5 extraordinary 
experts in the area of social security 
system, labour, medical care, legal 
affairs and business administration as 
advisers to the Committee.

Duties:  Its duties are to propose opinions about 
Social Security Policy and measures 
including giving opinions to the Minister 
in respect of the issuance of Royal 
Decrees, Ministerial Regulations and 
other regulations including the issuance 
of regulations, with the approval of the 
Ministry of Finance, in regard to receipts, 
payment, safe-keeping and productive 
investment of the Funds and review 
balance sheet and financial statement 
of the Fund and report on operational 
performance.

2.  Social Security Medical Committee
Consists of:  up to 17 extraordinary experts in the 

area of medical services.
Duties: Its duties are to propose opinions about 

medical care to the Social Security 
Committee and Social Security Appeal 
Committee and to determine rules and 
rates of benefits in respect of medical 
services.

การบริหารงาน Management
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4. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย: เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม ผู ้ทรง

คุณวุฒิด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนนิติศำสตร์ ด้ำน
เศรษฐศำสตร์ ด้ำนกำรคลัง ด้ำนกำรประกัน
สังคมหรือประกันภัย ผู ้แทนนำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำง ฝ่ำยละ 3 คน รวมไม่เกิน 14 คน

อ�ำนำจหน้ำที่: เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบำย
กำรบริหำรกองทุนและกำรจ่ำยเงินทดแทน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำร
ออกกฎกระทรวงและระเบียบต่ำง ๆ รวม
ถึงกำรวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำร
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินกองทุน กำรจัดหำ
ผลประโยชน์ของกองทุน และกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์

5. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย:  กรรมกำรผู ้ ท่ี มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ

เวชกรรมสำขำต่ำง ๆ ไม่เกิน 15 คน
อ�ำนำจหน้ำท่ี: เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ

กำรด�ำเนินงำนให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ให้
ค�ำปรึกษำแนะน�ำในทำงกำรแพทย์ รวมถึง
กำรให้ควำมเห็นต่อส�ำนักงำนในกำรออกกฎ
กระทรวงและประกำศกระทรวง ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

3.  Social Security Appeal Committee
Consists of: Extraordinary experts in legal affairs, 

medical services, social security 
system, labour and 3 representatives 
each from employer and employees.  
The total number shall not exceed  
13 persons.

Duties: Its duties are to consider and adjudicate 
the claims submitted by the employers, 
employees or others who dissatisfied 
with the decision of the Secretary-
General or authorities.

4. Workmen’s Compensation Fund   
     Committee

Consists of: The Secretary-General of the SSO, 
extraordinary experts in the area 
of medical services, legal affairs, 
economics, finance, social security or 
insurance, 3 representatives each from 
employers and employees. The total 
number shall not exceed 14 persons. 

Duties: Its duties are to submit opinions to the 
Minister in regard to policy concerning 
administration of the Fund and the 
compensation payment including 
issuance of Ministerial Regulations 
and regulations including issuance 
of regulations regarding the receipts, 
payment, safe-keeping and productive 
investment of the Fund and to make 
decision on appeals.

5. Workmen’s Compensation Medical  
    Committee

Consists of:  Not more than 15 numbers of qualified 
persons in various fields of medical 
profession.

Duties: Its duties are to submit opinions to the 
Committee in regard to the performance 
in rendering medical services including 
providing advices to the SSO on 
issuance Ministerial Regulations and the 
Ministry Announcements.

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม
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Organization Structure 
The Social Security Office sets up its 

organization structure in accordance with the 
Ministerial Regulation organization structure of  
the Social Security Office, Ministry of Labour B.E. 2554 
for the management in with the current situation 
to achieve efficiency and fluency operation and to 
enable better services to employers, employees 
and the insured person as well as to cope with the 
workload according to the government policy in the 
future. The SSO organization structure consists of; 

• Central administration includes 29 main 
divisions and 5 internal divisions.

• Regional administration includes 76 
Provincial Social Security Offices and 46 Provincial 
Social Security Branch Offices.

Workforce 
As of December 2015, the SSO personnel 

consist of 7,225 persons throughout the country. This 
includes 2,027 government officials, 255 permanent 
employees, 290 government employees and  
4,653 SSO employees. Of these, 40.86% are in the 
central and 59.14% are in the region.

อัตราก�าลัง

ส�านักงานประกันสังคม
Social Security Office

Personnel
ส่วนกลาง
Central

ส่วนภูมิภาค
Region

รวม
Total

ข้ำรำชกำร 670 1,357 2,027 Government Officials

ลูกจ้ำงประจ�ำ 93 162 255 Permanent Employees

พนักงำนรำชกำร 68 222 290 Government Employees

พนักงำนประกันสังคม 2,121 2,532 4,653 SSO Employees

รวม 2,952 4,273 7,225 Total

ตาราง 1 กรอบอัตราก�าลังของส�านักงานประกันสังคม ปี 2558

Table 1 The SSO personnel in 2015

โครงสร้างองค์กร
ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน

รำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนประกัน
สังคม กระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2554 เพื่อให้กำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนประกันสังคมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภำพและเกิดควำมคล่องตัว
ในกำรด�ำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น สำมำรถตอบสนองกำรให้บริกำร
แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน และรองรับปริมำณงำนตำม
นโยบำยของรัฐบำลท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต โดยได้แบ่งส่วน
รำชกำรส�ำนักงำนประกันสังคม ประกอบด้วย

- รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ซ่ึงเป็นหน่วยงำนตำม
โครงสร้ำง 29 หน่วยงำน หน่วยงำนภำยใน 5 หน่วยงำน

- รำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค ได้แก่ ส�ำนกังำนประกนั
สังคมจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด และส�ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดสำขำ จ�ำนวน 46 สำขำ 

อัตราก�าลัง
ส�ำนักงำนประกันสังคมมีอัตรำก�ำลังตำมกรอบ  

ณ ธันวำคม 2558 ทั้งสิ้น 7,225 ต�ำแหน่ง จ�ำแนกเป็น
ข้ำรำชกำรจ�ำนวน 2,027 ต�ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ�ำจ�ำนวน 255 
ต�ำแหน่ง พนกังำนรำชกำรจ�ำนวน 290 ต�ำแหน่ง และพนกังำน
ประกันสังคมจ�ำนวน 4,653 ต�ำแหน่ง โดยเป็นอัตรำก�ำลังใน
ส่วนกลำงคดิเป็นร้อยละ 40.86 และส่วนภมูภิำคร้อยละ 59.14

ที่มำ: กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ส�ำนักงำนประกันสังคม
Resource: Personnel Administration Division, Social Security Office
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ผลการดำาเนินงาน
Performance Outcomes



ความคุ้มครอง
ส�ำนักงำนประกันสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยำยน 

2533 โดยในช่วงแรกให้ควำมคุ้มครองผูป้ระกนัตนภำคบงัคบั
ตำมมำตรำ 33 ส�ำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เจบ็ป่วย 
คลอดบตุร ทพุพลภำพ และตำย ต่อมำในปี 2541 ให้ควำม
คุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี ได้แก่ สงเครำะห์บุตร และชรำภำพ 
และในปี 2547 ได้ขยำยควำมคุ้มครองกรณีว่ำงงำน

กำรคุ้มครองผู้ประกันตนภำคบังคับตำมมำตรำ 33 
เริ่มด�ำเนินกำรจัดเก็บเงินสมทบในปี 2534 โดยให้ควำม
คุ้มครองลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรทีม่ลีกูจ้ำงตัง้แต่ 20 คน
ขึ้นไป ต่อมำในปี 2536 ขยำยขอบข่ำยควำมคุ้มครองสู่สถำน
ประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คนขึน้ไป และในปี 2545 
ขยำยขอบข่ำยควำมคุม้ครองครอบคลมุสถำนประกอบกำรทีม่ี
ลกูจ้ำงตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป มีสถำนประกอบกำรขึ้นทะเบียนกับ
กองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกันตน
ที่สิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงและประสงค์ได้รับควำมคุ้มครอง
จำกกองทุนประกันสังคมอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสมัครเป็น 
ผู ้ประกันตนต่อได้ตำมมำตรำ 39 โดยผู ้ประกันตนภำค 
สมัครใจตำมมำตรำ 39 จะได้รับควำมคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ 
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย สงเครำะห์บุตร และ
ชรำภำพ 

ส�ำหรบับคุคลอืน่ใดซึง่มใิช่ลกูจ้ำงตำมมำตรำ 33 หรือ
มำตรำ 39 สำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตำม
มำตรำ 40 ส่งเงินสมทบเป็นรำยปีและได้รบัประโยชน์ทดแทน  
3 กรณี ได้แก่ คลอดบุตร ทุพพลภำพ และตำย โดยในปี 2537 
เริม่จดัเกบ็เงนิสมทบผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 40 ในอตัรำปีละ 
2,880 บำท ต่อมำได้ปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบเป็นปีละ 3,110 
บำท และ 3,360 บำท ในปี 2539 และปี 2541 ตำมล�ำดับ 

ในปี 2554 ส�ำนักงำนประกันสังคมด�ำเนินกำรปรับ
อัตรำเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนส�ำหรบัผูป้ระกันตนตำม
มำตรำ 40 เป็น 2 ทำงเลือก ทำงเลือกที่ 1 อัตรำเงินสมทบ
เดอืนละ 100 บำท โดยผูป้ระกนัตนจ่ำยเดอืนละ 70 บำท และ
รัฐบำลอุดหนุนเดือนละ 30 บำท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3 
กรณ ีได้แก่ เจบ็ป่วย ทพุพลภำพ และตำย ทำงเลอืกที ่2 อตัรำ
เงินสมทบเดือนละ 150 บำท โดยผู้ประกันตนจ่ำยเดือนละ 
100 บำท และรัฐบำลอุดหนนุเดอืนละ 50 บำท ได้รบัประโยชน์
ทดแทนกรณเีจบ็ป่วย ทพุพลภำพ ตำย และบ�ำเหนจ็ชรำภำพ 

ในปี 2556 ส�ำนกังำนประกันสงัคมเพิม่ควำมคุม้ครอง
ทำงเลือกที่ 3 อีกหนึ่งทำงเลือกให้แก่ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 

Coverage
The Social Security Office was established in 

September 1990. At the first stage, the SSO covered 
4 benefits including sickness, maternity, invalidity 
and death. Then, the SSO extended the benefits to 
child allowance and old age pension in 1998 and 
unemployment in 2006.

The compulsory coverage for the insured 
persons under Article 33 initially covered the 
enterprises with 20 or more employees in 1991. Then 
in 1993, it extended the coverage to enterprises with 
10 or more employees and to enterprises with 1 or 
more employees in 2002. The enterprises registered 
with the SSO have continuously increased. In part of 
the voluntary insured persons under Article 39, they 
will receive 6 benefits consisting of sickness, maternity, 
invalidity, death, child allowance and old age pension.

And other persons who are not insured persons 
under Article 33 or Article 39 can apply as voluntary 
insured person under Article 40 from 1994. The 
contribution was collected annually at the rate of 
2,880 baht per year. This rate was increased to 3,110 
baht in 1996 and to 3,360 baht in 1998. The insured 
persons under Article 40 would be provided 3 types 
of benefits including maternity, invalidity and death.

In 2011, the scheme’s design was adjusted 
in part of contribution rate and benefits for the 
insured persons under Article 40. The scheme offers 
two choices of packages, Package 1, a contribution 
of 100 baht per month, the insured persons have 
to pay 70 baht and the government has to pay 30 
baht. It covers 3 types of benefits including sickness, 
invalidity and death. Package 2, a contribution of 150 
baht, the insured persons have to pay 100 baht and 
the government has to pay 50 baht. It offers sickness, 
invalidity, death and old age lump sum. 

In 2013, the SSO added one more choice of 
package 3 for the insured persons under Article 40 
for a contribution of 200 baht, the insured persons 

กองทุนประกันสังคม 
Social Security Fund (SSF)
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40 อัตรำเงินสมทบเดือนละ 200 บำท โดยผู้ประกันตนจ่ำย
เดือนละ 100 บำท และรัฐบำลร่วมจ่ำยเงินอุดหนุนเดือนละ 
100 บำท ได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบ�ำนำญชรำภำพ 
ทั้งนี้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 สำมำรถเลือกควำมคุ้มครอง
ได้มำกกว่ำ 1 ทำงเลือก ต่อมำในปี 2558 ได้มีกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำตบิำงกรณีและกำรโอนเงนิจำกกองทนุประกนั
สังคมในกรณีชรำภำพไปยังกองทุนกำรออมแห่งชำติ และ 
พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้
บังคับตัง้แต่วนัที ่26 กนัยำยน 2558 ส่งผลให้ผูป้ระกนัตนตำม
มำตรำ 40 ทีเ่ลือกควำมคุม้ครองกรณบี�ำนำญชรำภำพ (ทำง
เลอืกท่ี 3) สิน้สภำพโดยผลของกฎหมำย ส่วนสถำนะทำงเลือก
ที่ 1 และทำงเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนยังคงอยู่ 

ณ สิน้ปี 2558 มสีถำนประกอบกำรทีข่ึน้ทะเบยีนท้ังสิน้ 
429,070 แห่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.46 เป็นสถำนประกอบกำร
ขนำดเล็กที่มีลูกจ้ำงต�่ำกว่ำ 10 คน มีผู้ประกันตนที่อยู่ใน 
ควำมคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 13,789,190 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ จ�ำแนกเป็น 
ผูป้ระกันตนภำคบงัคบัตำมมำตรำ 33 จ�ำนวน 10,391,761 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยมีสัดส่วน
ของผูป้ระกนัตนชำยและหญงิไม่แตกต่ำงกันมำกนกั ส่วนใหญ่
อำยุระหว่ำง 30 – 34 ปี มีผู้ประกันตนภำคสมัครใจตำมมำตรำ 39 
จ�ำนวน 1,196,762 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่ำนมำ มสีดัส่วนของผูป้ระกนัตนหญงิประมำณ 170 คน  
ต่อชำย 100 คน ส่วนใหญ่อำยุ 35 – 54 ปี และมีผู้ประกันตน
ภำคสมัครใจตำมมำตรำ 40 จ�ำนวน 2,200,667 คน ซึ่ง 
ลดลงร้อยละ 10.94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก 
พระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิแก่ผู ้สมัครเป็นสมำชิกกองทุน
กำรออมแห่งชำติบำงกรณี และกำรโอนเงินจำกกองทุน
ประกันสังคมในกรณีชรำภำพไปยังกองทุนกำรออมแห่งชำติ  
พ.ศ. 2558 โดยผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 มีสัดส่วนของ 
ผู้ประกันตนหญิงประมำณ 136 คน ต่อชำย 100 คน ส่วน
ใหญ่อำยุ 50 – 59 ปี

ผู้ประกันตนท้ังหมดท่ีได้รับควำมคุม้ครองจำกกองทนุ
ประกันสังคมในปี 2558 เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย  
ส่วนใหญ่อำยรุะหว่ำง 25 – 29 ปี เมือ่เปรียบเทยีบกับโครงสร้ำง
ประชำกรตัง้แต่อำย ุ15 ปีขึน้ไปพบว่ำ มโีครงสร้ำงท่ีไม่แตกต่ำง
กนัอย่ำงมนียัส�ำคัญ ทัง้นี ้ จ�ำนวนผูป้ระกนัตนทัง้หมดคดิเป็น
ร้อยละ 36.27 ของก�ำลงัแรงงำนทีม่งีำนท�ำ หรอืคิดเป็นร้อยละ 
20.98 ของประชำกรทั้งประเทศ 

have to pay 100 baht and the government has to 
pay 100 baht. Package 3 offers old age pension. Later 
in 2015, the government enacted the Act to transfer 
the insured persons who opted package 3-5 (old-age 
pension) to be voluntarily members of the National 
Saving Fund. The Royal Decree on regulations and 
criteria of contribution rate and type of benefit 2015 
resulted to the termination of the insured persons who 
opted package 3-5 (old age pension) and the status of 
insured persons who opted packages 1-2 still existed.

At the end of 2015, there were 429,070 
enterprises registered with the SSO. 72.46% of those 
numbers was small enterprises with less than 10 
employees. The number of the insured persons 
covered by the Social Security Fund was 13,789,190 
persons which was 1.20% increase comparing to 
the last year figure. Of those numbers, there were 
10,391,761 compulsory insured persons under Article 
33 which was 3.61% increase comparing to the last 
year figure. There was just a few different ratio of 
male and female. Most of them were between 
30-34 years old. There were 1,196,762 voluntary 
insured persons under Article 39 which was 6.40% 
increase comparing to the last year figure with ratio 
of female insured person about 170 persons per 100 
male insured persons. Most of them were between 
35-54 years old. There were 2,200,667 voluntary 
insured persons under Article 40 which was 10.94% 
decrease comparing to the last year figure because 
the 2015 Act allowed the insured persons to apply 
as members of the National Saving Fund and their 
contributions in part of pension could be transferred 
to the National Saving Fund. The ratio of female 
insured persons under Article 40 was about 136 
persons per 100 male insured persons. Most of them 
were between 50-59 years old.

In 2015, the total insured persons were more 
female than male. Most of them were between 
25-29 years old. There was no significant different 
ratio of insured population comparing to population 
structure age 15 or over. The total number of the 
insured persons was 36.27% of the employed 
workforce or 20.98% of total population.
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แผนภาพ 1 จ�านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 1 Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2006 - 2015

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

ตาราง 2 จ�านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ�าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2558

Table 2 Number of Enterprises and Insured persons (Article 33) by size of enterprises in 2015

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

ขนาดสถานประกอบการ
Size of enterprises

สถานประกอบการ
Enterprises

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
Insured person Article 33

แห่ง
Places

ร้อยละ
%

คน
Persons

ร้อยละ
%

≤ 10 310,905 72.46 1,133,061 10.90

11-20 49,390 11.51 721,609 6.94

21-50 37,983 8.85 1,198,489 11.53

51-100 14,335 3.34 1,015,999 9.78

101-199 8,301 1.93 1,168,177 11.24

201-500 5,545 1.29 1,696,521 16.33

  501-1,000 1,665 0.39 1,149,845 11.06

> 1,000 946 0.22 2,308,060 22.21

รวม/Total 429,070 100.00 10,391,761 100.00
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ตาราง 3 จ�านวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�าและประชากร ระหว่างปี 2549 – 2558
Table 3 Ratio of Insured persons over with Number of Employed and Population in 2006 - 2015 

หมำยเหตุ: 1/ ผู้ประกันตนภำคบังคับ  =  ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33

 2/ ผู้ประกันตนภำคสมัครใจ  =  ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 + ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40

 3/ และ 4/ ข้อมูลจำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

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

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

 3/ and 4/ Information from National Statistical Office

Source: Research and Development Division, Social Security Office

ปี
Year

ผู้ประกันตน/Insured person
ผู้มีงานท�า3/

(ล้านคน)
Employed3/

(Million 
Persons)

ร้อยละของ
ผู้มีงานท�า

Percent of 
Employed

ประชากร4/

(ล้านคน)
Population4/

(Million 
Persons

ร้อยละของ
ประชากร

Percent of 
Population

ภาคบังคับ1/

(คน)
Compulsory1/

(Persons)

ภาคสมัครใจ2/

(คน)
Voluntary2/

(Persons)

รวม
(คน)
Total

(Persons)

2549/2006 8,537,801 322,382 8,860,183 35.686 24.82 62.828 14.10

2550/2007 8,781,262 400,908 9,182,170 36.249 25.32 63.038 14.57

2551/2008 8,779,131 514,469 9,293,600 37.017 25.10 63.389 14.66

2552/2009 8,680,359 679,760 9,360,119 37.706 24.87 63.525 14.73

2553/2010 8,955,744 747,089 9,702,833 38.037 25.49 63.878 15.19

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

2555/2012 9,425,478 2,286,538 11,712,016 38.939 30.07 64.456 18.17

2556/2013 9,781,101 2,652,311 12,433,412 38.907 31.94 64.786 19.19

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

2558/2015 10,391,761 3,397,429 13,789,190 38.020 36.27 65.729 20.98
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แผนภาพ 2 จ�านวนและร้อยละของผู้ประกันตนทุกมาตราเทียบกับผู้มีงานท�า ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 2 Ratio of total insured persons compared with Number of Employed in 2006 - 2015

ทีม่ำ: 1. กองวจิยัและพฒันำ ส�ำนักงำนประกนัสงัคม

 2. ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ 

Source:     1. Research and Development Division, Social Security Office
 2. National Statistical Office

แผนภาพ 3 จ�านวนผู้ประกันตนทุกมาตรา จ�าแนกตามอายุและเพศ ปี 2558
Figure 3 The number of total insured person classified by age and gender, 2015

รวม/Total 13,789,190 คน/Persons 
อายุ/Year

คน/Persons

10,736

64,895

598,953

962,066

1,037,556

1,041,221

872,703

746,691

586,954

388,266

262,770

1,200,000 800,000 400,000 0
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>=60ชาย/Male

6,572,811

7,755

50,190

633,429

1,110,997

1,160,275

1,121,102

934,102

818,966

649,886

446,186

283,491

0 400,000 800,000 1,200,000

15 - 17

18 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

>=60 หญิง/Female

7,216,379

 ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office
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ปี

Year
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แผนภาพ 4 จ�านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จ�าแนกตามอายุและเพศ ปี 2558

Figure 4 The number of insured person (Article 33) classified by age and gender, 2015
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แผนภาพ 5 จ�านวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ�าแนกตามอายุและเพศ ปี 2558

Figure 5 The number of insured person (Article 39) classified by age and gender, 2015
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 ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office

 ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 6 จ�านวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ�าแนกตามอายุและเพศ ปี 2558

Figure 6 The number of insured person (Article 40) classified by age and gender, 2015 

 ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 7 โครงสร้างผู้ประกันตนทุกมาตราเทียบกับโครงสร้างประชากร ปี 2558

Figure 7 Total Insured person compared with Number of Population in 2015

ทีม่ำ: 1. กองวจิยัและพฒันำ ส�ำนักงำนประกนัสงัคม
 2. กรมกำรปกครอง 

Source:  1. Research and Development Division, Social Security Office
 2.  Department of Provincial Administration 
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ในปี 2558 ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ

ทั้งในส่วนของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำลเข้ำกองทุนประกัน

สังคมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 180,331 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที ่

ผ่ำนมำ 6,666 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 3.84 และจ่ำยประโยชน์

ทดแทน 64,671 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 3,231  

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.26 โดยจ่ำยประโยชน์ทดแทน

กรณีเจ็บป่วยมำกที่สุด 36,697 ล้ำนบำท รองลงมำคือ กรณ ี

คลอดบุตร 6,860 ล้ำนบำท กรณีชรำภำพ 6,803 ล้ำนบำท 

กรณีสงเครำะห์บุตร 6,534 ล้ำนบำท กรณีว่ำงงำน 5,394 

ล้ำนบำท กรณีตำย 1,711 ล้ำนบำท และกรณีทุพพลภำพ 

671 ล้ำนบำท

เมื่อพิจำรณำอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ  

ปี 2558 พบว่ำ ประโยชน์ทดแทน 4 กรณ ี (เจ็บป่วย คลอดบุตร 

ทพุพลภำพ และตำย) มีอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ 

คิดเป ็นร ้อยละ 71.75 มีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย 

33,226,235 รำย (เฉล่ียเดอืนละ 2,768,853 รำย) จ�ำนวนผู้ใช้

สทิธกิรณีคลอดบตุร 286,295 รำย (เฉลีย่เดอืนละ 23,858 รำย) 

จ�ำนวนผูใ้ช้สทิธกิรณทีพุพลภำพรวม 11,001 รำย จ�ำนวนผู้ใช้

สิทธิกรณีตำย 23,667 รำย (เฉลี่ยเดือนละ 1,975 รำย)

ประโยชน์ทดแทน 2 กรณ ี (สงเครำะห์บตุร และชรำภำพ) 

มีอัตรำประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 13.38  

มจี�ำนวนผูม้ำใช้สทิธกิรณสีงเครำะห์บุตร 1,302,765 รำย จ�ำนวน

ผูใ้ช้สทิธกิรณชีรำภำพรวม 181,694 รำย แยกเป็นรบับ�ำเหนจ็

ชรำภำพ 134,204 รำย (เฉลี่ยเดือนละ 11,184 รำย) และ 

รบับ�ำนำญชรำภำพ 47,490 รำย

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน มีอัตรำประโยชน์

ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 32.39 มีจ�ำนวนผูใ้ช้สทิธิ 

123,536 รำย 

In 2015, the SSO collected the contributions 
from employers, employees and government to 
Social Security Fund at the amount of 180,331 
million baht. This was an increase over last year at 
the amount of 6,666 million baht or 3.84%.  The total 
benefits paid to claimants were 64,671 million baht 
which was an increase over last year at the amount 
of 3,231 million baht or 5.26%. It was found that the 
highest amount belonged to sickness benefit which 
was 36,697 million baht followed by 6,860 million 
baht for maternity benefit, 6,803 million baht for old-
age benefit, 6,534 million baht for Child allowance 
benefit, 5,394 million baht for unemployment 
benefit, 1,711 million baht for death benefit and 
671 million baht for invalidity benefit.

 When comparing the benefit ratio with 
contributions, it was found that for four types of 
benefit (sickness, maternity, invalidity and death), 
the benefit ratio with contributions was 71.75%. 

The number of sickness beneficiaries was 33,226,235 

persons (average 2,768,853 persons per month). 
The number of maternity beneficiaries was 286,295 
persons (average 23,858 persons per month). The 
number of invalidity beneficiaries was 11,001 persons 
and the number of death beneficiaries was 23,667 
persons (average 1,975 persons per month).

For two types of benefit (child allowance and 
old age pension), the benefit ratio with contributions 
was 13.38%.  The number of child allowance 
beneficiaries was 1,302,765 persons. The number of 

old age pension beneficiaries was 181,694 persons. 

Of these, it was divided into 134,204 old age lump 

sum beneficiaries (average 11,184 persons per month) 
and 47,490 old age pension beneficiaries.

For unemployment benefit, the benefit ratio 
with contributions was 32.39% and the number of 
beneficiaries was 123,536 persons

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน Contributions and Benefits 

SSO Annual Report 2015 

25



ตาราง 4 จ�านวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2558

Table 4 Contributions and Benefits in 2015

กรณี

เงินสมทบ 
(ล้านบาท)

Contribution
(Million Baht)

ประโยชน์ทดแทน
Benefits

Type
จ�านวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

จ�านวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid

ราย
case

ร้อยละ
%

ล้านบาท
Million Baht

ร้อยละ
%

4 กรณี 64,026 33,547,198 95.43 45,939 71.03 Four-type benefit

2 กรณี 99,655 1,484,459 4.22 13,339 20.63 Two-type benefit

ว่ำงงำน 16,650 123,536 0.35 5,394 8.34 Unemployment

รวม 180,331 31,850,311 100.00 64,671 100.00 Total

ทีม่ำ:  ส�ำนกับรหิำรกำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรลงทุน  ส�ำนกัสิทธิประโยชน์ และส�ำนกัจดัระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนกังำนประกนัสังคม

Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office

แผนภาพ 8 จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ระหว่างปี 2549 – 2558

Figure 8 Contributions and Benefits of 4-type benefit in 2006 - 2015

หมำยเหต:ุ  ปี 2552 และ ปี 2555 – 2556 ลดอัตรำเงนิสมทบนำยจ้ำงและลกูจ้ำงในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณ ีจำกฝ่ำยละร้อยละ 1.5 เหลอืฝ่ำยละร้อยละ 0.5
ทีม่ำ:  ส�ำนกับรหิำรกำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรลงทุน  ส�ำนกัสิทธิประโยชน์ และส�ำนกัจดัระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนกังำนประกนัสังคม
Note: For 2009, 2012 and 2013, 4-benefit contribution rates for employers and employees were reduced from 1.5% to 0.5%
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office
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แผนภาพ 9 จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ระหว่างปี 2549 – 2558 

Figure 9 Contributions and Benefits of 2-type benefit in 2006 - 2015

หมำยเหต:ุ  ปี 2552 และ ปี 2555 ลดอตัรำเงินสมทบนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณ ีจำกฝ่ำยละร้อยละ 3 เหลอืฝ่ำยละร้อยละ 2 
ทีม่ำ:  ส�ำนกับรหิำรกำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรลงทุน  ส�ำนกัสิทธิประโยชน์ และส�ำนกัจดัระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนกังำนประกนัสังคม
Note: For 2009 and 2012, 2-benefit contribution rates for employers and employees were reduced from 3% to 2%
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office

แผนภาพ 10 จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ระหว่างปี 2549 – 2558

Figure 10 Contributions and Benefits of unemployment benefit in 2006 - 2015

หมำยเหต:ุ  ปี 2552 ประโยชน์ทดแทนเพิม่สูงขึน้มำกเน่ืองจำกประเทศไทยประสบปัญหำภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่กำรว่ำงงำนเพ่ิมสงูข้ึน
ทีม่ำ:  ส�ำนกับรหิำรกำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรลงทุน  ส�ำนกัสิทธิประโยชน์ และส�ำนกัจดัระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนกังำนประกนัสังคม
Note: For 2009, benefits increased significantly due to an economic crisis and high unemployment 
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office
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ตาราง 5 ประโยชน์ทดแทน ปี 2558

Table 5 Benefits in 2015 

กรณี

จ�านวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

จ�านวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid

Type
ครั้ง/ราย 

Case/Person
ร้อยละ

%
ล้านบาท

Million Baht
ร้อยละ

%

เจ็บป่วย 32,226,235 94.51 36,693.16 56.74 Sickness

คลอดบุตร 286,295 0.81 6,860.06 10.61 Maternity

ทุพพลภำพ 11,001* 0.03 670.54 1.04 Invalidity

ตำย 23,667 0.07 1,711.34 2.65 Death

สงเครำะห์บุตร 1,302,765* 3.71 6,535.35 10.11 Child Allowance

ชรำภำพ 181,694** 0.52 6,803.44 10.52 Old-Age

ว่ำงงำน 123,536* 0.35 5,393.54 8.34 Unemployment

รวม 35,115,193 100.00 64,671.43 100.00 Total

หมำยเหตุ:  1. * เป็นข้อมูลเดือนธันวำคม 2558

 2. ** เป็นจ�ำนวนผู้รับบ�ำเหน็จทั้งหมดในปี 2558 + จ�ำนวนผู้รับบ�ำนำญ ณ ธันวำคม 2558

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรลงทุน  ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Note:       1. * Data on December 2015

              2.  ** Includes those who received lump sum benefit throughout 2015 and those who received pension benefit during December 2015

Source:    Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau,  

   Social Security Office

ส�ำนักงำนประกันสังคมจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์
ให้แก่สถำนพยำบำลโดยใช้วธิเีหมำจ่ำยเป็นรำยหวัร่วมกบักำร
จ่ำยตำมภำระเสี่ยงและกำรจ่ำยอ่ืน ๆ ซึ่งส�ำนักงำนได้มีกำร
ปรับปรุงวิธีกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์มำอย่ำงต่อ
เนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ รวมทั้ง เพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำร
แพทย์ของผู้ประกันตน 

ในปี 2558 ส�ำนักงำนประกันสังคมมีวิธีกำรจ่ำยค่ำ
บริกำรทำงกำรแพทย์ ดังนี้

1. กำรจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให้กับสถำน
พยำบำลคู่สัญญำ ได้แก่

 The Social Security Office provides capitation 
payment to the health care provider together with 
risk-adjusted payment and other additional payment. 
The SSO has continuously improved method of 
medical service payment to increase efficiency and 
quality of care according to medical services standard 
and to facilitate access to health care services for 
the insured persons.
 In 2015, methods of the SSO medical services 
payment are as follows; 
 1. Medical service payment to the main 
contracted hospitals consisting of;

การบริการทางการแพทย์ Medical Services 
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(1) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำย ซ่ึง
ครอบคลุมบริกำรผู้ป่วยนอกและบริกำรผู้ป่วยใน

(2) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ผู้เช่ียวชำญพิเศษ
เฉพำะทำง เพื่อเป็นกำรบรรเทำภำวะกำรเงินของสถำน
พยำบำลที่ต้องให้บริกำรผู้ประกันตนด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษเฉพำะทำง

(3) ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ตำมภำระเสีย่ง เพือ่
ชดเชยควำมเสี่ยงทำงกำรเงินให้แก่สถำนพยำบำลที่ต้องรับ
ภำระดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

(4) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ส�ำหรับสถำน
พยำบำลที่ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพโรงพยำบำล 
(Hospital Accreditation – HA) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพโรงพยำบำล 

(5) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีรักษำโรคท่ีมี
ค่ำใช้จ่ำยสูง 

2. กำรจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ประกันตน
กรณีพิเศษอื่น ได้แก่

(1)  ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

(2) กรณีปลูกถ่ำยไขกระดูก
(3) กำรเปลี่ยนอวัยวะกระจกตำ
(4) กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(5) กำรล้ำงช่องท้องด้วยน�้ำยำอย่ำงถำวร
(6) กำรปลูกถ่ำยไต
(7) กำรให้ยำ Erythropoietin
(8) สนบัสนนุยำต้ำนไวรัสเอดส์ให้แก่สถำนพยำบำล

ที่ดูแลผู ้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู ้ประกันตนท่ีเป็น
โรคเอดส์ โดยมีกำรด�ำเนินกำรผ่ำนองค์กำรเภสัชกรรม  
ผูป้ระกันตนสำมำรถรบัยำจำกสถำนพยำบำลตำมบตัรรับรอง
สิทธิ

(9) ค่ำยำในบัญชยีำหลกัแห่งชำตบัิญช ีจ (2)
(10) กำรจ่ำยค่ำปลกูถ่ำยไต ปลกูถ่ำยปอด ปลูก

ถ่ำยตับ ปลูกถ่ำยตับอ่อน และกำรปลูกถ่ำยอวัยวะมำกกว่ำ
หนึ่งอวัยวะพร้อมกันให้แก่สถำนพยำบำลท่ีท�ำข้อตกลงกับ
ส�ำนักงำนประกันสังคม 

(11) ค่ำบริกำรทันตกรรมส�ำหรับกำรถอนฟัน 
อุดฟัน และขูดหินปูน

(1) capitation payment covers in-patient 
and out-patient services.

(2) additional payment for medical 
services provided by specialist to alleviate financial 
burden of health care providers who have to provide 
medical services by specialist.

(3) risk-adjusted payment for health care 
providers who carry the burden of medical treatment 
for chronic diseases. 

(4) additional payment for health care 
providers who receive certification  of hospital 
accreditation (HA) to encourage development of 
quality management system in a hospital.

(5) additional payment for high-cost 
diseases. 
 2. Medical services payment for special 
services to the insured person as follows;

(1) payment for care arising from 
emergencies and accidents.

(2) Bone marrow transplantation.
(3) Corneal transplantation
(4) Hemodialysis
(5) Peritoneal dialysis
(6) Renal transplantation
(7) Erythropoietin drug 
(8) Antiretroviral drugs (ART) are given 

to health care providers who provide treatment to 
HIV/AIDS insured persons through the Government 
Pharmaceutical Organization. The insured persons 
can receive ART from registered hospitals.

(9) Medicine fees according to National 
List Essential Medicines (Special Access Medicines)

(10) Payment for renal transplantation, 
lung transplantation, kidney transplantation, pancreas 
transplantation and organ transplantation more than 
one at a time to health care providers who made an 
agreement with the SSO.
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ปี 2558 มีสถำนพยำบำลภำยใต้โครงกำรประกัน
สังคมพร้อมให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู ้ประกันตนท่ัว
ประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,475 แห่ง ประกอบด้วย สถำน
พยำบำลหลักของรัฐ จ�ำนวน 157 แห่ง สถำนพยำบำลหลัก
ของเอกชน จ�ำนวน 84 แห่ง และสถำนพยำบำลเครือข่ำย
จ�ำนวน 2,234 แห่ง มีผู้มำใช้บริกำร ณ สถำนพยำบำลทั้งสิ้น 
30.32 ล้ำนครั้ง จ�ำแนกเป็นกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอกจ�ำนวน 
29.63 ล้ำนครั้ง อัตรำกำรใช้บริกำรเฉลี่ย 2.55 ครั้ง/คน/ปี 
และเป็นกำรใช้บริกำรผู้ป่วยในจ�ำนวน 0.69 ล้ำนครั้ง อัตรำ
กำรใช้บริกำรเฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ปี

(11) Dental fees for extraction, filling 
and scaling
 In 2015, there were 2,475 contracted hospitals 
under social security scheme providing medical 
service to insured person nationwide, consisting of 
157 main public hospitals, 84 main private hospitals 
and 2,234 network hospitals. The total medical 
service utilization was 30.32 million visits consisting 
of 29.63 million outpatient visits and 2.55 million 
inpatient visits. The average utilization rates were 
0.69 visits/person/year for outpatient service and 
0.06 visit/person/year for inpatient service.

ตาราง 6 จ�านวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2558
Table 6 Number of contracted hospital under Social Security Scheme, 2015

จ�านวนสถานพยาบาล (แห่ง)
Number of hospitals (Places)

รัฐบาล
Public

เอกชน
Private

รวม
Total

สถำนพยำบำลหลัก 157 84 241 Main contracted hospital
สถำนพยำบำลเครือข่ำย 1,293 941 2,234 Network hospital

รวม 1,445 1,025 2,475 Total
ที่มำ:  ส�ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Medical Service System Management Bureau, Social Security Office              

ตาราง 7 จ�านวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2558
Table 7 Number of Utilization and Utilization rate of medical service, 2015

ประเภท
จ�านวนครั้งของการใช้บริการ
Number of Utilization

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี)
Utilization rate (visit/person/year)

Type
รัฐบาล
Public

เอกชน
Private

เฉลี่ย
Average

ผู้ป่วยนอก 29,637,662 2.38 2.71 2.55 Outpatient

ผู้ป่วยใน 685,421 0.05 0.29 0.06 Inpatient

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

ระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคมว่ำด้วยกำรจัดหำผล
ประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 ซึ่งก�ำหนดให้
กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีควำมมั่นคงสูงไม่
ต�่ำกว่ำร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์
ท่ีมีควำมเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยใน
กำรด�ำเนินกำรลงทุนนั้น ส�ำนักงำนประกันสังคมจะด�ำเนิน
กำรลงทุนตำมระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคมและ
ตำมแผนกำรลงทุนประจ�ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรประกันสังคม โดยจะพิจำรณำจำกผลตอบแทนที่
คำดว่ำจะได้รับ ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน และค�ำนึงถึงควำม
มั่นคงของกองทุนในระยะยำวเป็นส�ำคัญ

1. Regulations and Investment Framework
The investment of SSF has complied with 

the Social Security Committee’s Regulations on 
investment of the Social Security Fund B.E. 2549. 
The regulations stipulated the scope to invest in 
a highly secured assets at not less than 60% of 
the fund and invest in risky assets not more than 
40% of the fund. The investment will be launched 
in accordance with the Regulations of the Social 
Security Committee and Annual Investment Plan 
approved by the committee. This plan will consider 
the expected return, investment risk and the stability 
of the fund in the long run.

แผนภาพ 11 โครงสร้างการตัดสินใจและการก�ากับตรวจสอบ

Figured 11 The Structure of Decisions and Inspection

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

The investment managementการบริหารการลงทุน
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2. สถานะเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กองทุนประกันสังคม

มีเงินลงทุนรวม 1,386,261 ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนี้เป็นเงิน
กองทนุกรณีสงเครำะห์บตุรและชรำภำพ จ�ำนวน 1,229,335 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตน จ�ำนวนกว่ำ 13 
ล้ำนคนทั่วประเทศท่ีส�ำนักงำนประกันสังคมสะสมไว้จ่ำย
สิทธิประโยชน์กรณีบ�ำนำญชรำภำพ เป็นเงินกองทุนที่ดูแล
ผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ และตำย 
จ�ำนวน 42,871 ล้ำนบำท เป็นเงนิกองทนุกรณว่ีำงงำนจ�ำนวน 
107,556 ล้ำนบำท และเป็นเงินกองทุนมำตรำ 40 จ�ำนวน 
6,499 ล้ำนบำท

 2. SSF Investment status
 As 31 December 2015, the total amount of 
SSF was 1,386,261 million baht. Of these 1,229,335 
million baht was child allowance and old-age 
pension fund which came from saving of more than 
13 million insured persons that the SSO accumulated 
for old-age pension payment. The amount of 42,871 
million baht was from sickness, death, invalidity and 
maternity fund and 107,556 million baht was from 
unemployment fund and 6,499 million baht from 
the fund of Article 40.

แผนภาพ 12 เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จ�าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2558

Figure 12 The investment of SSF, classified by type of Benefit, 2015

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน  ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Investment Bureau, Social Security Office

กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย     

(Sickness, Maternity, Invalidity and Death)

42,871  ล้านบาท (Million Baht)

กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ

(Child Allowance and Old-age)

1,229,335  ล้านบาท (Million Baht)

กรณีว่างงาน (Unemployment)

107,556  ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนมาตรา 40 (M. 40)

6,499  ล้านบาท (Million Baht)

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม

(Investment of SSF)

1,386,261 ล้านบาท (Million Baht)
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3. การจดัสรรการลงทนุ
เงินลงทนุจ�ำนวน 1,386,261 ล้ำนบำทในปัจจบุนั แบ่ง

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล 
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจท่ีมีกระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน และ 
หุ้นกู้เอกชน 1,081,833 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 78.04 ของ
เงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยง ได้แก่ เงิน
ฝำกธนำคำร ตรำสำรหนี้อื่น ๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 304,428 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.96 ของเงิน
ลงทุน

3. Investment portfolio
In 2015, The SSO has invested the total 

amount of 1,386,261 million baht. It was invested 
in highly secured assets such as government bonds,  
state-enterprise bonds guaranteed by the Ministry of 
Finance and investment-grade corporate bonds at the 
amount of 1,081,833 million baht or 78.04% of the 
investment. The remaining 21.96% of 304,428 million 
baht was invested in risky assets such as bank deposits, 
other debt instruments, unit trusts and equities.

แผนภาพ 13 การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2558

Figure 13 Investment portfolio of SSF, 2015

หมำยเหตุ: มูลค่ำทรัพย์สินตีรำคำเงินลงทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105
ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม 
Note: Assets values were measured according to the Accounting Standard No.105
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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4. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ส�ำหรบัปี 2558 กองทนุประกนัสงัคม มผีลตอบแทน

จำกกำรลงทุน จ�านวน 44,894 ล้านบาท ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและก�ำไรจำกกำรขำยตรำสำรหนี้และค่ำธรรมเนียม
กำรให้ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 39,639 ล้ำนบำทเงินปันผล
และก�ำไรจำกกำรขำยตรำสำรทุนจ�ำนวน 5,255 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำซึ่งกองทุนได้รับผลตอบแทนจ�ำนวน 
46,492 ล้ำนบำท ส�ำหรับปีนี้ กองทุนมีผลตอบแทนลด
ลงจ�ำนวน 1,598 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยรวม 2 ครั้ง ประกอบกับภำวะเศรษฐกิจมี
กำรเติบโตน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ ท�ำให้บริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์มีผลประกอบกำรลดลง ส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลและมูลค่ำหลักทรัพย์
ท�ำให้ก�ำไรจำกกำรขำยตรำสำรทุนลดลงจำกปีที่ผ ่ำนมำ 

4. Investment return
 In 2015, the Social Security Fund has return 
of 44,894 million baht consists of interest and profits 
from sale of debt instruments, securities lending fees 
of 39,639 million baht including dividend and profits 
from sale of equities of 5,255 million baht. When 
compare to the earlier year, the SSF has investment 
return amounted of 46,492 million baht which was 
lower than last year at the amount of return 1,598 
million baht due to the decrease of interest rate 
policy twice and unexpected economic growth. 
Then, the turnover of Listed Companies was lower 
resulted to abilities of dividend payment and lower 
profits from sale of equities than last year.

แผนภาพ 14 จ�านวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2558

Figure 14 SSF’s investment return, 1991 – 2015

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน  ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Investment Bureau, Social Security Office
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5. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
กำรที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่ำงรวดเร็วจนมี

เงินลงทุนมำกถึงจ�ำนวน 1,386,261 ล้ำนบำท ในปัจจุบัน
นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลังหักค่ำใช้จ่ำยสิทธิ
ประโยชน์ทั้ง 7 กรณี) จำกฝ่ำยนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรฐับำล
จ�ำนวน 972,653 ล้ำนบำท และอกีส่วนหน่ึงเป็นผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุสะสมจ�ำนวน 413,608 ล้ำนบำท ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่ำ ตลอดระยะเวลำ 25 ปี ทีส่�ำนกังำนประกนัสงัคมรบัผดิชอบ 
กำรบริหำรกองทุน ได้สร้ำงผลก�ำไรสะสมจำกกำรลงทุน
มำกกว่ำ 3 แสนล้ำนบำท ท�ำให้กองทุนมั่นคงมำกขึ้น 
สำมำรถรองรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและในอนำคต

5. Cumulative Investment Return
 The SSF has been growing rapidly up 
to 1,386,261 million baht in 2015. The first part 
comes from accumulated contributions (after 
deducting payment of 7 benefits) from employers, 
employees and the government at the amount of 
927,653 million baht. The second part is cumulative 
investment return of 413,608 million baht. It was seen 
that after 25 years of responsibilities for investment 
management, the SSO has been able to generate 
cumulative return to the Social Security Fund more 
than 300,000 million baht. This return increases the 
stability of the fund and can cope with its current and 
future liabilities to provide benefits to the insured 
persons.

แผนภาพ 15 จ�านวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2558

Figure 15 Cumulative Contribution and Investment Return of SSF, 1991 - 2015
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Financial Statusสถานะการเงิน
1.รายได้-ค่าใช้จ่าย
รำยได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2558 มีจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 227,287 ล้ำนบำท รำยได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.34 
เป็นรำยได้จำกเงินสมทบ ร้อยละ 17.15 เป็นรำยได้จำก
ดอกเบี้ย และร้อยละ 3.51 เป็นรำยได้อื่น ๆ ในขณะที่กองทุน
ประกันสังคมมีค่ำใช้จ่ำยท้ังสิ้น 70,543 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
ค่ำประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 91.68 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำน
ส�ำนักงำน ร้อยละ 6.55 และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ร้อยละ 1.77 
ทัง้นี ้กองทนุมรีำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงนิ 156,744 ล้ำนบำท 
หำกหักส�ำรองประมำณกำรหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี
ชรำภำพออก กองทุนประกันสังคมมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย
สุทธิเป็นเงิน 42,993 ล้ำนบำท ซ่ึงอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้
ของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 31.04 ซึ่งมำกกว่ำ ปี 2557 ที่มี
อัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ คิดเป็นร้อยละ 30.01

1. Revenues and expenditures
In 2015, the total revenue of the SSF was 

227,287 million baht. Most of the revenue at 79.34% 
was from contributions, 17.15% was from interest 
and 3.51% was from the others. Meanwhile, the total 
expenditures of the fund was 70,543 million baht, 
91.68% of this amount was for benefits payment, 
6.55% was for the administration expenses and 1.77% 
was for the others. The revenue of the fund was 
156,744 million baht higher than expenditures. After 
deduction of the reserve fund for old-age benefit 
liability, the SSF net revenues were 42,993 million 
baht higher than expenditures. The expenditures 
ratio to total revenue was 31.04% which was higher 
than the year 2014 that the expenditures ratio to 
total revenue was 30.01%.

ตาราง 8 รายได้-ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2558

Table 8 Revenues and expenditures of Social Security Fund, 2015   

รายได้ 
Revenues

ค่าใช้จ่าย
Expenditures

รายการ
Type

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

Million Baht

ร้อยละ
(%)

รายการ
Type

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

Million Baht

ร้อยละ
(%)

เงินสมทบ
Contributions

180,331 79.34 ประโยชน์ทดแทน
Benefits

64,671 91.92

ดอกเบี้ย
Interest

38,974 17.15 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริหำร
Operation Expenses

4,623 6.55

อื่น ๆ
Others

7,983 3.51 อื่น ๆ
Others

1,248 1.77

รวม
Total

227,287 100.00 รวม
Total

70,543 100.00

หมำยเหตุ: สำมำรถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่ำน QR Code นี้   
ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม 
Note: Please scan QR Code to browse more data
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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2. เงินกองทุนประกันสังคม
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 มเีงนิกองทนุประกนัสังคม

สะสมจ�ำนวน 1,478,768 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 10.93 ของ 
GDP จ�ำแนกเป็นเงินกองทนุส�ำหรบักำรจ่ำยสทิธปิระโยชน์ของ
ผู้ประกันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 จ�ำนวน 1,470,314 
ล้ำนบำท และเงินกองทุนเพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทนส�ำหรับ 
ผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ�ำนวน 8,455 ล้ำนบำท โดยมี
อัตรำส่วนเงินส�ำรอง (Reserve Ratio) ในปี 2558 เท่ำกับ 
7.89 เท่ำ กล่ำวคือ หำกส�ำนักงำนประกันสังคมไม่มีกำรเก็บ
เงินสมทบในปีถัดไป จ�ำนวนเงินกองทุนที่มีอยู่จะสำมำรถจ่ำย
ประโยชน์ทดแทนต่อไปได้อีกประมำณ 7 – 8 ปี

ส�ำหรับเงินกองทุนเพื่อกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ประกันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 จ�ำนวน 1,470,314 
ล้ำนบำทนั้น สำมำรถจ�ำแนกตำมกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้

1. เงินกองทุนสะสม 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภำพ และตำย เพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทน
ส�ำหรบัผูป้ระกนัตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 จ�ำนวน 72,684 
ล้ำนบำท 

2. เงินกองทุนสะสม 2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเครำะห์บุตร
และชรำภำพ เพื่อจ่ำยประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผู้ประกันตน
มำตรำ 33 และมำตรำ 39 จ�ำนวน 1,280,147 ล้ำนบำท 

3. เงินกองทุนสะสมกรณีว่ำงงำน เพื่อจ่ำยประโยชน์
ทดแทนส�ำหรบัผู้ประกนัตนมำตรำ 33 จ�ำนวน 117,483 ล้ำนบำท 

2. Social Security Fund
 As of 31 December 2015, the total amount 

of the SSF accumulated fund was 1,478,768 million 
baht or 10.93% of GDP. It was divided into fund for 
benefit payment of the insured persons under Article 
33 and Article 39 at the amount of 1,470,314 million 
baht and fund for the insured person under Article 
40 at the amount of 8,455 million baht. The reserve 
ratio of 2015 was equal to 7.89 times. It means that 
if the SSO doesn’t collect contribution in the next 
year, the fund will be sufficient to pay benefits for 
7-8 years.

 The amount of 1,470,314 for benefits 
payment of the insured persons under Article 33 
and Article 39 can be divided into;

 1. Accumulated fund for payment of 4 
benefits: sickness, maternity, invalidity and death 
for the insured persons under Article 33 and 39 at 
the amount of 72,684 million baht.

 2. Accumulated fund for payment of 2 
benefits: child allowance and old age for the insured 
person under Article 33 and 39 at the amount of 
1,280,147 million baht.
 3. Accumulated fund for payment of 
unemployment benefit for the insured persons under 
Article 33 at the amount of 117,483 million baht.

แผนภาพ 16 เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จ�าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2558

Figure 16 SSF, classified by type of Benefit, 2015

กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย     

(Sickness, Maternity, Invalidity and Death)

72,684  ล้านบาท (Million Baht)

กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ

(Child Allowance and Old-age)

1,280,147  ล้านบาท (Million Baht)

กรณีว่างงาน (Unemployment)

117,483  ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนมาตรา 40 (M. 40)

8,455  ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนประกันสังคม

(SSF)

1,478,768 ล้านบาท (Million Baht)

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชีและกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Social Security Office
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แผนภาพ 17 เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ระหว่างปี 2549 – 2558

Figure 7 Comparison of SSF and GDP, 2006 - 2015

ที่มำ:  กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 18 จ�านวนเงินและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ระหว่างปี 2549 – 2558

Figure 8 Comparison Expenditures of SSF and GDP, 2006 - 2015

ที่มำ:  กองวิจัยและพัฒนำ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Research and Development Division, Social Security Office

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม
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ประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพถือว่ำเป็นประโยชน์
ทดแทนระยะยำวท่ีกองทุนประกันสังคมมีภำระกำรจ่ำย
ผูกพันในจ�ำนวนที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น กำรสร้ำง
เสถียรภำพให้กับกองทุนประกันสังคมจึงจ�ำเป็นต้องให้ควำม
ส�ำคัญกับสถำนะของกองทุนกรณีชรำภำพ เนื่องจำกเป็น 
กองทุนที่มีสัดส่วนมำกที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนเพื่อกำรจ่ำย
ประโยชน์ทดแทนกรณีอื่น ๆ

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เริ่มด�ำเนินกำรจัดเก็บเงิน
สมทบเพื่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพต้ังแต่ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2541 เป็นต้นมำ โดยจัดเก็บเงินสมทบจำก
นำยจ้ำง และผู้ประกันตน ในอัตรำเงินสมทบฝ่ำยละร้อยละ 3 
ของค่ำจ้ำง จนกระทั่งปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2558 กองทุนประกัน
สังคมกรณีชรำภำพมีเงินสะสมกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ชรำภำพเมื่อสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตนและอำยุครบ 55 ป ี
บริบูรณ์ โดยจะมีสิทธิได้รับเป็นบ�ำเหน็จหรือบ�ำนำญขึ้นอยู่
กับระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน 
หำกผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี จะได้รับเป็น
เงินบ�ำเหน็จชรำภำพ ตำมจ�ำนวนเงินสมทบท่ีนำยจ้ำงและ 
ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน พร้อมกับผลตอบแทน
อีกจ�ำนวนหนึ่ง แต่หำกผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบครบ 15 ป ี
จะได้รับเป็นเงินบ�ำนำญชรำภำพในอัตรำร้อยละ 20 ของ 
ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย และหำกจ่ำยเงินสมทบเกิน 15 
ปี จะได้รับบ�ำนำญเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ของจ�ำนวนปีที่จ่ำย
เงินสมทบเกินจำก 15 ปี 

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เริ่มจ่ำยบ�ำนำญชรำภำพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพเป็นครั้งแรก 
เมื่อปี 2557 และตระหนักถึงภำระค่ำใช้จ่ำยผูกพันของกองทุน
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สำเหตุส�ำคัญเนื่องมำจำกกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของประชำกรไทยท่ีก�ำลังเข้ำสู่สังคม 
สูงวัย ในกำรสร้ำงเสถียรภำพให้กับกองทุนประกันสังคมนั้น 
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้หลำยแนวทำง เช่น กำรปรบัฐำนคำ่จ้ำง
ที่ใช้ในกำรค�ำนวณเงินสมทบ กำรปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบ 
กำรขยำยอำยุเกษียณ และกำรปรับนโยบำยกำรลงทุนให้
เหมำะสม เป็นต้น ซึ่งกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว  
ผู้ประกันตนจะมีระยะเวลำท�ำงำนนำนข้ึน มีเงินบ�ำนำญเพิ่ม
ขึ้นจำกกำรออมเงินมำกขึ้น 

Old age benefit is considered as long term 
benefit. Social Security Fund will have been increasing 
liabilities continuously. Therefore, to build up stability 
of the Social Security Fund, it is necessary to place 
importance on the status of the old age pension fund 
as it is highest ratio compared to any other fund for 
payment of other benefits.

The SSO started to collect contribution 
for old age pension benefit on 31 December 1998 
from employers and insured persons at the rate of 
3% each. At the end of 2015, the total amount of 
accumulated fund for the old age pension is more 
than 1 Trillion baht.

The insured persons are eligible to receive old 
age benefit when they reach 55 years old and the 
insured status is terminated. They will receive lump 
sum or pension depending on period of contributions. 
The insured person who has contributed for less than 
15 years will receive lump sum payment consisting 
of contributions made by employee and employer 
plus some interest. If the insured person has paid 
contribution for 15 years, they will be entitled to 
receive a pension at the rate of 20% of average wage 
of the last 60 months. In case of paying contributions 
for more than 15 years, the insured persons will 
receive additional 1.5% for each year of contribution 
above 15 years.

The SSO has just paid the first old age pension 
in 2014 and has realized the burden of increasing 
liabilities because Thailand population structure is 
changing to be an aging society. To create stability of 
the fund, the SSO can manage in various ways such 
as adjustment of minimum and maximum ceiling 
of the insurable earnings, increasing contribution 
rates, increasing retirement age, modification to the 
investment policy, etc. To operate such changes, the 
insured persons may have longer times of work and 

การประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
Assessment of the status of the Old Age Pension Fund
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ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้ทบทวนกำรประเมนิค่ำทำง
คณติศำสตร์ประกันภยัของกองทนุชรำภำพด้วย ILO Pension 
Model โดยประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยของกองทุนและ
ประเมินสถำนะกองทุนชรำภำพมำโดยตลอด เพื่อศึกษำหำ
แนวทำงในกำรสร้ำงเสถียรภำพให้กับกองทุนชรำภำพ และ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและก�ำหนดนโยบำย
ในกำรบริหำรกองทุนชรำภำพให้เหมำะสม จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีส�ำนักงำนประกันสังคมไม่ได้มีกำร
ปรับตำมแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนชรำภำพจะด�ำเนิน
โครงกำรได้อีกเพียง 37 ปี นับจำกปี 2558 โดยแนวทำงต่ำงๆ 
ทีม่อียูจ่ะสำมำรถยดือำยุกองทุนชรำภำพออกไปได้ไม่เกนิ 10 ปี 
เท่ำนั้น ยกเว้นแนวทำงในกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบขึ้น 
ร้อยละ 2 ทกุ ๆ  5 ปี หำกเริม่ด�ำเนนิกำรปรบัเพิม่อตัรำเงนิสมทบ
ในปี 2561 จนถึงปี 2591 ซึ่งเป็นปีที่อัตรำเงินสมทบเท่ำกับ
ร้อยละ 18.4 จะสำมำรถยืดอำยุกองทุนชรำภำพออกไปได้
ประมำณ 74 ปี 

หำกเริม่ด�ำเนนิกำรเพิม่อตัรำเงนิสมทบได้เรว็เท่ำใดจะ
ส่งผลต่อเสถียรภำพกองทุนในอนำคตได้เร็วขึ้น ทั้งนี้แนวทำง
ท่ีส�ำนักงำนประกันสังคมจะด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงเสถียรภำพ
ของกองทนุชรำภำพในกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ทีเ่พยีงพอ
ให้กับผู้ประกันตนท่ีพ้นวัยท�ำงำน จะต้องพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อ 
ผู้ประกันตนทั้งปัจจุบันและอนำคตเป็นส�ำคัญ

pension earnings may be higher.
The SSO has carried out the actuarial valuation 

of the old age pension fund by ILO pension model 
periodically. It estimated revenue and expenditures 
and assessed status of the old age pension fund 
in order to find out guidelines for the stability of 
the fund. The actuarial valuation can be used as 
information for planning and policy formulation in a 
suitable way. It was found that in the current situation, 
the SSO has not adjusted anything according to the 
guidelines and the old age pension fund will exist for 
37 years from the year 2015. The existing guidelines 
can help the fund survive for only 10 years except 
increasing in contribution at the rate of 2% every 5 
years.  If the SSO starts to increase contribution rates 
from the year 2018 to 2048, In 2048, the contribution 
rate will be 18.4% and the old age pension fund will 
survive for 74 years.

The faster the increase of contribution rates, 
the better for stability of the fund in future. In this 
connection, guidelines to create stability of the old 
age pension fund must be considered in accordance 
with the suitability of economic situation and impact 
to the insured persons at present and in the future so 
that the old age pension can create income security 
for the insured person after retirement.
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ตาราง 9 จ�านวนปีที่กองทุนชราภาพอยู่ได้ในแต่ละแนวทางนับจากปี 2558

Table 9 Pension Fund survival years starting from 2015

แนวทาง 
Options

จ�านวนปีที่กองทุนอยู่ได้ 
นับจากปี 2558

Number of survival 
years from 2015

1. ปรบัฐำนค่ำจ้ำงทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณเงนิบ�ำนำญจำก 15,000 บำทต่อเดอืน เป็น 20,000 บำทต่อเดอืน
     Increasing the ceiling of the insurable earnings from 15,000 baht per month to    
     20,000 baht per month.

40 ปี
Years

2. อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเพิ่ม 1%
    Investment returns increase 1%

41 ปี
Years

3. ขยำยอำยุเกษียณ เพิ่ม 1 ปีทุก ๆ 5 ปี จำก 55 ปีเป็น 65 ปี ภำยในระยะเวลำ 50 ปี
    Increasing retirement age 1 year in every 5 years, from 55 years old to 65 
    years old within 50 years.

48 ปี
Years

4. เพิ่มอัตรำเงินสมทบ 2% ทุก 5 ปี จนถึงปี 2591 อัตรำเงินสมทบเท่ำกับ 18.4%
    Increasing contribution rate 2% every 5 years until the year 2048, 
    the contribution rate will be equal to 18.4%

74 ปี
Years

5. มำตรกำรผสมโดยใช้แนวทำงที่ 2+4
    Mixed options 2+4

87 ปี
Years

6. มำตรกำรผสมโดยใช้แนวทำงที่ 3+4
    Mixed options 3+4 ตลอดช่วงประมำณกำร 

(100 ปี)
Throughout during 

the projection 
period7. มำตรกำรผสมโดยใช้แนวทำงที่ 2+3+4

    Mixed options 2+3+4

หมำยเหตุ: ปีสุดท้ำยของกำรประมำณกำรคือปี 2657
Note: The last year of estimation is 2114
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กองทุนเงินทดแทน
Workmen’s Compensation Fund

ความคุ้มครอง
ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทนตั้งข้ึนตำมประกำศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2515 มีหน้ำที่
บริหำรจดักำรกองทุนเงนิทดแทนซ่ึงเปิดด�ำเนินกำรครัง้แรกใน
ปี 2517 ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏำคม 2537 เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพ 
หรอืตำย เน่ืองจำกกำรท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง หรอืเจบ็ป่วยด้วย
โรคซึง่เกิดข้ึนตำมลักษณะหรือสภำพของงำน หรือโรคซึง่เกดิขึน้
เกี่ยวเนื่องกับกำรท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง ให้ได้รับเงินทดแทน
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในขณะที่ขำดรำยได้ประจ�ำ
ตำมสิทธิที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

โ ดย ในป ี แรกกองทุน เ งิ นทดแทนได ้ ให ้ ควำม
คุ้มครองสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 20 คนขึ้นไปเฉพำะ
กรุงเทพมหำนคร ต่อมำในปี 2519 ได้ขยำยควำมคุ้มครอง
ไปยังส่วนภูมิภำค 5 จังหวัดปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปรำกำร 
นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสำคร และนครปฐม) จนกระท่ัง
ปี 2531 จึงได้ขยำยควำมคุ ้มครองครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ หลงัจำกนัน้ได้ขยำยควำมคุ้มครองสถำนประกอบ
กำรท่ีมลีกูจ้ำงตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป และ 1 คนขึน้ไป ในปี 2536 
และปี 2545 ตำมล�ำดับ

ในปี 2558 มีนำยจ้ำงข้ึนทะเบียนกับกองทุนเงิน
ทดแทน จ�ำนวน 357,902 รำย เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 1.40 มีลูกจ้ำงอยู่ในข่ำยได้รับควำมคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท�ำงำน จ�ำนวน 
9,336,317 คน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2.23

Coverage
The Office of Workmen’s Compensation Fund 

was set up in accordance with the Announcement of 
the Revolution Party No.103 dated 16 March 1972 to 
manage the Workmen’s Compensation Fund which 
was implemented at the first time in 1974. Later, 
the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994) 
passed and came into force on July 1, 1994 to provide 
protection against injury, disease, disability, loss of 
organ or death resulting from employment including 
occupational diseases so that they can take care of 
themselves and their family during lack of income as 
specified by law.

In the first year, the Workmen’s Compensation 
Fund covered the enterprises with 20 or more 
employees only in Bangkok. Then in 1976, it extended 
the coverage to 5 provinces around Bangkok (Samut 
Prakarn, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakorn and 
Nakhon Phathom) Until 1988, it covered all provinces 
throughout the country. After that, it extended the 
coverage to enterprises with 10 or more employees 
and enterprises with 1 employee in 1993 and in 2002 
respectively.

In 2015, the total number of 357,902 employers 
registered with WCF that increased 1.40% from 2014. 
There were 9,336,317 employees covered from work-
related injuries or sickness. This was an increase of 
2.23% over 2014.
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แผนภาพ 20 จ�านวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2549 – 2558 

Figure 20 Number of employers and employees under WCF during 2006-2015

ที่มำ:  ส�ำนักเงินสมทบ ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Contributions Bureau, Social Security Office

เงินสมทบและเงินทดแทน
ในปี 2558 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินสมทบจำก

นำยจ้ำงเป็นเงิน 4,107 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 จ�ำนวน 

112 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ -2.66  และจ่ำยเงินทดแทน

ให้กับลูกจ้ำงหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจ�ำนวน 95,674 รำย 

เป็นเงนิจ�ำนวน 1,669 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 40.63 ของเงนิ

สมทบที่จัดเก็บได้ โดยส่วนใหญ่จ่ำยเป็นค่ำทดแทนจ�ำนวน 958 

ล้ำนบำท รองลงมำได้แก่ ค่ำรกัษำพยำบำลจ�ำนวน 688 ล้ำนบำท 

ค่ำท�ำศพจ�ำนวน 18 ล้ำนบำท และค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำร

ท�ำงำนจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท

Contribution and compensation benefits
In 2015, the WCF received contributions from 

employers at the amount of 4,107 million baht. This 

was a decrease of 112 million baht or -2.66% from 

2014. Compensation benefits at the total amount 

of 1,669 million baht or 40.63% of the contribution 

collected were paid to 95,674 employees or eligible 

persons. The total number of 958 million baht 

was paid as compensation which was the highest 

expense, followed by the expenses for medical 

services, funeral grants and rehabilitation which were 

688 million baht, 18 million baht and 5 million baht 

respectively.
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แผนภาพ 21 จ�านวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ 

 กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2549 – 2558

Figure 21  Contribution, compensation and compensation to contribution ratio of

  WCF during 2006-2015

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม

หมำยเหตุ: ปี 2556 รัฐบำลได้ปรับขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บำท ท�ำให้จ�ำนวนเงินสมทบที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น

Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Social Security Office

Note: In 2013, Government increased minimum Salary to 300 baht per day, this increasing contribution to the scheme. 

ตาราง 10 เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2558
Table 10 Contribution and compensation benefits of WCF 2015

ล้านบาท
Million baht

ร้อยละ
Percent

เงินสมทบ 4,107 Contribution
เงินทดแทน 1,669 100.00 Compensation benefits
 - ค่ำทดแทน 958 57.38 - Compensation
 - ค่ำรักษำพยำบำล 688 41.25 - Medical expense
 - ค่ำท�ำศพ 18 1.07 - Funeral expense 
 - ค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพ 5 0.3 - Rehabilitation expense
เงินทดแทน/เงินสมทบ 40.63 Compensation/Contribution

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Social Security Office

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม

48



การประสบอันตราย
ในปี 2558 ส�ำนักงำนประกนัสงัคมด�ำเนินกำรวนิิจฉยั

สัง่จ่ำยเงนิทดแทนให้แก่ลกูจ้ำงทีป่ระสบอนัตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท�ำงำน จ�ำนวน 95,674 รำย และเมื่อพิจำรณำ
ตำมควำมร้ำยแรงพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรประสบอนัตรำย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท�ำงำน กรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน 
จ�ำนวน 65,924 รำย รองลงมำ ได้แก่ กรณีหยุดงำนเกิน 3 วัน 
จ�ำนวน 27,845 รำย สญูเสยีอวยัวะบำงส่วน จ�ำนวน 1,324 รำย 
ตำย จ�ำนวน 575 รำย และทุพพลภำพจ�ำนวน 6 รำย 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงจ�ำนวนผู้ประสบอันตรำย
เนื่องจำกกำรท�ำงำนจ�ำนวน 95,674 รำย กับจ�ำนวนลูกจ้ำงที่
อยูใ่นข่ำยได้รบัควำมคุม้ครองจำกกองทุนเงนิทดแทนทัง้หมด 
9,336,317 รำย คิดเป็นอัตรำกำรประสบอันตรำย 10.25  
ต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย มีอัตรำลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำและมี
อัตรำลดลงอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ

Work-related injury
In 2015, the WCF approved compensation 

payment to 95,674 employees who faced with work-
related injury or sickness. Considering from severity 
of injury, it was found that 65,924 employees had 
not more than 3 days off work, followed by 27,845 
employees with more than 3 days off work, 1,324 
employees suffered loss of organ, 575 died and 6 
employees became disabled.

When compare the total number of 95,674 
work-related injured employees with the total number 
of 9,336,317 employees covered by WCF, it was found 
that the rate of work-related injury was 10.25 per 1,000 
employees. This was a decrease from 2014 and it has 
decreased continuously since 2004.

ตาราง 11 การประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน ปี 2558

Table 11 Occupational injuries, 2015

กรณี ราย (Case) ร้อยละ (%) Type

หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน 65,924 68.90 ≤ 3 days incapacitated

หยุดงำนเกิน 3 วัน 27,845 29.11 > 3 days incapacitated

สูญเสียอวัยวะบำงส่วน 1,324 1.38 Partially loss of organs

ทุพพลภำพ 6 0.01 Invalidity

ตำย 575 0.60 Death

รวม 95,674 100.00 Total

ที่มำ: ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Office of the Workmen's Compensation Fund, Social Security Office
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แผนภาพ 22 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2549 – 2558

Figure 22  Rate of occupational injuries per 1,000 employees, 2006 - 2015

การบริการทางการแพทย์
ปี 2558 ส�ำนักงำนประกันสังคมมีสถำนพยำบำล

ในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน ท้ังสิ้น 1,109 แห่ง 
ประกอบด้วย สถำนพยำบำลของรัฐ จ�ำนวน 877 แห่ง และ
สถำนพยำบำลเอกชน จ�ำนวน 232 แห่ง ในจ�ำนวนนีเ้ป็นสถำน
พยำบำลระดับสูง จ�ำนวน 261 เป็นสถำนพยำบำลระดับต้น 
จ�ำนวน 783 แห่ง และคลินิก จ�ำนวน 65 แห่ง

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้
บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ลูกจ้ำงเพื่อมอบกำรบริกำรรักษำ
พยำบำลที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ
ทำงกำรแพทย์และทำงกำรพยำบำล เพื่อตรวจประเมิน
คณุภำพกำรเบกิค่ำรกัษำพยำบำลของสถำนพยำบำล ตรวจสอบ
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ทีม่กีำรเบกิค่ำรักษำพยำบำลสูง ตรวจ
สอบและควบคุมมำตรฐำนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ตรวจ
รับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล ตรวจสอบสถำนพยำบำลที่มี
ข้อร้องเรียนบริกำรทำงกำรแพทย์ ตลอดจนกำรให้ค�ำแนะน�ำ
ในกำรพฒันำระบบบรกิำรทำงกำรแพทย์และกำรจดักำรข้อมลู
บริกำรทำงกำรแพทย์

Medical Service
In 2015, the SSO had the total amount of 

1,109 contracted hospitals under WCF consisting 
of 877 public hospitals and 232 private hospitals. 
Within this number, there are 261 supra-contractors 
783 main contractors and 65 clinics.

The SSO increased efficiency of medical 
services for the employees by hiring medical 
consultants and nursing consultants to assess quality 
of reimbursement data from health care providers, 
check the high cost medical services fee, inspect and 
control medical services standard including hospital 
accreditation. The consultant also investigated 
complaints on medical services, gave advice on 
medical services system development and managed 
medical service data.
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นับทุกกรณี กรณีรุนแรง

อัตราต่อ 1,000 ราย
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ปี 

Year

หมำยเหตุ:  1. นับทุกกรณี หมำยถึง ตำย ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงำนเกิน 3 วัน และหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน
 2. กรณีรุนแรง หมำยถึง ทุกกรณี ยกเว้นกรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน

ที่มำ:  ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน  ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note: 1. All types of cases ( Death, Invalidity, Loss of organs, >3 days off work and ≤ 3 days off work )
        2. Severe cases ( Excluded ≤ 3 days of work )
Source: Office of the Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office

All types of cases Severe cases
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ตาราง 12 จ�านวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2558

Table 12 Number of the health care provider under WCF, 2015

สถานพยาบาล
(แห่ง)

รัฐบาล
Public

เอกชน
Private

รวม
Total

Health care provider
(Places)

ระดับสูง 147 114 261 Supra contractors 

ระดับต้น 730 53 783 Main contractors

คลินิก - 65 65 Clinics

รวม 877 232 1,109 Total
ที่มำ:  ส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน  ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Office of the Workmen's Compensation Fund, Social Security Office

คลินิกโรคจากการท�างาน  
ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ให้กำรสนับสนุนกำร

ด�ำเนินงำนป้องกันและส่งเสรมิเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำร
ท�ำงำน โดยจัดสรรเงินส�ำหรับด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อลด
อัตรำกำรประสบอันตรำยและเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท�ำงำน 
ให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และได้จัดท�ำข้อตกลงในกำรด�ำเนินงำนคลินิกโรคจำกกำร
ท�ำงำนกับกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

โครงกำรคลนิกิโรคจำกกำรท�ำงำนด�ำเนนิกำรข้ึนเพือ่
ดูแลลูกจ้ำงที่ได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรประกอบ
อำชีพ ให้ลูกจ้ำงมีช่องทำงเข้ำถึงกำรวินิจฉัยโรค มีกำรพัฒนำ
คลินิกอำชีวเวชศำสตร์และเครือข่ำย ตลอดจนแนวทำงกำร
วินิจฉัยที่เป็นมำตรฐำน มีกำรดูแลรักษำหลังจำกเกิดโรคและ
อุบัติเหตุอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส่งเสริมให้มีระบบ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม และสนับสนุน
กำรด�ำเนินด้ำนกำรแพทย์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพระรำช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนแรงงำนใน
กำรสนับสนุนและให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนและกำรมีคุณภำพชีวิตหรือสวัสดิกำร
ที่ดีด้ำนแรงงำน 

ในป ี  2558 ส�ำนักงำนประกันสั งคมร ่วมกับ
กระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขยำยกำร

Occupational Disease Clinic
The SSO has supported the operation 

on Prevention and Promotion Safety at work by 
allocation of the budget to launce the concerned 
project on decreasing the rate of work-related injury 
and sickness and to set up prevention and promotion 
system. The SSO has an agreement with the Ministry 
of Public Health and concerned agency to operate 
Occupational Diseased Center.

The Occupational Diseases Center was 
established to provide protection to the employees 
who receive health impact from their career so 
that they can access diagnosis and treatment. The 
Occupational medical clinics and subcontracted 
clinics were developed including diagnosis guidelines, 
follow up procedures after treatment in case 
of occupational injuries and diseases as well as 
health promotion and prevention system. The 
center supports medical operation concerning the 
Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994) and 
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) in relevant 
with labour policy on promotion of Safety at work 
and good quality of life or labour welfare.
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ด�ำเนินงำนคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำนในโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสขุรวมถึงกำรบรูณำกำรกิจกรรมของหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้องเพิม่ขึน้ 6 แห่ง จำกเดมิ 98 แห่ง เพิม่เป็น 104 แห่ง 
โดยเป็นโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 98 แห่ง 
และโรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลัย 6 แห่ง ซึ่งช่วยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีประสิทธิภำพ อีก
ท้ัง สำมำรถให้กำรดูแลลูกจ้ำงได้อย่ำงทั่วถึงและครอบคลุม
มำกยิ่งขึ้น 

In 2015, the SSO, in collaboration with the 
Ministry of Public Health and concerned agencies, 
has extended the operation of Occupational 
Diseases Center within the hospitals under the 
Minister of Public Health including integration of 
activities of concerned agencies. Currently, there 
are 6 more hospitals participating in the project on 
Occupational Diseases Center, therefore, the number 
of participating hospitals increases from 98 hospitals 
to 104 hospitals consisting of 98 hospitals under the 
Ministry of Public Health and 6 university hospitals. 
This will assist us to achieve the goal of efficiency 
medical services for employees.
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Investment managementการบริหารการลงทุน

1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
กำรลงทนุของกองทนุเงนิทดแทนเป็นไปตำมระเบยีบ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผล
ประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตำม 
พระรำชบญัญัตเิงินทดแทน พ.ศ. 2537 มำตรำ 29 ซึง่ก�ำหนด
ว่ำกำรรบัเงนิ กำรจ่ำยเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรจดัหำผล
ประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำร
ก�ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงแรงงำน 

ระเบียบกำรจัดหำผลประโยชน์กองทุนดังกล่ำว
ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนประกันสังคมน�ำเงินกองทุนไปจัดหำผล
ประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ดังนี้
        1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูงไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น 

• ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

• พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่มีกระทรวงกำร
คลังค�้ำประกัน

• เงินฝำกธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัด
ตั้งและเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับกำรค�้ำประกัน

• หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับกำรจัดอันดับเครดิต
ระดับ BBB ขึ้นไป
       2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยง ไม่เกิน 
ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน เช่น

• เงินฝำกธนำคำร (ไม่ค�้ำประกัน)
• ตรำสำรหนี้อื่น ๆ
• หน่วยลงทุน
• หุ้นสำมัญ

โดยในกำรลงทุนนั้นส�ำนักงำนประกันสั งคม
ด�ำเนินกำรลงทุนตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงิน
ทดแทน และตำมแผนกำรลงทุนประจ�ำปีที่ได้รับควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน โดยพิจำรณำ
จำกผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะได้รับ ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน
และค�ำนึงถึงควำมมั่นคงของกองทุนในระยะยำวเป็นส�ำคัญ

1. Regulations and Investment Framework
Investment management of the Workmen’s 

Compensation Fund (WCF) must comply with the 
Workmen’s Compensation Fund Committee Regulations 
on Investment of the Workmen’s Compensation Fund 
B.E. 2547 (2004). The regulations were issued upon the 
Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994) article 
29 which sets that the receipt, payment, custody and 
investment of the fund must be under the regulations set 
by the Workmen’s Compensation Fund Committee and 
approved by the Ministry of Labour.

The regulations allow the SSO to invest the fund 
in the following assets:

1) Invest at least 60% of the fund in the 
highly secured assets. For example: 

• Treasury bills, government bonds and 
Bank of Thailand bonds.

• State enterprise bonds guaranteed by 
Ministry of Finance

• Specialized Financial Institution deposits 
and guaranteed bank deposits

• Corporate bonds with the credit rating 
BBB or more

2) Invest not more than 40% of the fund in 
the risky assets. For example: 

• Bank deposits (not guaranteed)
• Other debt instruments
• Unit trusts
• Equities

In order to invest the WCF, SSO must strictly follow 
not only the regulations, but also the annual investment 
plan approved by the Workmen’s Compensation 
Committee. It is of the highest priority for the SSO 
to manage the fund to achieve its targeted return at 
an acceptable level of risk and to attain long-term 
sustainability of the fund.
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2. สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กองทุนเงินทดแทนมีเงิน

ลงทุนรวม 46,030 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรลงทุนในหลกัทรพัย์
ทีม่คีวำมมัน่คงสงู ได้แก่ พนัธบัตรรฐับำล พนัธบตัรรฐัวสิำหกจิ 
ที่มีกระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน เงินฝำกธนำคำร และหุ้นกู้
เอกชน จ�ำนวน 34,813 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75.63 และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีควำมเสี่ยง เช่น หุ้นสำมัญและหน่วย
ลงทุนจ�ำนวน 11,217 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.37

2. Asset Allocation
As 31 December 2015, the Workmen’s 

Compensation Fund has total assets of 46,030 
million baht. As much as 75.63 of the portfolio or 
34,813 million baht is now invested in highly secured 
assets including government bonds, state-enterprise 
bonds guaranteed by the Ministry of Finance, bank 
deposits, and investment-grade corporate bonds. 
The remaining 24.37 or 11,217 million baht is invested 
in risky assets such as equities and unit trusts.

แผนภาพ 23 การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2558

Figure 23 Investment Allocation of WCF, 2015  

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม 
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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3. ผลตอบแทนจากการลงทุน
 ในปี 2558 กองทนุเงนิทดแทนมผีลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุ จ�ำนวน 1,681 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำเป็นเงิน 
23 ล้ำนบำท

3. Investment return
 In 2015, the Workmen’s Compensation 
Fund generated a total return of 1,681 million baht, 
increased from previous year by 23 million baht.

แผนภาพ 24 ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2547 – 2558

Figure 24 Investment Return of WCF, 2006 – 2015

ที่มำ:  ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน ส�ำนักงำนประกันสังคม 

Source: Investment Bureau, Social Security Office

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
กำรที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่ำงมั่นคงจำกเงิน

ลงทนุ 18,468 ล้ำนบำท ในปี 2547 เพิม่เป็น 46,030 ล้ำนบำท 
ในปี 2558 ส่วนหนึง่เป็นเงนิสมทบสะสมจำกนำยจ้ำง หลังหักค่ำ
ใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์จ�ำนวน 32,286 ล้ำนบำท และอกีส่วนหนึง่
เป็นผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสะสมจ�ำนวน 13,744 ล้ำนบำท 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ ตลอดระยะเวลำที่ส�ำนักงำนประกันสังคม
รับผิดชอบกำรบริหำรกองทุน ได้สร้ำงผลก�ำไรสะสมจำกกำร
ลงทนุมำกกว่ำหน่ึงหมืน่ล้ำนบำท ท�ำให้กองทุนมั่นคงมำกขึ้น 
สำมำรถรองรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสิทธิประโยชน์
ของลูกจ้ำงทั้งในปัจจุบันและในอนำคต

4. Cumulative Investment Return
The Workmen’s Compensation Fund has 

steadily grown from the asset size of 18,468 million 
baht in 2004 to 46,0630 million baht at the end 
of 2015. Thanks to both net contributions from 
employers of 32,286 million baht and the cumulative 
investment return of 13,744 million baht. Essentially, 
the investment return helps growing the fund and 
ensuring that the fund would be sufficient to meet 
its current and future liabilities.
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แผนภาพ 25 เงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2547 – 2558

Figure 25 Cumulative Contribution and Investment Return of WCF, 2006 – 2015

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



หมำยเหตุ: อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

Note: Unaudited Report
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หมำยเหตุ:  อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

Note: Unaudited Report 
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
Industrial Rehabilitation

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน มีภำรกิจในกำรให้
บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนแก่ลูกจ้ำงที่ประสบ
อันตรำยเนื่องจำกกำรท�ำงำนจนต้องสูญเสียสมรรถภำพใน
กำรท�ำงำน พิกำร หรือทุพพลภำพ ตำมพระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภำพตำม 
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ด้วยกำรฟื้นฟูแบบ
องค์รวมทั้งด้ำนร่ำงกำยด้ำนอำชพีด้ำนจติใจและสงัคม เพือ่ให้
ลกูจ้ำง ผูป้ระกนัตนทีเ่ข้ำรบักำรฟ้ืนฟสูำมำรถปรบัตวั ยอมรับ
สภำพควำมพิกำร สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ มีควำมเชื่อมั่น
ในตนเอง สำมำรถกลับไปท�ำงำนกับนำยจ้ำงเดิมหรือนำยจ้ำง
ใหม่ หรือกลับไปประกอบอำชีพอิสระมีรำยได้เลี้ยงตนเอง 
พึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยนื โดยไม่เป็นภำระตอ่ครอบครวัหรือ
สังคมต่อไป

ปัจจุบันส�ำนักงำนประกันสังคมได้เปิดให้บริกำร
ศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภำพคนงำนแล้วจ�ำนวน 4 แห่ง ได ้แก ่  
ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนงำน ปทมุธำน ีศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภำพ
คนงำนประจ�ำภำคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  
ศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำภำคตะวันออกเฉียง
เหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดตั้ง
ในอีก 1 ภูมิภำค ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนประจ�ำ
ภำคใต้ท่ีจังหวดัสงขลำ โดยมกีจิกรรมส�ำหรบัผูเ้ข้ำรบักำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ ได้แก่

1. งำนฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน 
1.1 กจิกรรมกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ ได้แก่ 

กำรแก้ไขสภำพควำมพิกำรโดยกำรส่งรักษำหรือส่งผ่ำตัดกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง กำรให้บริกำรด้ำนกำรพยำบำล 
กำรให้บรกิำรด้ำนกำยภำพบ�ำบัด ด้ำนกจิกรรมบ�ำบดัและด้ำน
กำยอปุกรณ์เทยีมหรอืกำยอปุกรณ์เสริม เพือ่ให้ใช้อวยัวะส่วน
ที่เหลืออยู่ได้อย่ำงเป็นปกติหรือเกือบปกติมำกที่สุด

1.2 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนอำชีพ เพ่ือให้
ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท�ำงำน หรือผู้ประกันตน
ที่ทุพพลภำพ สำมำรถปรับตัวในกำรท�ำงำน กำรประกอบ
อำชีพหรือเพ่ิมทักษะในงำนอำชีพตำมท่ีตนเองมีควำมถนัด

The Industrial Rehabilitation Center (IRC) has 
responsibility to provide rehabilitation services for 
the employees who suffers from work-related injury, 
loss of working capability or disability according 
to the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 
(1994) including disabled insured persons according 
to Social Security Act B.E. 2533 (1990). The IRC 
provides holistic rehabilitation consisting of physical, 
vocational, mental and social rehabilitation to the 
disabled insured persons/employees so that they 
can adapt themselves to accept disability condition, 
help themselves, be self-confidence, return to work 
with former or new employers or be self-employed, 
earn income and be sustainable self-reliance without 
making any burden to family and society. 

Currently, the Social Security Office operates 
4 industrial Rehabilitation Centers consisting of 
Industrial Rehabilitation Center, Pathum Thani 
province, the Eastern Industrial Rehabilitation 
Center (Rayong Province), the Northern Industrial 
Rehabilitation Center (Chiang Mai province) and 
the Northeastern Industrial Rehabilitation Center 
(Khon Kaen province) and there is one center to be 
established in southern region at Songkhla province. 
The rehabilitation activities include, 

1. Vocational Rehabilitation
1.1 Medical Rehabilitation activities include 

corrections of disability conditions consisting of 
referral system for treatment or surgery by specialist, 
nursing care, physical therapy, therapeutic activities 
as well as prosthesis/orthotic for rehabilitants so 
that they can live with exiting organs as normal or 
nearly normal.
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และเหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรของร่ำงกำย มีควำมมั่นใจ
ที่จะกลับไปประกอบอำชีพที่ตนเองเลือกหรือตนเองถนัด 

1.3 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนจิตใจและสังคม 
เพื่อให้บริกำรปรับสภำพด้ำนจิตใจของลูกจ้ำงผู้ประกันตนท่ี
สูญเสียสมรรถภำพในกำรท�ำงำนของร่ำงกำย สูญเสียอวัยวะ 
พิกำร หรือทุพพลภำพให้สำมำรถยอมรับสภำพควำมพิกำรที่
เกดิขึน้กับตนเอง ให้รบัรู้ควำมสำมำรถและศกัยภำพทีม่อียูข่อง
ตนเอง สร้ำงควำมเชือ่มัน่และเสรมิสร้ำงแรงจงูใจทีจ่ะต่อสู้เพ่ือ
พัฒนำตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน

2. กิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะ
สมกับสภำพควำมพิกำรของผู้ทุพพลภำพ ด�ำเนินกำรเยี่ยม
บ้ำน และออกแบบปรับสภำพแวดล้อม ให้กับผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟู อำทิ กำรปรับปรุงห้องน�้ำโดยกำรปรับโถส้วมเป็นแบบ
โถชักโครก ปรับเปลี่ยนวำล์วน�้ำเป็นชนิดใช้มือผลัก ติดตั้งสำย
ช�ำระ ฝักบัวอำบน้ำ ติดตั้งรำวจับพยุงตัว ท�ำทำงเดินหรือทำง
ลำด และปรับห้องทีใ่ช้พกัอำศยั ทีท่�ำงำน หรอืทีป่ระกอบอำชพี
ในบริเวณบ้ำนพักของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูเพ่ือให้สำมำรถด�ำรง
ชวีติอย่ำงอสิระและลดควำมเสีย่งของอนัตรำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

2.2 กิจกรรมกำรจัดท�ำอุปกรณ์ในกำรฝึกอำชีพ
และประกอบอำชีพส�ำหรับผู ้เข้ำรับกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพ 
ด�ำเนินกำรจัดท�ำอุปกรณ์ในกำรฝึกอำชีพและประกอบอำชีพ
โดยพิจำรณำจำกสภำพควำมพิกำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึก
อำชีพและประกอบอำชีพของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
โดยกำรออกแบบ จัดท�ำต้นแบบ จัดท�ำอุปกรณ์ ติดตำมผล
กำรใช้งำน และแก้ไขปรับปรุงให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสำมำรถ
น�ำอุปกรณ์ไปใช้ในกำรฝึกอำชีพหรือประกอบอำชีพในสำขำ
ที่ต้องกำรได้

2.3 กิจกรรมสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยใน
กำรท�ำงำนสู่สถำนประกอบกำร ด�ำเนินกำร ประสำนงำนกับ
สถำนประกอบกำร ในกำรจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้ำงในสถำน
ประกอบกำร โดยเนื้อหำกำรฝึกอบรมจะเน้นกำรให้ควำม
รู้เกี่ยวกับกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง กำรจัดกิจกรรม
จ�ำลองสถำนกำรณ์ หำกต้องเป็นคนพิกำรหรือสูญเสียอวัยวะ
บำงส่วนหรอืหลำยส่วนว่ำจะต้องพบกบัอปุสรรคในกำรด�ำเนนิ
ชีวิตอย่ำงไร โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง กำรฝึกทกัษะในกำรออกสูส่งัคม กำรเตรยีมควำมพร้อม
ทำงด้ำนกำรสื่อสำรของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ กำร

1.2 Vocational activities to assist the 
disabled employees/insured persons to adapt with 
working environment or their career, to receive 
skill training which is suitable for their disability  
conditions so that they will have self-confidence to 
return to work according to their choice or their skill.

1.3 Psychosocial rehabilitation services 
for employees/insured persons who suffer from 
loss of physical capability, loss of organ, disability 
or invalidity to accept disability condition, to 
acknowledge their own ability and potential, to 
create confidence and encourage inspiration to 
struggle for self-development.

2. Activities to promote rehabilitation
2.1 Home Environmental Adjustment 

based on disability  condition
The IRC launched home-visiting and 

environmental design for rehabilitants such as 
improving restroom by changing traditional style 
toilet into functional style, changing water valve, 
installing the toilet devices, shower and handrail, 
appropriate walk trail, ramp for wheelchair user, 
improving living room or working areas to reduce 
risks that may happen to the rehabilitants so that 
they can spend their life independently.

2.2 Activities to make equipment for 
vocational training to the rehabilitants 

The IRC modifies the adaptive vocational 
equipment based on disability condition of the 
rehabilitants and develops disability work tools. The 
development process consists of designing, making 
template, making equipment, follow-up applications 
and modification of the equipment for vocational 
training or work in the field they want. 

2.3 Activities to create concept of 
occupational safety in the workplaces

The IRC provides training on occupational 
safety to employees in the enterprises. Contents 
of the training will emphasize knowledge on 
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เพิ่มควำมตระหนักรู้ในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนให้
แก่ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร กำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถ
ของบคุลำกรและกำรลดอบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำนแก่ลูกจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร 

2.4 กิจกรรมกำรฝำกฝึกในสถำนประกอบกำร 
ด�ำเนินกำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่ใกล้จะส้ินสุดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
เข้ำฝึกงำน

2.5 กิจกรรมกีฬำ ด�ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูมีควำมกระตือรือร้นในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม โดยกำรเล่นกีฬำและกำร
ออกก�ำลังกำย ท�ำให้สมรรถภำพร่ำงกำยมีควำมแข็งแรง และ
ผ่อนคลำยควำมเครยีด สนบัสนนุกำรแสดงออกด้ำนควำมเป็น
เลิศทำงกำรกีฬำของคนพิกำร ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
ซึ่งมีทั้งในระดับชำติ และระดับนำนำชำติ

2.6 กิจกรรมด้ำนจิตใจและสังคม ด�ำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้กำรช่วยเหลือ ประสำนงำน อ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูให้คลำยควำมวิตก
กังวลในเรื่องต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนครอบครัว สิทธิประโยชน์ 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนอำชีพ 
- จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมระยะ

ส้ัน เพื่อให้ผู ้เข้ำรับกำรฟื ้นฟูได้เรียนรู ้และฝึกอำชีพ ใน
หลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สำมำรถผลิต
และจ�ำหน่ำยได้ในชุมชน เพื่อเสริมรำยได้หลังสิ้นสุดกำรฟื้นฟู 

- กำรส่งทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนคน
พิกำร

- กำรตดิตำมผลผูเ้ข้ำรบักำรฟ้ืนฟภูำยหลงัสิน้
สุดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

2.8 กจิกรรมประชำสมัพนัธ์เพือ่เผยแพร่งำนฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ 

2.9 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
3. โครงกำรประดษิฐ์และพฒันำอุปกรณ์ ส�ำหรบักำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ 
4. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเครือ

ข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
5. โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรระหว่ำงประเทศ

สมำชิกประกันสังคมอำเซียน (ASSA) “หลักสูตรกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพแบบครบวงจร” (Comprehensive Rehabilitation 
for Workers with Physical Disabilities) 

occupational safety and simulation activities how 
persons with physical disability experience obstacle 
in daily life. The objectives are to encourage self-
confidence, to provide skill training for social activities 
and communication skill, to increase recognition in 
occupational safety for employees in the workplaces, 
to increase skill and ability of personnel as well as 
to reduce the number of work-related accident in 
the workplaces.

2.4 Apprenticeship activities in the 
enterprises 

 The IRC cooperates with the enterprises to 
allow the IRC rehabilitants who are going to terminate 
rehabilitation process receive apprenticeship in the 
enterprises.

2.5 Sport Activities 
The IRC encourages the rehabilitants to 

be active in receiving physical, mental, emotional 
and social rehabilitation through sport activities and 
exercise to ease tension and strengthen physical 
capacities. The IRC also promotes the disabled 
persons to show their sport abilities both in national 
and international level. 

2.6 Mental and Social activities 
The IRC arranges activities to assist, 

coordinate and facilitate the rehabilitants to ease 
tension in various matters such as family matters, 
benefits, etc.

2.7 Vocational promotion activities 
The IRC organizes short-term vocational 

training activities for the rehabilitants for 1-2 days. 
The cost is low and they can produce and sell the 
products within their community for additional 
income after rehabilitation process is completed.

2.8 Publ ic Relat ions act iv it ies to 
disseminate rehabilitation performance

2.9 Personnel development activities
3. Project on invention and development of 

equipment for medical rehabilitation
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เป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปีท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ
คนงำนได้ “พัฒนำ สำนฝัน สู่ควำมส�ำเร็จ” ให้แก่ลูกจ้ำงและ
ผู้ประกันตนที่ผ่ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพได้ค้นพบว่ำตัวเองมี
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนกีฬำคนพิกำร มีควำมมุ่งมั่นจนได้
เป็นนักกีฬำทีมชำติ มีชีวิตที่มีควำมสุขตำมสภำพควำมเป็น
จริงที่เกิดขึ้น สำมำรถเป็น “คนต้นแบบ” ที่ดีแก่คนพิกำรและ
ประชำชนทั่วไปในสังคม 

 4. Workshop on rehabilitation knowledge 
management
 5. International Personnel Training among 
ASEAN Social Security Association (ASSA) on 
Comprehensive Rehabilitation for Workers with 
Physical Disabilities. 

The IRC created dream to success for the 
disabled employees and insured persons for more 
than 30 years. They can find themselves sport skills 
and practice to be successful national athletic. They 
can live happily in reality and can be “role-model 
person” for the disabled persons and publics.

ตาราง 13 การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างปี 2554 – 2558

Table 13 Industrial Rehabilitation Services, 2011- 2015

กิจกรรม
2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

Activities

1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 970 887 1,019 1,137 1,190 1. Rehabilitants

    - ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเดิม 608 531 591 664 723     - Old Case

    - ผู้เข้ำรับเข้ำฟื้นฟูสมรรถภำพใหม่ 367 356 428 473 467     - New Case

2.  ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์* 904 831 911 1022 860 2. Medical Rehabilitation*

3.  ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ* 348 308 326 345 425 3. Vocational Rehabilitation*

    - ฝึกเตรียมเข้ำท�ำงำน* 210 200 196 186 235     - Work Preparation*

    - ฝึกอำชีพ* 138 108 130 159 190     - Vocational Training*

4.  จบการฟื้นฟูฯ 442 296 395 414 388 4. Completed Rehabilitation

    - ประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงเดิม 331 219 198 219 196     - Work for previous employers

    - ประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงใหม่ 29 35 91 53 55     - Work for new employers

    - ประกอบอำชีพอิสระ 71 38 90 116 116     - Self-employed

    - ช่วยงำนบ้ำน 11 3 14 26 20     - Self-Help

    - เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ - 1 2 - 1     - Accidental death

หมำยเหตุ:    1. *รวมผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพจำกปีก่อน 
 2. ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูบำงรำย อำจเข้ำรับกำรฟื้นฟูทั้งทำงด้ำนกำรแพทย์และด้ำนอำชีพในปีเดียวกัน 
ที่มำ:  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน ส�ำนักงำนประกันสังคม
Note: 1. *Includes continuing rehabilitants from previous year.
         2. Some rehabilitant can access rehabilitation services for both medical and vocational rehabilitation in the same year. 
Source: Industrial Rehabilitation Center
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มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์

มลูนธิคุิณำกรในพระรำชปูถมัภ์ในสมเดจ็พระเทพรตัน
รำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี เป็นองค์กรกำรกศุล ก่อตัง้ขึน้
เม่ือวนัที ่27 มถินุำยน 2528 เพือ่สนับสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน 

ในปี พ.ศ. 2558 มผีูอ้ยู่ในควำมดแูลของมลูนิธิคณุำกรฯ 
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 486 คน ให้ควำมช่วยเหลือลูกจ้ำงที่พิกำร
จำกกำรท�ำงำนในด้ำนค่ำรักษำพยำบำลของผู้รับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพ 39 คน ค่ำเบ้ียเลีย้งรำยวันและเงนิสงเครำะห์อืน่ ๆ  
447 คน เงนิสนบัสนุนกำรฝึกซ้อมนักกฬีำคนพกิำร ค่ำอปุกรณ์
กำรแพทย์และวสัดอุปุกรณ์อวัยวะเทียม ค่ำฝึกกำยภำพบ�ำบดั
ท�ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะเดินทำง รวมเงินทั้งสิ้น 
1.62 ล้ำนบำท

Khunakorn Foundation under the 
Royal patronage

 Khunakorn Foundation in the patronage of 
Her Royal Highness Princess Sirindhorn is non-profit 
organization. It was established on 27 June 1985 to 
support the operation of the IRC.
 In 2015, there was 486 persons received 
financial assistance from the Foundation. It provided 
assistance for medical expenses to 39 disabled 
employees from work-related causes. 447 persons 
received daily allowance and other allowance. The 
Foundation also paid for sport training, medical 
equipment, prosthesis, assistive device, physical 
therapy, food and drink and transportation fee with 
the total amount of 1.62 million baht.
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ผลงานสำาคัญ
Outstanding Performance



1. กองทุนประกันสังคม

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ด�ำเนินกำรปรับแก้ไข
กฎหมำยฉบบัใหม่คือพระรำชบัญญติัประกันสงัคม (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ.2558 เพือ่ขยำยควำมคุม้ครองแรงงำน ตลอดจนปรบัเพิม่
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนมำกยิ่งขึ้น ดังนี้

1. Social Security Fund

The Social Security Office has amended and 
enacted the new law: the Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (2015) to extend the coverage and increase 
benefits to the insured persons as follows; 

Law amendmentsการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ตาราง 13 ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

Table 13 Coverage and benefits provide to the insured persons according to the Social Security Act 

             (No.4) B.E. 2558 (2015)

รายการ
Lists

พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 (เดิม)

Social Security Act 
B.E. 2533 (former)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเป็น)

Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (amendment)

ขยายความคุ้มครอง -  คุ้มครองเฉพำะลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ของส่วนรำชกำร 
-  ไม่คุ้มครองลกูจ้ำงของนำยจ้ำงท่ีมสี�ำนกังำน
ในประเทศและไปประจ�ำท�ำงำนในต่ำง
ประเทศ

- คุ้มครองลูกจ้ำงช่ัวครำว ทุกประเภทของ
ส่วนรำชกำร 
- คุม้ครองลกูจ้ำงของนำยจ้ำงท่ีมสี�ำนกังำนใน
ประเทศ และไปประจ�ำท�ำงำนในต่ำงประเทศ

Extension of the coverage - Covered only monthly temporary 
employees of government agency
- Not covered employees of employers 
who have offices in the country and 
being stationed abroad

- covered all type of temporary 
employees of government agency
- covered employees of employers 
who have offices in the country and 
being stationed abroad.
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รายการ
Lists

พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 (เดิม)

Social Security Act 
B.E. 2533 (former)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเป็น)

Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (amendment)

ปรับเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
สมทบ

- ไม่สำมำรถลดอัตรำเงินสมทบ เฉพำะพื้นที่
ที่เกิดภัยพิบัติได้ หำกจะลดอัตรำเงินสมทบ
จะต้องประกำศลดอตัรำเงนิสมทบท่ัวประเทศ
- กฏหมำยไม่ได้ก�ำหนดให้รฐับำลร่วมจ่ำยเงนิ
สมทบให้กับผู้ประกันตนมำตรำ 40

- รัฐบำลสำมำรถออกประกำศลดหย่อนกำร
จัดเก็บเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน
และนำยจ้ำงให้ได้รบักำรผ่อนปรนกำรจดัเกบ็
เงินสมทบในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติได้
- ก�ำหนดให้รัฐบำลร่วมจ่ำยเงินสมทบให้กับ 
ผูป้ระกนัตนมำตรำ 40 ไม่เกนิกึง่หนึง่ของเงนิ
สมทบที่ได้รับจำกผู้ประกันตน

Adjust condition of 
contributions collection

- The SSO cannot reduce rates of 
contributions especially in disaster 
areas. If the SSO would like to reduce 
contribution rates, it has to issue 
announcement for contribution 
reduction throughout the country.
- No mandatory provision in the Act 
concerning contribution payment for 
the insured persons under Article 40 
in part of government.

-  The  gove rnment  can  i s sue 
announcement of contributions 
reduction for the insured persons and 
employers in disaster areas to alleviate 
their difficulties.
- It is specified in the Act that the 
government shall pay contribution 
for the insured persons under Article 
40 not exceeding half of contribution 
paid by the insured persons.

ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ ตาย หรือยินยอมให้
ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น

 ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง

The insured person who 
intentionally caused 
himself/herself to be 
injured, disabled or died.

Not covered
covered
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พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 (เดิม)

Social Security Act 
B.E. 2533 (former)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเป็น)

Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (amendment)

ปรับปรุงสิทธิประโยชน์
Improve benefits 

1. กรณีประสบอันตรายหรือ    
เจ็บป่วย

มีสิทธิได้รับค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำบ�ำบัด
ทำงกำรแพทย์ ค่ำกินอยู่และรักษำพยำบำล
ในสถำนพยำบำล ค่ำยำ และค่ำเวชภัณฑ์  
ค่ำรถพยำบำลหรือค่ำพำหนะรับส่งผู้ป่วย

เพิ่มค่ำส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และ
ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก ่
ผู้ประกันตนในกรณีได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์

    injury or sickness The insured persons are eligible for 
receiving medical diagnosis fees, 
medical treatment fees, lodging, 
meals and hospitalization, medicine 
and medical supplied expenses and 
cost of ambulance or transportation 
for patient.

The Act provides additional for health 
promotion and prevention including 
initial assistance payment to the 
insured persons due to any harm from 
medical services.

2. กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับเงินค่ำคลอดบุตร ไม่เกิน 2 ครั้ง 
เหมำจ่ำยครั้งละ 13,000 บำท และได้รับ
เงินสงเครำะห์กรณีหยุดงำน 90 วัน ส�ำหรับ 
ผู้ประกันตนหญิง

มีสิทธิได้รับเงินค่ำคลอดบุตรไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ครัง้ เหมำจ่ำยครัง้ละ 13,000 บำท และได้รับ
เงินสงเครำะห์กรณีหยุดงำน 90 วัน ไม่เกิน 2 
ครั้ง ส�ำหรับผู้ประกันตนหญิง

    Maternity The insured persons are eligible for 
receiving the expenses of child delivery 
not more than 2 Times as lump sum 
at the amount of 13,000 baht per time 
and the female insured person will 
receive cash benefit for 90 days.

The insured persons are eligible for 
receiving the expenses of child delivery 
for unlimited confinements as lump 
sum at the amount of 13,000 baht per 
time and the female insured persons 
will receive cash benefits for 90 days 
not more than 2 Times.

3. กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ส�ำหรับบุตรอำยุ  
0 – 6 ปี ครำวละไม่เกิน 2 คน เหมำจ่ำย 
เดือนละ 400 บำทต่อคน

มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์บุตรส�ำหรับบุตร
อำยุ 0 – 6 ปี ครำวละไม่เกิน 3 คน เหมำจ่ำย
เดือนละ 400 บำทต่อคน

       Child allowance The insured persons are eligible for 
receiving child allowance for children 
age 0-6 years not more than 2 children 
at a time at the rate of 400 baht per 
month per child.

The insured persons are eligible for 
receiving child allowance for children 
age 0-6 years not more than 3 children 
at a time at the rate of 400 baht per 
month per child.
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พ.ศ. 2533 (เดิม)
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พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเป็น)

Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (amendment)

4. กรณีว่างงาน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ใน
ระหว่ำงว่ำงงำน เมื่อผู้ประกันตนถูกเลิกจ้ำง
หรือลำออก

เพิ่มกรณีนำยจ ้ำงหยุดกิจกำรชั่ วครำว 
เนื่องจำกเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีกำรเลิกจ้ำง

   Unemployment The insured persons are eligible 
to receive cash benefit dur ing 
unemployment when they are laid 
off or resign voluntarily.

The  Ac t  p rov i de s  add i t i ona l 
entitlement condition in the case 
where employers temporarily close 
the business without lay-off

5. ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ 
ผู้ทุพพลภาพ 

ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตำย 
หำกผู้เจ็บป่วยเรื้อรั้งหรือทุพพลภำพแล้วเสีย
ชวีติในภำยหลงั หำกส่งเงินสมทบไม่ครบตำม
เงื่อนไขที่ก�ำหนด

เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีตำยแก่ผู ้เจ็บป่วย
เร้ือรังหรือทุพพลภำพท่ีเสียชีวิตในภำยหลัง 
ได้แก่ 

-  ค่ำท�ำศพ
-  เงินสงเครำะห์กรณีตำย
-  เงินชรำภำพ

     Insured patients with 
chronic diseases or 
invalidity

No eligibility for death benefits if 
contribution payment incomplete.

The Act provides death benefits 
even though contribution payment 
incomplete.

6. กรณีทุพพลภาพ - ผู ้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภำพของ
ร่ำงกำย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ
- ผู้ทุพพลภำพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนำคม 2538
ได้รับเงนิทดแทนกำรขำดรำยได้ 15 ปี

- ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่สูญเสีย
สมรรถภำพของร่ำงกำยไม่ถึงร้อยละ 50 
- ผู้ทุพพลภำพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนำคม 2538 
ได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ตลอดชีวิต

Invalidity - The insured persons with less than 50% 
assessed loss of earning capacity are not 
eligible for invalidity benefit.
- The insured persons with invalidity 
before 31 March 1995 will receive cash 
benefit for 15 years.

- The insured persons with less than 
50% assessed loss of earning capacity 
are eligible for invalidity benefit.
- The insured persons with invalidity 
before 31 March 1995 will receive cash 
benefit for the whole life.
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Social Security Act (No.4) 
B.E. 2558 (amendment)

7. เงินสงเคราะห์กรณ ี
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
Grant fund in the case 
where the insured 
persons die

หำกผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ
มำแล้ว 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 
เดือน
-If the insured person has 
paid contributions for 36 
month but not more than 
120 months.

-  มสีทิธไิด้รบัสงเครำะห์กรณตีำย เป็นจ�ำนวน
เท่ำกับร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง 3 เดือน 

-The survivors will receive grant fund 
equal to 50% of an average wage of 
3 months.

-  มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์กรณีตำย เป็น
จ�ำนวนเท่ำกับร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง 4 เดือน

-The survivors will receive grant fund 
equal to 50 % of an average wage of 
4 months.

หำกผู้ประกันตนส่งสมทบมำแล้ว 
120 เดือนขึ้นไป
-If the insured person has paid 
contributions for more than 120 
months.

-  มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์กรณีตำย เป็น
จ�ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง 10 เดอืน
-The survivors will receive grant fund 
equal to 50% of an average wage of 
10 months.

-  มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์กรณีตำยเป็น
จ�ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง 12 เดอืน
-The survivors will receive grant fund 
equal to 50% of an average wage of 
12 months.

ปรับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ
ประโยชน์

Adjust criteria of receiving 
benefits

- ผูป้ระกนัตนทีไ่ม่มทีำยำท (บดิำ มำรดำ บตุร 
และคูส่มรส) ไม่สำมำรถท�ำหนงัสอืระบุบุคคล
ผูม้สีทิธริบับ�ำเหนจ็ชรำภำพไว้ล่วงหน้ำได้ โดย
เงินบ�ำเหน็จชรำภำพจะตกเป็นของกองทุน
- ยื่นค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนภำยใน 1 ปี

- The insured persons who have no 
heirs (parents, children or spouse) 
cannot notify in writing the name of 
eligible person for old age lump sum 
in advance. The lump sum will then 
belong to the Fund.
- Period of submitting requests for 
benefit within 1 year.

- ผูป้ระกันตนสำมำรถท�ำหนงัสอืระบุบุคคลผู้มี
สทิธิรบัเงนิบ�ำเหนจ็ชรำภำพไว้ล่วงหน้ำได้ โดย
มีสิทธิได้รับร่วมกับทำยำท หำกไม่มีทำยำท
หรอืไม่มบีคุคลทีท่�ำหนงัสอืระบ ุจะให้สทิธแิก่ 
พี ่น้อง ปู ่ย่ำ ตำ ยำย ลงุ ป้ำ น้ำ อำ
- ขยำยระยะเวลำกำรยื่นค�ำขอรับประโยชน์
ทดแทน จำก 1 ปี เป็น 2 ปี

- The insured persons can notify in 
writing the name of the eligible person 
for old age lump sum in advance. That 
person will have right to receive old 
age lump sum together with heirs. 
If the insured persons have no heirs 
and do not notify the name of eligible 
person, the lump sum will then belong 
to brothers, sisters, grandmother, 
grandfather, aunt, uncle.
-Period of submitting requests for 
benefits is extended from within 1 
year to 2 years.
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การบริหารการลงทุน

Investment management

หำกลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์จะท�ำให ้
อสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวตกเป็นที่รำชพัสดุ

If the SSO invest in immovable property, 
it will belong to State property.

ก�ำหนดให้อสงัหำรมิทรพัย์ท่ีส�ำนักงำนประกนั
สังคมได ้มำจำกกำรจัดหำผลประโยชน์
ของกองทนุไม่เป็นทีร่ำชพสัด ุท�ำให้ส�ำนกังำน
ประกันสังคมสำมำรถน�ำเงินกองทุนไปลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกำรลงทุนที่มีผล
ตอบแทนสูงได้

The immovable property from SSO 
investment will not belong to State 
property. The SSO can invest in real 
estate which will receive high return.

เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - 1. ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือ

ก�ำกับดูแลควำมโปร่งใส ได้มำตรฐำน

2. ก�ำหนดวธิกีำรได้มำ คณุสมบัต ิและลักษณะ

ต้องห้ำมของกรรมกำรประกันสังคม และ

กรรมกำรต้องแสดงบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน

และหนี้สิน ต่อคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ

3. คณะกรรมกำรกำรแพทย์ มำจำกกำร

สรรหำตำมระเบียบท่ีรัฐมนตรีก�ำหนด โดย

ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรประกันสังคม

ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ

คณะกรรมกำรกำรแพทย์

4. ที่ปรึกษำมำจำกกำรสรรหำตำมระเบียบ

ท่ีรัฐมนตรีก�ำหนด โดยค�ำแนะน�ำของคณะ

กรรมกำรประกันสังคม
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Increase transparency - 1. There shall be Inspection Committee 

oversee transparency standard

2.  There shal l  be method of 

selection qualification and prohibited 

characteristic of Social Security 

Committee including the asset 

declaration to the National Anti-

Corruption Commission.

3. The Medical Committee shall be 

selected according to the Ministerial 

Regulations with the advice of the Social 

Security Committee. Qualification 

and prohibited characteristics of 

the Medical Committee have to be 

specified.

4. Advisor shall be selected according 

to the Ministerial Regulations with 

the advice of the Social Security 

Committee.

ที่มำ: กองนิติกำร ส�ำนักงำนประกันสังคม

Source: Legal Affairs Division, Social Security Office
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2. กองทุนเงินทดแทน 
ส�ำนักงำนประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ

ลูกจ้ำงที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท�ำงำน
ให้นำยจ้ำง เพื่อช่วยเหลือให้ลูกจ้ำงได้รับสิทธิประโยชน์จำก
กองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้

2.1 เพิม่วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล ให้กบัลูกจ้ำงที่
ประสบอันตรำยหรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจำกกำรท�ำงำน ซึง่เริม่ต้นเข้ำ
รับกำรรักษำพยำบำลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้น
ไป ลกูจ้ำงมสีทิธไิด้รบัค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำทีจ่่ำยจรงิตำมควำม
จ�ำเป็นปรับเพิ่มจำกไม่เกิน 45,000 บำท เป็นไม่เกิน 50,000 
บำท กรณบีำดเจบ็รนุแรงสำมำรถเพิม่ค่ำรกัษำพยำบำลได้จำก
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บำท เป็นสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 
บำท ซึง่อตัรำค่ำรกัษำพยำบำลทีล่กูจ้ำงมสีทิธิได้รบัจะพจิำรณำ
ตำมอำกำรที่บำดเจ็บหลำย ๆ ด้ำน และควำมจ�ำเป็นของกำร
รักษำโรคหรือกำรประสบอันตรำยดังกล่ำว เช่น บำดเจ็บอย่ำง
รุนแรงของอวัยวะภำยในหลำยส่วนและต้องได้รับกำรผ่ำตัด
แก้ไข บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงของกระดูกหลำยแห่งและต้องได้
รับกำรผ่ำตัดแก้ไข บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงของศีรษะและต้องได้
รับกำรผ่ำตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ประสบภำวะท่ีต้องผ่ำตัดต่อ
อวยัวะทียุ่ง่ยำกซ่ึงต้องใช้วธิจีลุศลัยกรรม ประสบอนัตรำยจำก
ไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก ควำมร้อน ควำมเย็น สำรเคมี รังสี ไฟฟ้ำ 
หรือระเบิด เป็นต้น

2.2 เพิ่มค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน ให้
กับลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยซึ่งอยู่ระหว่ำงเข้ำ
รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน และลูกจ้ำงท่ีประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยที่เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำ
งำน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนำคม 2558 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับค่ำ
ฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำน ดังนี้

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำร
ท�ำงำนด้ำนอำชพีและค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพในกำรท�ำงำนด้ำนกำรแพทย์ จำกเดมิก�ำหนดค่ำใช้
จ่ำยรวมกันได้ไม่เกิน 20,000 บำท ปรับเพิ่มค่ำใช้จ่ำยเป็นไม่
เกินด้ำนละ 24,000 บำท

2.  Workmen’s Compensation Fund
The SSO has increased compensation benefits 

for employees in case of work-related injuries or 
sickness as follows; 

2.1 Increase medical expenses for the 
employee who suffered from work-related injury 
or sickness and received medical services in the 
hospital from 20 February 2015 on words would 
receive more medical expenses from not more than 
45,000 baht to not more than 50,000 baht. In case 
of severe injury, the additional amount paid to the 
employee will increase from up to 30,000 baht to 
up to 1,000,000 baht. The medical expenses rate will 
be considered from symptom that need necessary 
treatment such as severe injury in internal organ that 
need reconstruction surgery, severe injury involving 
many bones and need reconstructive surgery, severe 
head injury that need cephalotrypesis, microsurgery 
for difficult organs, injuries from burn, scalding 
wounds, heat, cold, chemical substances, radiation 
or explosion, etc.

2.2 Increasing rehabilitation expenses 
for the employees who require rehabilitation services. 
The employees who suffer work-related injuries or 
diseases from 10 March 2015 onward would receive 
rehabilitation expenses as follows; 

- The expenses for vocational 
rehabilitation and medical rehabilitation process will 
increase from not more than not more than 20,000 
baht to not more than 24,000 baht.

- The expenses in the process of 
medical treatment and surgery to facilitate vocational 
rehabilitation will increase from not more than 
20,000 baht to not more than 40,000 baht. If it is 
necessary to provide medical treatment and surgery 
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- เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรบ�ำบัดรักษำ
และกำรผ่ำตัดเพื่อประโยชน์ในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำร
ท�ำงำน จำกเดิมไม่เกิน 20,000 บำท เพิ่มเป็นไม่เกิน 40,000 
บำท และในกรณีที่ลูกจ้ำงมีควำมจ�ำเป็นต้องบ�ำบัดรักษำและ
ผ่ำตัดเพือ่ประโยชน์ในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนเกิน
กว่ำ 40,000 บำท ให้จ่ำยเพิ่มอีกรวมกันแล้วไม่เกิน 110,000 
บำท

- เพิ่มค่ำวัสดุและอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์
ฟื้นฟู ไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 160,000 บำท ซ่ึงจำกเดิมใช้จ่ำยรวมกับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพในกำรท�ำงำนด้ำนอำชีพไม่เกิน 20,000 บำท

at the expenses exceed 40,000 baht, it can be paid 
for not more than 110,000 baht.

- The expenses of material and 
equipment for medical rehabilitation together with 
vocational rehabilitation will increase from totally 
not more than 20,000 baht to not more than the 
rate specified by the Ministry of Finance but not 
more than 160,000 baht.
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ทศิทางการปฏิรปูการบรหิารงานประกนัสังคม

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้วำงแผนกำรปฏิรูปและ
พัฒนำประสิทธิภำพงำนประกันสังคมและงำนกองทุนเงิน
ทดแทน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำย
รัฐบำล กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) นโยบำยรัฐบำลและแนวทำงกำรด�ำเนิน
งำนของกระทรวงแรงงำน แผนกำรปฏิรูปของส�ำนักงำน
ประกันสังคมประกอบด้วย 8 แนวทำง ได้แก่

1.ปฏิรูปโครงสร ้ำงกำรบริหำรกำรลงทุน 
โดยยกฐำนะส�ำนักบริหำรกำรลงทุนให้มีสถำนะเป็นกอง
ตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร และส่วนงำนปฏิบัติ
กำร (Operator) ออกไปจัดตั้งเป็นหน่วยงำนพิเศษที่มิใช่
ส่วนรำชกำรท�ำหน้ำท่ีจัดกำรลงทุนให้เป็นไปตำมระเบียบ
และนโยบำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนด โดยส�ำนักงำนประกนั
สังคมท�ำหน้ำที่เป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) เพื่อให้เกิด
ควำมคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำร
ลงทุน 

2. ปฏิรูป IT โดยปรับเปลี่ยนระบบสำรสนเทศ
เพื่อให้บริกำรแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู ้ประกันตนผ่ำนเครื่อง
มือสื่อสำร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต บน Web 
Application แบบ Real Time กำรจัดท�ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของส�ำนักงำนประกันสังคม 

Reform Direction of social security 
management

The SSO has planned for the reform and 
development of the social security and workmen’s 
compensation operational management under 
5-year SSO Strategic plan (2015-2019) in accordance 
with the government policy, 20-year national strategy 
(2017-2036), the 11th national economic and social 
development plan (2012-2016), direction and 
strategic framework of the 12th national economic 
and social development plan (2017-2021), and  
government policy and guidelines of operation of 
the Ministry of Labour. The reform plan of the Social 
Security Office consist of 8 areas as follows, 

1. Structural reform of investment 
administration by raising a level of the Investment 
Bureau as division in accordance with Ministerial 
Regulation on organization structure and push 
forward part of operator work to be under Service 
Delivery Unit (SDU). The SDU will launch investment 
management according to regulations and policy 
specified by the Social Security Committee while the 
SSO will act as regulator for fluency and efficiency 
of investment management.

2. IT reform by changing information 
technology in providing services to employers, 
employees and insured persons through 
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เพื่อเป็นกรอบแนวทำงด�ำเนินกำร กำรบูรณำกำรข้อมูล
ประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐตำมนโยบำยของรัฐบำล  

3. ปฏิรูประบบบริกำร โดยพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบกำรจ่ำยเงินสมทบและรับเงินสิทธิ
ประโยชน์ทุกระบบ ผ่ำน ระบบ e-Payment e-Claim 
และ e-Service 

4. ปฏิรูปกำรบริหำรงำนบุคลำกรส�ำนักงำน
ประกันสังคม โดย 

1) วำงแผนทดแทนอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร 
ท่ีเกษียณอำยุเป็นจ�ำนวนมำก กำรเข้ำสู่ระบบประสบกำรณ์
ท่ีหลำกหลำย กำรปรับโครงสร้ำงและวำงแผนอัตรำก�ำลัง
ระยะยำว 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี 

2) กำรปรับระเบียบส�ำนักงำนประกัน
สังคมว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรพนักงำน พ.ศ. 2540 ให้
รองรับกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

5. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมำภิบำล 

6. กำรปรับปรุงเพดำนค่ำจ้ำงและอัตรำเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม 

7. กำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ โดยปฏิรูปสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้ 

1) ขยำยอำยุเกษียณและให้ผู ้ประกันตน
ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพเป็นเงินบ�ำเหน็จบำง
ส่วนก่อนกำรเกษียณอำยุ

2) ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยสิทธิ
กำรรักษำพยำบำลในระบบประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน 
ที่ เกษียณอำยุ และพัฒนำสิทธิประโยชน์ผู ้ประกันตน
มำตรำ 40

8.  พัฒนำปรับปรุ งกฎหมำย โดยผนวก
เร่ืองกำรรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพของแรงงำน
ต่ำงด้ำวไว้ในกฎหมำยเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงด้ำว

communication device such as mobile phone, tablet 
on web application with real time, etc. The SSO set 
up ICT master plan as operational framework for 
integration of population data and public service 
under government policy.

3. Service reform by development and 
increasing efficiency in contribution collection system 
and benefit payment system through e-Payment, 
e-Claim and e-Service.

4. Personnel management reform as 
follows; 

 1) Succession planning to replace the 
retired officials, to move toward experience system, 
to improve personnel structure and manpower long 
term planning for 20 years in accordance with Thai 
government’s 20-year national strategy.

 2) Amendment of the SSO Regulations 
on management of the SSO officers to cope with 
current situation.

5. Prevention and anti-corruption through 
transparency accountability and good governance 
management.

6. Adjustment of minimum and maximum 
ceiling of the insurable earnings and contribution 
rates of the Social Security Fund.

7. Benefits development through benefits 
reform as follows;

 1) Increasing retirement age and the 
insured person will be allowed to receive some part 
of lump sum before retirement.

 2) Feasibility study on extension of 
medical services under social security system to the 
retired insured persons and development of benefits 
for the voluntary insured person under Article 40.

8. Law amendment to allow old age 
benefit payment for migrant workers in the Act 
concerning migrant workers.
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งานประชุมวิชาการประกันสังคม
ส�ำนักงำนประกันสังคม จัดประชุมวิชำกำรประกัน

สังคม ประจ�ำปี 2558 “SSO SYMPOSIUM 2015” เปิด
เวทีระดมควำมคิดเห็น เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ไปสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ มุ่งสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้แก่
ผู้เก่ียวข้องให้เข้ำใจถึงกฎหมำยและควำมส�ำคัญของระบบ
ประกันสังคม รวมท้ังสร้ำงเสริมมุมมองด้ำนวิชำกำรให้พร้อม
ก้ำวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียน เมื่อวันที่ 
17 ธนัวำคม 2558 ณ อมิแพคฟอรัม่ เมอืงทองธำน ีโดยได้เปิด
เวทีระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 400 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน ผู้บริหำรข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนประกันสังคมทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ผู้แทนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
ผูแ้ทนฝ่ำยนำยจ้ำง ผูแ้ทนฝ่ำยลกูจ้ำง ผูป้ระกนัตน นักวชิำกำร  
นักวิจัย สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป 

ในกำรประชุมดังกล่ำว ส�ำนักงำนได้จัดให้มีกำร
บรรยำยพิเศษในหวัข้อ “ก้ำวต่อไปของกำรประกนัสงัคมไทย”  
โดยเลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม นำยโกวิท สัจจวิเศษ 
และกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ประสบกำรณ์บ�ำนำญ

The Social Security Technical Conference
The SSO set up the Annual Social Security 

Technical Conference 2015 on 17 December 2015 
at the Impact Forum, Muangthong Thani. This year, 
the conference was called “SSO Symposium 2015”. 
It has an aim to set up a platform for brainstorming 
purpose among concerned persons on how 
to become excellent organization, to enhance 
knowledge and understanding concerning social 
security act and the importance of social security 
system as well as to promote technical perspective 
for readiness towards the leading Social Security 
Organization in ASEAN Region. The 400 participants 
consisted of the executives from Ministry of Labour 
and Social Security Office, SSO government officials 
and SSO officers from the headquarter and regional 
offices, the committees and sub-committees, 
representatives from the concerned organization, 
ILO representatives, employer and employee’s 
representatives, insured persons, academics 
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researchers, mass media and publics.

At the conference, the SSO arranged special 
lectures in the topics of “The next step of Thai 
Social Security” by Mr. Kowit Sachavisad, Secretary-
General and “Old Age Pension Experiences in ASEAN 
Region” by Mr.Nuno Meira Simoes Cunha, Senior 
Social Protection Specialist, International Labour 
Organization and Mrs. Chantana Boon-Arj, Adviser 
to the Secretary-General. Moreover, the conference 
presented research results from 2 researchers 
funded by the SSO namely “Feasibility Study on 
right and benefits merging of Fund under Workmen’s 
Compensation Act and Social Security Act” by 
Prof. Dr. Vichai Thosuwanchinda and Mrs.Pritiporn 
Natipodhi,  Legal Adviser and “Hospital management 
models for social security beneficiaries” by Dr. 
Thaworn Sakunphanit and Dr. Amnuay Gajeena, 
Medical Adviser.

In addition, the SSO arranged technical 
exhibitions such as 7-wonder project, project on 
Let’s go to AEC Live & Learn, technical performance 
of the SSO personnel and operational outcomes 
of the Industrial Rehabilitation Center as well as 
video presentations on 5-years SSO Strategic Plan, 
Investment management performance, result of the 
SSO’s 25th celebration event, operational outcomes 
including duties and responsibilities of the SSO.

ชรำภำพในภูมิภำคอำเซียน” โดย Mr.Nuno Meira Simoes 
Cunha ผู ้ เช่ียวชำญอำวุโสด้ำนกำรคุ ้มครองทำงสังคม 
จำกองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และนำงฉันทนำ   
บุญอำจ ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำรต่ำงประเทศ และกำรอภิปรำย
ผลงำนวจิยั จ�ำนวน 2 เรือ่ง ได้แก่ เรือ่ง“กำรศกึษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรเชือ่มโยงสทิธิประโยชน์ตำมกฎหมำยเงนิทดแทนและ
กฎหมำยประกนัสงัคม” โดย ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดำ และ
นำงพฤฒิพร เนติโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนนิติศำสตร์ และเรื่อง 
“รปูแบบกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำลเพือ่ผูป้ระกนัตน” โดย 
นำยแพทย์ถำวร สกุลพำณิชย์ และนำยแพทย์อ�ำนวย กำจีนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรแพทย์ 

นอกจำกนี้ ภำยในงำนยังมีกำรจัดนิทรรศกำรทำง
วชิำกำร เช่น โครงกำร 7 สิง่มหัศจรรย์ และโครงกำร Let’s go 
to AEC Live & Learn ผลงำนวชิำกำรของบุคลำกรส�ำนกังำน
ประกันสังคม และผลกำรด�ำเนินงำนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ
คนงำน เป็นต้น รวมถึงกำรน�ำเสนอวีดิทัศน์ เรื่องยุทธศำสตร์
ส�ำนักงำนประกันสังคมระยะ 5 ปี ผลกำรบริหำรกำรลงทุน 
ผลกำรจัดงำนครบรอบ 25 ปี ผลกำรด�ำเนินงำนและภำรกิจ
ขององค์กร
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข ้ำร ่วมเป็นสมำชิก
สมำคมกำรประกันสังคมระหว่ำงประเทศ (ISSA) ตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2538 และได้เข้ำร่วมประชุมที่สมำคม ISSA จัด
ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2558 ได้ส่งคณะผู้แทนเข้ำร่วม
ประชุม 2 รำยกำร คือ

1.1 กำรประชุมเรื่อง ควำมท้ำทำยและกำร 
แก้ปัญหำเศรษฐกิจโลก กำรด�ำเนินกำรส�ำหรับกำรป้องกัน  
ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ระหว่ำงวันที่ 26 – 31 ตุลำคม 
2558 โดยสมำคม ISSA และองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
(ILO) ร่วมกับสมำคมควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของ
เยอรมนี (BASI) ได้จัดประชุมในหัวข้อ ควำมท้ำทำยและกำร
แก้ปัญหำในระดับโลก กำรด�ำเนินงำนระดับโลกส�ำหรับกำร
ป้องกัน โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมเห็นด้ำนควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย อำทิ 1) วัฒนธรรมกำรป้องกัน 
2) กำรส่งเสรมิอนำมยัและควำมเป็นอยูท่ี่ดีในท่ีท�ำงำน 3) กำร
เน้นให้สถำนทีท่�ำงำนปลอดอบัุตเิหตุ และ 4) กำรส่งเสรมิด้ำน
อนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกำส

1.2 กำรประชุมระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
สมำคม ISSA ณ กรงุมสักตั รฐัสลุต่ำนโอมำน ระหว่ำงวนัที่  
1 – 6 พฤศจิกำยน 2558 สมำคม ISSA ร่วมกับ Public 
Authority for Social Insurance (PASI) โดยมรีฐัสลุต่ำนโอมำน  

Cooperation with foreign countries
1. International Social Security Association (ISSA)

The Social Security Office has been a member 
of the International Social Security Association (ISSA) 
since 1 January 1995. The SSO has participated in the 
conference held by the ISSA regularly every year. In 2015, 
the SSO sent delegates to participate in 2 conferences 
as follows; 

1.1 ILO/ISSA Conference on Challenges 
and Solutions in a Global Economy-Global Action 
for Prevention, Germany, 26 - 31 October 2015. The 
conference is jointly organized by the ISSA and the 
International Labour Organization (ILO) in collaboration 
with the German Federal Working Group on Safety and 
Health at work (BASI). It provided a unique occasion 
to engage in exchange on occupational safety and 
prevention approaches include 1) prevention culture 
2) promotion of health and wellbeing at work 3) vision  
zero-towards an accident-free workplace 4) Promoting 
health and safety at work for Vulnerable group.

1.2 ISSA Regional Social Security Forum 
for ASIA and the Pacific, Muscat, Oman, 1-6 November 
2015. The International Social Security Association (ISSA) 
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2. สมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASSA)
ส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคม

ประกนัสงัคมอำเซยีน (ASSA) ซึง่เป็นองค์กรทีมี่กำรรวมตัวกนั
ของหน่วยงำนประกนัสงัคมในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย เวียดนำม บรูไน ลำว กัมพูชำ และพม่ำ ก่อตั้งเมื่อปี 2541 
ปัจจุบันมีสมำชิก 19 องค์กร สมำคม ASSA จัดกำรประชุม
มำแล้ว 32 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที ่
ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงำนประกันสังคมได้เข้ำร่วมกำรประชุม 
มำโดยตลอด โดยในปี 2558 ส�ำนักงำนได้ส่งคณะผู้แทนเข้ำ
ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม ดังนี้

เป็นเจ้ำภำพ กำรจัดประชุมดังกล่ำวเป็นเวทีหลักขององค์กร
ด้ำนกำรประกันสังคมระดับนำนำชำติในภูมิภำคเอเชีย-
แปซิฟิก ในกำรอภิปรำยประเด็นส�ำคัญด้ำนแนวโน้มและ
ปัญหำในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรประกันสังคมในระดับ
ภูมิภำค โดยที่ประชุมได้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำน
แนวปฏิบัติที่ดี กำรขยำยควำมคุ้มครองอย่ำงยั่งยืน คุณภำพ
ในกำรให้บริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรมกำรบริหำร
จดักำรในภมูภิำคเอเชีย-แปซิฟิก อีกท้ัง ได้สร้ำงเครอืข่ำยควำม
ร่วมมือในภูมิภำค

in collaboration with the Public Authority for Social 
Insurance (PASI) hosted by Sultanate of Oman. The Forum 
provided a key platform for the sharing of information and 
discussion of the most important social security trends and 
problems of social security operation in the region. The 
Forum allowed social security organization to exchange 
good practices, sustainable extension of coverage, service 
quality, information and communication technology and 
innovation of social security administrations in the ASIA 
and Pacific Region. The Forum also culminate network 
cooperation in the Region.

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

Security Association (ASSA) which brings together the 

social security institutions in 10 countries consisting 

of Republic of Indonesia, Malaysia, Republic of 

the Philippines, Republic of Singapore, Kingdom of 

Thailand, The Socialist Republic of  Vietnam, State of 

Brunei Darussalam, Lao PDR, Kingdom of Cambodia 

and Republic of the union of Myanmar, It was 

established in 1998. At present, there are 19 member 

organizations. The ASSA Board meeting was held for 
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2.1 กำรประชุมสมำคม ASSA ครั้งที่  32 จัด

ขึ้นโดย Central Provident Fund Board ประเทศ

สิงคโปร์ ระหว่ำงวันท่ี 9 – 12 กันยำยน 2558 รำย

ละเอียดของกำรประชุมประกอบด้วย กำรสัมมนำทำง

วิชำกำรก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม ASSA 

หัวข้อกำรเผชิญควำมท้ำทำยด้ำนประชำกรสูงอำยุของ

โครงกำรประกันสงัคมในเอเชยี และผลกระทบของผูส้งูอำยดุ้ำน

นโยบำยทำงเศรษฐกจิ ซึง่เป็นกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ด้ำนประกันสังคมร่วมกันระหว่ำงกลุ่มประเทศ

สมำชิก นอกจำกนี้ ในกำรประชุม Social Security Board 

(SSB) ที่ประชุมได้รับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำเข้ำมำ

เป็นสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำร และกำรประชุม ASSA Board 

Member ที่ประชุมมีมติให้สมำชิกแต่ละประเทศปรับปรุง

ข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งพิจำรณำแนวทำงใน

กำรให้ควำมคุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติและประเด็นเกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำง

ประเทศสมำชิก

32 times and the SSO executives and the officials 

concerned have always participated in the meeting. 

In 2015, the SSO sent delegates to participate in the 

meeting and arranged activity as follows;

2.1 The 32nd ASSA Board Meeting hosted 

by the Central Provident Fund Board, Republic of 

Singapore from 9-12 September 2015. The meeting 

consisted of Pre-ASSA Board Meeting Seminar in 

the topics of “Ageing Population Challenges Faced 

by Social Security Schemes in ASIA and Impact of 

Ageing on Economic Policies”. The seminar offered 

opportunity for the ASSA member to exchange social 

security knowledge and experiences. In addition, 

in the ASSA Board meeting, the board approved 

for Republic of the Union of Myanmar to become 

an ASSA member and requested each member 

countries to update information in ASSA website. 

The Board also considered migrant worker protection 

issue and good practice on ASSA Exchange program.
2.2 กำรประชุมวิชำกำรประกนัสงัคมระหว่ำงประเทศ 

ในหัวข้อ “กำรคงไว้ซึ่งระบบประกันสังคมที่ยั่งยืนในบริบท
สังคมผู ้สูงอำยุ” และ “กำรประชุมภำยใต้โครงกำรแลก
เปลี่ยนควำมรู้ของสมำคมประกันสังคมอำเซีย” จัดขึ้นโดย 
Employees Provident Fund ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำง
วันที่ 18 – 22 พฤษภำคม 2558 โดยกำรประชุมวิชำกำร
ประกันสังคมระหว่ำงประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เข้ำใจในบทบำทของตลำดเกิดใหม่ ที่มีต่อ
รปูแบบกำรลงทนุของสถำบัน เพือ่ให้มัน่ใจในผลตอบแทนกำร
ลงทุนเพื่อรำยได้เมื่อเกษียณอำยุ หัวข้อกำรประชุมมีทั้งเรื่อง
ของกำรปฏิรูปบ�ำนำญ สังคมผู้สูงอำยุ ยุทธศำสตร์กำรลงทุน
ส�ำหรับแผนบ�ำนำญ ประสบกำรณ์กำรประกันสังคม และกำร
ลงทุนของมำเลเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนประกนัสงัคมของประเทศไทย ใน
ส่วนกำรประชมุภำยใต้โครงกำรแลกเปลีย่นควำมรูข้องสมำคม
ประกันสังคมอำเซียนเป็นเวทีส�ำหรับสมำชิกสมำคม ASSA 
ได้สร้ำงเครือข่ำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแนวคิดใน

2.2  International Social Security Conference 
in the topic of “Sustainable Social Security Ecosystem 
with an  Ageing Society” and “ASEAN Social Security 
Association knowledge exchange” organized by 
Employees Provident Fund (EPF), Malaysia during 
18-22 May 2015. The International Social Security 
Conference had an aim to be a platform for the 
participants to understand the role of emerging 
market in the institutional investment portfolio to 
ensure the sustainability of the return on investment 
for retirement income. The topics of conference 
include pension reform, ageing society, investment 
strategies for pension plan, social security experiences 
and investment in Malaysia, Australia, Singapore 
and Japan which will be useful for social security 
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กำรน�ำมำพัฒนำกำรประกันสังคมให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นอีกระดับ
หนึ่ง หัวข้อกำรประชุมประกอบด้วย กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศส�ำหรับกำรบริกำรประกันสังคม และกำรประกัน
สุขภำพ

development in Thailand. In part of ASSA knowledge 
exchange, it is a platform for ASSA members to build 
network and exchange thoughts and viewpoints on 
bringing the social security development to the next 
level in respective countries. The topics include 
Information and Communication Technology for 
Social Security Services and Health Insurance.

2.3 โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรระหว่ำงประเทศ
สมำชิกประกันสงัคมอำเซยีน “หลกัสตูรกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ
แบบครบวงจร” ส�ำนักงำนประกันสังคม โดยศูนย์ฟื ้นฟู
สมรรถภำพคนงำน ได้จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
ประกันสังคมและกำรให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนแก่
คนงำนท่ีประสบอนัตรำยเนือ่งจำกกำรท�ำงำนและทพุพลภำพ
ให้กับตัวแทนสมำชิกในกลุ่มประเทศอำเซียน 5 ประเทศ คือ 
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
มำเลเซีย สำธำรณรัฐสิงคโปร์ และสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนจังหวัดปทุมธำนี 
ระหว่ำงวนัที ่13 – 24 กรกฎำคม 2558 นอกเหนือจำกกำรฝึก
อบรมหลกัสูตรกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพแบบครบวงจรแล้ว ยงัจดั
ให้มีกำรศึกษำดูงำนฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนฝึก
อำชพี และด้ำนจติใจและสังคม ศึกษำดงูำนหน่วยงำนด้ำนกำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สิรินธรฯ ส�ำนักส่งเสริม
อำชีพและพัฒนำคนพิกำร และสภำสังคมสงเครำะห์ 

2.3 The ASSA members exchange training 

program on “Comprehensive Rehabilitation for workers 

with Physical Disabilities”. The Industrial Rehabilitation 

Center, Social Security Office arranged the ASSA 

members exchange training program on social security 

system and rehabilitation services for employees who 

suffered from work-related injury and became disable. 

The participants from 5 ASEAN countries consisted of 

Lao PDR, Kingdom of Cambodia, Malaysia, Republic 

of Singapore and the Socialist Republic of Vietnam. 

The training was held at the IRC Pathumthani during 

13-24 July 2015. Apart from the training, the IRC arranged 

a study visit on medical rehabilitation, vocational 

rehabilitation, mental and social rehabilitation, a 

study visit at concerned agencies such as Sirindhorn 

National Medical Rehabilitation Center, Department 
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3. การสัมมนาไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทาง
สงัคมในประชาคมอาเซยีน ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี

กำรสัมมนำดังกล่ำวจัดข้ึนโดยควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ รัฐบำลอินโดนิเชีย และ
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรอำเซยีน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่หำรอืเกีย่ว
กับบทบำทของนโยบำยกำรคุ้มครองทำงสังคมท่ีเอื้อต่อกำร 
บรูณำกำรด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในอำเซยีน ผ่ำน
กำรยกระดับระบบเศรษฐกิจระดับชำติและกำรคุ้มครองทำง
สังคมข้ำมแดน โดยกำรหำรือในครั้งนี้จะสนับสนุนผู้ก�ำหนด
นโยบำยและเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตัใินกำรส่งเสรมิระบบกำรคุม้ครอง
ทำงสังคม กำรปรับปรุงกำรประสำนงำนเพื่อให้เกิดข้อตกลง
ด้ำนกำรประกนัสงัคมในอนำคต และกำรขยำยควำมคุ้มครอง
ทำงสังคมเพื่อครอบคลุมประชำชนทุกคน

3. Tripartite Seminar for Enhancing 
Social Protection in an Integrated ASEAN 
Community, Republic of  Indonesia

The above seminar was held in cooperation 
among the International Labour Organization, the 
Government of Indonesia and the ASEAN Secretariat. 
The overall objective of the seminar is to provide 
the opportunity for informed discussions on the 
role of social protection policies in facilitating 
ASEAN economic, social and culture integration 
by smoothing national economic upgrades and by 
offering cross-borders social protection. It is expected 
that the discussions will assist policy makers and 
practitioners in enhancing their social protection 
systems and improving coordination for future 
social security agreements and extension of social 
protection floors for all.

ผลส�ำเร็จจำกโครงกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำว ท�ำให้
สมำชิกจำกประเทศในอำเซียนช่ืนชมว่ำไทยเป็นประเทศที่
เป็นที่หนึ่งของอำเซียนท่ีด�ำเนินกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน
ได้ส�ำเร็จเป็นจริงก่อนประเทศต่ำง ๆ  ในอำเซียนตลอด 30 ปีที่
ผ่ำนมำเป็นผลให้ได้ช่วยเหลือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่
เป็นลกูจ้ำงทีป่ระสบอนัตรำยหรอืบำดเจบ็จำกกำรท�ำงำน หรือ
ผู้ประกันตนที่ทุพพลภำพมำกกว่ำเจ็ดพันรำยให้สำมำรถพลิก
ฟื้นชีวิตใหม่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ
คนงำนจังหวัดปทุมธำนี ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น 

ก้ำวต่อไปในทศวรรษหน้ำ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคน
งำนไทย นอกจำกจะมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กำรส่งเสริมป้องกันควำมปลอดภัยส�ำหรับประเทศไทยแล้ว 
ยังมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
แห่งอำเซียน

for Empowerment of Persons with Disabilities and 

National Council on Social Welfare of Thailand.

The successful outcome from the project 

made acceptance from the ASEAN countries that 

Thailand ranked the first in industrial rehabilitation 

before any other countries in the region. During 

the past 30 years, the IRC assisted more than 7,000 

rehabilitants who suffered from work injury to recover 

and live in the new life under the operation of the 

IRC, Pathum Thani, Rayong, Chiang Mai and Khon 

Kaen.

Over the next decade, the IRC Thailand will 

not only make a commitment to be Safety Promotion 

Center in Thailand but also to be ASEAN Safety 

Promotion Center.
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4. การประชุมระหว่างประเทศ ประจ�าปี 2558 ของ
สภายุโรปด้านการประกันการประสบอันตรายและ
โรคจากการท�างาน

คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนแห่งออสเตรีย 
(AUVA) ในฐำนะประธำนสภำยุโรปด้ำนกำรประกันกำร
ประสบอันตรำยและโรคจำกกำรท�ำงำน ได้จดัประชุมระหว่ำง
ประเทศประจ�ำปี 2558 ระหว่ำงวนัที ่10 – 11 กนัยำยน 2558  
ณ กรงุเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี โดยมีผูเ้ข้ำร่วมประชมุ 82 คน 
จำกองค์กรกองทุนเงินทดแทนของประเทศต่ำงๆ กำรประชุม
ครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะน�ำเสนอโลกแห่งกำรท�ำงำนยคุใหม่ที ่
ส่งผลกระทบต่อระบบประกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุและสุขภำพอนำมัยใน
กำรท�ำงำน ตลอดจนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท�ำงำนและ
กำรกลบัเข้ำท�ำงำน โดยมุง่เน้นประเดน็ควำมท้ำทำยของระบบ
กองทนุเงนิทดแทนในภมูภิำคยโุรป เอเชยีและอเมรกิำ และน�ำ
เสนอวิธีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

5. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการจาก ILO/KOREA
โครงกำรฝึกอบรมอำเซียน ILO ประจ�ำภูมิภำคเอเชีย

และแปซิฟิก หลักสูตร “กำรประกันกำรจ้ำงงำนส�ำหรับ
ภูมิภำคอำเซียน” จัดขึ้นโดย ILO และกระทรวงกำรมีงำนท�ำ
และแรงงำนของสำธำรณรัฐเกำหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบับทบำทและกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั
ในกำรสร้ำงหรือปรับปรุงเกี่ยวกับกำรประกันกำรจ้ำงงำน 
เพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนตลำดแรงงำนและนโยบำยกำรจ้ำง
งำนในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก โดยเชื่อมโยงกับอนุสัญญำ 
ILO ที่เก่ียวกับประกันสังคมโดยเฉพำะอนุสัญญำ ILO ฉบับ
ที่ 102 ว่ำด้วยกำรประกันสังคม (มำตรฐำนขั้นต�่ำ) กำรเรียน
รูก้ลไกเกีย่วกบัประกนักำรจ้ำงงำนส�ำหรบัผูว่้ำงงำน และกลุม่ 
ด้อยโอกำส บทบำทและหน้ำทีข่องศนูย์บรกิำรจดัหำงำน แผน
งำนหลักส�ำหรับกำรบริกำรจัดหำงำน และระบบข้อมูลด้ำน
ตลำดแรงงำน จดัขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 31 ตลุำคม – 8 พฤศจกิำยน 
2559 ณ สำธำรณรัฐเกำหลี 

4. The 2015 International Conference and 
Assembly of the European Forum of Insurance 
against Accidents at Work and Occupational 
Diseases

Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA) 
as President of the European Forum of the Insurance 
against Accidents at Work and Occupational Diseases 
held the 2015 International Conference during 10-11 
September 2015 at Vienna, Austria. 82 persons from 
the Workmen’s Compensation Fund organizations in 
various countries participated in the Conference. The 
European Forum Conference will consider the modern 
world of work and its impact on the accident insurance 
systems in fulfilling their tasks, from prevention and 
health at work all the way to rehabilitation and return 
to work. Moreover, the Conference will focus on the 
joint challenges of workers’ compensation systems in 
different parts of the world and present their responses 
and innovation approaches.

5. ILO/Korea Technical Cooperation
ASEAN–ILO Korea Program: Training Workshop 

on Employment Insurance for ASEAN Region was 
arranged by the International Labour Organization 
(ILO) Regional Office for Asia and the Pacific with 
the support of the Ministry of Employment and 
Labour of the Republic of Korea. The objectives of 
the training program were to provide understanding 
on the roles and priority needs in establishing 
or improving Employment Insurance (EI) for the 
transitional labour market and employment 
policies in Asia and the Pacific region in conjunction 
with ILO Social Security Conventions, notably ILO 
Convention No.102 (Minimum Standards). The 
participants would be able to learn EI mechanisms 
for unemployed workers, function and organization 
of job center, major programs of employment 
services, employment services for vulnerable groups 
and labour market information systems. The training 
program was held during 31 October – 8 November 
2015 at Republic of Korea.
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6. การให้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ในปี 2558 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้ให้กำรต้อนรับ 

บรรยำยสรุป และจัดรำยกำรศึกษำดูงำนให้แก่ผู้แทนจำก
ประเทศต่ำง ๆ ได้แก่

• กระทรวงสวัสดิกำรสังคม และเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์พัฒนำคนพิกำรแห่งชำติ สำธำรณรัฐประชำชน
บังกลำเทศ จ�ำนวน 2 ครั้ง รวม 50 รำย

• กระทรวงกำรคลัง รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
จ�ำนวน 7 รำย

• กองทนุส�ำรองเลี้ยงชีพและบ�ำนำญแห่งชำติ
รำชอำณำจักรภูฎำน จ�ำนวน 6 รำย

• จัดฝึกอบรมโครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
ระหว่ำงประเทศสมำชิกสมำคม ASSA ด้ำนกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพคนงำนจ�ำนวน 6 รำย

• คณะกรรมำธิกำรประกันสังคมสำธำรณรัฐ 
นำมเิบยี จ�ำนวน 10 รำย

• คณะผูแ้ทนสหพนัธ์สำธำรณรฐัประชำธปิไตย

เนปำล จ�ำนวน 13 รำย
• คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

สำขำเศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข และกำรจัดกำรบริหำร
สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ�ำนวน 11 รำย

• กองทุนประกันสังคมแห่งชำติ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว จ�ำนวน 9 รำย

6. Technical Assistance to the organizations 
from other countries.

In 2015, the SSO welcomed and arranged 
the study visit program for delegation from various 
countries as follows; 

- 50 delegates from Ministry of Social Welfare 
and the National Foundation for People with 
Disabilities, People’s Republic of Bangladesh.

- 7 delegates from General Department of 
Financial Industry, Kingdom of Cambodia.

- 6 delegates from National Pension and 
Provident Fund, Kingdom of Bhutan.

- 6 participants joined the ASSA members exchange 
training program on “Comprehensive Rehabilitation for 
workers with Physical Disabilities”

- 10 delegates from Social Security Commission, 
Republic of Namibia.

- 13 delegates from Federal Democratic 
Republic of Nepal.

- 11 international students from Master of 
Science Program in Health Economics and Health 
Management, Chulalongkorn University.

- 9 delegates from the National Social Security 
Fund, Lao PDR.
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7. ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างไทย
และลักเซมเบิร์ก

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัดประชุมควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรประกันสังคมระหว่ำงส�ำนักงำนประกันสังคมไทย
และกระทรวงควำมมัน่คงทำงสงัคม รำชรฐัลกัเซมเบร์ิก ครัง้ที่ 
2/2558 ระหว่ำงวันที่ 17 – 20 มีนำคม 2558 ณ ส�ำนักงำน
ประกันสังคม 

กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อรับทรำบผลกำร
ประชุมหำรือควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท�ำ Social Security 
Agreement: SSA ระหว่ำงไทย – ลกัเซมเบร์ิก ซึง่จดัครัง้แรก
เมือ่เดอืนพฤษภำคม 2557 ณ รำชรฐัลกัเซมเบร์ิก กำรประชมุ
ในครั้งนี้ฝ่ำยลักเซมเบิร์กได้ระบุเหตุผลส�ำคัญ 2 ประกำร 
ส�ำหรับกำรเจรจำเพื่อจัดท�ำ SSA กับประเทศไทย ประกำร
แรกคือเพ่ือคุ้มครองสิทธิทำงสังคมของประชำชน ประกำรที่
สองคือเป็นผลจำกควำมเติบโตทำงเศรษฐกจิของลกัเซมเบร์ิก
ทีก่�ำลงัขยำยตัวในทวปีเอเชยี กำรจดัท�ำควำมตกลงดงักล่ำวจะ
เป็นประโยชน์ส�ำหรับสถำนประกอบกำรท่ีส่งลกูจ้ำงไปท�ำงำน
ในต่ำงประเทศ โดยได้เน้นย�้ำถึงหลักกำรส�ำคัญในกำรจัดท�ำ
ข้อตกลง 5 ประกำร คือ 

1) กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2) กำรส่งออกประโยชน์ทดแทนข้ำมประเทศ 
3) กำรรวมระยะเวลำกำรประกัน
4) กำรเลือกบังคับใช้กฎหมำย
5) กำรปฏิบัติตำมข้อเท็จจริง

7. Social Security Cooperation between 
Thailand and Luxembourg 

The SSO held the second meeting of social 
security cooperation between the SSO Thailand and 
Ministry of Social Security, Luxembourg from 17-20 
March 2015 at Social Security Office.

The meeting was held to inform result 
of the first meeting held in Luxembourg to 
discuss possibility of implementing the bilateral 
social security agreement between Thailand and 
Luxembourg in May 2014. The discussion still 
continued in the second meeting. The delegation 
from Luxembourg mentioned two main reasons for 
social security agreement negotiation with Thailand. 
First, to protect the social rights of people. Second, 
regarding to the growth of economy in Luxembourg 
that are being expanded in Asia. He re-emphasized 
on five main principles of bilateral social security 
agreement including; 

1) Equal Treatment
2) Export of Benefits
3) Aggregation of Periods
4) Unique application legislation
5) Assimilation of Facts
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ทัง้นี ้ส�ำนักงำนประกนัสงัคมได้แจ้งฝ่ำยลกัเซมเบร์ิก
ว่ำ อย่ำงไรก็ตำมส�ำนักงำนประกันสังคมสนับสนุนควำมร่วม
มืออันดีระหว่ำง 2 ประเทศ แต่ส�ำหรับกำรจัดท�ำ SSA นั้น 
ฝ่ำยไทยยังไม่พร้อมและไม่สำมำรถตัดสินใจท�ำ SSA ในขณะ
นี้ได้ เนื่องจำกกฎหมำยประกันสังคมยังไม่รองรับกำรจัดท�ำ 
SSA ตำมเงื่อนไขที่ฝ่ำยลักเซมเบิร์กเสนอ ประกอบกับมีหลำย
ประเด็นที่ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำวิเครำะห์อย่ำงละเอียด
รอบคอบ อย่ำงไรกต็ำมท้ัง 2 ฝ่ำย ได้มเีจตจ�ำนงในเชงิบวกทีจ่ะ
มีควำมร่วมมอืกนั ซึง่ฝ่ำยไทยอำจใช้โอกำสน้ีแลกเปล่ียนเรียน
รู้เกี่ยวกับกำรจัดท�ำ SSA กับฝ่ำยลักเซมเบิร์กต่อไป และทั้ง 2 
ฝ่ำยได้รบัทรำบและลงนำมในรำยงำนกำรประชมุหำรือร่วมกัน

In this regards, the SSO have informed the 
Luxembourg side that the SSO had intention to support 
good cooperation between the two countries but was 
not ready to make decision to implement the SSA at 
that moment due to the Social Security Act could not 
cope with the condition of the SSA proposed by the 
Luxembourg side and there were many issues that need 
some time to analyze carefully. However, both side 
had positive intention to cooperate with each other. 
The Thai side took this opportunity to get knowledge 
and learn from the Luxembourg side about the SSA 
implementation. Both side agreed and signed in the 
Minutes of the Meeting.
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8. ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ในการจัดท�ารายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
กองทุนประกันสังคม 7 กรณี

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัดท�ำข้อตกลงร่วมกับ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ในกำรจัดท�ำรำยงำน
คณิตศำสตร์ประกันภัยกองทุนประกันสังคม 7 กรณี เพื่อให้
ส�ำนกังำนประกันสงัคมได้มเีครือ่งมอืส�ำหรบัวิเครำะห์ประเมนิ
สถำนะกองทุนประกันสังคมท่ีมีประสิทธิภำพ และเพื่อให ้
ผู้บริหำรกองทุนได้น�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
วำงแผนด�ำเนินงำนและก�ำหนดทิศทำงในอนำคต ซึ่งรำยงำน
คณติศำสตร์ประกนัภยั ประกอบด้วย กำรศกึษำวเิครำะห์สถติิ
ผลกำรด�ำเนินงำนในอดีต และกำรคำดกำรณ์สถำนะกองทุน
ประกันสังคมในอนำคต มีรำยละเอียดวิธีกำรคำดกำรณ์  
ตัวแบบ (Model) และสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำทำง
คณติศำสตร์ประกันภัย ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลู บทสรปุสถำนะ
กองทุนประกันสังคม และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำน

เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ผู้เชี่ยวชำญ ILO ได้น�ำ
เสนอร่ำงรำยงำนคณิตศำสตร์ประกันภัยเบื้องต้นต่อผู้บริหำร
ของส�ำนักงำนประกันสังคม ณ ส�ำนักงำนประกันสังคม และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประกันสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับน�ำไปปรับปรุงรำยงำนคณิตศำสตร์ประกันภัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป

8. Cooperation with the International Labour 
Organization (ILO) on Actuarial Valuation of  
7 benefits of the Social Security Fund

The Actuarial Valuation of 7 benefits of the 
Social Security Fund was carried out under the 
terms of an agreement concluded between the 
Social Security Office and the ILO. The objectives 
of the actuarial valuation are to provide the SSO 
instruments for analysis of the social security fund 
status efficiently and to provide fund administrators 
information for making decision, operational planning 
and future direction. The actuarial valuation report 
consisted of study and analysis of statistics on the 
past performance and projection of the fund status 
in future. The report included details of projection 
methodology, model and assumption of actuarial 
valuation, result of data analysis, summary of social 
security fund status and recommendation for the 
implementation.

On 19 October 2015, the ILO experts 
presented draft of the initial actuarial report to the 
SSO executives at the SSO and presented the report 
to the Social Security Committee and stakeholders 
on 30 November 2015 at the Sukosol Hotel, Bangkok 
to listen to the opinions and recommendations to 
make an adjustment for final report.
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ภาพกิจกรรม
Activities



โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

“3 ทศวรรษ งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานไทย สำานักงานประกันสังคม”

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำช

สุดำฯ สยำบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุครบ 

60 พรรษำ “3 ทศวรรษ งำนฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนไทย 

ส�ำนักงำนประกันสังคม” เมื่อวันที่ 7 กรกรฎำคม 2558  

ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน จังหวัดปทุมธำนี เพื่อรณรงค์

ให้นำยจ้ำง ลูกจ้ำงได้ตระหนักถึงเรื่องควำมปลอดภัยใน

กำรท�ำงำน ตำมนโยบำยกระทรวงแรงงำน และได้จัดพิมพ์

หนังสือคุณำกรแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ทรงมี

พระมหำกรุณำธิคุณเสด็จเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน

ประจ�ำภำคต่ำง ๆ รวม 4 ครั้ง 

The Project on the Celebrations on the auspicious occasion of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary

“Three decades of Thailand Industrial Rehabilitation, Social Security Office”

The Project on the Celebrations on the 

Auspicious Occasion of HRH Princess Maha Chakri 

Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary was set up on 

7 July 2015 at the Industrial Rehabilitation Center, 

Pathum Thani, as a campaign for the awareness 

of employers and employees on safety at work in 

relevant with the policy of Ministry of Labour. In this 

occasion, the SSO has published the commemorative 

book, namely, “Khunakorn Hang Pan Din” in 

honour of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn who 

graciously presided over the opening ceremony of 

4 Industrial Rehabilitation Centers.
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พลเอกศริชิยั ดิษฐกลุ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน
เป็นประธำนเปิดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำส�ำนกังำนประกันสงัคม 
ในวนัท่ี 3 กนัยำยน 2558 ณ อำคำรอเนกประสงค์ ชัน้ 4 ส�ำนกังำน
ประกนัสงัคม และเป็นประธำนในพธีิมอบโล่รำงวัลให้แก่สถำน
พยำบำลในดวงใจ ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 21 แห่ง เพ่ือกระตุน้
และจูงใจให้สถำนพยำบำลมีกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูป้ระกนัตนพร้อมมอบทนุกำรศกึษำแพทย์ศำสตร์ให้
แก่นกัศกึษำ จ�ำนวน 19 ทนุ  
 นอกจำกนี้ส�ำนักงำนประกันสังคมยังได้จัดท�ำหนังสือ 
ทีร่ะลกึ 25 ปี เช่น หนงัสอื 25 ปี ส�ำนกังำนประกันสงัคม เป็นกำร
บอกเล่ำเรื่องรำวในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลำ 25 ปี  
ทีผ่่ำนมำ หนงัสอื 3 ทศวรรษ งำนฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนงำนไทย 
หนงัสอืผลกำรด�ำเนนิงำนบริหำรกำรลงทุนกองทุนประกันสังคม 
2557 เป็นกำรสรปุผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนของส�ำนกังำน
ประกันสังคมในรอบปี 2557 เพื่อเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลและ
สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรบริหำรกำรลงทุนกองทุนประกัน
สังคมและได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนต่อคณะ
รัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่21 กรกฏำคม 2558 หนงัสอืพลวตักำรประกัน
สงัคม: พนัธสญัญำต่อกำรพฒันำองค์กรสูค่วำมเป็นเลิศในระดบั
สำกล หนังสอืระบบประกนัสงัคมอำเซยีน รวบรวมข้อมลูระบบ
ประกันสังคมของประเทศสมำชกิ 9 ประเทศ หนงัสอืยทุธศำสตร์
ส�ำนกังำนประกันสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) เพือ่
ให้กำรบรหิำรจัดกำรองค์กรบรรลถุงึวสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว้ ภำยใต้แผน
ยทุธศำสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.
2558 – 2577) และหนงัสอืค�ำศพัท์หน้ำรูป้ระกันสงัคม

General Sirichai Dittakul, Minister of Labour 
presided over the even for 25th Foundation day of 
the Social Security Office to celebrate 25 years of 
establishment on 3 September 2015 at the 4th floor, 
Multipurpose building, Social Security Office. The 
Minister also presided over the ceremony to present a 
plaque of recognition for “The hospital in your heart” in 
the year 2015 to 21 hospitals to encourage better quality 
development of the hospitals for fruitful advantage of 
the insured persons. The SSO also gave scholarships to 
19 medical students.

In addition, the SSO has published books to 
commemorate the 25th Anniversary of the Social Security 
Office. The books consist of 25 years of the Social 
Security Office informing history and experience from the 
beginning until now in the past 25 years, 3 decades of 
industrial rehabilitation work, Performance of investment 
management 2014 which summarized operational 
outcomes of the SSO investment management in 2014. 
It has an aim to disseminate information and create 
understanding concerning investment management 
of the Social Security Fund; Dynamic Social Security: 
A global commitment to excellence, ASEAN Social 
Security System gathered social security system in 9 
ASEAN countries, 5-Year SSO Strategic Plan (2015-2019) 
to achieve the goal of SSO Vision under the SSO strategic 
plan in accordance with 20-year National Strategy  
(2017-2036) and Social Security Vocabulary.   

25 ปี ประกันสังคม
25th Anniversary of the Social Security Office.
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ส�ำนักงำนประกันสังคม ได้พัฒนำเพิ่มช่องทำงกำรรับ
จ่ำยเงินเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้นำยจ้ำงลูกจ้ำงผู้ประกันตน
สำมำรถรับจ่ำยเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนผ่ำนธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)  โดยได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง
กับธนำคำรออมสินและ ธกส. เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2558 
ณ อำคำรอ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนประกันสังคม ท�ำให้ปัจจุบัน
มีธนำคำรที่ให้บริกำรรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรทั้งสิ้น 11 แห่ง 
7,868 สำขำทั่วประเทศ

The SSO has extended more channels 
for contribution collection and benefit payment 
to facilitate employers, employees and insured 
person in receiving benefit and paying contributions 
through Government Saving Bank (GSB) and Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The 
SSO signed the agreement with GSB and BAAC on 
28 October 2015 at Administrative Building, Social 
Security Office. Currently, there are 11 banks with 
7,868 branches throughout the country providing 
receipt and payment services through bank.

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
Increasing services efficiency

ส�ำนักงำนประกันสังคม ได้ศึกษำ วิเครำะห์ ก�ำหนด
แนวทำง วำงแผนงำน กำรปรับเปลี่ยนระบบงำนประกันสังคม
จำกระบบ Sapiens เป็นระบบ Web Application และ
ระบบงำนอื่น ๆ ที่สนับสนุนในกำรบริกำรประชำชนให้มีควำม 
ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน
เป็นส�ำคญั โดยได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือและ
พฒันำระบบเครอืข่ำย ระบบสือ่สญัญำณ และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) 
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558 ณ อำคำรอ�ำนวยกำร ส�ำนักงำน
ประกันสังคม

The SSO launched the study, analysis, 
guidelines, planning and adjustment of the social 
security ICT operation system from Sapiens system to 
Web Application system including other systems to 
support public services. The SSO intended to improve 
the ICT system to provide social security services 
efficiently for maximum benefits of the insured 
persons. by signed an agreement on cooperation 
and development of communication network and 
information and communication technology system 
with CAT Telecom Public Company Limited on 29 
December 2015 at Administrative building, Social 
Security Office.
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การดูแลลูกจ้างและผู้ประกันตน
Taking care of Insured Persons and Employees

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัดกิจกรรม “ประกัน
สังคมมอบสุข” แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภำพประจ�ำปี 2558 
โดยมีผู้บริหำรพร้อมเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนผู้ประกันตน
ท่ีทุพพลภำพ มอบเงินประโยชน์ทดแทน พร้อมอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นในกำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนั เพือ่บรรเทำควำมเดือดร้อน
ในชีวิตประจ�ำวัน และมุ่งหวังช่วยผู้ทุพพลภำพให้ไม่ต้องตก
อยู่ในสภำวะขำดรำยได้ ตลอดจนไม่เป็นภำระของครอบครัว
และสังคม

The SSO launched the activity “Happiness 
from SSO” for disabled insured person in 2015. The 
SSO’s executives and officers visited the disabled 
insured person at home to pay benefits and provide 
essential facilities for daily life to relieve their 
difficulties, help them from shortage of income and 
not being a burden to family and society.
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ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนประกันสังคมร่วม
ส่งแรงงำนกลับบ้ำนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558 พร้อมให้
ควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เงินออมกรณีชรำภำพ รวมถึง 
กฏหมำยประกันสังคมฉบับแก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 
2558 ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง สถำนีรถไฟ
กรุงเทพฯ (หัวล�ำโพง) และสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพ 
(หมอชิต 2) กรุงเทพมหำนคร  

The SSO executives and officers disseminated 
public relations information on the social security 
benefits of the Social Security Fund, knowledge on 
savings for old age benefit and the Social Security 
Act (amendment) to workers who return to their 
hometown on the occasion of the New Year’s Festival 
on 25 December 2015 at Don Muang Airport, Hua 
Lamphong Railway Station and Bangkok Bus Terminal 
(Mochit 2).

ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดกิจกรรม “คำรำวำน
รถยนต์ตรวจเยีย่มผูป้ระกนัตนทีเ่จบ็ป่วยและทพุพลภำพ” เมือ่
วันท่ี 4 ธันวำคม 2558 ณ ส�ำนักงำนประกันสังคม เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
5 ธันวำคม 2558 เพือ่แสดงควำมห่วงใยและเป็นขวัญก�ำลงัใจให้
แก่ผู้ประกันตนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทนุประกนัสงัคม

The SSO organized the activity “Caravan 
to visit the insured persons facing sickness and 
invalidity” on 4 December 2015 on the auspicious 
occasion of the King’s birthday anniversary to express 
concerns and give morale to the disabled insured 
persons who received benefits from the Social 
Security Fund.
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
Cooperation between organizations

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
Buddhism Activities

The SSO organized the activity “Religion 
practices created civilization” on 10 July 2015 at Wat 
Paknam Phasicharoen, Bangkok, under the project 
“7  Wonders of goodness” as a charity dedicated to 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The objectives 
of the activity are to encourage ethics behavior and 
conscience of the SSO government officials and 
officers so that they will have conscience and social 
responsibility, good attitude to their work and live 
together happily with unity to increase potential of 
work to achieve maximum benefit.

 ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดโครงกำร “ศำสนำสร้ำง
อำรยะธรรม ปฏิบัติธรรม” เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2558  
ณ วัดปำกน�้ำภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ภำยใต้โครงกำร 
“7 มหัศจรรย์ควำมดี” เพื่อถวำยแด่สมเด็จพระเทพรัตน 
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนประกันสังคม มีคุณธรรมและ
จรยิธรรม มจีติส�ำนกึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เกดิทศันคติทีดี่
ต่อกำรท�ำงำน และอยูร่่วมกนัได้อย่ำงปกตสิขุด้วยควำมสำมคัคี 
เป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     The SSO, in cooperation with the Retirement 
Fund Incorporated (KWAP) Malaysia, held the 
Seminar on Risk Management and Investment to 
exchange knowledge, perspectives and experiences 
in management of large pension fund including 
factors to success on 17 September 2015 at Jupiter 4, 
IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, Nonthaburi 
Province. 

ส�ำนักงำนประกันสังคมจัดสัมมนำกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงและกำรลงทุน โดยกองทุนบ�ำนำญ ประเทศ
มำเลเซีย (KWAP) เพี่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มุมมองและ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจดักำรกองทนุบ�ำนำญขนำดใหญ่ 
รวมทั้งกำรเรียนรู้ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 
2558 ณ ห้องจปิูเตอร์ 4 อำคำรชำเลนเจอร์ อมิแพค็ เมอืงทอง
ธำนี จังหวัดนนทบุรี
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นำยโกวิท  สจัจวเิศษ เลขำธกิำรส�ำนกังำนประกนัสงัคม 

เป็นประธำนถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจ�ำปี 2558 โดย

มีผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนประกันสังคม 

ร่วมถวำยเครื่องบริวำรพระกฐินพระรำชทำน เมื่อวันท่ี 14 

พฤศจกิำยน 2558 ณ วัดเทวสงัฆำรำม (พระอำรำมหลวง) ต�ำบล

บ้ำนเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Rewards of Pride

Mr. Kowit Sadchavisad, Secretary-General, 

Social Security Office together with SSO executives, 

SSO government officials and officers presented the 

Annual Kathin Robes on 14 November 2015 at Wat 

Thewa Sankharam (Royal Temple) Tambon Ban Nua, 

Muang District, Kanchanaburi Province.

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ
หน่วยงำนต้นแบบในกำรจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2556 – 2557 ในงำนสมัมนำทำงวชิำกำร
ประจ�ำปีของกำรประกำศใช้พระรำชบัญญติัข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
2558 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบำล

The SSO was awarded a plaque of recognition 
as a role model agency who established Official 
Information Center according to the Official 
Information Act, B.E. 2540 for the budget year 2013-
2014 during the 2014 annual technical seminar on 
the occasion of the enforcement of the Official 
Information Act B.E. 2540 on 13 February 2015 at 
Santi Maitree Building, Government House.
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The SSO received a plaque of recognition 
for the support of setting up the Government Service 
Point in the department stores for the budget year 
2015 from the Office of Public Sector Development 
Commission (OPDC) on 25 September 2015 at the 
Royal Thai Navy Convention Hall, Bangkok. The 
Government Service Point has an aim to facilitate 
access of public services according to government 
policy. The SSO signed joint agreement with the 
government units consisting of Department of 
Land Transport, Department of Employment, the 
Electronic Government Agency and the Office of the 
Public Sector Development Commission to provide 
social security services at the Government Service 
Point in the department stores.

ส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้รบัโล่ประกำศเกยีรตคิณุ
กำรสนันสนุนกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรในห้ำงสรรพสินค้ำ 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558  
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชนในกำรขอรับบริกำรจำกรัฐตำมนโยบำยของ
รฐับำล โดยส�ำนกังำนประกนัสงัคมได้เข้ำร่วมลงนำมในบนัทึก
ข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมใน
ศนูย์กำรค้ำ (MOU) ระหว่ำง กรงุเทพมหำนคร กรมกำรขนส่ง
ทำงบก กรมกำรจัดหำงำน ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ส�ำหรบังำน
บรกิำรของส�ำนักงำนประกนัสงัคมทีใ่ห้บรกิำร ณ ศนูย์บรกิำร
ร่วมภำครัฐในห้ำงสรรพสินค้ำ

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้รับเกียรติบัตรและเข็ม
สญัลกัษณ์เครอืข่ำยภำครฐัต่อต้ำนกำรทจุรติภำยใต้โครงกำร 
“ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต” จำก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกำสที่ส�ำนักงำน
ประกันสังคมเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำร
จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบำล

The SSO received honour card and emblem 
badge which was a symbol for being anti-corruption 
public sector network under the project “Zero 
officials corruption in thailand” from General 
Paiboon Koomchaya, Minister of Justice as supported 
organization for the project until achieving the 
goal on 26 March 2015 at Santi Maitree Building, 
Government House.
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รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการ
Lists of Administrators and Committees



นายโกวิท  สัจจวิเศษ
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

Mr. Kowit Sachavisad
Secretary - General

นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

Mr. Ruxsak Chotchaisathit
Adviser on Efficiency

พันต�ารวจตรีหญิงรมยง  สุรกิจบรรหาร
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn
Deputy Secretary - General   

ว่าง
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 

(Empty)
Deputy Secretary - General

ว่าง
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 

(Empty)
Deputy Secretary - General    
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คณะกรรมการประกันสังคม
(ชุดที่ 13)

Social Security Committee
(Thirteenth Committee)

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

1. ปลัดกระทรวงแรงงำน ประธำนกรรมกำร 1. Permanent Secretary of 
the Ministry of Labour

Chairman

2. ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง กรรมกำร 2. Representative of the
Ministry of Finance

Member

3. ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 3. Representative of the
Ministry of Public Health

Member

4. ผู้แทนส�ำนักงบประมำณ กรรมกำร 4. Representative of the
Bureau of the Budget

Member

5. เลขำธิกำรส�ำนักงำน
ประกันสังคม

กรรมกำรและเลขำนุกำร 5. Secretary-General of the 
Social Security Office

Member
and Secretary

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

6. นำยพจน์  อร่ำมวัฒนำนนท์ กรรมกำร 6. Mr. Poj  Aramwattananaot,Ph.D. Member
7. นำยวำชิต  รัตนเพียร กรรมกำร 7. Mr. Wachit  Rattanapian Member
8. นำยสมพงศ์  นครศรี กรรมกำร 8. Mr. Sompong  Nakornsri Member
9. นำยสุวรรณ  สุขประเสริฐ กรรมกำร 9. Mr. Suwan  Sukaprasirt Member

10. นำยสุวิทย์  ศรีเพียร กรรมกำร 10. Mr. Suvit  Sriplean Member

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

11. นำยทวี  ดียิ่ง กรรมกำร 11. Mr. Tavee  Deeying Member
12. นำยธีระวิทย์  วงศ์เพชร กรรมกำร 12. Mr. Theeravit  Wongpet Member
13. นำยมำนิตย์  พรหมกำรีย์กุล กรรมกำร 13. Mr. Manit  Promkareekul Member
14. นำยวันชัย  ผุดวำรี กรรมกำร 14. Mr. Vanchai  Phudvaree Member
15. นำงสำวอรุณี  ศรีโต กรรมกำร 15. Miss Arunee  Srito Member
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

16. นำยปั้น  วรรณพินิจ
ที่ปรึกษำระบบงำนประกันสังคม

16. Mr. Pan  Warnnapinij
Social Security System Adviser

17. นำยอ�ำพล  สิงหโกวินท์
ที่ปรึกษำทำงกำรแรงงำน

17. Mr. Ampol  Singhakowin
Labour Adviser

18. พลโท กฤษฎำ  ดวงอุไร
ที่ปรึกษำทำงกำรแพทย์

18. Lt.Gen Krisada  Duangurai
Medical Adviser

19. นำยถำวร  พำนิชพันธ์
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

19. Mr. Thaworn  Phanicphan
Legal Adviser

20. พลเอก อภิชำต  แสงรุ่งเรือง
ที่ปรึกษำทำงเศรษฐศำสตร์

20. Gen. Apichart  Sangrungrueng
Economics Adviser
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คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม Social Security Medical Committee

1. นำยชำตรี  บำนชื่น ประธำนกรรมกำร 1. Mr. Chatee  Banchuin Chairman

2. นำยพรเทพ  ศิริวนำรังสรรค์ กรรมกำร 2. Mr. Porntep Siriwanarangsan Member

3. นำยอ�ำนวย  กำจีนะ กรรมกำร 3. Mr. Amnuay Gajeena Member

4. นำยสุพรรณ  ศรีธรรมมำ กรรมกำร 4. Mr. Suphan  Srithamma Member

5. พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช กรรมกำร 5. Lt.Gen. Triroj Krutvecho Member

6. ผศ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี กรรมกำร 6. Assistant Prof. Werasak Charaschaisri Member

7. พลตรี จัดพล  วุฑฒกนก กรรมกำร 7. Mr. Judpon  Vudtakanok Member

8. ศ. พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล กรรมกำร 8. Mr. Pornchai  Sithisarankul Member

9. รศ. จุฑำไล  ตัณฑเทิดธรรม กรรมกำร 9. Assoc. Prof. Jutalai Tanterdtham Member

10. นำยอดุลย์  บัณฑุกุล กรรมกำร 10. Mr. Adou  Bandhukul Member

11. นำยชำญวิทย์  ทระเทพ กรรมกำร 11. Mr. Chanvit Tharathep Member

12. นำยทรงยศ  ชัยชนะ กรรมกำร 12. Mr. Songyot Chaichana Member

13. ศ. สุนันทำ  พลปัถพี กรรมกำร 13. Prof. Sunanta Polpathapee Member

14. ศ. สำรเนตร์  ไวคกุล กรรมกำร 14. Prof. Saranatra Waikakul Member

15. รศ. ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร กรรมกำร 15. Assoc. Prof. Supachai  Ratanamaneechat Member

16. ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

16. Social Security Office 
Representative

Member
and Secretary
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คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม Social Security Appeal Committee

1. นำยรังสฤษฎ์ จันทรัตน์ ประธำนกรรมกำร 1. Mr. Rungsarit Chantarat Chairman

2. นำยชำติพงษ์ จีระพันธุ กรรมกำร 2. Mr. Chatpong  Chirabandhu Member

3. นำยไกรจักร  แก้วนิล กรรมกำร 3. Mr. Kraichack  Kaewnil Member

4. นำยผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ กรรมกำร 4. Mr. Padungsak Thephasdin Na Ayudhya Member

5. นำยสุภัท  กุขุน กรรมกำร 5. Mr. Supat  Gukun Member

6. นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ กรรมกำร 6. Mr. Apivut  Thongkam Member

7. นำยประภำส  ชัยวัฒนำยน กรรมกำร 7. Mr. Prapas  Chaiwatanayon Member

8. นำยมำนะ  คุ้มกระโทก กรรมกำร 8. Mr. Mana  Kumkrathok Member

9. นำยทวี  เตชะธีรำวัฒน์ กรรมกำร 9. Mr. Thavee  Techateeravat Member

10. นำยอนุชิต  แก้วต้น กรรมกำร 10. Mr. Anuchit Kaewton Member

11. ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

11. Social Security Office 
Representative

Member
and Secretary
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       คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(ชุดที่ 9 )

Workmen’s Compensation Fund 
Committee

(Ninth Committee)

1. เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม ประธำนกรรมกำร 1. Secretary-General of the
Social Security Office

Chairman

2. นำยศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ กรรมกำร 2. Mr. Sriprasit  Boonvisut Member

3. นำยสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ กรรมกำร 3. Mr. Somboon  Muangklam Member

4. นำงสำวโสภำวดี  เลิศมนัสชัย กรรมกำร 4. Ms. Sopawadee Lertmanaschai Member

5. นำยดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมกำร 5. Mr. Dusit  Khamasakchai Member

6. นำงผจงสิน  วรรณโกวิท กรรมกำร 6. Mrs. Pajongsin  Varnakovida Member

7. นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก กรรมกำร 7. Mrs. Prisana  Praharnkhasuk Member

8. นำยอรรถกำร  ตฤษณำรังสี กรรมกำร 8. Mr. Attakarn Thinnarangsri Member

9. นำยปิยะชำติ  ชุณหเวชสกุล กรรมกำร 9. Mr. Piyachart  Choonhavejsakul Member

10. นำงสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ กรรมกำร 10. Mrs. Suwannee  Sirivejchapun Member

11. นำยวำรินทร์  ศรีแจ่ม กรรมกำร 11. Mr. Warin  Srijaem Member

12. นำยบรรจง  บุญรัตน์ กรรมกำร 12. Mr. Banjong  Boonrat Member

13. นำยพงษทร  คงลือชำ กรรมกำร 13. Mr. Pongsathorn  Kongluecha Member

14. ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

14. Social Security Office 
Representative

Member
and Secretary
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คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน Workmen’s Compensation Medical 
Committee

1. นำยวันชัย  ศุภจัตุรัส ประธำนกรรมกำร 1. Mr. Wonchat Sushachatu Chairman

2. ศ. ภำนุพันธ์  ทรงเจริญ กรรมกำร 2. Prof. Panupan Songcharoen Member

3. รศ. โยธิน เบญจวัง กรรมกำร 3. Assoc.Prof. Yothin Benjawung Member

4. พลต�ำรวจตรีสุรพล  เกษประยูร กรรมกำร 4. Pol.Maj.Gen. Suraphol Kesprayura Member

5. นำงวิลำวัณย์ จึงประเสริฐ กรรมกำร 5. Mrs. Wilawan Juengprasert Member

6. นำยสุวัช  เซียศิริวัฒนำ กรรมกำร 6. Mr. Suvaj Siasiriwattana Member

7. นำงสำวมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ กรรมกำร 7. Ms. Mingkwan Wichaidit Member

8. นำยเจษฎำ  โชคด�ำรงสุข กรรมกำร 8. Mr. Jedsada Chokdamrongsuk Member

9. รศ. อรุณวงศ์  เทพชำตรี กรรมกำร 9. Asso. Prof. Arunwongse Thepchatri Member

10. พลโท นภดล  เพ็ญกิตติ กรรมกำร 10. Lt.Gen. Nopadol Penkittl Member

11. ศ. คลินิกพรชัย มูลพฤกษ์ กรรมกำร 11. Clin. Prof. Pornchai Mulpruek Member

12. ศ. ประสิทธิ์   วัฒนำภำ กรรมกำร 12. Prof. Prasit Watanapa Member

13. พลเรือโทสุชีพ  ช้ำงเสวก กรรมกำร 13. V.Adm. Sucheep Changsawek Member

14. นำงสุคนธำ  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 14. Mrs. Sukhontha Pattamasingh Na Ayothaya Member

15. ผู้แทนส�ำนักงำนประกันสังคม กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

15. Social Security Office 
Representative

Member
and Secretary

รายงานประจำาปี 2558 l สำานักงานประกันสังคม

104



คณะผู้จัดท�า

จัดท�าโดย  กลุ่มงำนสถิติและคณิตศำสตร์ประกันภัย

กองวิจัยและพัฒนำ

โทรศัพท์  0 2956 2903 – 4 

แปลโดย   กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์

กองนโยบำยและแผนงำน

โทรศัพท์  0 2956 2183 – 5 

ISBN 978-616-555-141-0

พิมพ์ที่     บริษัท แอคมี พรินติ้ง จ�ำกัด




