กองทุนประกันสังคม ปี 2558
Social Security Fund 2015
จ�ำนวนสถานประกอบการ
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

ล้านบาท
Million Baht

หมายเหตุ: เป็นเงินส�ำรองเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 1,016,629 ล้านบาท
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�ำนวนนายจ้าง
Number of Employers

357,902

จ�ำนวนลูกจ้าง
Number of Employees

9,336,317

เงินกองทุน
Amount of the Fund

48,625

ราย
Persons/Places
คน
Persons
ล้านบาท
Million Baht
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สารจากเลขาธิการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส�ำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่าง ๆ ให้กับผู้ประกันตน
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของส�ำนักงานประกันสังคม ซึง่ ในปี 2558 เป็นปีทสี่ ำ� นักงานประกันสังคม
ด�ำเนินงานมาครบรอบ 25 ปี และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยส�ำนักงานประกันสังคม
ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกกรณี ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองให้
ครอบคลุมมากขึ้น ปรับเงื่อนไขการจัดเก็บเงินสมทบปรับเงือ่ นไขการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และปรับเพิม่ ความโปร่งใส ตรวจ
สอบได้ รวมทั้งแก้ไขกฎกระทรวงปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่สากลโดยจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการติดต่องานกับส�ำนักงานประกันสังคม และเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินสมทบผ่านธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส และผ่านระบบ e-Payment เพื่ออ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางไปยังส�ำนักงานประกันสังคมพื้นที่ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือส�ำนักงานประกันสังคมสาขา
ในส่วนของการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมซึง่ เป็นกองทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ส�ำนักงานประกันสังคม
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเป็นทีน่ า่ พอใจ โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนมา
25 ปี อยู่ที่ร้อยละ 6.94 ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำธนาคารและอัตราเงินเฟ้อในระยะเวลาเดียวกันซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 4.83 และร้อยละ 3.26 ตามล�ำดับ
ส�ำนักงานประกันสังคมยังคงเดินหน้าสู่การปฏิรูปประกันสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง โดยก�ำหนดทิศทางการบริหารงาน
กองทุนประกันสังคมและงานกองทุนเงินทดแทนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ คือแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) ในการปฏิรูป
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า	
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส�ำนักงานประกันสังคม ยิ่งไป
กว่านั้น ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เครือข่ายพันธมิตร และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานประกันสังคมทุกคนส�ำหรับความร่วมมือ
ร่วมใจสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นายโกวิท สัจจวิเศษ
เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
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Message from the SSO Secretary-General
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
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Duties and Responsibilities
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties and Responsibilities
ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ จัดตัง้
ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554
คือ การบริหารกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการบริหารกองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
หน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานประกันสังคมมี
ดังต่อไปนี้
1. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย
อันมิใช่เนือ่ งจากการท�ำงาน รวมทัง้ การคลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม
2. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง
ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย
เนื่องจากการท�ำงานตามกฎหมายเงินทดแทน
3. เสนอนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการประกัน
สังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
สังคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน และประชาชนทัว่ ไป
5. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่าย
ประโยชน์ทดแทน และจ่ายเงินทดแทน ตามกฎหมายประกัน
สังคมและกฎหมายเงินทดแทน
6. ตรวจสอบและด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน
7. ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานให้แก่
ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตนทีส่ ญ
ู เสียอวัยวะให้สามารถกลับเข้าท�ำงาน
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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 disseminate 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

SSO Annual Report 2015

หรือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
8. ด�ำเนินการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทน
9. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
10. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน

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.
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วิสัยทัศน์

Vision

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน

To become leading Social Security
Organization in ASEAN region.

พันธกิจ

Mission

การบริ ห ารการประกั น สั ง คมและกองทุ น
เงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
แรงงานมีหลักประกันการด�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.

ค่านิยม

Core Value

สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู้โลกยุคดิจิตอล
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และเสียสละ
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“CHANGEs”

Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice
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ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม
ปี 2558 – 2562

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับการให้บริการ
สู่สากลในการสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจ
ในคุณค่าของการประกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

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.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การมุง่ พัฒนาสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับการเข้าสู่การ
ประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบ
เงินสมทบและระบบการลงทุน ทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้สามารถ
รองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่
เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การรื้อปรับและยกระดับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ; IT และการบริหารสารสนเทศ;
MIT ของส�ำนักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ
และการบริการที่ล�้ำสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาการบริหาร
จัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
ทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กร
ที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN: ระบบประกันสังคมไทย
ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคม
อาเซียนได้อย่างโดดเด่น
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การบริหารงาน โครงสร้างองค์กร
และอัตรากำ�ลัง
Management, Organization
Structure and Workforce
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การบริหารงาน

Management

ส�ำนักงานประกันสังคมบริหารงานกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการในรูปแบบ
ไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่าย
นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการประกันสังคม
ประกอบด้วย: ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการส�ำนักงาน
ประกั น สั ง คม ผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง
ผู ้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก
งบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
ฝ่ายละ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านระบบ
งานประกันสังคม ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์
ด้านกฎหมาย และด้านบริหารธุรกิจ ไม่เกิน
5 คน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่: เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และมาตรการประกันสังคมตลอดจนให้ความ
เห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา
การออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวม
ถึ ง การวางระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลังเกีย่ วกับการรับเงิน การจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหาผล
ประโยชน์และการพิจารณางบดุล ตลอดจน
การรายงานการเงินของกองทุนและผลการ
ปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย: ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ไม่เกิน 17 คน
อ�ำนาจหน้าที่: เสนอความเห็นด้านบริการทางการแพทย์
ต่ อ คณะกรรมการประกั น สั ง คมและคณะ
กรรมการอุทธรณ์ รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์
และอั ต ราส� ำ หรั บ ประโยชน์ ท ดแทนด้ า น
บริการทางการแพทย์
3. คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย: ผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์
ด้ า นระบบงานประกั น สั ง คม ด้ า นแรงงาน
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 3 คน
รวมไม่เกิน 13 คน
อ� ำ นาจหน้ า ที่ : พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ อุ ท ธรณ์ ข องนายจ้ า ง
ผูป้ ระกันตนหรือบุคคลอืน่ ใดทีไ่ ม่พอใจในค�ำสัง่
ของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

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.
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4. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย: เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม ผู ้ ท รง
คุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านนิติศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านการคลัง ด้านการประกัน
สั ง คมหรื อ ประกั น ภั ย ผู ้ แ ทนนายจ้ า งและ
ลูกจ้าง ฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 14 คน
อ�ำนาจหน้าที่: เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
การบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวม
ถึงการวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์
5. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย: กรรมการผู ้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ
เวชกรรมสาขาต่าง ๆ ไม่เกิน 15 คน
อ�ำนาจหน้าที่: เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานให้บริการทางการแพทย์ ให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำในทางการแพทย์ รวมถึง
การให้ความเห็นต่อส�ำนักงานในการออกกฎ
กระทรวงและประกาศกระทรวง ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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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 SecretaryGeneral 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.
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โครงสร้างองค์กร

Organization Structure

อัตราก�ำลัง

Workforce

ส�ำนักงานประกันสังคมได้มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานประกัน
สังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารและ
การปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองการให้บริการ
แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และรองรับปริมาณงานตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้แบ่งส่วน
ราชการส�ำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย
- ราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานตาม
โครงสร้าง 29 หน่วยงาน หน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน
- ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ได้แก่ ส�ำนักงานประกัน
สังคมจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด และส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา จ�ำนวน 46 สาขา
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมมี อั ต ราก� ำ ลั ง ตามกรอบ
ณ ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 7,225 ต�ำแหน่ง จ�ำแนกเป็น
ข้าราชการจ�ำนวน 2,027 ต�ำแหน่ง ลูกจ้างประจ�ำจ�ำนวน 255
ต�ำแหน่ง พนักงานราชการจ�ำนวน 290 ต�ำแหน่ง และพนักงาน
ประกันสังคมจ�ำนวน 4,653 ต�ำแหน่ง โดยเป็นอัตราก�ำลังใน
ส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ 40.86 และส่วนภูมภิ าคร้อยละ 59.14

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.

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.

ตาราง 1 กรอบอัตราก�ำลังของส�ำนักงานประกันสังคม ปี 2558
Table 1 The SSO personnel in 2015

อัตราก�ำลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
พนักงานประกันสังคม
รวม

ส�ำนักงานประกันสังคม
Social Security Office
ส่วนกลาง
Central

ส่วนภูมิภาค
Region

รวม
Total

670
93
68
2,121
2,952

1,357
162
222
2,532
4,273

2,027
255
290
4,653
7,225

Personnel
Government Officials
Permanent Employees
Government Employees
SSO Employees
Total

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานประกันสังคม
Resource: Personnel Administration Division, Social Security Office
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ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.)
- ศฟง. (จ.ปทุมธานี)
- ศฟง. ประจำภาคตะวันออก (จ.ระยอง)
- ศฟง. ประจำภาคเหนือ (จ.เชียงใหม)
- ศฟง. ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกน)
Industrial Rehabilitation Centers (IRC.)
- IRC. (Pathum Thani Province)
- The Eastern IRC. (Rayong Province)
- The Northern IRC. (Chiang Mai Province)
- The Northeastern IRC. (Khon Kaen Province)
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ผลการดำ�เนินงาน
Performance Outcomes
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กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund (SSF)
ความคุ้มครอง

ส�ำนักงานประกันสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองผูป้ ระกันตนภาคบังคับ
ตามมาตรา 33 ส�ำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ต่อมาในปี 2541 ให้ความ
คุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี ได้แก่ สงเคราะห์บุตร และชราภาพ
และในปี 2547 ได้ขยายความคุ้มครองกรณีว่างงาน
การคุ้มครองผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33
เริ่มด�ำเนินการจัดเก็บเงินสมทบในปี 2534 โดยให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 20 คน
ขึ้นไป ต่อมาในปี 2536 ขยายขอบข่ายความคุ้มครองสู่สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึน้ ไป และในปี 2545
ขยายขอบข่ายความคุม้ ครองครอบคลุมสถานประกอบการทีม่ ี
ลูกจ้างตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป มีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับ
กองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกันตน
ที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและประสงค์ได้รับความคุ้มครอง
จากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถสมัครเป็น
ผู ้ ป ระกั น ตนต่ อ ได้ ต ามมาตรา 39 โดยผู ้ ป ระกั น ตนภาค
สมัครใจตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และ
ชราภาพ
ส�ำหรับบุคคลอืน่ ใดซึง่ มิใช่ลกู จ้างตามมาตรา 33 หรือ
มาตรา 39 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตาม
มาตรา 40 ส่งเงินสมทบเป็นรายปีและได้รบั ประโยชน์ทดแทน
3 กรณี ได้แก่ คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยในปี 2537
เริม่ จัดเก็บเงินสมทบผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ในอัตราปีละ
2,880 บาท ต่อมาได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบเป็นปีละ 3,110
บาท และ 3,360 บาท ในปี 2539 และปี 2541 ตามล�ำดับ
ในปี 2554 ส�ำนักงานประกันสังคมด�ำเนินการปรับ
อัตราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผูป้ ระกันตนตาม
มาตรา 40 เป็น 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบ
เดือนละ 100 บาท โดยผูป้ ระกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท และ
รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 30 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3
กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทางเลือกที่ 2 อัตรา
เงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ
100 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท ได้รบั ประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และบ�ำเหน็จชราภาพ
ในปี 2556 ส�ำนักงานประกันสังคมเพิม่ ความคุม้ ครอง
ทางเลือกที่ 3 อีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา

18

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
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40 อัตราเงินสมทบเดือนละ 200 บาท โดยผู้ประกันตนจ่าย
เดือนละ 100 บาท และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินอุดหนุนเดือนละ
100 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบ�ำนาญชราภาพ
ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเลือกความคุ้มครอง
ได้มากกว่า 1 ทางเลือก ต่อมาในปี 2558 ได้มีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน
การออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกัน
สังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ และ
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2558 ส่งผลให้ผปู้ ระกันตนตาม
มาตรา 40 ทีเ่ ลือกความคุม้ ครองกรณีบำ� นาญชราภาพ (ทาง
เลือกที่ 3) สิน้ สภาพโดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะทางเลือก
ที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนยังคงอยู่
ณ สิน้ ปี 2558 มีสถานประกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนทัง้ สิน้
429,070 แห่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.46 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต�่ำกว่า 10 คน มีผู้ประกันตนที่อยู่ใน
ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 13,789,190 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ�ำแนกเป็น
ผูป้ ระกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 จ�ำนวน 10,391,761 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วน
ของผูป้ ระกันตนชายและหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 30 – 34 ปี มีผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39
จ�ำนวน 1,196,762 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา มีสดั ส่วนของผูป้ ระกันตนหญิงประมาณ 170 คน
ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่อายุ 35 – 54 ปี และมีผู้ประกันตน
ภาคสมัครใจตามมาตรา 40 จ�ำนวน 2,200,667 คน ซึ่ง
ลดลงร้ อ ยละ 10.94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่ ง ชาติ บ างกรณี และการโอนเงิ น จากกองทุ น
ประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสัดส่วนของ
ผู้ประกันตนหญิงประมาณ 136 คน ต่อชาย 100 คน ส่วน
ใหญ่อายุ 50 – 59 ปี
ผู้ประกันตนทั้งหมดที่ได้รับความคุม้ ครองจากกองทุน
ประกันสังคมในปี 2558 เป็ น เพศหญิ ง มากกว่าเพศชาย
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 29 ปี เมือ่ เปรียบเทียบกับโครงสร้าง
ประชากรตัง้ แต่อายุ 15 ปีขนึ้ ไปพบว่า มีโครงสร้างทีไ่ ม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ จ�ำนวนผูป้ ระกันตนทัง้ หมดคิดเป็น
ร้อยละ 36.27 ของก�ำลังแรงงานทีม่ งี านท�ำ หรือคิดเป็นร้อยละ
20.98 ของประชากรทั้งประเทศ

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�ำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 1 Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2006 - 2015

หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา: ส�ำนักเงินสมทบ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note: Scan QR Code to browse more data
Source: Contributions Bureau, Social Security Office

ตาราง 2 จ�ำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ�ำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2558
Table 2 Number of Enterprises and Insured persons (Article 33) by size of enterprises in 2015
สถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ
Size of enterprises

≤ 10
11-20
21-50
51-100
101-199
201-500
501-1,000
> 1,000
รวม/Total

Enterprises

แห่ง

Places

310,905
49,390
37,983
14,335
8,301
5,545
1,665
946
429,070

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office
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ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
Insured person Article 33

ร้อยละ
%

72.46
11.51
8.85
3.34
1.93
1.29
0.39
0.22
100.00

คน

Persons

1,133,061
721,609
1,198,489
1,015,999
1,168,177
1,696,521
1,149,845
2,308,060
10,391,761

ร้อยละ
%

10.90
6.94
11.53
9.78
11.24
16.33
11.06
22.21
100.00
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ตาราง 3 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�ำและประชากร ระหว่างปี 2549 – 2558
Table 3 Ratio of Insured persons over with Number of Employed and Population in 2006 - 2015
ผู้ประกันตน/Insured person
ปี
Year

ภาคบังคับ1/
(คน)
Compulsory1/
(Persons)

ภาคสมัครใจ2/
(คน)
Voluntary2/
(Persons)

รวม
(คน)
Total
(Persons)

ผู้มีงานท�ำ3/
(ล้านคน)
Employed3/
(Million
Persons)

ร้อยละของ
ผู้มีงานท�ำ
Percent of
Employed

ประชากร4/
(ล้านคน)
Population4/
(Million
Persons

ร้อยละของ
ประชากร
Percent of
Population

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

หมายเหตุ: 1/ ผู้ประกันตนภาคบังคับ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
2/ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 + ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3/ และ 4/ ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
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
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แผนภาพ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกันตนทุกมาตราเทียบกับผู้มีงานท�ำ ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 2 Ratio of total insured persons compared with Number of Employed in 2006 - 2015
ผู้ประกันตน (คน)
Insured person (Persons)

ร้อยละ (%)

14,000,000

40.00

12,000,000

35.78

10,000,000

25.00
13,789,190

27.30
13,625,658

25.51

12,433,412

9,182,170

8,860,183

4,000,000

9,293,600

6,000,000

24.82

11,712,016

25.11

10,499,993

25.33

9,702,833

24.83

10.00
5.00

2549
2006

2550
2007

2551
2552
2553
2008
2009
2010
ผู้ประกันตนรวมทุกมาตรา (Total insured persons)

2554
2011

2555
2556
2557
2012
2013
2014
ร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�า (Percent of Employed)

2558
2015

ทีม่ า: 1. กองวิจยั และพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
2. ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
Source: 1. Research and Development Division, Social Security Office
2. National Statistical Office

แผนภาพ 3 จ�ำนวนผู้ประกันตนทุกมาตรา จ�ำแนกตามอายุและเพศ 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

ชาย/Male
6,572,811

>=60
>=60

262,770

446,186

50 - 54

649,886

45 - 49

746,691

หญิง/Female
7,216,379

283,491

55 - 59

388,266
586,954

818,966

40 - 44

872,703
1,041,221

35 - 39

1,037,556

30 - 34

934,102
1,121,102
1,160,275

25 - 29

962,066

50,190

15 - 17

10,736

400,000

633,429

18 - 19

64,895

1,200,000 800,000

1,110,997

20 - 24

598,953

7,755

0

0

คน/Persons

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office
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20.00
15.00

2,000,000
0

35.00
30.00

31.96

30.08

9,360,119

8,000,000

36.27

400,000

800,000 1,200,000

0.00

ปี
Year
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แผนภาพ 4 จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2558
Figure 4 The number of insured person (Article 33) classified by age and gender, 2015
รวม/Total 10,391,761 คน/Persons
อายุ/Year

ชาย/Male
5,199,132

>=60
>=60

89,048

5555- -5959

208,624

166,090

5050- -5454

379,892

หญิง/Female
5,192,629

59,430

335,156

4545- -4949

540,266

507,697

4040- -4444

683,119

652,461

3535- -3939

884,238
931,154
891,283

986,150

2525- -2929

1,000,952

2020- -2424

537,672

36,491

1515- -1717

5,425

400,000

564,845

1818- -1919

48,411

1,200,000 800,000

879,546

3030- -3434

3,811

0

0

400,000

800,000 1,200,000

คน/Persons

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 5 จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2558
Figure 5 The number of insured person (Article 39) classified by age and gender, 2015
ชาย/Male
442,516

รวม/Total 1,196,762 คน/Persons
อายุ/Year
>=60

64,579

5555- 59
- 59

40,491

58,946

5050- 54
- 54

65,104
71,640

4545- 49
- 49

73,106

4040- 44
- 44

หญิง/female
754,246

67,491

99,058
115,144
123,960

3535- 39
- 39

65,384

127,925

3030- 34
- 34

39,163

95,334

2525- 29
- 29

18,109

50,740

2020- 24
- 24

4,838

15,375

- 19 271
98 1818- 19
- 17 2
4 1515- 17
150,000

100,000

50,000

0

0

50,000

100,000

150,000

คน/Persons

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 6 จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2558
Figure 6 The number of insured person (Article 40) classified by age and gender, 2015
รวม/Total 2,200,667 คน/Persons
อายุ/Year
>=60
>=60

109,143
139,151

- 59
5555
- 59

221,150

141,958

- 54
5050
- 54

215,672

134,785

- 49
4545
- 49

ชาย/Male
931,163

113,631

3030
- 34
- 34

78,791

52,674

2525
- 29
- 29

59,305

56,443

2020
- 24
- 24

53,209

1818
- 19
- 19

16,386

หญิง/female
1,269,504

157,681

3535
- 39
- 39

91,599

13,428

1515
- 17
- 17 3,942

5,307

300,000

196,125

- 44
4040
- 44

116,478

67,239

450,000

156,570

150,000

0

0

150,000

คน/Persons

300,000

450,000

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 7 โครงสร้างผู้ประกันตนทุกมาตราเทียบกับโครงสร้างประชากร ปี 2558
262,770
4,188,623 person
4,188,623
>=60
Figure 7 Total Insured
compared with Number
of262,770
Population
in 2015
283,491>=60
283,491
1,848,186

ชาย/Male

2,283,049
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2. กรมการปกครอง
Source: 1. Research and Development Division, Social Security Office
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เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน

Contributions and Benefits

ในปี 2558 ส�ำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ
ทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลเข้ากองทุนประกัน
สังคมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 180,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 6,666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 และจ่ายประโยชน์
ทดแทน 64,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,231
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 โดยจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 36,697 ล้านบาท รองลงมาคือ กรณี
คลอดบุตร 6,860 ล้านบาท กรณีชราภาพ 6,803 ล้านบาท
กรณีสงเคราะห์บุตร 6,534 ล้านบาท กรณีว่างงาน 5,394
ล้านบาท กรณีตาย 1,711 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ
671 ล้านบาท
เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราประโยชน์ ท ดแทนต่ อ เงิ น สมทบ
ปี 2558 พบว่า ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย) มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.75 มีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย
33,226,235 ราย (เฉลีย่ เดือนละ 2,768,853 ราย) จ�ำนวนผูใ้ ช้
สิทธิกรณีคลอดบุตร 286,295 ราย (เฉลีย่ เดือนละ 23,858 ราย)
จ�ำนวนผูใ้ ช้สทิ ธิกรณีทพุ พลภาพรวม 11,001 ราย จ�ำนวนผูใ้ ช้
สิทธิกรณีตาย 23,667 ราย (เฉลี่ยเดือนละ 1,975 ราย)
ประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บตุ ร และชราภาพ)
มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 13.38
มีจำ� นวนผูม้ าใช้สทิ ธิกรณีสงเคราะห์บตุ ร 1,302,765 ราย จ�ำนวน
ผูใ้ ช้สทิ ธิกรณีชราภาพรวม 181,694 ราย แยกเป็นรับบ�ำเหน็จ
ชราภาพ 134,204 ราย (เฉลี่ยเดือนละ 11,184 ราย) และ
รับบ�ำนาญชราภาพ 47,490 ราย
ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว ่ า งงาน มี อั ต ราประโยชน์
ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 32.39 มีจำ� นวนผูใ้ ช้สทิ ธิ
123,536 ราย

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 oldage 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
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ตาราง 4 จ�ำนวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2558
Table 4 Contributions and Benefits in 2015

กรณี

4 กรณี
2 กรณี
ว่างงาน
รวม

ประโยชน์ทดแทน
Benefits
เงินสมทบ
(ล้านบาท) จ�ำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน จ�ำนวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid
Contribution Number of Beneficiaries
(Million Baht)
ราย
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
case
%
Million Baht
%
64,026
99,655
16,650
180,331

33,547,198
1,484,459
123,536
31,850,311

95.43
4.22
0.35
100.00

45,939
13,339
5,394
64,671

71.03
20.63
8.34
100.00

Type

Four-type benefit
Two-type benefit
Unemployment
Total

ทีม่ า: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office

แผนภาพ 8 จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 8 Contributions and Benefits of 4-type benefit in 2006 - 2015

หมายเหตุ: ปี 2552 และ ปี 2555 – 2556 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5
ทีม่ า: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
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�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 9 Contributions and Benefits of 2-type benefit in 2006 - 2015

หมายเหตุ: ปี 2552 และ ปี 2555 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ 3 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2
ทีม่ า: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
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�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 10 Contributions and Benefits of unemployment benefit in 2006 - 2015

หมายเหตุ: ปี 2552 ประโยชน์ทดแทนเพิม่ สูงขึน้ มากเนือ่ งจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ การว่างงานเพิม่ สูงขึน้
ทีม่ า: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
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

เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย
สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน
รวม

จ�ำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries
ครั้ง/ราย
Case/Person

ร้อยละ
%

32,226,235
286,295
11,001*
23,667
1,302,765*
181,694**
123,536*
35,115,193

94.51
0.81
0.03
0.07
3.71
0.52
0.35
100.00

จ�ำนวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid
ล้านบาท
Million Baht

36,693.16
6,860.06
670.54
1,711.34
6,535.35
6,803.44
5,393.54
64,671.43

ร้อยละ
%

56.74
10.61
1.04
2.65
10.11
10.52
8.34
100.00

Type

Sickness
Maternity
Invalidity
Death
Child Allowance
Old-Age
Unemployment
Total

หมายเหตุ: 1. * เป็นข้อมูลเดือนธันวาคม 2558
2. ** เป็นจ�ำนวนผู้รับบ�ำเหน็จทั้งหมดในปี 2558 + จ�ำนวนผู้รับบ�ำนาญ ณ ธันวาคม 2558
ที่มา: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
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

การบริการทางการแพทย์

ส�ำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ให้แก่สถานพยาบาลโดยใช้วธิ เี หมาจ่ายเป็นรายหัวร่วมกับการ
จ่ายตามภาระเสี่ยงและการจ่ายอื่น ๆ ซึ่งส�ำนักงานได้มีการ
ปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์มาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของ
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการทางการ
แพทย์ รวมทั้ง เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์ของผู้ประกันตน
ในปี 2558 ส�ำนักงานประกันสังคมมีวิธีการจ่ายค่า
บริการทางการแพทย์ ดังนี้
1. การจ่ า ยค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ กั บ สถาน
พยาบาลคู่สัญญา ได้แก่
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Medical Services

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;
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(1) ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ เ หมาจ่ า ย ซึ่ ง
ครอบคลุมบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน
(2) ค่าบริการทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง เพื่ อ เป็ น การบรรเทาภาวะการเงิ น ของสถาน
พยาบาลที่ต้องให้บริการผู้ประกันตนด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะทาง
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสีย่ ง เพือ่
ชดเชยความเสี่ยงทางการเงินให้แก่สถานพยาบาลที่ต้องรับ
ภาระดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(4) ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ สถาน
พยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation – HA) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
(5) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีรักษาโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง
2. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน
กรณีพิเศษอื่น ได้แก่
(1) ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ก รณี ป ระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
(2) กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก
(3) การเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
(4) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(5) การล้างช่องท้องด้วยน�้ำยาอย่างถาวร
(6) การปลูกถ่ายไต
(7) การให้ยา Erythropoietin
(8) สนับสนุนยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่สถานพยาบาล
ที่ ดู แ ลผู ้ ป ระกั น ตนที่ ติ ด เชื้ อ HIV และผู ้ ป ระกั น ตนที่ เ ป็ น
โรคเอดส์ โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การผ่ า นองค์ ก ารเภสั ช กรรม
ผูป้ ระกันตนสามารถรับยาจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิ
(9) ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติบญ
ั ชี จ (2)
(10) การจ่ายค่าปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายปอด ปลูก
ถ่ายตับ ปลูกถ่ายตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า
หนึ่งอวัยวะพร้อมกันให้แก่สถานพยาบาลที่ท�ำข้อตกลงกับ
ส�ำนักงานประกันสังคม
(11) ค่าบริการทันตกรรมส�ำหรับการถอนฟัน
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 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกัน
สั ง คมพร้ อ มให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ก่ ผู ้ ป ระกั น ตนทั่ ว
ประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,475 แห่ง ประกอบด้วย สถาน
พยาบาลหลักของรัฐ จ�ำนวน 157 แห่ง สถานพยาบาลหลัก
ของเอกชน จ�ำนวน 84 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่าย
จ�ำนวน 2,234 แห่ง มีผู้มาใช้บริการ ณ สถานพยาบาลทั้งสิ้น
30.32 ล้านครั้ง จ�ำแนกเป็นการใช้บริการผู้ป่วยนอกจ�ำนวน
29.63 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 2.55 ครั้ง/คน/ปี
และเป็นการใช้บริการผู้ป่วยในจ�ำนวน 0.69 ล้านครั้ง อัตรา
การใช้บริการเฉลี่ย 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�ำนวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2558
Table 6 Number of contracted hospital under Social Security Scheme, 2015

สถานพยาบาลหลัก
สถานพยาบาลเครือข่าย
รวม

จ�ำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
Number of hospitals (Places)
รัฐบาล
เอกชน
รวม
Public
Private
Total

157
1,293
1,445

84
941
1,025

241 Main contracted hospital
2,234 Network hospital
2,475
Total

ที่มา: ส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Medical Service System Management Bureau, Social Security Office

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

ประเภท

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน

จ�ำนวนครั้งของการใช้บริการ
Number of Utilization

29,637,662
685,421

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี)
Utilization rate (visit/person/year)
รัฐบาล
เอกชน
เฉลี่ย
Public
Private
Average

2.38
0.05

หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา: ส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note: Please scan QR Code to browse more data
Source: Medical Service System Management Bureau, Social Security Office.
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2.71
0.29

2.55
0.06

Type

Outpatient
Inpatient
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การบริหารการลงทุน
1.หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

การลงทุ น ของกองทุ น ประกั น สั ง คมเป็ น ไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผล
ประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 ซึ่งก�ำหนดให้
กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่
ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยใน
การด�ำเนินการลงทุนนั้น ส�ำนักงานประกันสังคมจะด�ำเนิน
การลงทุ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการประกั น สั ง คมและ
ตามแผนการลงทุนประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประกันสังคม โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน และค�ำนึงถึงความ
มั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นส�ำคัญ

The investment management
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�ำกับตรวจสอบ
Figured 11 The Structure of Decisions and Inspection

หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note: Please scan QR Code to browse more data
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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2. สถานะเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนประกันสังคม
มีเงินลงทุนรวม 1,386,261 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นเงิน
กองทุนกรณีสงเคราะห์บตุ รและชราภาพ จ�ำนวน 1,229,335
ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตน จ�ำนวนกว่า 13
ล้านคนทั่วประเทศที่ส�ำนักงานประกันสังคมสะสมไว้จ่าย
สิทธิประโยชน์กรณีบ�ำนาญชราภาพ เป็นเงินกองทุนที่ดูแล
ผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
จ�ำนวน 42,871 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนกรณีวา่ งงานจ�ำนวน
107,556 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนมาตรา 40 จ�ำนวน
6,499 ล้านบาท

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�ำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2558
Figure 12 The investment of SSF, classified by type of Benefit, 2015

กรณีว่างงาน (Unemployment)
107,556 ล้านบาท (Million Baht)
กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ
(Child Allowance and Old-age)
1,229,335 ล้านบาท (Million Baht)

ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม
(Investment of SSF)
1,386,261 ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนมาตรา 40 (M. 40)
6,499 ล้านบาท (Million Baht)
กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
(Sickness, Maternity, Invalidity and Death)
42,871 ล้านบาท (Million Baht)
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3.การจัดสรรการลงทุน

เงินลงทุนจ�ำนวน 1,386,261 ล้านบาทในปัจจุบนั แบ่ง
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้ำประกัน และ
หุ้นกู้เอกชน 1,081,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.04 ของ
เงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงิน
ฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น ๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 304,428 ล้านบาท 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

หลักทรัพย์มั่นคง (Highly
Secured Asset),
78.04%

สัดส่วนการลงทุนกองทุนประกันสังคม
(Asset Allocation of SSF)
1,386,261 ล้านบาท (Million Baht)
รวมหลักทรัพย์เสี่ยง
(Risky Asset),
21.96%

หุ้นกู้เอกชน (อยู่ในอันดับควำมน่ำเชื่อถือ)
(Investment-grade Corporate Bonds)

หุ้นสำมัญ
(Equities)

46,723

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ (ก.คลังค้�ำประกัน)
(State-enterprise Bonds (Guaranteed by MOF))

122,131

หน่วยลงทุน
(Unit Trusts)

91,313

63,002

ตรำสำรหนี้อื่น ๆ
(Other Debt Instruments)

ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล, พันธบัตรธปท.
(T-Bill, Gov Bonds)

เงินฝำกธนำคำร (ไม่ค้�ำประกัน)
ล้านบาท (Bank Deposit (Non-Guaranteed))
(Million Baht)
800,000 1,000,000
0

70,974

943,797
0

200,000

400,000

600,000

48,321
20,000

40,000

60,000

ล้านบาท
(Million Baht)
80,000 100,000 120,000 140,000

หมายเหตุ: มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
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�ำหรับปี 2558 กองทุนประกันสังคม มีผลตอบแทน
จากการลงทุน จ�ำนวน 44,894 ล้านบาท ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและก�ำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียม
การให้ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 39,639 ล้านบาทเงินปันผล
และก�ำไรจากการขายตราสารทุนจ�ำนวน 5,255 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งกองทุนได้รับผลตอบแทนจ�ำนวน
46,492 ล้ า นบาท ส�ำหรับปีนี้ กองทุนมีผลตอบแทนลด
ลงจ�ำนวน 1,598 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายรวม 2 ครั้ง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมี
การเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ ท�ำให้บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการลดลง ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและมูลค่าหลักทรัพย์
ท� ำ ให้ ก� ำ ไรจากการขายตราสารทุ น ลดลงจากปี ที่ ผ ่ า นมา

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�ำนวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2558
Figure 14 SSF’s investment return, 1991 – 2015

ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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5. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วจนมี
เงินลงทุนมากถึงจ�ำนวน 1,386,261 ล้านบาท ในปัจจุบัน
นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิ
ประโยชน์ทั้ง 7 กรณี) จากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล
จ�ำนวน 972,653 ล้านบาท และอีกส่วนหนึง่ เป็นผลตอบแทน
จากการลงทุนสะสมจ�ำนวน 413,608 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็น
ได้วา่ ตลอดระยะเวลา 25 ปี ทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมรับผิดชอบ
การบริ ห ารกองทุ น ได้สร้างผลก�ำไรสะสมจากการลงทุ น
มากกว่ า 3 แสนล้ า นบาท ท� ำ ให้ ก องทุ น มั่ น คงมากขึ้ น
สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

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�ำนวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2558
Figure 15 Cumulative Contribution and Investment Return of SSF, 1991 - 2015
ล้านบาท (Million Baht)
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หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note: Please scan QR Code to browse more data
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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สถานะการเงิน

Financial Status

1.รายได้-ค่าใช้จ่าย

รายได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2558 มีจ�ำนวน
ทั้ ง สิ้ น 227,287 ล้ า นบาท รายได้ ส ่ ว นใหญ่ ร ้ อ ยละ 79.34
เป็ น รายได้ จ ากเงิ น สมทบ ร้ อ ยละ 17.15 เป็ น รายได้ จ าก
ดอกเบี้ย และร้อยละ 3.51 เป็นรายได้อื่น ๆ ในขณะที่กองทุน
ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 70,543 ล้านบาท ประกอบด้วย
ค่าประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 91.68 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
ส�ำนักงาน ร้อยละ 6.55 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 1.77
ทัง้ นี้ กองทุนมีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยเป็นเงิน 156,744 ล้านบาท
หากหักส�ำรองประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพออก กองทุนประกันสังคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิเป็นเงิน 42,993 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 31.04 ซึ่งมากกว่า ปี 2557 ที่มี
อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 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

รายการ
Type
เงินสมทบ
Contributions
ดอกเบี้ย
Interest
อื่น ๆ
Others
รวม
Total

รายได้
Revenues
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
Million Baht

ร้อยละ
(%)

รายการ
Type

180,331

79.34

38,974

17.15

7,983

3.51

227,287

100.00

ประโยชน์ทดแทน
Benefits
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร
Operation Expenses
อื่น ๆ
Others
รวม
Total

หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note: Please scan QR Code to browse more data
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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ค่าใช้จ่าย
Expenditures
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
Million Baht

ร้อยละ
(%)

64,671

91.92

4,623

6.55

1,248

1.77

70,543

100.00
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2. เงินกองทุนประกันสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินกองทุนประกันสังคม
สะสมจ�ำนวน 1,478,768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของ
GDP จ�ำแนกเป็นเงินกองทุนส�ำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,470,314
ล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนส�ำหรับ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ�ำนวน 8,455 ล้านบาท โดยมี
อัตราส่วนเงินส�ำรอง (Reserve Ratio) ในปี 2558 เท่ากับ
7.89 เท่า กล่าวคือ หากส�ำนักงานประกันสังคมไม่มีการเก็บ
เงินสมทบในปีถัดไป จ�ำนวนเงินกองทุนที่มีอยู่จะสามารถจ่าย
ประโยชน์ทดแทนต่อไปได้อีกประมาณ 7 – 8 ปี
ส�ำหรับเงินกองทุนเพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,470,314
ล้านบาทนั้น สามารถจ�ำแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้
1. เงินกองทุนสะสม 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน
ส�ำหรับผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 72,684
ล้านบาท
2. เงินกองทุนสะสม 2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร
และชราภาพ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผู้ประกันตน
มาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,280,147 ล้านบาท
3. เงินกองทุนสะสมกรณีว่างงาน เพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนส�ำหรับผูป้ ระกันตนมาตรา 33 จ�ำนวน 117,483 ล้านบาท

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�ำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2558
Figure 16 SSF, classified by type of Benefit, 2015

กรณีว่างงาน (Unemployment)
117,483 ล้านบาท (Million Baht)
กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ
(Child Allowance and Old-age)
1,280,147 ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนประกันสังคม
(SSF)
1,478,768 ล้านบาท (Million Baht)

เงินกองทุนมาตรา 40 (M. 40)
8,455 ล้านบาท (Million Baht)
กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
(Sickness, Maternity, Invalidity and Death)
72,684 ล้านบาท (Million Baht)

ที่มา: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
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

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 18 จ�ำนวนเงินและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 8 Comparison Expenditures of SSF and GDP, 2006 - 2015

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office
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การประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
Assessment of the status of the Old Age Pension Fund
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถือว่าเป็นประโยชน์
ทดแทนระยะยาวที่ ก องทุ น ประกั น สั ง คมมี ภ าระการจ่ า ย
ผูกพันในจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้าง
เสถียรภาพให้กับกองทุนประกันสังคมจึงจ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญกับสถานะของกองทุนกรณีชราภาพ เนื่องจากเป็น
กองทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีอื่น ๆ
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เริ่มด�ำเนินการจัดเก็บเงิน
สมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตั้งแต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นต้นมา โดยจัดเก็บเงินสมทบจาก
นายจ้าง และผู้ประกันตน ในอัตราเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ 3
ของค่าจ้าง จนกระทั่งปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2558 กองทุนประกัน
สังคมกรณีชราภาพมีเงินสะสมกว่า 1 ล้านล้านบาท
ผู ้ ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี
ชราภาพเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและอายุครบ 55 ปี
บริบูรณ์ โดยจะมีสิทธิได้รับเป็นบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญขึ้นอยู่
กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน
หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี จะได้รับเป็น
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ ตามจ�ำนวนเงินสมทบที่นายจ้างและ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน พร้อมกับผลตอบแทน
อีกจ�ำนวนหนึ่ง แต่หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 15 ปี
จะได้รับเป็นเงินบ�ำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และหากจ่ายเงินสมทบเกิน 15
ปี จะได้รับบ�ำนาญเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ของจ�ำนวนปีที่จ่าย
เงินสมทบเกินจาก 15 ปี
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เริ่มจ่ายบ�ำนาญชราภาพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นครั้งแรก
เมื่อปี 2557 และตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายผูกพันของกองทุน
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว สาเหตุ ส� ำ คั ญ เนื่ อ งมาจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรไทยที่ก�ำลังเข้าสู่สังคม
สูงวัย ในการสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนประกันสังคมนั้น
สามารถด�ำเนินการได้หลายแนวทาง เช่น การปรับฐานค่าจ้าง
ที่ใช้ในการค�ำนวณเงินสมทบ การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ
การขยายอายุเกษียณ และการปรับนโยบายการลงทุนให้
เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
ผู้ประกันตนจะมีระยะเวลาท�ำงานนานขึ้น มีเงินบ�ำนาญเพิ่ม
ขึ้นจากการออมเงินมากขึ้น
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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
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ส�ำนักงานประกันสังคมได้ทบทวนการประเมินค่าทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยของกองทุนชราภาพด้วย ILO Pension
Model โดยประมาณการรายรับรายจ่ายของกองทุนและ
ประเมินสถานะกองทุนชราภาพมาโดยตลอด เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนชราภาพ และ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก�ำหนดนโยบาย
ในการบริหารกองทุนชราภาพให้เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส�ำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการ
ปรับตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น กองทุนชราภาพจะด�ำเนิน
โครงการได้อีกเพียง 37 ปี นับจากปี 2558 โดยแนวทางต่างๆ
ทีม่ อี ยูจ่ ะสามารถยืดอายุกองทุนชราภาพออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี
เท่านั้น ยกเว้นแนวทางในการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบขึ้น
ร้อยละ 2 ทุก ๆ 5 ปี หากเริม่ ด�ำเนินการปรับเพิม่ อัตราเงินสมทบ
ในปี 2561 จนถึงปี 2591 ซึ่งเป็นปีที่อัตราเงินสมทบเท่ากับ
ร้อยละ 18.4 จะสามารถยืดอายุกองทุนชราภาพออกไปได้
ประมาณ 74 ปี
หากเริม่ ด�ำเนินการเพิม่ อัตราเงินสมทบได้เร็วเท่าใดจะ
ส่งผลต่อเสถียรภาพกองทุนในอนาคตได้เร็วขึ้น ทั้งนี้แนวทาง
ที่ส�ำนักงานประกันสังคมจะด�ำเนินการเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ของกองทุนชราภาพในการสร้างหลักประกันรายได้ทเี่ พียงพอ
ให้กับผู้ประกันตนที่พ้นวัยท�ำงาน จะต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อ
ผู้ประกันตนทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นส�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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เพิ่มเงินสมทบ 2% + เพิ่มอายุเกษียณ 1 ปี ทุกๆ 5 ปี + เพิ่มผลตอบแทน 1% ทุกปี
Increase contribution 2% + Increase in retirement age every 5 years + 1% higher return

เพิ่มเงินสมทบ 2% และเพิ่มอายุเกษียณ 1 ปี ทุกๆ 5 ปี
Increase contribution 2% + Increase in retirement age every 5 years

เพิ่มเงินสมทบ 2% ทุกๆ 5 ปี + เพิ่มผลตอบแทน 1% ทุกปี
Increase contribution 2% every 5 years + 1% higher return

เพิ่มเงินสมทบ 2% ทุกๆ 5 ปี
Increase contribution 2% every 5 years

สถานการณ์ปจจบัน
Base scenario

2632

2557 2561 2565 2569 2573 2577 2581 2585 2589 2593 2597 2601 2605 2609 2613 2617 2621 2625 2629 2633 2637 2641 2645 2649

เงินกองทุนไม่เพียงพอต่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
Reserve insufficient for paying out benefits

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 19 ประมาณการกองทุนบ�ำนาญระยะยาว
Figure 19 Long-term Pension Fund Projection
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ตาราง 9 จ�ำนวนปีที่กองทุนชราภาพอยู่ได้ในแต่ละแนวทางนับจากปี 2558
Table 9 Pension Fund survival years starting from 2015
แนวทาง
Options

จ�ำนวนปีที่กองทุนอยู่ได้
นับจากปี 2558
Number of survival
years from 2015

1. ปรับฐานค่าจ้างทีใ่ ช้ในการค�ำนวณเงินบ�ำนาญจาก 15,000 บาทต่อเดือน เป็น 20,000 บาทต่อเดือน
Increasing the ceiling of the insurable earnings from 15,000 baht per month to
20,000 baht per month.

40 ปี
Years

2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม 1%
Investment returns increase 1%

41 ปี
Years

3. ขยายอายุเกษียณ เพิ่ม 1 ปีทุก ๆ 5 ปี จาก 55 ปีเป็น 65 ปี ภายในระยะเวลา 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. เพิ่มอัตราเงินสมทบ 2% ทุก 5 ปี จนถึงปี 2591 อัตราเงินสมทบเท่ากับ 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. มาตรการผสมโดยใช้แนวทางที่ 2+4
Mixed options 2+4

87 ปี
Years

6. มาตรการผสมโดยใช้แนวทางที่ 3+4
Mixed options 3+4

ตลอดช่วงประมาณการ
(100 ปี)
Throughout during
the projection
period

7. มาตรการผสมโดยใช้แนวทางที่ 2+3+4
Mixed options 2+3+4
หมายเหตุ: ปีสุดท้ายของการประมาณการคือปี 2657
Note: The last year of estimation is 2114
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กองทุนเงินทดแทน
Workmen’s Compensation Fund
ความคุ้มครอง

Coverage

ส� ำ นั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทนตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 มีหน้าที่
บริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนซึง่ เปิดด�ำเนินการครัง้ แรกใน
ปี 2517 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2537 เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
หรือตาย เนือ่ งจากการท�ำงานให้แก่นายจ้าง หรือเจ็บป่วยด้วย
โรคซึง่ เกิดขึน้ ตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึง่ เกิดขึน้
เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานให้แก่นายจ้าง ให้ได้รับเงินทดแทน
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในขณะที่ขาดรายได้ประจ�ำ
ตามสิทธิที่กฎหมายก�ำหนดไว้
โดยในปี แ รกกองทุ น เงิ น ทดแทนได้ ใ ห้ ค วาม
คุ้มครองสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2519 ได้ขยายความคุ้มครอง
ไปยังส่วนภูมิภาค 5 จังหวัดปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม) จนกระทั่ง
ปี 2531 จึงได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ หลังจากนัน้ ได้ขยายความคุม้ ครองสถานประกอบ
การทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป และ 1 คนขึน้ ไป ในปี 2536
และปี 2545 ตามล�ำดับ
ในปี 2558 มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงิน
ทดแทน จ� ำ นวน 357,902 ราย เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ ่ า นมา
ร้อยละ 1.40 มีลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน จ�ำนวน
9,336,317 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.23

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 workrelated injuries or sickness. This was an increase of
2.23% over 2014.
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แผนภาพ 20 จ�ำนวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 20 Number of employers and employees under WCF during 2006-2015

ที่มา: ส�ำนักเงินสมทบ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Contributions Bureau, Social Security Office

เงินสมทบและเงินทดแทน

Contribution and compensation benefits

ในปี 2558 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินสมทบจาก
นายจ้างเป็นเงิน 4,107 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน
112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -2.66 และจ่ายเงินทดแทน
ให้กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจ�ำนวน 95,674 ราย
เป็นเงินจ�ำนวน 1,669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.63 ของเงิน
สมทบที่จัดเก็บได้ โดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าทดแทนจ�ำนวน 958
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลจ�ำนวน 688 ล้านบาท
ค่าท�ำศพจ�ำนวน 18 ล้านบาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท�ำงานจ�ำนวน 5 ล้านบาท

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�ำนวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2549 – 2558
Figure 21 Contribution, compensation and compensation to contribution ratio of
WCF during 2006-2015

ที่มา: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
หมายเหตุ: ปี 2556 รัฐบาลได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บาท 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

เงินสมทบ
เงินทดแทน
- ค่าทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าท�ำศพ
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
เงินทดแทน/เงินสมทบ

ล้านบาท
Million baht
4,107
1,669
958
688
18
5

ที่มา: ส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Finance, Accounting and Investment Bureau, Social Security Office
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ร้อยละ
Percent
100.00
57.38
41.25
1.07
0.3
40.63

Contribution
Compensation benefits
- Compensation
- Medical expense
- Funeral expense
- Rehabilitation expense
Compensation/Contribution
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การประสบอันตราย

Work-related injury

ในปี 2558 ส�ำนักงานประกันสังคมด�ำเนินการวินจิ ฉัย
สัง่ จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลกู จ้างทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท�ำงาน จ�ำนวน 95,674 ราย และเมื่อพิจารณา
ตามความร้ายแรงพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จ�ำนวน 65,924 ราย รองลงมา ได้แก่ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน
จ�ำนวน 27,845 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน จ�ำนวน 1,324 ราย
ตาย จ�ำนวน 575 ราย และทุพพลภาพจ�ำนวน 6 ราย
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจ�ำนวนผู้ประสบอันตราย
เนื่องจากการท�ำงานจ�ำนวน 95,674 ราย กับจ�ำนวนลูกจ้างที่
อยูใ่ นข่ายได้รบั ความคุม้ ครองจากกองทุนเงินทดแทนทัง้ หมด
9,336,317 ราย คิดเป็นอัตราการประสบอันตราย 10.25
ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย มีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมาและมี
อัตราลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

In 2015, the WCF approved compensation
payment to 95,674 employees who faced with workrelated 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�ำงาน ปี 2558
Table 11 Occupational injuries, 2015
กรณี

ราย (Case)

ร้อยละ (%)

Type

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

65,924

68.90

≤ 3 days incapacitated

หยุดงานเกิน 3 วัน

27,845

29.11

> 3 days incapacitated

สูญเสียอวัยวะบางส่วน

1,324

1.38

Partially loss of organs

ทุพพลภาพ

6

0.01

Invalidity

ตาย

575

0.60

Death

รวม

95,674

100.00

Total

ที่มา: ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม
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
อัตราต่อ 1,000 ราย
Per 1,000 employees
30.00

25.56

25.00

24.29

21.70
18.82

20.00

17.92

15.76

15.37
12.57

15.00
10.00

7.02

6.67

6.08

5.40

5.22

5.00
0.00

2549
2006

2550
2007

2551
2008

2552
2009

2553
2010

นับทุกกรณี

All types of cases

4.61

2554
2011

4.52

2555
2012

3.95

2556
2013

10.98

10.25

3.43

3.19

2557
2014

2558
2015

ปี
Year

กรณีรุนแรง

Severe cases

หมายเหตุ: 1. นับทุกกรณี หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
2. กรณีรุนแรง หมายถึง ทุกกรณี ยกเว้นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
ที่มา: ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม
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

การบริการทางการแพทย์

ปี 2558 ส�ำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาล
ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ทั้งสิ้น 1,109 แห่ง
ประกอบด้วย สถานพยาบาลของรัฐ จ�ำนวน 877 แห่ง และ
สถานพยาบาลเอกชน จ�ำนวน 232 แห่ง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นสถาน
พยาบาลระดับสูง จ�ำนวน 261 เป็นสถานพยาบาลระดับต้น
จ�ำนวน 783 แห่ง และคลินิก จ�ำนวน 65 แห่ง
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างเพื่อมอบการบริการรักษา
พยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดจ้างที่ปรึกษา
ทางการแพทย์ แ ละทางการพยาบาล เพื่ อ ตรวจประเมิน
คุณภาพการเบิกค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตรวจสอบ
ค่าบริการทางการแพทย์ทมี่ กี ารเบิกค่ารักษาพยาบาลสูง ตรวจ
สอบและควบคุมมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ
รับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ตรวจสอบสถานพยาบาลที่มี
ข้อร้องเรียนบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำ
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการจัดการข้อมูล
บริการทางการแพทย์
50

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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ตาราง 12 จ�ำนวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2558
Table 12 Number of the health care provider under WCF, 2015
สถานพยาบาล
(แห่ง)

รัฐบาล
Public

เอกชน
Private

รวม
Total

ระดับสูง

147

114

261

Supra contractors

ระดับต้น

730

53

783

Main contractors

-

65

65

877

232

1,109

คลินิก
รวม

Health care provider
(Places)

Clinics
Total

ที่มา: ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Office of the Workmen's Compensation Fund, Social Security Office

คลินิกโรคจากการท�ำงาน

Occupational Disease Clinic

ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การ
ด�ำเนินงานป้องกันและส่งเสริมเกีย่ วกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน โดยจัดสรรเงินส�ำหรับด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลด
อัตราการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน
ให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
และได้ จัดท�ำข้อตกลงในการด�ำเนินงานคลินิกโรคจากการ
ท�ำงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการคลินกิ โรคจากการท�ำงานด�ำเนินการขึน้ เพือ่
ดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพ ให้ลูกจ้างมีช่องทางเข้าถึงการวินิจฉัยโรค มีการพัฒนา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการ
วินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน มีการดูแลรักษาหลังจากเกิดโรคและ
อุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีระบบ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุน
การด�ำเนินด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านแรงงานใน
การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการท�ำงานและการมีคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการ
ที่ดีด้านแรงงาน
ในปี 2558 ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมร่ ว มกั บ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการ

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�ำเนินงานคลินิกโรคจากการท�ำงานในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ 6 แห่ง จากเดิม 98 แห่ง เพิม่ เป็น 104 แห่ง
โดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 98 แห่ง
และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ซึ่งช่วยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อีก
ทั้ง สามารถให้การดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
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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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การบริหารการลงทุน

Investment management

1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

1. Regulations and Investment Framework

การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผล
ประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 29 ซึง่ ก�ำหนด
ว่าการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผล
ประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน
ระเบี ย บการจั ด หาผลประโยชน์ ก องทุ น ดั ง กล่ า ว
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานประกันสังคมน�ำเงินกองทุนไปจัดหาผล
ประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น
• ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการ
คลังค�้ำประกัน
• เงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัด
ตั้งและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการค�้ำประกัน
• หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต
ระดับ BBB ขึ้นไป
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน เช่น
• เงินฝากธนาคาร (ไม่ค�้ำประกัน)
• ตราสารหนี้อื่น ๆ
• หน่วยลงทุน
• หุ้นสามัญ
โดยในการลงทุ น นั้ น ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
ด� ำ เนิ น การลงทุ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น เงิ น
ทดแทน และตามแผนการลงทุนประจ�ำปีที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยพิจารณา
จากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน
และค�ำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นส�ำคัญ

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 ธันวาคม 2558 กองทุนเงินทดแทนมีเงิน
ลงทุนรวม 46,030 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์
ทีม่ คี วามมัน่ คงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ที่มีกระทรวงการคลังค�้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้
เอกชน จ�ำนวน 34,813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.63 และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้นสามัญและหน่วย
ลงทุนจ�ำนวน 11,217 ล้านบาท 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

หลักทรัพย์มั่นคง
(Highly Secured
Asset), 75.63%

กองทุนเงินทดแทน
(Asset Allocation of WCF)
46,030 ล้านบาท (Million Baht)
รวมหลักทรัพย์เสี่ยง
(Risky Asset),
24.37%

หุ้นกู้เอกชน (อยู่ในอันดับควำมน่ำเชื่อถือ)
(Investment-grade Corporate Bonds)

หุ้น และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(Equities)

5,445

เงินฝำกธนำคำร (ที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้ง)
(Bank Deposit (SFIs or Guaranteed)

1,065

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ (ก.คลังค้�ำประกัน)
(State-enterprise Bonds (Guaranteed by MOF))

หน่วยลงทุน
(Unit Trusts)

5,972

ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล, พันธบัตร ธปท.
(T-Bill, Gov Bonds)

22,331
0

10,000

20,000

ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Investment Bureau, Social Security Office
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3. ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในปี 2558 กองทุนเงินทดแทนมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุน จ�ำนวน 1,681 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาเป็นเงิน
23 ล้านบาท

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
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ที่มา: ส�ำนักบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Investment Bureau, Social Security Office

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
การที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมั่นคงจากเงิน
ลงทุน 18,468 ล้านบาท ในปี 2547 เพิม่ เป็น 46,030 ล้านบาท
ในปี 2558 ส่วนหนึง่ เป็นเงินสมทบสะสมจากนายจ้าง หลังหักค่า
ใช้จา่ ยสิทธิประโยชน์จำ� นวน 32,286 ล้านบาท และอีกส่วนหนึง่
เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจ�ำนวน 13,744 ล้านบาท
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ส�ำนักงานประกันสังคม
รับผิดชอบการบริหารกองทุน ได้สร้างผลก�ำไรสะสมจากการ
ลงทุนมากกว่าหนึง่ หมืน่ ล้านบาท ท�ำให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น
สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์
ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

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
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หมายเหตุ: สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
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ปี
Year
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หมายเหตุ: อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note: Unaudited Report
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หมายเหตุ: อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note: Unaudited Report
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
Industrial Rehabilitation
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีภารกิจในการให้
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตรายเนื่องจากการท�ำงานจนต้องสูญเสียสมรรถภาพใน
การท�ำงาน พิการ หรือทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ด้วยการฟื้นฟูแบบ
องค์รวมทั้งด้านร่างกายด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคม เพือ่ ให้
ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตนทีเ่ ข้ารับการฟืน้ ฟูสามารถปรับตัว ยอมรับ
สภาพความพิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง สามารถกลับไปท�ำงานกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้าง
ใหม่ หรือกลับไปประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เลี้ยงตนเอง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือ
สังคมต่อไป
ปัจจุบันส�ำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแล้วจ�ำนวน 4 แห่ง ได้ แ ก่
ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพคนงาน ปทุมธานี ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ
คนงานประจ�ำภาคตะวั น ออก (จังหวัดระยอง) ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานประจ� ำ ภาคเหนื อ (จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ )
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดตั้ง
ในอีก 1 ภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำ
ภาคใต้ทจี่ งั หวัดสงขลา โดยมีกจิ กรรมส�ำหรับผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ ได้แก่
1. งานฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน
1.1 กิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์ ได้แก่
การแก้ไขสภาพความพิการโดยการส่งรักษาหรือส่งผ่าตัดกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การให้บริการด้านการพยาบาล
การให้บริการด้านกายภาพบ�ำบัด ด้านกิจกรรมบ�ำบัดและด้าน
กายอุปกรณ์เทียมหรือกายอุปกรณ์เสริม เพือ่ ให้ใช้อวัยวะส่วน
ที่เหลืออยู่ได้อย่างเป็นปกติหรือเกือบปกติมากที่สุด
1.2 กิจกรรมการให้บริการด้านอาชีพ เพื่อให้
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน หรือผู้ประกันตน
ที่ทุพพลภาพ สามารถปรับตัวในการท�ำงาน การประกอบ
อาชีพหรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด
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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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และเหมาะสมกับสภาพความพิการของร่างกาย มีความมั่นใจ
ที่จะกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกหรือตนเองถนัด
1.3 กิจกรรมการให้บริการด้านจิตใจและสังคม
เพื่อให้บริการปรับสภาพด้านจิตใจของลูกจ้างผู้ประกันตนที่
สูญเสียสมรรถภาพในการท�ำงานของร่างกาย สูญเสียอวัยวะ
พิการ หรือทุพพลภาพให้สามารถยอมรับสภาพความพิการที่
เกิดขึน้ กับตนเอง ให้รบั รูค้ วามสามารถและศักยภาพทีม่ อี ยูข่ อง
ตนเอง สร้างความเชือ่ มัน่ และเสริมสร้างแรงจูงใจทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่
พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
2. กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
สมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ ด�ำเนินการเยี่ยม
บ้าน และออกแบบปรับสภาพแวดล้อม ให้กับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟู อาทิ การปรับปรุงห้องน�้ำโดยการปรับโถส้วมเป็นแบบ
โถชักโครก ปรับเปลี่ยนวาล์วน�้ำเป็นชนิดใช้มือผลัก ติดตั้งสาย
ช�ำระ ฝักบัวอาบน้า ติดตั้งราวจับพยุงตัว ท�ำทางเดินหรือทาง
ลาด และปรับห้องทีใ่ ช้พกั อาศัย ทีท่ ำ� งาน หรือทีป่ ระกอบอาชีพ
ในบริเวณบ้านพักของผู้เข้ารับการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถด�ำรง
ชีวติ อย่างอิสระและลดความเสีย่ งของอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
2.2 กิจกรรมการจัดท�ำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ
และประกอบอาชี พ ส� ำ หรั บ ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ด�ำเนินการจัดท�ำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ
โดยพิจารณาจากสภาพความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
อาชีพและประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยการออกแบบ จัดท�ำต้นแบบ จัดท�ำอุปกรณ์ ติดตามผล
การใช้งาน และแก้ไขปรับปรุงให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถ
น�ำอุปกรณ์ไปใช้ในการฝึกอาชีพหรือประกอบอาชีพในสาขา
ที่ต้องการได้
2.3 กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยใน
การท�ำงานสู่สถานประกอบการ ด�ำเนินการ ประสานงานกับ
สถานประกอบการ ในการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะเน้นการให้ความ
รู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง การจัดกิจกรรม
จ�ำลองสถานการณ์ หากต้องเป็นคนพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนหรือหลายส่วนว่าจะต้องพบกับอุปสรรคในการด�ำเนิน
ชีวิตอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การฝึกทักษะในการออกสูส่ งั คม การเตรียมความพร้อม
ทางด้านการสื่อสารของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ การ

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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เพิ่มความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้
แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ การเพิ่มทักษะความสามารถ
ของบุคลากรและการลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานแก่ลกู จ้างใน
สถานประกอบการ
2.4 กิจกรรมการฝากฝึกในสถานประกอบการ
ด�ำเนินการประสานงานกับสถานประกอบการในการส่งผู้เข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใกล้จะสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เข้าฝึกงาน
2.5 กิจกรรมกีฬา ด�ำเนินการส่งเสริมให้ผู้เข้า
รับการฟื้นฟูมีความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยการเล่นกีฬาและการ
ออกก�ำลังกาย ท�ำให้สมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรง และ
ผ่อนคลายความเครียด สนับสนุนการแสดงออกด้านความเป็น
เลิศทางการกีฬาของคนพิการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึ่งมีทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.6 กิจกรรมด้านจิตใจและสังคม ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมให้การช่วยเหลือ ประสานงาน อ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้คลายความวิตก
กังวลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ด้านครอบครัว สิทธิประโยชน์
2.7 กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะ
สั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ไ ด้ เรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก อาชี พ ใน
หลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สามารถผลิต
และจ�ำหน่ายได้ในชุมชน เพื่อเสริมรายได้หลังสิ้นสุดการฟื้นฟู
- การส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคน
พิการ
- การติดตามผลผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูภายหลังสิน้
สุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่งานฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ
2.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ ส�ำหรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือ
ข่ายการจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
5. โครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรระหว่ า งประเทศ
สมาชิกประกันสังคมอาเซียน (ASSA) “หลักสูตรการฟื้นฟู
สมรรถภาพแบบครบวงจร” (Comprehensive Rehabilitation
for Workers with Physical Disabilities)
62

occupational safety and simulation activities how
persons with physical disability experience obstacle
in daily life. The objectives are to encourage selfconfidence, 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 Public Relations activities to
disseminate rehabilitation performance
2.9 Personnel development activities
3. Project on invention and development of
equipment for medical rehabilitation
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เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานได้ “พัฒนา สานฝัน สู่ความส�ำเร็จ” ให้แก่ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตนที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ค้นพบว่าตัวเองมี
ทักษะความสามารถด้านกีฬาคนพิการ มีความมุ่งมั่นจนได้
เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีชีวิตที่มีความสุขตามสภาพความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น สามารถเป็น “คนต้นแบบ” ที่ดีแก่คนพิการและ
ประชาชนทั่วไปในสังคม

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
2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

970

887

1,019

1,137

1,190 1. Rehabilitants

- ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม

608

531

591

664

723

- Old Case

- ผู้เข้ารับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่

367

356

428

473

467

- New Case

2. ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์*

904

831

911

1022

3. ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ*

348

308

326

345

425 3. Vocational Rehabilitation*

- ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน*

210

200

196

186

235

- Work Preparation*

- ฝึกอาชีพ*

138

108

130

159

190

- Vocational Training*

4. จบการฟื้นฟูฯ

442

296

395

414

388 4. Completed Rehabilitation

- ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม

331

219

198

219

196

- ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่

29

35

91

53

55

- ประกอบอาชีพอิสระ

71

38

90

116

116

- ช่วยงานบ้าน

11

3

14

26

20

-

1

2

-

1

กิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

Activities

860 2. Medical Rehabilitation*

- Work for previous employers
- Work for new employers
- Self-employed
- Self-Help
- Accidental death

หมายเหตุ: 1. *รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีก่อน
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางราย อาจเข้ารับการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
ที่มา: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ส�ำนักงานประกันสังคม
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
มูลนิธคิ ณ
ุ ากรในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ก่อตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2528 เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ในปี พ.ศ. 2558 มีผอู้ ยูใ่ นความดูแลของมูลนิธคิ ณ
ุ ากรฯ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 486 คน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่พิการ
จากการท�ำงานในด้านค่ารักษาพยาบาลของผู้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 39 คน ค่าเบีย้ เลีย้ งรายวันและเงินสงเคราะห์อนื่ ๆ
447 คน เงินสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการ ค่าอุปกรณ์
การแพทย์และวัสดุอปุ กรณ์อวัยวะเทียม ค่าฝึกกายภาพบ�ำบัด
ท�ำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง รวมเงินทั้งสิ้น
1.62 ล้านบาท
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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.

ผลงานสำ�คัญ
Outstanding Performance
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การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

Law amendments

1. กองทุนประกันสังคม

1. Social Security Fund

ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ แก้ ไข
กฎหมายฉบับใหม่คอื พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558 เพือ่ ขยายความคุม้ ครองแรงงาน ตลอดจนปรับเพิม่
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

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;

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
ขยายความคุ้มครอง

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)

- คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ของส่วนราชการ
- ไม่คมุ้ ครองลูกจ้างของนายจ้างทีม่ สี ำ� นักงาน
ในประเทศและไปประจ� ำ ท� ำ งานในต่ า ง
ประเทศ

- คุ้มครองลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภทของ
ส่วนราชการ
- คุม้ ครองลูกจ้างของนายจ้างทีม่ สี ำ� นักงานใน
ประเทศ และไปประจ�ำท�ำงานในต่างประเทศ

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

ปรับเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
สมทบ

- ไม่สามารถลดอัตราเงินสมทบ เฉพาะพื้นที่
ที่เกิดภัยพิบัติได้ หากจะลดอัตราเงินสมทบ
จะต้องประกาศลดอัตราเงินสมทบทัว่ ประเทศ
- กฏหมายไม่ได้กำ� หนดให้รฐั บาลร่วมจ่ายเงิน
สมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40

- รัฐบาลสามารถออกประกาศลดหย่อนการ
จัดเก็บเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน
และนายจ้างให้ได้รบั การผ่อนปรนการจัดเก็บ
เงินสมทบในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติได้
- ก�ำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับ
ผูป้ ระกันตนมาตรา 40 ไม่เกินกึง่ หนึง่ ของเงิน
สมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน

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 government can issue
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

รายการ
Lists

covered
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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)

ปรับปรุงสิทธิประโยชน์
Improve benefits
1. กรณีประสบอันตรายหรือ มีสิทธิได้รับค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ�ำบัด เพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ทางการแพทย์ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่
เจ็บป่วย
ในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจาก
ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
การรับบริการทางการแพทย์

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

มีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตร ไม่เกิน 2 ครั้ง
เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท และได้รับ
เงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน 90 วัน ส�ำหรับ
ผู้ประกันตนหญิง

มีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ครัง้ เหมาจ่ายครัง้ ละ 13,000 บาท และได้รบั
เงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน 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.

3. กรณีสงเคราะห์บุตร
Child allowance
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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.
มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ส�ำหรับบุตรอายุ มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรส�ำหรับบุตร
0 – 6 ปี คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาจ่าย อายุ 0 – 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน เหมาจ่าย
เดือนละ 400 บาทต่อคน
เดือนละ 400 บาทต่อคน
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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รายการ
Lists
4. กรณีว่างงาน
Unemployment

5. ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ
ผู้ทุพพลภาพ

Insured patients with
chronic diseases or
invalidity
6. กรณีทุพพลภาพ

Invalidity

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)

มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ทดแทนการขาดรายได้ ใ น
ระหว่างว่างงาน เมื่อผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง
หรือลาออก
The insured persons are eligible
to receive cash benefit during
unemployment when they are laid
off or resign voluntarily.

เพิ่ ม กรณี น ายจ้ า งหยุ ด กิ จ การชั่ ว คราว
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง
The Act provides additional
entitlement condition in the case
where employers temporarily close
the business without lay-off

ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ต ายแก่ ผู ้ เจ็ บ ป่ ว ย
หากผู้เจ็บป่วยเรื้อรั้งหรือทุพพลภาพแล้วเสีย เรื้อรังหรือทุพพลภาพที่เสียชีวิตในภายหลัง
ชีวติ ในภายหลัง หากส่งเงินสมทบไม่ครบตาม ได้แก่
เงื่อนไขที่ก�ำหนด
- ค่าท�ำศพ
- เงินสงเคราะห์กรณีตาย
- เงินชราภาพ
No eligibility for death benefits if The Act provides death benefits
contribution payment incomplete.
even though contribution payment
incomplete.
- ผู ้ ป ระกั น ตนต้ อ งสู ญ เสี ย สมรรถภาพของ
ร่างกาย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ
- ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538
ได้รบั เงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี

- ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่สูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50
- ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

- 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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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)

7. เงินสงเคราะห์กรณี
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
Grant fund in the case
where the insured
persons die
หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ
มาแล้ว 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120
เดือน
-If the insured person has
paid contributions for 36
month but not more than
120 months.

- มีสทิ ธิได้รบั สงเคราะห์กรณีตาย เป็นจ�ำนวน - มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย เป็น
เท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 3 เดือน
จ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 4 เดือน

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

- มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย เป็น
จ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 10 เดือน
-The survivors will receive grant fund
equal to 50% of an average wage of
10 months.

- มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายเป็น
จ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 12 เดือน
-The survivors will receive grant fund
equal to 50% of an average wage of
12 months.

ปรับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ
ประโยชน์

- ผูป้ ระกันตนทีไ่ ม่มที ายาท (บิดา มารดา บุตร
และคูส่ มรส) ไม่สามารถท�ำหนังสือระบุบคุ คล
ผูม้ สี ทิ ธิรบั บ�ำเหน็จชราภาพไว้ลว่ งหน้าได้ โดย
เงินบ�ำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน
- ยื่นค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี

- ผูป้ ระกันตนสามารถท�ำหนังสือระบุบคุ คลผูม้ ี
สิทธิรบั เงินบ�ำเหน็จชราภาพไว้ลว่ งหน้าได้ โดย
มีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท
หรือไม่มบี คุ คลทีท่ ำ� หนังสือระบุ จะให้สทิ ธิแก่
พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
- ขยายระยะเวลาการยื่นค�ำขอรับประโยชน์
ทดแทน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

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

Adjust criteria of receiving - The insured persons who have no - The insured persons can notify in
heirs (parents, children or spouse) writing the name of the eligible person
benefits
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.
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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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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)

การบริหารการลงทุน

หากลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะท� ำ ให้ ก�ำหนดให้อสังหาริมทรัพย์ทสี่ ำ� นักงานประกัน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นที่ราชพัสดุ สั ง คมได้ ม าจากการจั ด หาผลประโยชน์
ของกองทุนไม่เป็นทีร่ าชพัสดุ ท�ำให้สำ� นักงาน
ประกันสังคมสามารถน�ำเงินกองทุนไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีผล
ตอบแทนสูงได้

Investment management

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

เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้

-

1. ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่
ก�ำกับดูแลความโปร่งใส ได้มาตรฐาน
2. ก�ำหนดวิธกี ารได้มา คุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการประกันสั ง คม และ
กรรมการต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
3. คณะกรรมการการแพทย์ มาจากการ
สรรหาตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด โดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการประกันสังคม
ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
คณะกรรมการการแพทย์
4. ที่ปรึกษามาจากการสรรหาตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก�ำหนด โดยค�ำแนะน�ำของคณะ
กรรมการประกันสังคม
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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)

-

1. There shall be Inspection Committee
oversee transparency standard
2. There shall be method of
selection qualification and prohibited
characteristic of Social Security
Committee including the asset
declaration to the National AntiCorruption 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.

Increase transparency

ที่มา: กองนิติการ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source: Legal Affairs Division, Social Security Office
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2. กองทุนเงินทดแทน

ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ
ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน
ให้นายจ้าง เพื่อช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้
2.1 เพิม่ วงเงินค่ารักษาพยาบาล ให้กบั ลูกจ้างที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน ซึง่ เริม่ ต้นเข้า
รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้น
ไป ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลเท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความ
จ�ำเป็นปรับเพิ่มจากไม่เกิน 45,000 บาท เป็นไม่เกิน 50,000
บาท กรณีบาดเจ็บรุนแรงสามารถเพิม่ ค่ารักษาพยาบาลได้จาก
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 1,000,000
บาท ซึง่ อัตราค่ารักษาพยาบาลทีล่ กู จ้างมีสทิ ธิได้รบั จะพิจารณา
ตามอาการที่บาดเจ็บหลาย ๆ ด้าน และความจ�ำเป็นของการ
รักษาโรคหรือการประสบอันตรายดังกล่าว เช่น บาดเจ็บอย่าง
รุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วนและต้องได้รับการผ่าตัด
แก้ไข บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้
รับการผ่าตัดแก้ไข บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะและต้องได้
รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่อ
อวัยวะทีย่ งุ่ ยากซึง่ ต้องใช้วธิ จี ลุ ศัลยกรรม ประสบอันตรายจาก
ไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟ้า
หรือระเบิด เป็นต้น
2.2 เพิ่มค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน ให้
กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งอยู่ระหว่างเข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน และลูกจ้างที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํา
งาน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับค่า
ฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท�ำงานด้านอาชีพและค่าใช้จา่ ยในกระบวนการเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
สมรรถภาพในการท�ำงานด้านการแพทย์ จากเดิมก�ำหนดค่าใช้
จ่ายรวมกันได้ไม่เกิน 20,000 บาท ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นไม่
เกินด้านละ 24,000 บาท

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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- เพิ่มค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ�ำบัดรักษา
และการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท�ำงาน จากเดิมไม่เกิน 20,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 40,000
บาท และในกรณีที่ลูกจ้างมีความจ�ำเป็นต้องบ�ำบัดรักษาและ
ผ่าตัดเพือ่ ประโยชน์ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพในการท�ำงานเกิน
กว่า 40,000 บาท ให้จ่ายเพิ่มอีกรวมกันแล้วไม่เกิน 110,000
บาท
- เพิ่มค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟู ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 160,000 บาท ซึ่งจากเดิมใช้จ่ายรวมกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท�ำงานด้านอาชีพไม่เกิน 20,000 บาท
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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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ทิศทางการปฏิรปู การบริหารงานประกันสังคม Reform Direction of social security
management
ส�ำนักงานประกันสังคมได้ว างแผนการปฏิ รู ป และ
พัฒนาประสิทธิภาพงานประกันสังคมและงานกองทุนเงิน
ทดแทน ภายใต้ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลและแนวทางการด�ำเนิน
งานของกระทรวงแรงงาน แผนการปฏิรูปของส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคมประกอบด้วย 8 แนวทาง ได้แก่
1.ปฏิ รู ป โครงสร้ า งการบริ ห ารการลงทุ น
โดยยกฐานะส�ำนักบริหารการลงทุนให้มีสถานะเป็นกอง
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ และส่ ว นงานปฏิ บั ติ
การ (Operator) ออกไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษที่มิใช่
ส่วนราชการท�ำหน้าที่จัดการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
และนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยส�ำนักงานประกัน
สังคมท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคล่ อ งตั ว และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการ
ลงทุน
2. ปฏิรูป IT โดยปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
เพื่อให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนผ่านเครื่อง
มื อ สื่ อ สาร เช่ น โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แท็ บ เล็ ต บน Web
Application แบบ Real Time การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม

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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เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางด� ำ เนิ น การ การบู ร ณาการข้ อ มู ล
ประชาชนและการบริการภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล
3. ปฏิ รู ป ระบบบริ ก าร โดยพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจ่ า ยเงิ น สมทบและรั บ เงิ น สิ ท ธิ
ประโยชน์ทุกระบบ ผ่าน ระบบ e-Payment e-Claim
และ e-Service
4. ปฏิรูปการบริหารงานบุคลากรส�ำนักงาน
ประกันสังคม โดย
1) วางแผนทดแทนอัตราก�ำลังข้าราชการ
ที่เกษียณอายุเป็นจ�ำนวนมาก การเข้าสู่ระบบประสบการณ์
ที่หลากหลาย การปรับโครงสร้างและวางแผนอัตราก�ำลัง
ระยะยาว 20 ปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ 20 ปี
2) การปรั บ ระเบี ย บส� ำ นั ก งานประกั น
สังคมว่าด้วยการบริหารจัดการพนักงาน พ.ศ. 2540 ให้
รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ โดยบริหารจัดการองค์กรให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล
6. การปรับปรุงเพดานค่าจ้างและอัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
7. การพัฒนาสิทธิประโยชน์ โดยปฏิรูปสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้
1) ขยายอายุเกษียณและให้ผู้ประกันตน
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ช ราภาพเป็ น เงิ น บ� ำ เหน็ จ บาง
ส่วนก่อนการเกษียณอายุ
2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิ
การรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน
ที่ เ กษี ย ณอายุ และพั ฒ นาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผู ้ ป ระกั น ตน
มาตรา 40
8. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย โดยผนวก
เรื่ อ งการรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ช ราภาพของแรงงาน
ต่างด้าวไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
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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

The Social Security Technical Conference

ส�ำนักงานประกันสังคม จัดประชุมวิชาการประกัน
สังคม ประจ�ำปี 2558 “SSO SYMPOSIUM 2015” เปิด
เวทีระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงกฎหมายและความส�ำคัญของระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งสร้างเสริมมุมมองด้านวิชาการให้พร้อม
ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2558 ณ อิมแพคฟอรัม่ เมืองทองธานี โดยได้เปิด
เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 400 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน นักวิชาการ
นักวิจัย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
ในการประชุมดังกล่าว ส�ำนัก งานได้จัด ให้ มี ก าร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการประกันสังคมไทย”
โดยเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม นายโกวิท สัจจวิเศษ
และการบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ “ประสบการณ์ บ� ำ นาญ

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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ชราภาพในภูมิภาคอาเซียน” โดย Mr.Nuno Meira Simoes
Cunha ผู ้ เชี่ ย วชาญอาวุ โ สด้ า นการคุ ้ ม ครองทางสั ง คม
จากองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ และนางฉั น ทนา
บุญอาจ ที่ปรึกษาด้านวิชาการต่างประเทศ และการอภิปราย
ผลงานวิจยั จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ ง“การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการเชือ่ มโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและ
กฎหมายประกันสังคม” โดย ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา และ
นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ และเรื่อง
“รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพือ่ ผูป้ ระกันตน” โดย
นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ และนายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ เช่น โครงการ 7 สิง่ มหัศจรรย์ และโครงการ Let’s go
to AEC Live & Learn ผลงานวิชาการของบุคลากรส�ำนักงาน
ประกันสังคม และผลการด�ำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน เป็นต้น รวมถึงการน�ำเสนอวีดิทัศน์ เรื่องยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี ผลการบริหารการลงทุน
ผลการจัดงานครบรอบ 25 ปี ผลการด�ำเนินงานและภารกิจ
ขององค์กร
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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, SecretaryGeneral 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.
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ

Cooperation with foreign countries

ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2538 และได้เข้าร่วมประชุมที่สมาคม ISSA จัด
ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2558 ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม 2 รายการ คือ
1.1 การประชุมเรื่อง ความท้าทายและการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก การด�ำเนินการส�ำหรับการป้องกัน
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 26 – 31 ตุลาคม
2558 โดยสมาคม ISSA และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ร่วมกับสมาคมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
เยอรมนี (BASI) ได้จัดประชุมในหัวข้อ ความท้าทายและการ
แก้ปัญหาในระดับโลก การด�ำเนินงานระดับโลกส�ำหรับการ
ป้องกัน โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย อาทิ 1) วัฒนธรรมการป้องกัน
2) การส่งเสริมอนามัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ใี นทีท่ ำ� งาน 3) การ
เน้นให้สถานทีท่ ำ� งานปลอดอุบตั เิ หตุ และ 4) การส่งเสริมด้าน
อนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1.2 การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สมาคม ISSA ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่
1 – 6 พฤศจิกายน 2558 สมาคม ISSA ร่วมกับ Public
Authority for Social Insurance (PASI) โดยมีรฐั สุลต่านโอมาน

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)

1. สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) 1. International Social Security Association (ISSA)

79

รายงานประจำ�ปี 2558 l สำ�นักงานประกันสังคม

เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมดังกล่าวเป็นเวทีหลักขององค์กร
ด้ า นการประกั น สั ง คมระดั บ นานาชาติ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิฟิก ในการอภิปรายประเด็นส�ำคัญด้านแนวโน้มและ
ปัญหาในการด�ำเนินงานขององค์กรประกันสังคมในระดับ
ภูมิภาค โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
แนวปฏิบัติที่ดี การขยายความคุ้มครองอย่างยั่งยืน คุณภาพ
ในการให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการบริหาร
จัดการในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ อีกทัง้ ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในภูมิภาค

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. สมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASSA)

2. ASEAN Social Security Association (ASSA)

ส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ประกันสังคมอาเซียน (ASSA) ซึง่ เป็นองค์กรทีม่ กี ารรวมตัวกัน
ของหน่วยงานประกันสังคมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย เวียดนาม บรูไน ลาว กัมพูชา และพม่า ก่อตั้งเมื่อปี 2541
ปัจจุบันมีสมาชิก 19 องค์กร สมาคม ASSA จัดการประชุม
มาแล้ว 32 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมการประชุม
มาโดยตลอด โดยในปี 2558 ส�ำนักงานได้ส่งคณะผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม ดังนี้
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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 การประชุ ม สมาคม ASSA ครั้ ง ที่ 32 จั ด
ขึ้ น โดย Central Provident Fund Board ประเทศ
สิ ง คโปร์ ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 12 กั น ยายน 2558 ราย
ละเอี ย ดของการประชุ ม ประกอบด้ ว ย การสั ม มนาทาง
วิชาการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA
หั ว ข้ อ การเผชิ ญ ความท้ า ทายด้ า นประชากรสู ง อายุ ข อง
โครงการประกันสังคมในเอเชีย และผลกระทบของผูส้ งู อายุดา้ น
นโยบายทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านประกันสังคมร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิก นอกจากนี้ ในการประชุม Social Security Board
(SSB) ที่ประชุมได้รับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ามา
เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ และการประชุม ASSA Board
Member ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกแต่ละประเทศปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาแนวทางใน
การให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและประเด็นเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
ประเทศสมาชิก
2.2 การประชุมวิชาการประกันสังคมระหว่างประเทศ
ในหัวข้อ “การคงไว้ซึ่งระบบประกันสังคมที่ยั่งยืนในบริบท
สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ” และ “การประชุ ม ภายใต้ โ ครงการแลก
เปลี่ยนความรู้ของสมาคมประกันสังคมอาเซีย” จัดขึ้นโดย
Employees Provident Fund ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2558 โดยการประชุมวิชาการ
ประกันสังคมระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในบทบาทของตลาดเกิดใหม่ ที่มีต่อ
รูปแบบการลงทุนของสถาบัน เพือ่ ให้มนั่ ใจในผลตอบแทนการ
ลงทุนเพื่อรายได้เมื่อเกษียณอายุ หัวข้อการประชุมมีทั้งเรื่อง
ของการปฏิรูปบ�ำนาญ สังคมผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การลงทุน
ส�ำหรับแผนบ�ำนาญ ประสบการณ์การประกันสังคม และการ
ลงทุนของมาเลเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานประกันสังคมของประเทศไทย ใน
ส่วนการประชุมภายใต้โครงการแลกเปลีย่ นความรูข้ องสมาคม
ประกันสังคมอาเซียนเป็นเวทีส�ำหรับสมาชิกสมาคม ASSA
ได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดใน

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 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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การน�ำมาพัฒนาการประกันสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกระดับ
หนึ่ง หัวข้อการประชุมประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการบริการประกันสังคม และการประกัน
สุขภาพ

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 โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศ
สมาชิกประกันสังคมอาเซียน “หลักสูตรการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
แบบครบวงจร” ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม โดยศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู
สมรรถภาพคนงาน ได้จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
ประกันสังคมและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแก่
คนงานทีป่ ระสบอันตรายเนือ่ งจากการท�ำงานและทุพพลภาพ
ให้กับตัวแทนสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2558 นอกเหนือจากการฝึก
อบรมหลักสูตรการฟืน้ ฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแล้ว ยังจัด
ให้มีการศึกษาดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านฝึก
อาชีพ และด้านจิตใจและสังคม ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สิรินธรฯ ส�ำนักส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาคนพิการ และสภาสังคมสงเคราะห์

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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ผลส�ำเร็จจากโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ท�ำให้
สมาชิกจากประเทศในอาเซียนชื่นชมว่าไทยเป็นประเทศที่
เป็นที่หนึ่งของอาเซียนที่ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ไดส�ำเร็จเป็นจริงก่อนประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนตลอด 30 ปที่
ผ่านมาเป็นผลให้ไดช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เป็นลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการท�ำงาน หรือ
ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมากกว่าเจ็ดพันรายให้สามารถพลิก
ฟื้นชีวิตใหม่ภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานจังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ และขอนแกน
ก้าวต่อไปในทศวรรษหนา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
งานไทย นอกจากจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
การส่งเสริมป้องกันความปลอดภัยส�ำหรับประเทศไทยแลว
ยังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
แห่งอาเซียน

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.

3. การสัมมนาไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทาง 3. Tripartite Seminar for Enhancing
สังคมในประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Social Protection in an Integrated ASEAN
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Community, Republic of Indonesia
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รัฐบาลอินโดนิเชีย และ
ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หารือเกีย่ ว
กับบทบาทของนโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่เอื้อต่อการ
บูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียน ผ่าน
การยกระดับระบบเศรษฐกิจระดับชาติและการคุ้มครองทาง
สังคมข้ามแดน โดยการหารือในครั้งนี้จะสนับสนุนผู้ก�ำหนด
นโยบายและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ นการส่งเสริมระบบการคุม้ ครอง
ทางสังคม การปรับปรุงการประสานงานเพื่อให้เกิดข้อตกลง
ด้านการประกันสังคมในอนาคต และการขยายความคุม้ ครอง
ทางสังคมเพื่อครอบคลุมประชาชนทุกคน

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.
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4. การประชุมระหว่างประเทศ ประจ�ำปี 2558 ของ 4. The 2015 International Conference and
สภายุโรปด้านการประกันการประสบอันตรายและ Assembly of the European Forum of Insurance
โรคจากการท�ำงาน
against Accidents at Work and Occupational
คณะกรรมการกองทุ น เงิ น ทดแทนแห่ ง ออสเตรี ย Diseases
(AUVA) ในฐานะประธานสภายุ โรปด้ า นการประกั น การ
ประสบอันตรายและโรคจากการท�ำงาน ได้จดั ประชุมระหว่าง
ประเทศประจ�ำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม 82 คน
จากองค์กรกองทุนเงินทดแทนของประเทศต่างๆ การประชุม
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอโลกแห่งการท�ำงานยุคใหม่ที่
ส่งผลกระทบต่อระบบประกันอุบัติเหตุจากการท�ำงานในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพอนามัยใน
การท�ำงาน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานและ
การกลับเข้าท�ำงาน โดยมุง่ เน้นประเด็นความท้าทายของระบบ
กองทุนเงินทดแทนในภูมภิ าคยุโรป เอเชียและอเมริกา และน�ำ
เสนอวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม

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. โครงการความร่วมมือทางวิชาการจาก ILO/KOREA 5. ILO/Korea Technical Cooperation
โครงการฝึกอบรมอาเซียน ILO ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก หลักสูตร “การประกันการจ้างงานส�ำหรับ
ภูมิภาคอาเซียน” จัดขึ้นโดย ILO และกระทรวงการมีงานท�ำ
และแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ในการสร้างหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการประกันการจ้างงาน
เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านตลาดแรงงานและนโยบายการจ้าง
งานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเชื่อมโยงกับอนุสัญญา
ILO ที่เกี่ยวกับประกันสังคมโดยเฉพาะอนุสัญญา ILO ฉบับ
ที่ 102 ว่าด้วยการประกันสังคม (มาตรฐานขั้นต�่ำ) การเรียน
รูก้ ลไกเกีย่ วกับประกันการจ้างงานส�ำหรับผูว้ า่ งงาน และกลุม่
ด้อยโอกาส บทบาทและหน้าทีข่ องศูนย์บริการจัดหางาน แผน
งานหลักส�ำหรับการบริการจัดหางาน และระบบข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงาน จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน
2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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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

6. Technical Assistance to the organizations
ในปี 2558 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ให้การต้อนรับ from other countries.

บรรยายสรุป และจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่ผู้แทนจาก
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่
• กระทรวงสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ จ�ำนวน 2 ครั้ง รวม 50 ราย
• กระทรวงการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา
จ�ำนวน 7 ราย
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและบ�ำนาญแห่งชาติ
ราชอาณาจักรภูฎาน จ�ำนวน 6 ราย
• จัดฝึกอบรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม ASSA ด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานจ�ำนวน 6 ราย
• คณะกรรมาธิการประกันสังคมสาธารณรัฐ
นามิเบีย จ�ำนวน 10 ราย
• คณะผูแ้ ทนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล จ�ำนวน 13 ราย
• คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการจัดการบริหาร
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จ�ำนวน 11 ราย
• กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน 9 ราย

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 7. Social Security Cooperation between
และลักเซมเบิร์ก
Thailand and Luxembourg
ส�ำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมความร่วมมือ
ด้านการประกันสังคมระหว่างส�ำนักงานประกันสังคมไทย
และกระทรวงความมัน่ คงทางสังคม ราชรัฐลักเซมเบิรก์ ครัง้ ที่
2/2558 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2558 ณ ส�ำนักงาน
ประกันสังคม
การประชุ ม ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดท�ำ Social Security
Agreement: SSA ระหว่างไทย – ลักเซมเบิรก์ ซึง่ จัดครัง้ แรก
เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 ณ ราชรัฐลักเซมเบิรก์ การประชุม
ในครั้งนี้ฝ่ายลักเซมเบิร์กได้ระบุเหตุผลส�ำคัญ 2 ประการ
ส�ำหรับการเจรจาเพื่อจัดท�ำ SSA กับประเทศไทย ประการ
แรกคือเพื่อคุ้มครองสิทธิทางสังคมของประชาชน ประการที่
สองคือเป็นผลจากความเติบโตทางเศรษฐกิจของลักเซมเบิรก์
ทีก่ ำ� ลังขยายตัวในทวีปเอเชีย การจัดท�ำความตกลงดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์สำ� หรับสถานประกอบการทีส่ ง่ ลูกจ้างไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ โดยได้เน้นย�้ำถึงหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำ
ข้อตกลง 5 ประการ คือ
1) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
2) การส่งออกประโยชน์ทดแทนข้ามประเทศ
3) การรวมระยะเวลาการประกัน
4) การเลือกบังคับใช้กฎหมาย
5) การปฏิบัติตามข้อเท็จจริง
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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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ทัง้ นี้ ส�ำนักงานประกันสังคมได้แจ้งฝ่ายลักเซมเบิรก์
ว่า อย่างไรก็ตามส�ำนักงานประกันสังคมสนับสนุนความร่วม
มืออันดีระหว่าง 2 ประเทศ แต่ส�ำหรับการจัดท�ำ SSA นั้น
ฝ่ายไทยยังไม่พร้อมและไม่สามารถตัดสินใจท�ำ SSA ในขณะ
นี้ได้ เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมยังไม่รองรับการจัดท�ำ
SSA ตามเงื่อนไขที่ฝ่ายลักเซมเบิร์กเสนอ ประกอบกับมีหลาย
ประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด
รอบคอบ อย่างไรก็ตามทัง้ 2 ฝ่าย ได้มเี จตจ�ำนงในเชิงบวกทีจ่ ะ
มีความร่วมมือกัน ซึง่ ฝ่ายไทยอาจใช้โอกาสนีแ้ ลกเปลีย่ นเรียน
รู้เกี่ยวกับการจัดท�ำ SSA กับฝ่ายลักเซมเบิร์กต่อไป และทั้ง 2
ฝ่ายได้รบั ทราบและลงนามในรายงานการประชุมหารือร่วมกัน

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 8. Cooperation with the International Labour
(ILO) ในการจัดท�ำรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย Organization (ILO) on Actuarial Valuation of
กองทุนประกันสังคม 7 กรณี
7 benefits of the Social Security Fund
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ จั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการจัดท�ำรายงาน
คณิตศาสตร์ประกันภัยกองทุนประกันสังคม 7 กรณี เพื่อให้
ส�ำนักงานประกันสังคมได้มเี ครือ่ งมือส�ำหรับวิเคราะห์ประเมิน
สถานะกองทุนประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ผู้บริหารกองทุนได้น�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
วางแผนด�ำเนินงานและก�ำหนดทิศทางในอนาคต ซึ่งรายงาน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์สถิติ
ผลการด�ำเนินงานในอดีต และการคาดการณ์สถานะกองทุน
ประกั น สั ง คมในอนาคต มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ก ารคาดการณ์
ตัวแบบ (Model) และสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล บทสรุปสถานะ
กองทุนประกันสังคม และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญ ILO ได้น�ำ
เสนอร่างรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้นต่อผู้บริหาร
ของส�ำนักงานประกันสังคม ณ ส�ำนักงานประกันสังคม และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับน�ำไปปรับปรุงรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป
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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.

ภาพกิจกรรม
Activities
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา
“3 ทศวรรษ งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานไทย สำ�นักงานประกันสังคม”
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”
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ
60 พรรษา “3 ทศวรรษ งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานไทย
ส�ำนักงานประกันสังคม” เมื่อวันที่ 7 กรกรฎาคม 2558
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เพื่อรณรงค์
ให้นายจ้ า ง ลู ก จ้ างได้ตระหนัก ถึงเรื่องความปลอดภั ย ใน
การท�ำงาน ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน และได้จัดพิมพ์
หนังสือคุณากรแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ประจ�ำภาคต่าง ๆ รวม 4 ครั้ง
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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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25 ปี ประกันสังคม
25th Anniversary of the Social Security Office.
พลเอกศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานประกันสังคม
ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ 4 ส�ำนักงาน
ประกันสังคม และเป็นประธานในพิธมี อบโล่รางวัลให้แก่สถาน
พยาบาลในดวงใจ ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 21 แห่ง เพือ่ กระตุน้
และจูงใจให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูป้ ระกันตนพร้อมมอบทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ให้
แก่นกั ศึกษา จ�ำนวน 19 ทุน
นอกจากนี้ส�ำนักงานประกันสังคมยังได้จัดท�ำหนังสือ
ทีร่ ะลึก 25 ปี เช่น หนังสือ 25 ปี ส�ำนักงานประกันสังคม เป็นการ
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา 25 ปี
ทีผ่ า่ นมา หนังสือ 3 ทศวรรษ งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานไทย
หนังสือผลการด�ำเนินงานบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม
2557 เป็นการสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุนของส�ำนักงาน
ประกันสังคมในรอบปี 2557 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนกองทุนประกัน
สังคมและได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุนต่อคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 หนังสือพลวัตการประกัน
สังคม: พันธสัญญาต่อการพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศในระดับ
สากล หนังสือระบบประกันสังคมอาเซียน รวบรวมข้อมูลระบบ
ประกันสังคมของประเทศสมาชิก 9 ประเทศ หนังสือยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) เพือ่
ให้การบริหารจัดการองค์กรบรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ทตี่ งั้ ไว้ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2558 – 2577) และหนังสือค�ำศัพท์หน้ารูป้ ระกันสังคม

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.
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การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
Increasing services efficiency
ส�ำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาเพิ่มช่องทางการรับ
จ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตน
สามารถรั บ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น
ทดแทนผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
กับธนาคารออมสินและ ธกส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ณ อาคารอ�ำนวยการ ส�ำนักงานประกันสังคม ท�ำให้ปัจจุบัน
มีธนาคารที่ให้บริการรับจ่ายเงินผ่านธนาคารทั้งสิ้น 11 แห่ง
7,868 สาขาทั่วประเทศ

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.

ส�ำนักงานประกันสังคม ได้ศึกษา วิเคราะห์ ก�ำหนด
แนวทาง วางแผนงาน การปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม
จากระบบ Sapiens เป็ น ระบบ Web Application และ
ระบบงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนในการบริการประชาชนให้มีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน
เป็นส�ำคัญ โดยได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ
พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบสือ่ สัญญาณ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
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�ำนักงานประกันสังคมได้จัดกิจกรรม “ประกัน
สังคมมอบสุข” แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพประจ�ำปี 2558
โดยมีผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประกันตน
ที่ทุพพลภาพ มอบเงินประโยชน์ทดแทน พร้อมอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ในชีวิตประจ�ำวัน และมุ่งหวังช่วยผู้ทุพพลภาพให้ไม่ต้องตก
อยู่ในสภาวะขาดรายได้ ตลอดจนไม่เป็นภาระของครอบครัว
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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ส�ำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรม “คาราวาน
รถยนต์ตรวจเยีย่ มผูป้ ระกันตนทีเ่ จ็บป่วยและทุพพลภาพ” เมือ่
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ส�ำนักงานประกันสังคม เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558 เพือ่ แสดงความห่วงใยและเป็นขวัญก�ำลังใจให้
แก่ผปู้ ระกันตนทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

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.

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคมร่วม
ส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมให้
ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เงินออมกรณีชราภาพ รวมถึง
กฏหมายประกันสังคมฉบับแก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2558 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สถานีรถไฟ
กรุงเทพฯ (หัวล�ำโพง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
(หมอชิต 2) กรุงเทพมหานคร

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).
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
Cooperation between organizations
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมจั ด สั ม มนาการบริ ห าร
ความเสี่ ย งและการลงทุ น โดยกองทุ น บ� ำ นาญ ประเทศ
มาเลเซี ย (KWAP) เพี่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ มุ ม มองและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนบ�ำนาญขนาดใหญ่
รวมทั้งการเรียนรู้ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2558 ณ ห้องจูปเิ ตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี

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.

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
Buddhism Activities
ส�ำนักงานประกันสังคมจัดโครงการ “ศาสนาสร้าง
อารยะธรรม ปฏิบัติธรรม” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ วัดปากน�้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ
“7 มหัศจรรย์ความดี” เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานประกันสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจติ ส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดทัศนคติทดี่ ี
ต่อการท�ำงาน และอยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติสขุ ด้วยความสามัคคี
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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.
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นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2558 โดย
มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคม
ร่วมถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเทวสังฆาราม (พระอารามหลวง) ต�ำบล
บ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

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.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Rewards of Pride
ส�ำนักงานประกันสังคมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 – 2557 ในงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจ�ำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2558 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบาล
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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 20132014 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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ส�ำนักงานประกันสังคมได้รับเกียรติบัตรและเข็ม
สัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” จาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสที่ส�ำนักงาน
ประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบาล
ส�ำนักงานประกันสังคมได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
การสนั น สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารในห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใน
ศูนย์การค้า (MOU) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่ง
ทางบก กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำหรับงาน
บริการของส�ำนักงานประกันสังคมทีใ่ ห้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ร่วมภาครัฐในห้างสรรพสินค้า

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.
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.
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Lists of Administrators and Committees

SSO Annual Report 2015

นายโกวิท สัจจวิเศษ
เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
Mr. Kowit Sachavisad
Secretary - General

นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Mr. Ruxsak Chotchaisathit
Adviser on Efficiency

พันต�ำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn
Deputy Secretary - General

ว่าง
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
(Empty)
Deputy Secretary - General

ว่าง
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
(Empty)
Deputy Secretary - General
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คณะกรรมการประกันสังคม
(ชุดที่ 13)

Social Security Committee
(Thirteenth Committee)

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

4. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ

กรรมการ

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

5. เลขาธิการส�ำนักงาน
กรรมการและเลขานุการ
ประกันสังคม
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
6. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ 6.
7. นายวาชิต รัตนเพียร
กรรมการ 7.
8. นายสมพงศ์ นครศรี
กรรมการ 8.
9. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
กรรมการ 9.
10. นายสุวิทย์ ศรีเพียร
กรรมการ 10.
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
11. นายทวี ดียิ่ง
12. นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร
13. นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล
14. นายวันชัย ผุดวารี
15. นางสาวอรุณี ศรีโต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
16. นายปั้น วรรณพินิจ
ที่ปรึกษาระบบงานประกันสังคม
17. นายอ�ำพล สิงหโกวินท์
ที่ปรึกษาทางการแรงงาน
18. พลโท กฤษฎา ดวงอุไร
ที่ปรึกษาทางการแพทย์
19. นายถาวร พานิชพันธ์
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
20. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11.
12.
13.
14.
15.

Chairman
Member
Member
Member
Member
and Secretary

Mr. Poj Aramwattananaot,Ph.D.
Mr. Wachit Rattanapian
Mr. Sompong Nakornsri
Mr. Suwan Sukaprasirt
Mr. Suvit Sriplean

Member
Member
Member
Member
Member

Mr. Tavee Deeying
Mr. Theeravit Wongpet
Mr. Manit Promkareekul
Mr. Vanchai Phudvaree
Miss Arunee Srito

Member
Member
Member
Member
Member

16. Mr. Pan Warnnapinij
Social Security System Adviser
17. Mr. Ampol Singhakowin
Labour Adviser
18. Lt.Gen Krisada Duangurai
Medical Adviser
19. Mr. Thaworn Phanicphan
Legal Adviser
20. Gen. Apichart Sangrungrueng
Economics Adviser
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คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
1. นายชาตรี บานชื่น

ประธานกรรมการ

Social Security Medical Committee
1. Mr. Chatee Banchuin

Chairman

2. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

กรรมการ

2. Mr. Porntep Siriwanarangsan

Member

3. นายอ�ำนวย กาจีนะ

กรรมการ

3. Mr. Amnuay Gajeena

Member

4. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการ

4. Mr. Suphan Srithamma

Member

5. พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช

กรรมการ

5. Lt.Gen. Triroj Krutvecho

Member

6. ผศ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

กรรมการ

6. Assistant Prof. Werasak Charaschaisri

Member

7. พลตรี จัดพล วุฑฒกนก

กรรมการ

7. Mr. Judpon Vudtakanok

Member

8. ศ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

กรรมการ

8. Mr. Pornchai Sithisarankul

Member

9. รศ. จุฑาไล ตัณฑเทิดธรรม

กรรมการ

9. Assoc. Prof. Jutalai Tanterdtham

Member

10. นายอดุลย์ บัณฑุกุล

กรรมการ 10. Mr. Adou Bandhukul

Member

11. นายชาญวิทย์ ทระเทพ

กรรมการ 11. Mr. Chanvit Tharathep

Member

12. นายทรงยศ ชัยชนะ

กรรมการ 12. Mr. Songyot Chaichana

Member

13. ศ. สุนันทา พลปัถพี

กรรมการ 13. Prof. Sunanta Polpathapee

Member

14. ศ. สารเนตร์ ไวคกุล

กรรมการ 14. Prof. Saranatra Waikakul

Member

15. รศ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

กรรมการ 15. Assoc. Prof. Supachai  Ratanamaneechat

Member

16. ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม

กรรมการและ 16. Social Security Office
เลขานุการ
Representative

Member
and Secretary
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คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม

Social Security Appeal Committee

1. นายรังสฤษฎ์ จันทรัตน์

ประธานกรรมการ

1.

Mr. Rungsarit Chantarat

2. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

กรรมการ

2.

Mr. Chatpong Chirabandhu

Member

3. นายไกรจักร แก้วนิล

กรรมการ

3.

Mr. Kraichack Kaewnil

Member

4. นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ

4.

Mr. Padungsak Thephasdin Na Ayudhya

Member

5. นายสุภัท กุขุน

กรรมการ

5.

Mr. Supat Gukun

Member

6. นายอภิวุฒิ ทองค�ำ

กรรมการ

6.

Mr. Apivut Thongkam

Member

7. นายประภาส ชัยวัฒนายน

กรรมการ

7.

Mr. Prapas Chaiwatanayon

Member

8. นายมานะ คุ้มกระโทก

กรรมการ

8.

Mr. Mana Kumkrathok

Member

9. นายทวี เตชะธีราวัฒน์

กรรมการ

9.

Mr. Thavee Techateeravat

Member

10. นายอนุชิต แก้วต้น
11. ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม
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Chairman

กรรมการ 10. Mr. Anuchit Kaewton

Member

กรรมการและ 11. Social Security Office
เลขานุการ
Representative

Member
and Secretary
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คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(ชุดที่ 9 )

Workmen’s Compensation Fund
Committee
(Ninth Committee)

1. เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม ประธานกรรมการ 1. Secretary-General of the
Social Security Office

Chairman

2. นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการ 2. Mr. Sriprasit Boonvisut

Member

3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

กรรมการ 3. Mr. Somboon Muangklam

Member

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการ 4. Ms. Sopawadee Lertmanaschai

Member

5. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการ 5. Mr. Dusit Khamasakchai

Member

6. นางผจงสิน วรรณโกวิท

กรรมการ 6. Mrs. Pajongsin Varnakovida

Member

7. นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการ 7. Mrs. Prisana Praharnkhasuk

Member

8. นายอรรถการ ตฤษณารังสี

กรรมการ 8. Mr. Attakarn Thinnarangsri

Member

9. นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล

กรรมการ 9. Mr. Piyachart Choonhavejsakul

Member

10. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

กรรมการ 10. Mrs. Suwannee Sirivejchapun

Member

11. นายวารินทร์ ศรีแจ่ม

กรรมการ 11. Mr. Warin Srijaem

Member

12. นายบรรจง บุญรัตน์

กรรมการ 12. Mr. Banjong Boonrat
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