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จำนวนสถานประกอบการ 444,868 แหง

Number of Enterprises 444,868 Places

จำนวนผูประกันตน 14,647,101 คน

Number of Insured Persons 14,647,101 Persons

เง�นกองทุน 1.85 ลานลานบาท*

Amount of the Fund 1.85 Trillion Baht*

หมายเหตุ : *รายละเอียดเงินกองทุนตามงบแสดงฐานะการเงิน
Remarks  :  *The figures the Funds as shown in Financial Statements.

กองทุนประกันสังคม ป 2560

Social Security Fund 2017

จำนวนนายจาง 371,432 แหง

Number of Employers 371,432 Places

จำนวนลูกจาง 9,777,751 คน

Number of Employees 9,777,751 Persons

เง�นกองทุน 57,978 ลานบาท*

Amount of the Fund 57,978 Million Baht*

กองทุนเงินทดแทน ป 2560

Workmen’s Compensation Fund 2017



รายงานประจำป

ANNUAL REPORT

2560 | 20172560 | 2017



สารจากเลขาธิการ	

Message from the Secretary-General

หน้าที่ความรับผิดชอบ	 8

Duties and Responsibilities

วิสัยทัศน	์พันธกิจ	ค่านิยม	และยุทธศาสตร์	 9

Vision, Mission, Core Value and Strategy

การบริหารงาน	โครงสร้างองค์กร	และอัตราก�าลัง	 11	

Administration, Organization Structure and Personnel

ผลการด�าเนินงาน	 16

Performance outcomes
	 กองทุนประกันสังคม	 17

 Social Security Fund
	 กองทุนเงินทดแทน	 54

 Workmen’s Compensation Fund

ผลงานส�าคัญ	 81

Outstanding Performance Outcomes

แผนการด�าเนินงาน	ปี	2561	 101

Work Plan 2018

รายนามผู้บริหาร	และคณะกรรมการ	 104

Namelists of the Management and Committee

สารบัญ
CONTENT

หน้า/Page



ตาราง	 1	 กรอบอัตราก�าลังของส�านักงานประกันสังคม	ปี	2560

Table 1 The SSO Personnel in 2017 

ตาราง	 2	 จ�านวนสถานประกอบการและผูป้ระกนัตนตามมาตรา	33	จ�าแนกตามขนาดสถานประกอบการ	ปี	2560

Table 2 Number of enterprises and Insured Persons under Article 33, classified by sizes	of enterprises 2017

ตาราง	 3	 จ�านวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�าและประชากร	ปี	2551	–	2560

Table 3 Number and Percent of Insured Persons Comparing to Employed Persons

  and population, 2008 – 2017	

ตาราง	 4	 จ�านวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน	ปี	2560

Table  4 Amount and Percent of Contributions Collected and Benfits Paid, 2017

ตาราง	 5	 จ�านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทน	ปี	2560

Table  5 Number of Beneficiaries and Amount of the Benefits Paid, 2017

ตาราง	 6	 จ�านวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม	ปี	2560

Table  6 Number of contracted hospitals under the Social Security Scheme, 2017

ตาราง		 7	 จ�านวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์

Table  7 Number and Rate of Medical Service Utilization, 2017

ตาราง	 8	 รายได้–ค่าใช้จ่าย	กองทุนประกันสังคม	ปี	2560

Table 8 Revenue and expenditures of Social Security Fund, 2017 

ตาราง	 9	 อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

Table 9 Liquidity Ratio

ตาราง	 10	 ประมาณการอัตราส่วนเงินส�ารองและอัตราส่วนเงินทุน	กองทุนประกันสังคม

Table 10 Estimated Reserve Ratio and Fund Ratio of SSF

ตาราง	 11	 ประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม	ปี	2561	–	2565	

Table 11 Status Estimation of the Social Security Fund,  2018-2022

ตาราง	 12	 ผลการประมาณการสถานะกองทุนประกนัสงัคมกรณชีราภาพภายใต้สถานการณ์ส�าคัญ	ณ	สิน้ปี	2560

Table 12 Status Estimation under Significant Situations of the Old-age Pension Fund as of the end of 2017

ตาราง	 13	 เงินสมทบและเงินทดแทน	กองทุนเงินทดแทน	ปี	2560

Table 13 Contribution and compensation benefits of WCF 2017

ตาราง	 14	 จ�านวนการประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน	ปี	2560

Table 14 Work-related Injury, 2017

ตาราง	 15	 จ�านวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน	ปี	2559

Table 15 Number of health care providers under WCF, 2016

ตาราง	 16	 อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน	

Table 16 Liquidity Ratio

ตาราง	 17	 การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	ระหว่างปี	2556	–	2560

Table 17 Industrial Rehabilitation Services, 2013 – 2017

14

19

23

27

29

32

32

34

39

48

49

52

57

58

62

68

80

สารบัญตาราง
TABLES

หน้า/Page



สารบัญภาพ
FIGURE

หน้า/Page

แผนภาพ	 1	 จ�านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด	กองทุนประกันสังคม

	 	 ระหว่าง	ปี	2551	–	2560

Figure 1 Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2008 – 2017

แผนภาพ	 2	 โครงสร้างผู้ประกันตนทั้งหมดเทียบกับโครงสร้างประชากรที่อายุ	15	ปีขึ้นไป	ปี	2560

Figure 2 Structure of Total Insured Persons Comparing to Population Structure

  Ageing 15 years or over, 2017

แผนภาพ	 3	 จ�านวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�า	ปี	2551	-	2560	

Figure 3 Number and Percent of Insured Persons Comparing to Employed Persons, 2008 - 2017

แผนภาพ	 4	 จ�านวนผู้ประกนัตนมาตรา	33	มาตรา	39	และมาตรา	40	จ�าแนกตามอายแุละเพศ	ปี	2560

Figure 4 Number of Insured Persons under Article 33, Article 39, and Article 40,

  classified by Age and Gender, 2017

แผนภาพ	 5	 จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน	4	กรณี	ปี	2551	-	2560	

Figure 5 Amount of Contributions Collected and Benefits Paid for 4 types of Benefits, 2008 - 2017 

แผนภาพ	 6	 จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน	2	กรณี	ปี	2551	-	2560	

Figure 6 Amount of Contributions Collected and Benefits Paid for 2 types of Benefits, 2008 - 2017

แผนภาพ	 7	 เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน	กรณีว่างงาน	ปี	2551	-	2560	

Figure 7 Amount of Contributions Collected and Benefits Paid for Unemployment Benefit, 2008 - 2017

แผนภาพ	 8	 เงินกองทุนประกันสังคมสะสม	จ�าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน	ปี	2560	

Figure  8 Accumulation of Social Security Fund classified by Type of Benefits, 2017

แผนภาพ		 9	 เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ	GDP	ปี	2551	-	2560	

Figure 9 Comparison of SSF Accumulation and GDP, 2008 - 2017

แผนภาพ	 10	 จ�านวนเงินและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ	GDP	ปี	2551	-	2560

Figure 10 Comparison of SSF Expenditures and GDP, 2008 - 2017

แผนภาพ	 11	 เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	จ�าแนกตามประเภท	

Figure 11 Investment Portfolio of SSF

แผนภาพ	 12	 โครงสร้างการตัดสินใจและการก�ากับตรวจสอบ	

Figure 12 Decision and Monitoring Structure

แผนภาพ	 13	 เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	จ�าแนกตามประเภทสิทธิประโยชน์	ปี	2560	

Figure	 13	 SSF	Investment	Capital	classified	by	Type	of	Benefits,	2017

แผนภาพ	 14	 การจัดสรรการลงทุน	กองทุนประกันสังคม	ปี	2560	

Figure	 14	 Asset	Allocation	of	SSF,	2017

20

21

22

25

27

28

28

35

36

36

38

40

41

42



สารบัญภาพ
FIGURE

หน้า/Page

แผนภาพ	 15	 ผลการตอบแทนจากการลงทุน	กองทุนประกันสังคม	ปี	2534	-	2560

Figure	 15	 Invesment	Returns	of	SSF	1991	-	2017

แผนภาพ	 16	 จ�านวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม	กองทุนประกันสังคม	ปี	2551	-	2560

Figure	 16	 Cumulative	Contributions	and	Investment	Returns	of	SSF,	2008	-	2017

แผนภาพ	 17	 สถานะกองทุนชราภาพภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน	

Figure	 17	 Status	of	the	Old-Age	Pension	Fund	under	Present	Situation

แผนภาพ	 18	 จ�านวนนายจ้างและลกูจ้างท่ีอยูใ่นความความคุ้มครองของกองทุนเงนิทดแทน	ปี	2551	-	2560	

Figure	 18	 Number	of	employers	and	employees	under	WCF	during	2008	-	2017

แผนภาพ	 19	 จ�านวนเงินสมทบ	เงินทดแทน	และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

	 	 ปี	2551	-	2560	

Figure 19 Contributions, Compensations and WCF Ratios of Compensation and

	 	 Contributions,	2008	-	2017

แผนภาพ	 20	 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง	1,000	ราย	ปี	2551	-	2560	

Figure	 20	 Rate	of	Work-related	Injury	per	1,000	Employees,	2008	-	2017	

แผนภาพ	 21	 เงินลงทุน	จ�าแนกตามประเภท	

Figure	 21	 Investment	Allocation	classified	by	Types	of	Invesment

แผนภาพ	 22	 การจัดสรรการลงทุน	กองทุนเงินทดแทน	ปี	2560	

Figure 22 Investment Allocation of WCF, 2016

แผนภาพ	 23	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	กองทุนเงินทดแทน	ปี	2551	–	2560	

Figure	 23	 Investment	Returns	of	WCF,	2008	–	2017

แผนภาพ	 24	 จ�านวนเงินสมทบสะสม	และผลตอบแทนสะสม	กองทุนเงินทดแทน	ปี	2551	-	2560

Figure	 24	 Accumulated	contributions	and	Cumulative	Returns	of	WCF,	2007	–	2016

43

44

53

55

57

59

66

70

71

72



สารจากเลขาธิการ

  สำ�นักง�นประกันสังคม มุ่งมั่นบริหารงานกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันในการดำารงชีวิตท่ีม่ันคง

มาตลอดระยะเวลา 27 ปี ในปี 2560 สำานักงานประกันสังคมได้ดำาเนิน

งานไปในทิศทางท่ีสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยไดก้ำาหนดใหก้ารปฏิรูปประกันสังคม

เปน็หนึง่ในวาระเรง่ดว่นทีต้่องดำาเนนิการคนืความสขุแก่ลกูจ้างผู้ประกันตน

ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ

ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

  ในรอบปีท่ีผ่านมา สำานักงานประกันสังคมได้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ  

เช่น ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพ่ิมสทิธิกรณีปลกูถา่ยเซลลต้์นกำาเนดิ

เม็ดโลหิต ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา เพิ่มอัตราค่าบริการปลูกถ่ายไต 

และปลกูถา่ยอวยัวะ 5 รายการ  และใหผู้้ประกันตนใชส้ทิธิรบับรกิารทนัตกรรมโดยไมต้่องสำารองจา่ยกบัสถานพยาบาล

หรือคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ลูกจ้างที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำางานกรณีรุนแรงหรือเรื้อรัง 

หากค่ารักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอสามารถเบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท  

 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย โดยขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเพิ่ม

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยอำานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารงานประกนัสงัคมผา่นระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e–Payment ระบบ e–Service ระบบ SSO Connect 

ระบบ SMS และระบบ Online ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 และ Zero Corruption ของรัฐบาล 

รวมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบบำานาญประกันสังคม และ 

การปฏิรูปการบริหารการลงทุน เพื่อพัฒนางานประกันสังคมต่อไป

 ในด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามแผนการลงทุน สำานักงานประกันสังคม

ได้เสริมสร้างเสถียรภาพของกองทุนในระยะยาวและเพ่ิมผลตอบแทนให้กับกองทุน โดยในปี 2560 สามารถ 

สร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5.07 และสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนเงินทดแทน 

ในอัตราร้อยละ 4.80 

 สำานักงานประกันสังคมบริหารงานโดยเน้นประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและประเทศชาติเป็นสำาคัญ โดย 

ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและคุณธรรม 

เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการหรือสิทธิ

ประโยชน์อย่างพอเพียง เป็นธรรม และมีสุขภาพที่ดี รวมถึงจัดการกองทุนให้มีความมั่นคง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 

และพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำาด้านประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม



  The Social Security Office commit to manage the Social Security Fund and the Workmen’s 

Compensation Fund to provide security for workers’ lives continuously throughout 27 years of its 

operation. In 2017, the Social Security Office has conformed its operation to the Government policy 

as mentioned in the 20-year National Strategy (2017 – 2036) and the Twelfth National Economic 

and Social Development Plan (2017 – 2021) by deciding that the reform of Social Security scheme 

be an ‘urgent agenda’ in order to provide happiness for the insured employees to receive ultimate 

benefits, to improve service quality and to upgrade the management performance of the Funds.

 During the period of last year, the SSO has increased variety of benefits, such as the benefits 

for health promotion and disease prevention, hematopoietic stem cell transplantation, corneal 

transplantation, increase the service rate for kidney transplantation and transplantation of other 

5 organs. Moreover, insured persons are eligible to dental care services without advance payment  

to the hospitals or dental clinics under the scheme. In case an insured employee gets serious 

accident or chronic injury which is related to work and the treatment cost is not enough, 

the employee is able to reimburse additional treatment cost up to two million Baht. 

 Besides, the SSO’s efficiency has been improved by offering various channels and advanced 

service techniques by extending its alliance network to provide additional service channels and 

by utilizing information technology to facilitate social security services at anytime and at any 

place via e–Payment, e–Service, SSO Connect, SMS, and Online systems. These improvements are 

conformed to the Government policy of Thailand 4.0, and Zero Corruption Policy.  

   In the area of investment of the Social Security and the Workmen’s Compensation Funds, the 

SSO has strengthened their long-term stability and has put efforts to increase the investment yield 

of the Funds as mentioned in the Investment Plan. In 2017, the investment yield of the Social 

Security Fund and the Workmen’s Compensation Fund rose upto 5.07%, and 4.80%, respectively. 

The administration of the Social Security Office mainly emphasizes on the benefits of insured 

employees and of our nation by applying the Royal philosophy of ‘Sufficiency Economy’ for good 

governance and virtue to be transparent and accountable organization, and participation of 

stakeholders. To ensure that the insured person receives the services or benefits sufficiently, fairly 

and in good health. The efforts include enhancing security and stability of the Funds in order to 

promote confidence and preparedness to become a leading social security in ASEAN region.

Message from of the Secretary-General

Mr. Suradej Waleeittikul
Secretary-General



 สำานกังานประกันสงัคมเป็นหน่วยงานราชการจัดต้ังข้ึน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติประกัน

สงัคม พ.ศ. 2533 มภีารกิจหลกัตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการสำานกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 

คือ การบริหารกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัต ิ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติ

ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการบริหาร 

กองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปฏบิติัราชการทีใ่ห้เกิดผลสมัฤทธ์ิและเป็นไปตาม

เป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏบิติัราชการของกระทรวง

 2. ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสงัคม 

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. บริหารกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงนิทดแทน

 4. คุม้ครองและดแูลผู้ประกันตนและลกูจ้างให้ได้รบั

สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกำาหนด

 5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้าน

การประกันสงัคมและเงนิทดแทนรวมทัง้ประสานแผนการปฏบิติั

งานของสำานักงาน

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น

อำานาจหน้าที่ของสำานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย

 Social Security Office (SSO) is a government 
department. It was established, in accordance 
with the Social Security Act B.E. 2533 (1990), on 
September 3, 1990. Its core responsibities as 
provided by the Ministerial Regulations on 
Organization Structure  of the Social Security 
Office, Ministry of Labour, B.E. 2559 (2016) includes 
to manage the Social Security Fund according to 
Social Security Act B.E. 2533 (1990), and as 
amended by  Social Security Act (No.2) B.E. 2537 
(1994), Social Security Act (No.3) B.E. 2542 (1999), 
Social Security Act (No.4) B.E. 2558 (2015), and 
to manage the Workmen’s Compensation Fund 
according to Workmen’s Compensation Act B.E. 
2537 (1994). Duties and Responsibilities of the 
Social Security Office are as follows;
 1. To perform the service according to the 
objectives, guidelines and plans of the ministry.
 2. To comply with the law on social security. 
Law on Compensation and Other Laws associated 
 3. Administer the Social Security Fund and 
the Compensation Fund.
 4. Protect and supervise insurers and 
employees to obtain the right and benefits as 
prescribed by law.
 5. Develop a system of measures and methods 
for social security and compensation; Coordinate 
the work plan of the office.
 6. Perform any other act as required by law, 
as the authority of the office or as Ministers or 
cabinet ministers.

หน�้ที่คว�มรับผิดชอบ
Duties and Responsibilities
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วิสัยทัศน์ Vision

พันธกิจ Mission

ค่านิยม Core Value

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำาในภูมิภาคอาเซียน To become a leading Social Security 

Organization in ASEAN region.

 การบริหารการประกนัสงัคมและกองทนุเงนิทดแทน 

โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แรงงานมีหลัก

ประกันการดำารงชีวิตที่มั่นคง

 To create efficient management of the 

Social Security Fund and the Workmen’s 

Compensation Fund to ensure the worker’s 

security of life.

สร้างสรรค์

เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

สำานึกรับผิดชอบ

เป็นผู้นำาที่โดดเด่น

ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

ทุ่มเท และเสียสละ

Creative

Helpful

Accountability

Notable Leadership

Go forward into the Digital World

Expert & Ethics

Sacrifice

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค�่นิยม และยุทธศ�สตร์
Vision, Mission, Core Value and Strategy
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ยุทธศาสตร์สำานักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

Social Security Strategic
Plan (2015 – 2019)

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 :

 การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนองความ

ต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุกลุม่ 

ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกัน

สังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลที่

ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 :

 การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มี

ความเป็นสากล รองรบัการเข้าสูก่ารประกันสงัคมนานาชาติ 

บนบรรทดัฐานของการพฒันาระบบเงินสมทบและระบบการ

ลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการ

ได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้

อย่างแท้จริง

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 :

 การรือ้ปรบัและยกระดบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ;(IT) 

และการบรหิารสารสนเทศ;(MIT) ของสำานกังานประกนัสงัคม

สู่องค์กรที่มีการดำาเนินการ และการบริการที่ลำ้าสมัย

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 :

 การพฒันาการบรหิารจดัการ “ทนุมนษุย์” ได้อย่างเป็น

รูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและ

อนาคต

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5 :

 การพัฒนาองค์กรสูอ่งค์กรทีม่ปีระสทิธิภาพสงู (HPO) 

ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศ�สตร์ ASEAN :

 ระบบประกันสงัคมไทยร่วมเป็นส่วนสำาคญัของการวาง

รากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น

Strategic Issue 1 :
 To raise social security service levels to 
international standards in order to respond with 
expectations of all groups of stakeholders, and 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 and 
investment systems to support real sustainable, 
stable and trustworthy development.
Strategic Issue 3
 To reengineer and upgrade the SSO Information 
Technology System (IT) and Management 
Information Technology System (MIT) to become 
the organization with innovative operation and 
advanced services.
Strategic Issue 4 :
 To develop human capital management in 
substantial manner to conform to present and 
future global changes.
Strategic Issue 5 :
 To develop the organization to be a High 
Performance Organization (HPO) with modern, 
flexible, transparent and good governance 
manners.
Strategic Issue on ASEAN :
 Thailand’s Social Security System will be 
principal and dominant part of ASEAN’s Social 
Security foundation.
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การบริหารงาน  Administration

 สำานกังานประกนัสงัคมบรหิารงานกองทนุประกนัสงัคม

และกองทนุเงนิทดแทน โดยคณะกรรมการในรปูแบบไตรภาคี 

ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายนายจ้าง 

ฝ่ายลกูจ้าง และฝ่ายรฐับาล ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังโดยรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมก�รประกันสังคม

 ประกอบด้วย : ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ 

  สำานกังานประกนัสงัคม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำานัก 

  งบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง 

  ฝ่ายละ 5 คน และผูท้รงคณุวฒุทิางด้านระบบงาน 

  ประกันสังคม ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์ 

  ด้านกฎหมาย และด้านบรหิารธรุกจิไม่เกนิ 5 คน 

  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 อำ�น�จหน�้ที่ : เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบั 

  นโยบายและมาตรการประกันสังคม ตลอดจน 

  ให ้ความเห็นต ่อรัฐมนตรี ในการตรา 

  พระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวงและ 

  ระเบยีบต่าง ๆ  รวมถงึการวางระเบยีบโดยความ 

  เหน็ชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกับการรบัเงนิ  

  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 

  การจัดหาผลประโยชน์และการพิจารณางบดุล  

  ตลอดจนการรายงานการเงินของกองทุน 

  และผลการปฏิบัติงาน

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

1. Social Security Committee
 Consists of : Permanent Secretary of the  
  Ministry of Labour Secretary-General of the  
  SSO One representative each of Ministry 
  of Finance, Ministry of Public Health, 
  the Bureau of budget 5 representatives 
  each o femployers and employee, and 
  Not more than 5 extraordinary experts  
  in the area of social security system, 
  labour, medical care, legal affairs and  
  business administration to be advisers 
  to the Committee.
 Duties : Its duties are to propose opinions  
  on Social Security Policy and measures  
  and to give opinions to the Minister  
  in respect of the issuance of Royal  
  Decrees, Ministerial Regulations 
  and other regulations including the  
  issuance of regulations with the  
  approval of the Ministry of Finance  
  in regard to receipts, payment, 
  safe-keeping and productive investment 
  of the Funds and review balance sheet  
  and financial statements of the Funds  
  and report on financial and operational  
  performance.

ก�รบริห�รง�น โครงสร�้งองค์กร และอัตร�กำ�ลัง
 Administration, Organization Structure and Personnel
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2. คณะกรรมก�รก�รแพทย์ กองทุนประกันสังคม

 ประกอบด้วย : ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย ์ 

  ไม่เกิน 17 คน 

 อำ�น�จหน�้ที ่ : เสนอความเหน็ด้านบรกิารทางการแพทย์ 

  ต ่อคณะกรรมการประ กันสั งคมและ 

  คณะกรรมการอทุธรณ์ รวมทัง้กำาหนดหลกัเกณฑ์ 

  และอัตราสำาหรับประโยชน์ทดแทนด้านบริการ 

  ทางการแพทย์

3. คณะกรรมก�รอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม

 ประกอบด้วย : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 

  ด้านการแพทย์ ด้านระบบงานประกันสังคม 

  ด้านแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง 

  ฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 13 คน 

 อำ�น�จหน้�ท่ี : พิจารณาวินิจฉัยคำาอุทธรณ์ของ 

  นายจ้างผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจ 

  ในคำาสั่ง ของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

4. คณะกรรมก�รกองทุนเงินทดแทน

 ประกอบด้วย : เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม 

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านนิติศาสตร ์

  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านการคลงั ด้านการประกนัสงัคม 

  หรือประกันภยั ผู้แทนนายจ้างและลกูจ้าง ฝ่ายละ  

  3 คน รวมไม่เกิน 14 คน

 อำ�น�จหน�้ที ่ : เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบั 

  นโยบายการบริหารกองทนุและการจ่ายเงนิทดแทน 

  ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออก 

  กฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการวาง 

  ระเบยีบเก่ียวกับการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรกัษา 

  เงนิกองทนุ การจดัหาผลประโยชน์  ของกองทนุ 

  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

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.
3. Social Security Appeal Committee
 Consist of : extraordinary experts in legal 
  affairs, medical services, social security  
  system, labour and 3 representatives each  
  of employers and employees. The total 
  members shall not exceed 13 persons.
 Duties : Its duties are to consider and 
  adjudicate the claims submitted by 
  the employers, employees or those insured 
  workers who dissatisfied with the decision  
  of the Secretary-General or officials.
4. Workmen’s Compensation Fund Committee
 consist of : Secretary-General of the SSO, 
  extraordinary experts in the area of medical  
  services, legal affairs, economics, finance, 
  social security or insurance, and 3 
  representatives each of employers and 
   employees. The total number shall not  
  exceed 14 persons. 
 Duties : Its duties are to submit opinions 
  to the Minister regarding the policy  
  concerning administration of the Fund 
  and compensation payment, issuance  
  of Ministerial Regulations and regulations  
  and regulations concerning receipts,  
  payment, safe-keeping and productive  
  investment of the Fund. Its duties include  
  making decision on appeals.
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5. คณะกรรมก�รก�รแพทย์ กองทุนเงินทดแทน

 ประกอบด้วย : กรรมการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน 

  วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ไม่เกิน 15 คน

 อำ�น�จหน้�ท่ี : เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

  เกี่ยวกับการดำาเนินงานให้บริการทางการแพทย ์

  ให้คำาปรึกษาแนะนำาในทางการแพทย์ รวมถึง 

  การให้ความเห็นต่อสำานักงานในการออกกฎ 

  กระทรวงและประกาศกระทรวง ในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

5. Workmen’s Compensation Medical Committee
 consists of : not more than 15 members 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 to provide advices to 
  the SSO on issuance of related Ministerial  
  Regulations and the Ministry Announcements.

โครงสร้างองค์กร Organization Structure

 สำานกังานประกนัสงัคมมโีครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ดังนี้

 ร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง ประกอบด้วยหน่วยงานตาม

โครงสร้าง 32 หน่วยงานและหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน

 หน่วยง�นต�มโครงสร�้ง ได้แก่ 

  (1) สำานักงานเลขานุการกรม

  (2) กองกฎหมาย

  (3) กองคลัง

  (4) กองนโยบายและแผนงาน

  (5) กองบริหารการเงินและการบัญชี

  (6) กองบริหารการลงทุน

  (7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  (8) – (12) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 

    1 – 5 

  (13) – (24) สำานกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานคร 

    พื้นที่ 1 – 12 

  (25) สำานักเงินสมทบ

  (26) สำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์

  (27) สำานักตรวจสอบ

  (28) สำานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (29) สำานักสิทธิประโยชน์

 The Social Security Office has organization 
structure in accordance with the Ministerial 
Regulation on Organization Structure of the Social 
Security Office, Ministry of Labour B.E. 2559 
(2016) which consists of central and regional 
administrations as follows;
 Central Administration 32 divisions and 4 
internal divisions are included.
 The structural divisions are as follows;
  (1) Office of the Secretary
  (2) Legal Division
  (3) Finance Division
  (4) Policy and Planning Division 
  (5) Finance and Accounting Division
  (6) Investment Division
  (7) Human Resource Division
  (8) – (12) Industrial Rehabilitation Center 
     Region 1 – 5  
  (13) – (24) Bangkok Area Social Security  
    Office 1 – 12 
  (25) Contributions Bureau
  (26) Medical Service System Management  
   Bureau
  (27) Inspection Bureau 
  (28) Information and Communication  
   Technology Bureau 
  (29) Benefits Bureau
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  (30) สำานกัเสรมิสร้างความมัน่คงแรงงานนอกระบบ

  (31) กลุ่มตรวจสอบภายใน

  (32) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยง�นภ�ยใน ได้แก่

  (1) สำานักงานกองทุนเงินทดแทน

  (2) ศูนย์สารนิเทศ

  (3) กองฝึกอบรม

  (4) กองวิจัยและพัฒนา

 ร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค ประกอบด้วยสำานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด จำานวน 76 จังหวัด และสำานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสาขา จำานวน 49 สาขา

  (30) Office of Social Security Development  
   for Informal Sector Workers
  (31) Internal Audit Group
  (32) Public Sector Development Group 
 The internal divisions are as follows;
  (1) Office of Workman’s Compensation Fund
  (2) Information Center
  (3) Training Division
  (4) Research and Development Division
 Regional Administration : It consists of 
76 Provincial Social Security Office and 49 
Branch Offices.

อัตรากำาลัง Personnel

 สำานักงานประกันสังคมมีอัตรากำาลังตามกรอบ 

ณ ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 7,223 อัตรา ซึ่งเป็นจำานวน 

คงทีเ่มือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมา อตัรากำาลงัทัง้หมดจำาแนกเป็น 

ข้าราชการ 2,037 อตัรา ลกูจ้างประจำา 237 อตัรา พนักงาน

ราชการ 296 อตัรา และพนกังานประกนัสังคม 4,653 อตัรา

โดยเป็นอัตรากำาลังในส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ 40.14 และ

ส่วนภูมิภาคร้อยละ 59.86

 As of December 2017, the total SSO personnel 

throughout the country is 7,223 persons. This 

includes 2,037 government officials, 237 permanent 

employees, 296 government employees and 4,653 

SSO employees. Of these, 40.14 % are in the 

central administration offices and 59.86 % in the 

regional administration offices.

ตาราง 1  : กรอบอัตรากำาลังของสำานักงานประกันสังคม ปี 2560
Table 1 : The SSO Personnel in 2017 

อัตร�กำ�ลัง

สำ�นักง�นประกันสังคม

Social Security Office
Personnel

ส่วนกล�ง

Central

ส่วนภูมิภ�ค

Region

รวม

Total

ข้าราชการ  666  1,371  2,037 Government Officials

ลูกจ้างประจ�า  85  152  237 Permanent Employees

พนักงานราชการ  72  224  296 Government Employees

พนักงานประกันสังคม  2,076  2,577  4,653 SSO Employees

รวม  2,899  4,324  7,223 Total

ที่มา	 :	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Human	Resource	Division,	Social	Security	Office

หน่วย	 :	 อัตรา
Unit	 :	 Persons
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ความเป็นมา Background

 สำานักงานประกันสังคมก่อต้ังข้ึนเมื่อเดือนกันยายน 

2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน 

ภ�คบงัคับต�มม�ตร� 33 สำาหรบัประโยชน์ทดแทน 4 กรณี 

ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ต่อมาในปี 

2541 ให้ความคุม้ครองเพิม่อกี 2 กรณี ได้แก่ สงเคราะห์บตุร

และชราภาพ และ ในปี 2547 ได้ขยายความคุ้มครองกรณี

ว่างงาน

 การคุ้มครองผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 

เริ่มดำาเนินการจัดเก็บเงินสมทบในปี 2534 โดยให้ความ

คุม้ครองลกูจ้างในสถานประกอบการทีม่ลีกูจ้างต้ังแต่ 20 คน

ข้ึนไป ต่อมาในปี 2536 ขยายขอบข่ายความคุ้มครอง 

สู่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป และในป ี

2545 ขยายขอบข่ายความคุม้ครองครอบคลมุสถานประกอบ

การทีม่ลีูกจ้างต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป ทำาใหม้สีถานประกอบการ

ข้ึนทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนผู้ประกันตนทีส่ิน้สภาพการเป็นลกูจ้างและประสงค์ได้รบั 

ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง 

สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้ตามมาตรา 39 โดย 

ผู้ประกนัตนภ�คสมคัรใจต�มม�ตร� 39 ได้รบัความคุ้มครอง 

6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 

สงเคราะห์บุตร และชราภาพ 

 สำาหรับบุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถสมัครเป็น 

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจต�มม�ตร� 40 ส่งเงินสมทบเป็น

รายปีและได้รบัประโยชน์ทดแทน 3 กรณ ีได้แก่ คลอดบตุร 

ทุพพลภาพ และตาย โดยในปี 2537 เริ่มจัดเก็บเงินสมทบ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในอตัราปีละ 2,880 บาท ต่อมา

ได้ปรับ เพ่ิมอัตราเงินสมทบเป็นปีละ 3,110 บาท และ 

3,360 บาท ในปี 2539 และปี 2541 ตามลำาดับ 

 The Social Security Office was established in 
September 1990. At the first stage, the SSO 
provided compulsory coverage for the insured 
persons under Article 33 with 4 types of benefits 
which includes non-work related injury or sickness, 
maternity, invalidity and death. After that, The SSO 
extended the benefits to child allowance and 
old-age pension in 1998 and unemployment 
benefit in 2004.
 Initially, the compulsory scheme for the insured 
persons under Article 33 covered the enterprises 
with 20 or more employees. 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. The 
insured persons who terminate the employment 
and would like to be covered by the Social Security 
Fund can apply to be the insured persons 
continuously under Article 39 and they will receive 
6 types of benefits consisting of sickness, maternity, 
invalidity, death, child allowance and old age 
pension.
 Any other persons who are not insured persons 
under Article 33 or under Article 39 can apply as 
voluntary insured persons under Article 40. 
The contribution was collected annually at the rate 
of 2,880 baht per year, at that time. The rate of 
contribution was increased to 3,110 baht in 1996 
and to 3,360 baht in 1998. The insured persons 
under Article 40 would be eligible to 3 types of 
benefits including maternity, invalidity and death.

กองทุนประกันสังคม

SOCIAL SECURITY FUND
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 ในปี 2554 สำานักงานประกันสังคมดำาเนินการปรับ

อัตราเงินสมทบจากรายปีเป็นรายเดือนและปรับประโยชน์

ทดแทนสำาหรับผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 เป็น 2 ทางเลือก 

 ท�งเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดย

ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท และรัฐบาลช่วยสมทบให้ 30 บาท 

ไดร้บัประโยชนท์ดแทน 3 กรณ ีไดแ้ก่ เจบ็ปว่ย ทพุพลภาพ 

และตาย 

 ท�งเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดย

ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และรฐับาลช่วยสมทบให้ 50 บาท 

ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 

และบำาเหน็จชราภาพ 

 ในปี 2556 สำานกังานประกันสงัคมเพ่ิมความคุ้มครอง 

 ท�งเลือกที ่3 อกีหนึง่ทางเลอืก อตัราเงนิสมทบเดอืนละ 

200 บาท โดยผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และรัฐบาล 

ช่วยสมทบให้ 100 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

ได้รบัประโยชน์ทดแทนกรณบีำานาญชราภาพ ทัง้นี ้ผู้ประกันตน

ตามมาตรา 40 สามารถเลือกความคุ้มครองได้มากกว่า 

1 ทางเลือก ต่อมาได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้

สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ 

บางกรณแีละการโอนเงนิจากกองทนุประกนัสงัคมในกรณชีราภาพ

ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราช

กฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 

ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลที่

สมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้

บังคับต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ส่งผลให้ผู้ประกันตน

ตามมาตรา 40 ทีเ่ลอืกความคุม้ครองกรณีบำานาญชราภาพ 

(ทางเลือกที่ 3) สิ้นสภาพโดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะ

ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนยังคงอยู่

 In 2011, the SSO adjusted the contribution 
rate and the benefits for the insured persons 
under Article 40 by dividing into two options of 
packages. 
 Package 1, a monthly contribution is 100 baht, 
an insured person pays 70 baht and the government 
pays 30 baht. It covers 3 types of benefits 
including sickness, invalidity and death benefits. 
 Package 2, a monthly contribution is 150 
baht, an insured person pays 100 baht and the 
government pays 50 baht. It provides the benefits 
for sickness, invalidity, death and old-age lump 
sum. 
 In 2013, the SSO introduced
 Package 3 to the insured persons under Article 
40 with a contribution of 200 baht per month, an 
insured person pays 100 baht and the government 
pays 100 baht. This Package offers old-age 
pension benefit. Later, the Act on Privileges for the 
Applicant of the National Saving Fund and 
Transferring of the Social Security Fund in case 
of Elderly to the National Saving Fund B.E.2558 
(2015) came into force, and the Royal Decree on 
Regulations and Criteria of Contribution Rate and 
Types of Benefits B.E.2558 (2015) resulted to 
termination of the insured persons who opted 
Package 3 (old-age pension) and the status of 
insured persons who opted Packages 1-2 still exist.

สปส. รายงานประจำาปี 256018



ผลการดำาเนินงาน

ตาราง 2  : จำานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2560
Table 2 : Number of enterprises and Insured Persons under Article 33, classified by sizes
  of enterprises 2017

ที่มา	 :	 สำานักเงินสมทบ	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Contributions	Bureau,	Social	Security	Office

Performance Outcomes

 ณ สิ้นปี 2560 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ

กองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 444,868 แห่ง ส่วนใหญ ่

ร้อยละ 70.05 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง

ไม่เกิน 10 คน เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจำาแนกตาม

ประเภทอตุสาหกรรมโดยไม่นบัรวมส่วนราชการและกจิการ

ไม่แสวงหากำาไร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ

ประเภทการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 29.26 รองลงมาคือประเภท

การผลิต และการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 16.52 และ 

ร้อยละ 7.16 ตามลำาดับ

 At the end of 2017, there were 444,868 
enterprises which registered with the SSO. Among 
those number, 70.05% was of small enterprises 
with not more than 10 employees. In consideration 
of types of industries without taking into account 
of the government and non-profit organizations, 
it is found that the largest portion of the figure, 
which is 29.26%, were the business concerning 
wholesale and retail trade, and repair of motor 
vehicles and motorcycles. It was following by 
manufacturing and construction sectors with the 
figure of 16.52% and 7.16%, respectively.

นาดสถานประกอบการ

Size of Enterprises

สถานประกอบการ

Enterprises

ูประกันตนตามมาตรา 

Insured Persons Article 

แหง Place รอยละ คน Persons รอยละ

10 311,638 70.05 1,069,155 9.86

11 – 20 58,407	 13.13 790,404	 7.29

21 – 50 42,398 9.53 1,291,806 11.92

51 – 100 15,273	 3.43 1,067,393	 9.85

101 – 200 8,660 1.95 1,207,806	 11.14

201 – 500 5,810 1.31 1,772,247	 16.35

501 – 1000 1,683 0.38 1,159,245 10.69

> 1,000 999 0.22 2,482,523 22.90

รวม

otal
444,868 100.00 10,840,579 100.00
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แผนภาพ 1  : จำานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2560
Figure 1  : Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2008 – 2017 

ที่มา	 :	 สำานักเงินสมทบ	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Contributions	Bureau,	Social	Security	Office

 เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2551 – 2560 พบว่า จำานวน

สถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.55 

ต่อปี ยกเว้นปี 2551 ที่อัตราการเพ่ิมตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 

2550 – 2551 

 ณ สิ้นปี 2560 มีผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครอง

ของกองทนุประกันสงัคมทัง้สิน้ 14.65 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

4.31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2551 – 2560 พบว่า จำานวน 

ผู้ประกันตนมีอัตราการเพิ่มสูงสุดในปี 2555 รองลงมาคือ

ปี 2557 เนื่องจากจำานวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจตาม

มาตรา 40 เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาดังกล่าว 

ส่วนในปี 2558 อัตราการเพิ่มของจำานวนผู้ประกันตนกลับ

ลดลงเป็นผลมาจากผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 

ของกองทุนประกันสังคมถูกตัดโอนไปยังกองทุนการออม

แหง่ชาต ิแต่ในภาพรวมจำานวนผู้ประกันตนมีอตัราการเพ่ิม

เฉลี่ยร้อยละ 4.56 ต่อปี

 During the period of 2008 – 2017, the number 
of enterprises has been increasing continuously 
at the average rate of 1.55% per annum, except 
for the year 2008 of which the increase rate was 
significant lower than the average rate. This was 
the result of economic crisis during the period of 
2007 – 2008.
 As of the end of 2017, there were 14.65 
million insured persons covered by the Social 
Security Fund, or increased by 4.31% comparing 
to previous year. 
 In the period of 2008 – 2017, the most increase 
of insured person happened in the year 2012, 
and following by year 2014. This was because of 
the dramatically increase of the number of insured 
persons under Article 40. For the year 2015, the 
increase rate of insured persons was decreased 
due to the transferring of the insured persons 
Package 3 under Article 40 to the National Saving 
Fund. However, when the overall figure was taken 
into account, the average increase rate of insured 
persons was 4.56% per annum.
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 ผู้ประกันตนทัง้หมดทีไ่ด้รบัความคุ้มครองจากกองทนุ

ประกันสังคมในปี 2560 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 29 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงสร้างประชากรต้ังแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไป พบว่ามโีครงสร้าง

คล้ายคลึงกัน ยกเว้นโครงสร้างของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 

60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ประกันตนในกลุ่มเดียวกัน

อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ จำานวนผู้ประกันตนทั้งหมดคิดเป็น 

ร้อยละ 39.12 ของกำาลังแรงงานที่มีงานทำา หรือคิดเป็น

ร้อยละ 22.13 ของประชากรทั้งประเทศ 

 In 2017, there were more female than male 
insured persons. Most of them were between 
25 – 29 years old. In comparison of population 
structure ageing from 15 years old or over, there 
was similar structure, except the structure of those 
who were 60 years old or over which was 
significantly higher than the same group of insured 
persons. The total number of the insured persons 
was 39.12% of the employed workforce or 22.13% 
of total population of the country. 

แผนภาพ 2  : โครงสร้างผู้ประกันตนทั้งหมดเทียบกับโครงสร้างประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2560
Figure 2  : Structure of Total Insured Persons Comparing to Population Structure Ageing 15 years 
   or over, 2017  

ที่มา	 :		 1.	 กองวิจัยและพัฒนา	สำานักงานประกันสังคม
				 	 2.	 กรมการปกครอง	
Source	 :	 1.	 Research	and	Development	Division,	Social	SecurityOffice
														 	 2.	 Public	Administration	Department	
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แผนภาพ 3  : จำานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานทำา ปี 2551 – 2560
Figure 3  : Number and Percent of Insured Persons Comparing to Employed Persons, 2008 – 2017  

ที่มา	 :	 1.		 กองวิจัยและพัฒนา	สำานักงานประกันสังคม
			 	 2.		 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	
Source	 :	 1.	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
														 	 2.	 National	Statistical	Office
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ตาราง 3  : จำานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานทำาและประชากร ปี 2551 – 2560
Table 2 : Number and Percent of Insured Persons Comparing to Employed Persons and population, 
  2008 – 2017  

หมายเหตุ	 :	 1/		ผู้ประกันตนภาคบังคับ	=	ผู้ประกันตนตามมาตรา	33
	 	 2/		ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ	=	ผู้ประกันตนตามมาตรา	39	+	ผู้ประกันตนตามมาตรา	40
	 	 3/		ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติและ
	 	 4/	 ข้อมูลจากกรมการปกครอง
ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนา	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 1/		compulsory	insured	persons	=	insured	persons	under	Art.33
																		 2/		voluntary	insured	persons	=	insured	persons	under	Art.39	+	Art.40
	 	 3/		Data	of	the	National	Statistical	Office	
	 	 4/		Data	of	the	Public	Administration	Department
Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
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ภาคบังคับ1

คน

Compulsory1
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ภาคสมัคร จ2

คน

oluntary2
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รวม

คน

otal

Persons

2551/2008 8,779,131 514,469 9,293,600 37.017 25.11 63.389 14.66

2552/2009 8,680,359 679,760 9,360,119 37.706 24.82 63.525 14.73

2553/2010 8,955,744 747,089 9,702,833 38.037 25.51 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 30.08 64.456 18.17

2556/2013 9,781,101 2,652,311 12,433,412 38.907 31.96 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

2559/2016 10,511,821 3,529,860 14,041,681 37.710 37.24 65.932 21.30

2560/2017 10,840,579 3,806,522 14,647,101 37.440 39.12 66.189 22.13
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 ผู้ประกันตนทัง้หมดประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

จำานวน 14.65 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.31 เมือ่เทยีบกับปีที่

ผ่านมา มสีดัส่วนของผูป้ระกนัตนหญงิประมาณ 111 คน 

ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนหญิงอายุระหว่าง 

25 – 29 ปี ในขณะที่ผู้ประกันตนชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 

35 – 39 ปี จำาแนกเป็นแต่ละมาตรา ดังนี้

 ผู้ประกันตนภ�คบังคับต�มม�ตร� 33 จำานวน 

10.84 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.13 เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมา 

โดยมีสัดส่วนของผู้ประกันตนชายและหญิงไม่แตกต่างกัน

มากนัก ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 29 ปี 

 ผู้ประกันตนภ�คสมัครใจต�มม�ตร� 39 จำานวน 

1.37 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมาณ 169 คน ต่อชาย 

100 คน ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนหญิงอายุระหว่าง 35 – 39 ปี 

ในขณะที่ผู้ประกันตนชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40 – 44 ปี 

 ผู้ประกนัตนภ�คสมคัรใจต�มม�ตร� 40 จำานวน 2.43 

ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสดัส่วนของผู้ประกันตนหญิง

ประมาณ 136 คน ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่ผูป้ระกนัตนหญงิ

อายุระหวา่ง 55 – 59 ป ีในขณะทีผู่ป้ระกนัตนชายสว่นใหญ่

อายุระหว่าง 50 – 54 ปี

 The total number of insured persons was 14.6 
million which included the insured persons under 
Article 33, Article 39, and Article 40. This figure 
increased by 4.31% comparing to previous year. 
The proportion of female and male insured persons 
was 111 to 100. Most of female insured persons 
were 25 – 29 years old, while most male insured 
persons were at the age of between 35 – 39 years. 
The detailed information of the insured persons 
under each Article were as followed;
 Number of compulsory insured persons under 
Article 33 was 10.84 million persons, or increased 
by 3.13% comparing to previous year. The proportion 
of male and female insured persons was not much 
different, and they were mainly at the ages of 
between 25 – 29 years.
 Number of voluntary insured persons under 
Article 39 was 1.37 million persons, or increased 
by 6.80% comparing to previous year. The proportion 
of female and male insured persons was 169 
to 100. Most of female insured persons were at 
the ages of between 35 – 39 years, while most 
male insured persons were at the ages between 
40 – 44 years. 
 Number of voluntary insured persons under 
Article 40 was 2.43 million persons, or increased 
by 8.43% comparing to previous year. The proportion 
of female and male insured persons was 136 to 
100. Most of female insured persons were at the 
ages of between 55 – 59 years, while most male 
insured persons were at the ages between 50 – 54 
years.
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แผนภาพ 4  : จำานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำาแนกตามอายุและเพศ ปี 2560
Figure 4  : Number of Insured Persons under Article 33, Article 39, and Article 40, classified by Age 
   and Gender, 2017

ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนา	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
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เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน Contributions and Benefits

 สำานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง

และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตรา ฝ่ายละร้อยละ 5 

และได้รบัเงนิสมทบจากรฐับาลในอตัราร้อยละ 2.75 รวมเป็น

ร้อยละ 12.75 ของค่าจ้างต่อเดือน จัดเก็บเงินสมทบจาก 

 The Social Security Office collects the contributions 
at the rate of 5% each from employers and insured 
persons under Article 33. The government also 
pay contributions at the rate of 2.75% of the 
wage. Therefore, total monthly contributions 
shall be 12.75% of the wage. 
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 The insured persons under Article 39 shall 
pay contributions at the rate of 432 baht per 
month, and the government pays 120 baht per 
month. Hence, total contributions to be collected 
by the Office is 552 baht per month. For the 
insured persons under Article 40 who opts 
Package 1, the amount of 70 baht shall be paid 
every month, and the government shall pay 30 baht 
per month. So, total contributions for this Packege 
is 100 baht per month. For the insured persons 
under Article 40 who opts Package 2, he/she has 
to pay contributions for 100 baht per month, and 
the government contributes 50 baht to be total 
sum of 150 baht per month.
 In 2017, the Social Security Office has collected 
the contributions from employers, insured persons, 
and government to the Social Security Fund with 
the total amount of 193,294 million baht. 
This figure is increased by 6,922 million baht or 
3.74% comparing to prepevious year. The main 
reason for such increase was owing to the rising 
number of insured persons under every Article 
and the rise of average wage. 
 For benefits payment, the total amount of 
78,145 million baht were paid to the eligible insured 
persons. It was increased by 5,110 million baht, 
or 7.00%, comparing to previous year. The major 
causes of the rise of benefits payment were the 
result of the adjustment to increase benefit rates 
for insured persons, and improvement of services. 
More insured persons are able to access the services 
conveniently. Moreover, dental care services are 
provided for them without making advance payment. 
By adjustment of medical costs, the Social Security 
Fund has paid biggest benefits in case of sickness 
with the amount of 43,565 million baht, followed 
by old-age benefit amounting 11,050 million baht, 
maternity benefit 7,181 million baht, child allowance 
6,750 million baht, unemployment benefit 6,634 
million baht, death benefit 2,067 million baht, 
and invalidity benefit 898 million Baht.

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เป็นเงินเดือนละ 432 บาท 

รฐับาลช่วยสมทบอกีเดอืนละ 120 บาท รวมเป็น 552 บาท

ต่อเดือน และจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 

40 ทางเลือกที่ 1 เดือนละ 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุน

เดอืนละ 30 บาท รวมเป็น 100 บาทต่อเดอืน ทางเลอืกที ่2 

ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 

เดือนละ 50 บาท รวมเป็น 150 บาทต่อเดือน

 ในปี 2560 สำานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ

ทั้งในส่วนของนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาลเข้ากองทุน

ประกันสังคมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 193,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา 6,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจำานวนผู้ประกันตนในทุกมาตรา 

เพิ่มสูงขึ้นและค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนเพิ่มสูงขึ้น

 กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 

78,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5,110 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 7.00 สาเหตุสำาคญัทีท่ำาให้รายจ่ายประโยชน์

ทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้

กับผู้ประกันตน การพัฒนางานบรกิารทีช่่วยให้ผู้ประกันตน

เข้าถงึบรกิารมากข้ึน การอำานวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน

สามารถใช้บรกิารทนัตกรรมโดยไม่ต้องสำารองจ่าย และการปรบั

อตัราการจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์ โดยกองทนุประกันสงัคม

ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากทีส่ดุ 43,565 ล้านบาท 

รองลงมาคอืกรณชีราภาพ 11,050 ล้านบาท กรณคีลอดบตุร 

7,181 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 6,750 ล้านบาท 

กรณีว่างงาน 6,634 ล้านบาท กรณีตาย 2,067 ล้านบาท 

และกรณีทุพพลภาพ 898 ล้านบาท

สปส. รายงานประจำาปี 256026



ตาราง 4  : จำานวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2560
Table 4  : Amount and Percent of Contributions Collected and Benfits Paid, 2017 

หมายเหตุ	 :	 1.		 4	กรณี	ได้แก่	เจ็บป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	และตาย	
	 	 2.		 2	กรณี	ได้แก่	สงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญชี	สำานักสิทธิประโยชน์	และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 1.	 4	types	of	benefits	includes	sickness,	maternity,	invalidity	and	death.	
	 	 2.		 2	types	of	benefits	includes	child	allowance	and	old-age	pension.
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Benefits	Bureau	and	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

กร ี

เงินสมทบ
ลานบาท

Contribution
Million Baht

ประ ยชนทดแทน
Benefits

Types
จานวน ูรับประ ยชนทดแทน

umber of Beneficiaries
จานวนเงินประ ยชนทดแทน

Benefit paid

ราย
case

รอยละ ลานบาท
Million Baht

รอยละ

4	กรณี 68,775.69 38,723,142 95.28 53,711.07 68.73 Four-type	benefit

2	กรณี 106,624.07 1,779,196 4.38 17,800.61 22.78 Two-type	benefit

ว่างงาน 17,893.97 140,273 0.34 6,633.80 8.49 Unemployment

รวม 1 2 .7 40,642,611 100.00 78,145.48 100.00 otal

หมายเหตุ	 :	 ปี	2552	และ	ปี	2555	–	2556	ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างในส่วนของประโยชน์ทดแทน	4	กรณ	ีจากฝ่ายละร้อยละ	1.5
	 	 เหลือฝ่ายละร้อยละ	0.5
ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักสิทธิประโยชน์	และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 In	2009	and	2012	–	2013,	contribution	rate	for	employers	and	employees	for	4	types	of	benefits	was	reduced		from	1.5%	
	 	 each	to	0.5%	of	wage.
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Benefits	Bureau	and	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

แผนภาพ 5  : จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ปี 2551 – 2560
Figure 5  : Amount of Contributions Collected and Benfits Paid for 4 types of Benefits, 2008 – 2017  
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หมายเหตุ	 :	 ปี	2552	และ	ปี	2555	ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้าง	ในส่วนของประโยชน์ทดแทน	2	กรณี	จากฝ่ายละร้อยละ	3	เหลือฝ่ายละร้อยละ	2
ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักสิทธิประโยชน์	และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 IIn	2009	and	2012,	contributions	of	employers	and	employees	were	reduced	for	2	types	of	benefits	each	from	3%	to	2%	of	wages.
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Benefits	Bureau	and	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

แผนภาพ 6  : จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ปี 2551 – 2560
Figure 6  : Amount of Contributions Collected and Benfits Paid for 2 types of Benefits, 2008-2017 
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หมายเหตุ	 :	 ปี	2552	ประโยชน์ทดแทนสูงเป็นพิเศษเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำามีการว่างงานสูง
ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ี	สำานักสิทธิประโยชน์	และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 In	2009,	the	amount	of	benefits	paid	was	significantly	high	due	to	high	rise	of	unemployment	rate	which	was	the	result	of	the		
	 	 economic	crisis	of	the	country.	
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Benefits	Bureau	and	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

แผนภาพ 7  : จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ปี 2551 – 2560
Figure 7  : Amount of Contributions Collected and Benfits Paid for Unemployment Benefit, 2008 – 2017   
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 In consideration of the number of claimants 
in 2017, it is found that among the four benefits 
(sickness, maternity, invalidity, and death benefits) 
the highest number of claimants were for sickness 
benefits with 38.39 million cases, following by 
maternity benefits with 296,984 cases, 26,542 
cases for death benefits, and 13,258 cases for 
invalidity benefits. 
 For 2 types of benefits (child allowance and 
old-age benefits) the highest number of claimants 
was for child allowance with 1.34 million cases. 
The claimants for old-age benefits were 443,875 
cases in total, among which 325,964 cases were 
the claims for old-age lump sum and 117,911 
cases, as of December 2017, for old-age pension.
 For unemployment benefits, as of December 
2017, there were 140,273 claims.

 เมือ่พิจารณาจำานวนผู้รบับรกิาร ปี 2560 พบว่า ประโยชน์

ทดแทน 4 กรณ ี(เจบ็ป่วย คลอดบตุร ทพุพลภาพ และตาย) 

มีจำานวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 38.39 ล้านราย 

รองลงมาคอืผูใ้ช้สิทธกิรณคีลอดบตุร 296,984 ราย จำานวน

ผู้ใช้สิทธิกรณีตาย 26,542 ราย และจำานวนผู้ใช้สิทธิกรณี

ทุพพลภาพรวม 13,258 ราย 

 สำาหรบัประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บตุร และ

ชราภาพ) มีจำานวนผู้มาใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 1.34 

ล้านราย จำานวนผู้ใช้สิทธิกรณีชราภาพรวม 443,875 ราย 

แยกเป็นรบับำาเหนจ็ชราภาพ 325,964 ราย และรบับำานาญ

ชราภาพ ณ เดือนธันวาคม 2560 จำานวน 117,911 ราย

 ส่วนประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน มผู้ีใช้สิทธิ ณ เดอืน

ธันวาคม 2560 จำานวน 140,273 ราย

ตาราง 5  : จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทน ปี 2560
Table 5  : Number of Beneficiaries and Amount of the Benefits Paid, 2017 

หมายเหตุ	 :	 *	จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน	=	จำานวนผู้รับบำาเหน็จทั้งหมดในปี	2560	+	จำานวนผู้รับบำานาญ	ณ	เดือนธันวาคม	2560
ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักสิทธิประโยชน์	และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 *	Total	number	of	beneficiaries	=	Total	number	of	pensioners	receiving	lump	sum	in	2017	+	number	of	pensioners	receiving		
	 	 pension	as	of	December	2017	
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Benefits	Bureau	and	Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

กรณี

จำ�นวนผู้รับประโยชน์ทดแทน

Number of Beneficiaries

จำ�นวนเงินประโยชน์ทดแทน

Benefit paid
Types

ครั้ง/ร�ย

Case

ร้อยละ

%

ล้�นบ�ท

Million Baht

ร้อยละ

%

เจ็บป่วย 38,386,358 94.45 43,565 55.75 Sickness

คลอดบุตร 296,984 0.73 7,181 9.19 Maternity

ทุพพลภาพ 13,258 0.03 898 1.15 Invalidity

ตาย 26,542 0.07 2,067 2.64 Death

สงเคราะห์บุตร 1,335,321 3.28 6,750 8.64 Child Allowance

ชราภาพ 443,875 1.09 11,050 14.14 Old-Age

ว่างงาน 140,273 0.35 6,634 8.49 Unemployment

รวม 40,642,611 100.00 78,145 100.00 Total
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การบริการทางการแพทย์ Medical Services

 สำานกังานประกนัสงัคมได้มกีารปรบัปรงุและพฒันาการ

ให้บริการผู้ประกันตนให้ดีข้ึนตลอดเวลาโดยเฉพาะการให้

บริการทางการแพทย์ ได้มีการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงิน 

ค่าบริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลให ้

เป็นไปตามมาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์ รวมทัง้ เพ่ิม

ความสะดวกในการเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ของผู้ประกนัตน 

 ในปี 2560 สำานักงานประกันสังคมมีวิธีการจ่ายค่า

บริการทางการแพทย์ ดังนี้

 1. ก�รจ่�ยค่�บรกิ�รท�งก�รแพทย์ให้กบัสถ�นพย�บ�ล

คู่สัญญ� ได้แก่

  1) ค่าบรกิารทางการแพทย์เหมาจ่าย  ซึง่ครอบคลมุ 

   บริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน

  2) ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับการรักษาโดย 

   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง เช่น กรณ ี

   ไตวายเฉียบพลนั การรกัษาโรคมะเรง็ การผ่าตัด 

   ใส่อวยัวะเทยีมหรอือปุกรณ์ในการบำาบดัรกัษาโรค 

   ภายในร่างกาย การทำาหมัน เป็นต้น 

  3) ค่าบรกิารทางการแพทย์ตามภาระเสีย่ง สำาหรบั 

   สถานพยาบาลที่มีภาระในการรักษาโรคเรื้อรัง

  4) ค่าบรกิารทางการแพทย์สำาหรับสถานพยาบาล 

   ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ 

   โรงพยาบาล (HA) หรอืได้รบัการรบัรองคณุภาพ 

   ตามมาตรฐาน JCI เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาระบบ 

   คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

  5) กรณีการรกัษาประเภทผู้ป่วยในทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู 

   สำานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ 

   สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนโดยคำานวณ 

   ตามกลุม่วนิจิฉัยโรคร่วม (DRGs) ทีม่ค่ีานำา้หนกั 

   สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) มากกว่า 

   หรือเท่ากับ 2

 The Social Security Office has put full efforts 
to improve and develop the service provision 
continually, particulary in the area of medical 
services. The methods of paying the medical service 
costs has been improved from time to time in 
order to upgrade the quality and effectiveness of 
services provided by the hospitals to catch up 
with the medical service standards, and in order 
to facilitate the access to medical services of the 
insured persons.  
 In 2017, the Social Security Office had set up the 
following means of payment of medical service costs; 
 1. Payment of medical service costs for main 
contracted hospitals;
  1) Capitation payment to cover both  
   out-patient and in-patient cases. 
  2) Medical service payment for the treatment  
   provided by medical specialists, for  
   example, for treatment of acute renal 
   failure, cancer, operation for prosthesis  
   implantation or for treatment equipments,  
   and castration or sterilization, etc. 
  3) Risk-adjusted payment for health care  
   providers who carry the burden of 
   medical treatment for chronic deceases.
  4) Additional payment for health care 
   providers who receive certification of  
   hospital accreditation (HA) or get Joint 
   Commission International (JCI) accreditation 
   in order to encourage development of  
   quality management system and safety  
   in patient care. 
  5) Medical service payment for medical  
   treatment to inpatient insured persons  
   for high cost diseases according to  
   Diagnosis Related Groups (DRGs) 
   calculated by Adjusted Relative Weight 
   (Adj RW) equal to 2 or more)
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  6) ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในที่มี 

   ค่าใช้จ่ายสงูเกิน 1 ล้านบาท (ORS) มผีลต้ังแต่ 

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

  7) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 2. ก�รจ่�ยค่�บรกิ�รท�งก�รแพทย์ให้กบัสถ�นพย�บ�ล

ที่ทำ�ข้อตกลงกับสำ�นักง�นประกันสังคม สำ�หรับให้บริก�ร

ท�งก�รแพทย์แก่ผู้ประกันตน ได้แก่

  1) กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

  2) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา

  3) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

   4) การล้างช่องท้องด้วยนำ้ายาอย่างถาวร

   5) การให้ยาอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin)

  6) สนบัสนนุยาต้านไวรสัเอดส์ให้แก่สถานพยาบาล 

   ทีด่แูลผู้ประกันตนทีติ่ดเชือ้ HIV และผู้ประกันตน 

   ทีเ่ป็นโรคเอดส์ โดยมกีารดำาเนนิการผ่านองค์การ 

   เภสชักรรม ผูป้ระกันตนสามารถรบัยาจากสถาน 

   พยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ

  7) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาสูงตาม 

   บัญชี จ (2)

  8) ยาเมทาโดน (Methadone)

  9) การจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์ในการปลกูถ่าย 

   ไต หวัใจ ปอด ตับ หรอืตับอ่อน และการปลกูถ่าย 

   อวยัวะมากกว่าหนึง่อวยัวะพร้อมกัน ครอบคลมุ 

   ถงึการตรวจรกัษาหลงัการผ่าตัดปลกูถ่ายอวยัวะ 

   เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน

  10) ค่าบริการทันตกรรม สำาหรับการถอนฟัน 

   อุดฟัน ขูดหินปูน และฟันเทียม 

 3. ก�รจ่�ยค่�บริก�รท�งก�รแพทย์อื่น ๆ ได้แก่

  1) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย 

   หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

  2) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย 

   หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

  3) การจ่ายเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประกันตน 

   เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ 

   ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการ 

   รับบริการทางการแพทย์

  6) Inpatient medical service cost over 
   1 million baht, according to Outlier 
   Reimbursement Schedule (ORS) which  
   has been effective since July 1, 2017.
  7) Payment for health promotion and disease 
   prevention.

 2. Medical service payment for other special 
medical services for insured persons, which include; 
  1) Hematopoietic stem cell transplantation
  2) Corneal transplantation
  3) Hemodialysis
  4) Continous ambulatory peritoneal dialysis
  5) Erythropoietin
  6) Through the cooperation with the 
   Government Phamaceutical Organization 
   (GPO), antiretroviral drugs (ART) are 
   given to health care providers who  
   provide treatment to HIV/AIDS insured 
   persons. They can  receive ART drugs  
   from registered hospital.
  7) Medicines in the National List of  
   Essential Medicines (high prise in 
   special list).
  8) Methadone
  9) Transplantation of kidney, heart, lung,  
   liver, or pancreas, and transplantation  
   of more than one organs at a time, 
   including diagnosis and treatment to 
   be provided after transplantation like  
   giving medicine for immunodepression
  10) Dental fee for tooth extraction,  
   filling, scaling, and artificial tooth. 
  3. Other medical service payment as follows;
  1) Payment for care arising from 
   emergencies and accidents.
  2) Payment for care arising from 
   emergencies and serious accidents.
  3) Initial allowance payment to insured  
   persons to relieve distress resulting  
   from medical services. 
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 ในปี 2560 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกัน

สังคมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนทั่ว

ประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 2,650 แห่ง ประกอบด้วย สถาน

พยาบาลหลักของรัฐ จำานวน 159 แห่ง สถานพยาบาลหลัก

ของเอกชน จำานวน 80 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่าย

จำานวน 2,411 แห่ง 

 ผู้มาใช้บรกิาร ณ สถานพยาบาลทัง้สิน้ 32.73 ล้านครัง้ 

จำาแนกเป็นการใช้บรกิารผูป่้วยนอกจำานวน 31.98 ล้านครัง้ 

อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 2.60 ครั้ง/คน/ปี และเป็นการใช้

บริการผู้ป่วยในจำานวน 0.75 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการ

เฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ปี

 In 2017, there were 2,650 contracted 
hospitals under social security scheme providing 
medical service to insured person nationwide, 
consisting of 159 main public hospitals, 80 main 
private hospitals and 2,411 network hospitals.  
 The total medical service utilization was 31.98 
million visits consisting of 31.25 million outpatient 
visits with average utilization rate at 2.60 visits/
person/year and 0.72 in-patient visits with 
average utilization rate at 0.06 visits/person/year.

ตาราง 6  : จำานวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2560
Table 6  : Number of contracted hospitals under the Social Security   Scheme, 2017

ตาราง 7  : จำานวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์
Table 7  : Number and Rate of Medical Service Utilization, 2017 

ที่มา	 :	 สำานักจัดระบบบริการทางการแพทย	์สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

ที่มา	 :	 สำานักจัดระบบบริการทางการแพทย	์สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Medical	Service	System	Management	Bureau,	Social	Security	Office

รายการ

จานวนสถานพยาบาล แหง

umber of hospitals Places
Items

รัฐบาล

Public

เอกชน

Private

รวม

otal

สถานพยาบาลหลัก 159 80 239 Main contracted hospital

สถานพยาบาลเครือข่าย 1,511 900 2,411 Network	hospital

รวม 1,670 980 2,650 otal

ประเภท
จานวนครั้ง องการ ชบริการ

umber of tili ation

อัตราการ ชบริการ ครั้ง คน ป

tili ation Rate visits person year
Types

รัฐบาล

Public

เอกชน

Private

เ ลี่ย

Average

ผู้ป่วยนอก 31,977,972 2.42 2.79 2.60 Outpatient

ผู้ป่วยใน 748,545 0.06 0.07 0.06 Inpatient
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 1. ร�ยได้ – ค่�ใช้จ่�ย

 รายได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2560 มีจำานวน

ทั้งสิ้น 253,965 ล้านบาท รายได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.11 

เป็นรายได้จากเงินสมทบ ส่วนรายได้จากดอกเบี้ยและ 

รายได้อืน่ ๆ  คดิเป็นร้อยละ 16.05 และร้อยละ 7.84 ตามลำาดบั 

โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำานวน 12,965 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.38 สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้รายได้รวม

เพ่ิมข้ึนนั้นยังคงมาจากรายได้เงินสมทบรับที่เพ่ิมสูงข้ึน 

เนื่องจากจำานวนสถานประกอบการข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึนและ

จำานวนผู้ประกันตนเพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมา รวมทัง้มกีำาไรจาก

การขายหลักทรัพย์และเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 

 ในขณะที่กองทุนประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

83,438 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทน 

ร้อยละ 93.66 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารงานสำานักงาน 

ร้อยละ 4.16 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ร้อยละ 2.18 โดยรายจ่าย

เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา จำานวน 3,314 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 4.14 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมข้ึนมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าประโยชน์ทดแทน เนือ่งจาก

การเพ่ิมสทิธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน การปรบัหลกัเกณฑ์

และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสม 

มากยิง่ข้ึน และผู้ประกันตนรบัรูส้ทิธิมากข้ึน รวมทัง้กองทนุ

มีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องมาจากมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน 

ทัง้นี ้กองทนุมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ 170,526 ล้านบาท 

หากหักสำารองประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี

ชราภาพออก กองทนุประกนัสงัคมมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย

เป็นเงิน 41,228 ล้านบาท อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของปี 

2560 คิดเป็นร้อยละ 32.85 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 

33.25 ในปีที่ผ่านมา

 1. Revenue and Expenditure
 In 2017, total revenue of the Social Security 
Fund was 253,965 million baht, which was mainly 
from contributions with 76.11%. The income from 
the interests and other sources were 16.05% and 
7.84%, respectively. The total figure of revenue 
was increased by 12,965 million baht, or 5.38% 
comparing to previous year. Such increase was 
mainly due to high rise of contributions collected, 
since the number of enterprises and insured persons 
registered with the SSO were increased. Moreover, 
it came from the profit of assets trading and high 
yield of investment. 
 The total expenditures of the Social Security 
Fund was 83,438 million baht, which included 
benefits payment by 93.66% and of operation 
expenses and others by 4.16% and 2.18%. 
The expenditures were higher than previous year 
by 3,314 million baht, or by 4.14%. Such increase 
of the expenditures was owing to the increase of 
benefit rates, adjustment of criteria and medical 
service cost rate, and the increase number of 
insured persons who knew more about their rights. 
Meanwhile, the loss due to exchange rates of the 
investment abroad was realized by the SSF. 
The revenue of the SSF was 170,526 million baht 
higher that expenditures. After deduction of the 
reserve fund for old-age benefit liability, the SSF 
net revenues were 41,228 million baht higher 
than expenditures. The expenditures in 2017 was 
32.85% of total revenue. This was little lower than 
the year 2016 that the expenditures ratio and 
total revenue was 33.25%

สถานะการเงินกองทุนประกันสังคม Financial Status of the
Social Security Fund
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ตาราง 8  : รายได้ – ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2560
Table 8  : Revenue and expenditures of Social Security Fund, 2017  

ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

 2. เงินกองทุนประกันสังคม

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 มเีงนิกองทนุประกันสงัคม

สะสม จำานวน 1.85 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.98 

ของ GDP จำาแนกเป็นเงินกองทุนสำาหรับการจ่ายสิทธิ

ประโยชน์ของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำานวน 

1.84 ล้านล้านบาท และเงนิกองทนุเพ่ือจ่ายประโยชน์ทดแทน

สำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จำานวน 9,277 ล้านบาท 

โดยมีอัตราส่วนเงินสำารองในปี 2560 คิดเป็น 21.28 เท่า 

กล่าวคอื หากสำานกังานประกนัสงัคมไม่มกีารเกบ็เงนิสมทบ

ในปีถดัไป จำานวนเงนิกองทนุทีม่อียูจ่ะสามารถจ่ายประโยชน์

ทดแทนต่อไปได้อีกประมาณ 21 – 22 ปี

 สำาหรับเงินกองทุนเพ่ือการจ่ายสิทธิประโยชน์ของ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำานวน 1.84 ล้านล้านบาท 

นั้น สามารถจำาแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้

 2.1 เงินกองทุนสะสม 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย 

คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน

สำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำานวน 

97,977 ล้านบาท 

 2. Accumulation of the Social Security Fund
As of 31 December 2017, the total amount of the 
SSF accumulated amount of money is 1.85 trillion 
baht or 11.98% of GDP. Of this figure, it is 1.84 
trillion baht for benefit payment of the insured 
persons under Article 33 and Article 39, and 9,277 
million baht for benefit payment of the insured 
persons under Article 40. The reserve ratio in 
2017 was 21.28 times which means that if the 
contributions are not collected in the next year, 
such SSF accumulated amount shall be sufficient 
for benefit payments for the next 21-22 years.
 For the the amount of 1.84 trillion baht of the 
benefit payment for the insured persons under 
Article 33 and Article 39, it can be divided 
according to groups of beneficiaries as follows;
  2.1 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 97,977 million baht.

ร�ยได้ 
Revenues

ค่�ใช้จ่�ย
Expenditures

ร�ยก�ร
Items

จำ�นวนเงิน
(ล้�นบ�ท)
Amount

ร้อยละ
%

ร�ยก�ร
Items

จำ�นวนเงิน
(ล�้นบ�ท)
Amount

ร้อยละ
%

เงินสมทบ
Contributions

193,294 76.11
ประโยชน์ทดแทน

Benefits
78,145 93.66

ดอกเบี้ย
Interests

40,763 16.05
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร
Operation Expenses

3,476 4.16

อื่น ๆ
Others

19,908 7.84
อื่น ๆ

Others
1,817 2.18

รวม
Total

253,965 100.00
รวม
Total

83,438 100.00
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 2.2 เงนิกองทนุสะสม 2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร

และชราภาพ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนสำาหรับผู้ประกันตน

มาตรา 33 และมาตรา 39 จำานวน 1.60 ล้านล้านบาท 

 2.3 เงินกองทุนสะสมกรณีว�่งง�น เพื่อจ่ายประโยชน์

ทดแทนสำาหรบัผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จำานวน 142,864 ล้านบาท 

 เมือ่พิจารณาข้อมลูเงนิกองทนุประกันสงัคมสะสมเทยีบกับ 

GDP ต้ังแต่ปี 2551 – 2560  พบว่า เงินกองทุนประกัน

สงัคมสะสมเทยีบกับ GDP เติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่งจากร้อยละ 

6.74 ในปี 2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 11.98 ภายใน 10 ปี 

เฉลีย่เพ่ิมปีละร้อยละ 0.52 สอดคล้องกับอตัราเงนิรายจ่าย

ของกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน

จากร้อยละ 0.44 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 0.54 ในปี 2560 

เฉลี่ยเพิ่มปีละร้อยละ 0.01

 2.2 Accumulated fund for payment of 2 
benefits: child allowance and old-age benefits for 
theinsured person under Article 33 and 39 at the 
amount of 1.60 trillion baht.
 2.3 Accumulated fund for payment of 
unemployment benefits for the insured persons 
under Article 33 at the amount of 142,864 
million baht.
 In comparison of the accumulated amount of 
the Social Security Fund and the national GDP in 
the period of 2008 – 2017, the accumulated amount 
of the Fund has grown up continuously by 6.74% 
in 2008 to 11.98% in 10 years, or the average 
increase is 0.52% per annum. Such increase of 
the accumulation of the Fund, comparing to GDP, 
were consistent with its rising expenditures which 
increased from 0.44% in 2008 to 0.54% in 2017, 
or it increased 0.01% in every year by average.

ที่มา	 :	 	กองบริหารการเงินและการบัญชี	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 8 : เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จำาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2560
Figure 8  : Accumulation of Social Security Fund classified by Type of Benefits, 2017

เงินกองทุนประกันสังคม

(Social Sucurity Fund)

1,851,439 ลานบาท (Million Baht)

กรณีสงเคราะหบุตร และชราภาพ

(Child Allowance and Old-age)

1,605,060 ลานบาท (Million Baht)

กรณีวางงาน (Unemployment)

142,864 ลานบาท (Million Baht)

กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ

และ ตาย (Sickness, Maternity,

Invalidity and Death)

103,515 ลานบาท (Million Baht)
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ที่มา	 :	 	กองบริหารการเงินและการบัญชี	สำานักงานประกันสังคม	และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office	and	The	National	Economic	and	Social	Development	Board

ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักงานประกันสังคม	และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office	and	The	National	Economic	and	Social	Development	Board

แผนภาพ 9  : เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2560
Figure 9  : Comparison of SSF Accumulation and GDP, 2008 – 2017 

แผนภาพ 10  : จำานวนเงินและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2560
Figure 10 : Comparison of SSF Expenditures and GDP, 2008 – 2017 
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งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position

1. สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนประกันสังคมมี

สินทรัพย์รวม 1.85 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03 

จากปีทีผ่่านมา โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของสนิทรพัย์

ไม่หมุนเวียนในส่วนของเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ สินทรัพย์

รวมจำาแนกได้ดังนี้

 1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทนุระยะสัน้ เงนิสมทบค้างรบั 

เงนิเพ่ิมตามกฎหมายค้างรบั รายได้ค้างรบั ลกูหนีเ้งนิลงทนุ 

และสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ ในปี 2560 มสีนิทรพัย์หมนุเวยีน

จำานวน 519,284.67 ล้านบาท ลดลง 48,433.48 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 8.53 จากปีที่ผ่านมา

 1.2) สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน ได้แก่ เงนิลงทนุระยะยาว 

ในปี 2560 มีจำานวน 1.33 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

232,429.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.14 จากปี

ที่ผ่านมา

 เมือ่พิจารณาการลงทนุในภาพรวม และจากการวเิคราะห์

สดัส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์ประเภทต่าง ๆ พบว่า ถึงแม้

ปรมิาณการลงทนุในพันธบตัรรฐับาลจะใกล้เคยีงกันระหว่างปี 

แต่สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีจำานวนลดลง 

ร้อยละ 9.42 ในขณะทีก่ารลงทนุในหลกัทรพัย์ประเภทอืน่ ๆ 

มีจำานวนเงินเพิ่มข้ึน เนื่องจากในปี 2560 สำานักงานประกัน

สังคมมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ เพ่ิมผลตอบแทนและ

กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุน 

คือ ลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่มี

ผลตอบแทนตำ่า เพ่ือนำาไปลงทุนหุ้นสามัญในประเทศและ

หน่วยลงทนุในต่างประเทศทีม่ผีลตอบแทนในระยะยาวทีส่งูกว่า 

รวมทั้งเพ่ิมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและหุ้นกู้ในประเทศที่ม ี

ความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล

1. Total Assets
 As of 31 December 2017, total assets of the 
Social Security Fund is 1.85 trillion baht, increasing 
by 11.03% comparing to previous year. Such 
increase was mainly a result of the increase of 
non-current assets of long-term investment. 
The total assets were classified as follows;   
 1.1) Current Assets: It consisted of cash 
and cash equivalents, short-term investment, 
contributions receiveable, accrued fines for late 
contribution, accrued revenue, investment accounts 
receiveable, and other current assets. In 2017, 
the total current assets was 519,284.67 million 
baht, decreasing by 48,433.48 million baht or it 
decreased by 8.53% from previous year.
 1.2) Non-current Assets: It consisted of 
long-term investment amounting 1.33 trillion baht 
in 2017, or it increased by 232,429.70 million 
baht or 21.14% comparing to previous year.
 In consideration of the overall investment and 
the analysis of the investment proportion in vaious 
properties, it was found that although the investment 
amount in the Government bonds were quite 
similar during the year, the investment proportion 
in the Government bonds decreased by 9.42%, 
while investment proportion in other properties 
increased. Because in 2017 the SSO aimed to 
increase investment returns and to reduce investment 
risks. Its investment strategy was to reduce 
investment proportion in part of the Government 
bonds with low return and then invested in 
common stocks and foreign unit trusts including 
state enterprise bonds and debentures with 
higher returns.
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ที่มา	 :	 	กองบริหารการเงินและการบัญชี	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office	

แผนภาพ 11  : เงินลงทุน กองทุนประกันสังคมจำาแนกตามประเภท
Figure 11 : Investment Portfolio of SSF 

59.72%
9.99%

11%

3.90%

3.81%

4.25%

0.52%

3.38% 0.46%

เง�นลงทุนประเภทตาง ๆ ป 2560 เง�นลงทุนประเภทตาง ๆ ป 2559

เง�นฝากประจำ

(Fixed Deposits)

ตั๋วแลกเง�นและตั๋วสัญญาใชเง�น

(Bill of exchange and promissory notes)

พันธบัตรรัฐบาล

(Government Bonds)

ตั๋วเง�นคลัง

(Treasury)

พันธบัตรรัฐว�สาหกิจ

(State-enterprise Bonds)

หุนกู

(Debenture)

หนวยลงทุน

(Unit Trusts)

หุนสามัญ

(Common Stock)

10.85%

0.52%

เง�นฝากประจำ

(Fixed Deposits)

ตั๋วแลกเง�นและตั๋วสัญญาใชเง�น

(Bill of exchange and promissory notes)

พันธบัตรรัฐบาล

(Government Bonds)

ตั๋วเง�นคลัง

(Treasury)

พันธบัตรรัฐว�สาหกิจ

(State-enterprise Bonds)

หุนกู

(Debenture)

หนวยลงทุน

(Unit Trusts)

หุนสามัญ

(Common Stock)

69.14%
11.02%

9%

3.38% 0.51%

2. หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนประกันสังคมมี

หนีส้นิรวม 1.28 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 119,488.09 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.32 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้สินรวม

จำาแนกได้ ดังนี้

 2.1) หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย ค่าประโยชน์

ทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินลงทุน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ในป ี2560 มหีนี้สนิหมนุเวยีน จำานวน 8,863.22 ลา้นบาท 

ลดลง 9,810.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.54 จาก

ปีที่ผ่านมา

 2.2) หนีสิ้นไม่หมนุเวียน ได้แก่ ประมาณการหนีส้นิ

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ในปี 2560 มีจำานวน 

1,269 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 129,298.32 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากปีที่ผ่านมา

2. Total Liabilities
 As of 31 December 2017, total liabilities of 
the SSF was 1.28 trillion baht, increasing by 
119,488.09 million baht or 10.32% comparing to 
previous year. The total liabilities were classified 
as follows;
 2.1) Current Liabilities: Its consisted of 
benefits payable, investment creditors and other 
current liabilities. In 2017, total current liabilities 
was 8,863.22 million baht decreasing by 9,810.24 
million baht or 52.54% from previous year. 
 2.2) Non-Current Liabilities: It was the 
provision for old-age pension for the year 2017 
which was 1,269 trillion baht increasing by 
129,298.32 million baht, or increased by 11.34% 
from previous year. 
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3. ส่วนทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนประกันสังคมมี

ส่วนทนุรวม 573,573.43 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 64,508.13 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 12.67 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจาก

การทีส่ำานกังานประกันสงัคมมรีายได้เงนิสมทบรบัทีเ่พ่ิมข้ึน 

โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำาปี 2560 จำานวน 

41,227.85 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการลงทนุในหลกัทรพัย์เผ่ือขาย จำานวน 82,871.37 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 23,280.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.07 จากปี

ทีผ่่านมา อนัเนือ่งมาจากการทีต่ลาดปรบัตัวดข้ึีนในปี 2560 

ทำาให้กองทนุได้รับกำาไรเพ่ิมข้ึนเมือ่เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่านมา

3. Equity
 As of 31 December 2017, total capital of the 
SSF was 573,573.43 million baht increasing by 
64,508.13 million baht, or increased by 12.67% 
from previous year. Such increase was mainly the 
result of the increase of contributions receiveable 
which was higher than net expenses in 2017 by 
41,227.85 million baht. Moreover, there was 
unrealized gain on investment in securities for 
sale at the amount of 82,871.37 million baht, 
increasing by 23,280.28 million baht or increased 
by 39.07% from previous year. Due to the fact 
that the market has improved in 2017, the fund 
gained more profit compared to last year. 

ร�ยก�ร 
Items

หน่วย
Unit

2560
2017

2559
2016

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Quick ratio of cash and cash equivalent
เท่า 2.05 1.35

อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม

Contributions receivable turnover
เท่า 9.72 10.07

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการจ่ายชำาระค่าประโยชน์ทดแทน 

Average benefits payment period
วัน 40 49

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 33 

Average Article 33 contributions collection period
วัน 47 45

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 39

Average Article 39 contributions collection period
วัน 44 44

ตาราง 9  : อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
Table 9  : Liquidity Ratio
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1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน 1. Criteria and Framework of
Investment

 การลงทนุของกองทนุประกนัสงัคมเป็นไปตามระเบยีบ

คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์

ของกองทนุประกันสงัคม พ.ศ. 2559 ซึง่กำาหนดให้กองทนุ

ประกันสงัคมลงทนุในหลกัทรพัย์ทีม่คีวามมัน่คงสงูไม่ตำา่กว่า

ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี

ความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยใน 

การดำาเนินการลงทุนนั้น สำานักงานประกันสังคมจะดำาเนิน

การลงทนุตามระเบยีบคณะกรรมการประกนัสงัคมและตาม

แผนการลงทุนประจำาปี โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รบั ความเสีย่งของการลงทนุ และคำานงึถงึความ

มั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสำาคัญ

 The investment of SSF has complied with the 
Social Security Committee’s Regulations on 
Investment of the Social Security Fund B.E. 2559 
(2016). The regulations stipulate the scope of 
investment in a highly secured assets at for not 
less than 60% of the fund and in risky assets for 
not more than 40% of the fund. The investment 
shall be performed in accordance with the 
Regulations of the Social Security Committee and 
Annual Investment Plan. The investment plan shall 
take into account of expected return, investment 
risk and stability of the fund in the long run.

การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม

The	investment	management	of	the	Social	Security	Fund

ที่มา	 :	 กองบริหารการลงทุน	สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 12 : โครงสร้างการตัดสินใจและการกำากับตรวจสอบ
Figure 12 : Decision and Monitoring Structure

•	ก หนดระเบียบและนโยบายการลงทุน
•	เหนชอบแผนยุทธศาสตร์การลงทุน	5	ปี
•	ให้ค แนะน แผนการลงทุนประจ ปี
• Set investment regulations and policies

•	 rove	5-year	strategic	investment	 lans

• Provide advice annual investment plans

•	กลั่นกรองนโยบายและแผนการลงทุน
•	ให้ค แนะน ต่อคณะกรรมการ
• Screen policies and plans and provide
• Give Recommendations to the board

•	เหนชอบแผนการลงทุนประจ สัปดาห์
•	 rove	 ee ly	investment	 lans

•	ด เนินการลงทุนภายใต้ระเบียบนโยบายและ
		แผนการลงทุนที่ ได้รับความเหนชอบ

• Execute the plans within policies and guidelines

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

Invesment Subcommittee

คณะกรรมการลงทุน

Invesment Subcommittee

ส นักบริหารการลงทุน

Investment Bureau

คณะกรรมการประกันสังคม

Social	Security	 oard
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กร สงเคราะหบุตรและชราภาพ
(Child allowance and Old age)
55  ลานบาท (million baht)

กร วางงาน

(Unemployment)

2 2  ลานบาท

(million baht)

มาตรา 0

(Article 40)

5  ลานบาท (million baht)

กร เจบปวย คล บุตร ตาย ทุพพลภาพ

(Sickness, maternity, invalidity and death)

 6 6  ลานบาท (million baht)

2. สถานะเงินลงทุน 2. Investment status

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนประกันสังคมมี

เงินลงทุนรวม 1.76 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

จำานวน 191,793 ล้านบาท โดยเงินลงทุนปัจจุบันจำาแนก

ตามสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้

 กรณสีงเคราะห์บตุรและชราภาพ 1,557,437 ล้านบาท 

(ร้อยละ 88.4)

 กรณเีจบ็ป่วย คลอดบตุร ทพุพลภาพ ตาย 63,677 ล้านบาท 

(ร้อยละ 3.6)

 กรณีว่างงาน 132,828 ล้านบาท (ร้อยละ 7.5) และ 

 สิทธิประโยชน์มาตรา 40 จำานวน 8,153 ล้านบาท 

(ร้อยละ 0.5)

 ทัง้นี ้เงนิส่วนใหญ่ในกองทนุเป็นเงนิออมของผู้ประกันตน

ทั่วประเทศที่สำานักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียมจ่าย 

สิทธิประโยชน์กรณีบำานาญชราภาพ โดยสำานักงานประกัน

สงัคมเริม่มกีารจ่ายบำานาญชราภาพ ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

 As of 31 December 2017, the total amount 
of the SSF investment capital was 1.76 trillion 
baht, increasing by 191,793 million baht from 
previous year. The SSF investment capital were 
classified according to types of benefits as follows;
 - for child allowance and old age benefit at 
the amount of 1,557,437 million baht (88.4%)
 - for sickness, maternity, invalidity and death 
benefits at the amount of 63,677 million baht 
(3.6%)
 - for unemployment benefit at the amount 
of 132,828 million baht (7.5%)
 - for benefits of insured persons under Article 
40 at the amount of 8,153 million baht (0.5%)
 Most of the fund was savings of insured persons’ 
contributions throughout the country for payment 
of old age benefits which SSO has been starting 
to pay to eligible insured persons since 2014.

ที่มา	 :	 กองบริหารการลงทุน		สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 13 : เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จำาแนกตามประเภทสิทธิประโยชน์ ปี 2560
Figure 13 : SSF Investment Capital classified by Type of Benefits, 2017
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3. การจัดสรรการลงทุน
กองทุนประกันสังคม

3. Investment Portfolio of SSF

 เงินลงทุนจำานวน 1.76 ล้านล้านบาท ในปัจจุบันแบ่ง

ลงทนุในหลกัทรพัย์ทีม่คีวามมัน่คงสงู ได้แก่ เงนิฝากธนาคาร

ที่ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวง

การคลังคำ้าประกัน และหุ้นกู้เอกชน 1.38 ล้านล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 78 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์

ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการ

คลังไม่คำ้าประกัน หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น 

หน่วยลงทนุอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน่วยลงทุนทองคำา หน่วยลงทุนผสมตราสารต่างประเทศ 

จำานวน 384,415 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22 ของเงนิลงทนุ 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย

การจัดหาผลประโยชน์ฯ พ.ศ. 2559 ที่กำาหนดสัดส่วนการ

ลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40

 The investment of the SSF amounting 1.76 
trillion baht was allocated to invest in highly 
secured assets consisting of deposits in the bank 
with reliable accreditations classification, government 
bonds, bank of Thailand bonds, state-enterprise 
bonds guaranteed by the Ministry of Finance and 
investment grade corporate bonds with the amount 
of 1.38 trillion baht, or 78% of total investment. 
The remaining of 384,415 million baht or 22% of 
investment was invested in risky assets consisting 
of state-enterprise bonds not guaranteed by the 
Ministry of Finance, equities, and various unit 
trusts such as real estate unit trust, infrastructure 
unit trust, gold unit trust and mixed foreign 
investment units. Such investment portfolio was 
in accordance with the Social Security Committee’s 
Regulations on Investment of the Social Security 
Fund B.E. 2559 (2016) that stipulated ratio of 
investment in risky assets at not more than 40%.

	หมายเหตุ	 :	 มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญช	ีฉบับที่	105
ที่มา	 :		 กองบริหารการลงทุน	สำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :		 Assets	values	were	measured	according	to	the	Accounting	Standard	No.105	
Source	 :		 Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 14 : การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2560
Figure 14 : Asset Allocation of SSF, 2017
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ที่มา	 :	 กองบริหารการลงทุน		สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 15 : ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 - 2560
Figure 15 : Investment Returns of SSF 1991 - 2017

 4. ผลตอบแทนจากการลงทุน
กองทุนประกันสังคม

4. Investment returns of SSF

 ผลการดำาเนินงานในปี 2560 กองทุนประกันสังคม 

มีผลตอบแทนจากการลงทุนจำานวน 58,453 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมา 5,717 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84 

ผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้หมดจำาแนกเป็นผลตอบแทน

จากดอกเบีย้และกำาไรจากการขายตราสารหนี ้41,120 ล้านบาท 

และเงินปันผลและกำาไรจากตราสารทุน 17,333 ล้านบาท

 In 2017, the Social Security Fund has investment 

income amounted to 58,453 million baht, increasing 

by 5,717 million baht or 10.84%. The total returns 

of the investment consisted of the return from 

interests and profits from sale of debit instrument 

totaled 41,120 million baht, and dividend and 

profits from sale of equities at the amount of 

17,333 million baht.
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ที่มา	 	:	 	กองบริหารการลงทุน	สำานักงานประกันสังคม

Source	 	:		 Investment	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 16 : จำานวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2560
Figure 16 : Cumulative Contributions and Investment Returns of SSF, 2008 – 2017

5. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม 5. Cumulative Investment Return

 การทีก่องทนุประกันสงัคมเติบโตอย่างรวดเรว็จนมเีงนิ

ลงทุนมากถึง 1.76 ล้านล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิ

ประโยชน์ทัง้ 7 กรณี)   จากฝ่ายนายจ้าง ลกูจ้าง และรฐับาล

จำานวน 1.24 ล้านล้านบาท และอกีส่วนหนึง่เป็นผลตอบแทน

จากการลงทุนสะสมจำานวน 524,797 ล้านบาท ดังนั้น 

จะเหน็ได้ว่าตลอดระยะเวลา 27 ปี ทีส่ำานกังานประกนัสงัคม

รบัผดิชอบการบรหิารกองทนุได้สร้างผลกำาไรสะสมจากการ

ลงทุนกว่า 5 แสนล้านบาท ทำาให้กองทุนมั่นคงมากข้ึน 

เพ่ือรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของ 

ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 As of 31 December 2017, the Social Security 

Fund has been growing rapidly up to 1.76 trillion 

baht. The one part came from accumulated 

contributions (after deducting payment of 7 

benefits) from employers, employees and the 

government at the amount of 1.24 trillion baht. 

Another part was from cumulative investment 

return of 524,797 million baht. It shows that 

throughout 27 years of its investment management, 

the SSO has well performed to generate cumulative 

return to the Social Security Fund by over 500 

billion baht. This return could enhance the 

stability of the fund to serve its current and future 

liabilities to provide benefits to the insured persons.

สปส. รายงานประจำาปี 256044



กองทุนประกันสังคม

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559

หน่วย	:	บาท

Social Security Fund

Statement of Financial Performance

For	the	year	ended	December	31,	2017	and	2016

Unit	:		Baht

256 2 17 255 2 16

ราย ด

	 เงินสมทบ	

	 เงินเพิ่มตามกฎหมาย

	 ดอกเบี้ยรับ

	 เงินปันผลรับ

	 ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์

	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน

	 รายได้อื่น

193,293,738,988.38		

443,210,860.05

40,763,428,639.74

9,171,618,288.80

8,540,428,634.12

893,394,763.77

858,787,572.37

186,371,263,912.32

426,610,979.77

40,700,632,270.30

6,980,781,855.66

5,096,376,980.15

	81,526,573.62	

1,342,974,383.95

Revenues

 Contributions 

 Fines for late Contributions 

 Interests 

 Dividends 

 Gain on security trading 

 Unrealised gain on investment

 Other revenues 

 รวมราย ด 25 6 6 7 7 7.2 241,000,166,955.77  otal Revenues 

คา ชจาย

	 ค่าประโยชน์ทดแทน

	 เงินสมทบ	ม.	40	จ่ายคืน

	 เงินสมทบ	ม.40	(โอนให้	กอช.)

	 ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�านักงาน

	 หนี้สูญ

	 หนี้สงสัยจะสูญ

	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

78,145,478,473.21

72,466,275.96

0.00

16,190,400.31

3,476,372,405.52

216,826.73

367,989,844.63

1,359,640,354.76

75,207.54

73,035,815,522.68

2,560,722,019.96

63,674,564.51

25,170,340.43

4,071,056,908.00

8,319,104.85

358,692,166.82

0.00

77,765.56

Expenditures

	 Benefits	Expenses	

	 Art.40’	contribution	(pay	back)

 Art.40’	contribution	(transfer	to	NSF)

 Wages for local fund managers

	 Administrative	Expenses

	 Bad	Debts	

 Doubtful Debts

	 Loss	of	exchange	rates

	 Other		expenses		

 รวมคา ชจาย 2 7 .66 12 52 2. 1  otal penditures

รายได้สงู(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนหกัรายการ

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน

 หัก	ปรับปรุงเพิ่มประมาณการหนี้สิน

	 ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

170,526,177,958.57

129,298,323,667.46

160,876,638,562.96

123,073,778,349.73

Surplus before provision adjustment

 Less increase in provision for  

	 old-age	benefits

 ราย ดสูงกวาคา ชจายสุท ิ 41,227,854,291.11 7 2 6 21 .2  Net Surplus

หมายเหตุ	 :	 อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Note	 :	 Unaudited	Report	

งบการเงินกองทุนประกันสังคม
Financial Statement of Social Security Fund
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หน่วย	:	บาท Unit	:		Baht

256 2 17 255 2 16

สินทรัพย

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินลงทุนระยะสั้น

	 เงินสมทบค้างรับ

	 เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ

	 รายได้ค้างรับ

	 ลูกหนี้เงินลงทุน

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

18,155,774,719.02

413,520,701,288.48

78,601,114,463.90

49,843,515.32

7,313,322,911.55

387,912,786.05

1,255,998,991.22

25,217,620,235.19

456,135,228,901.08

78,620,351,292.78

41,722,384.37

6,989,884,910.90

71,505,499.51

641,839,391.20

Asset

Current Assets

 Cash and cash equivalents

 Short–term investments

 Contributions receivable

	 Accrued	fines	for	late	Contributions

 Accrued revenues

 Investment accounts receivable

 Other current Assets

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 519,284,668,675.54 567 71 152 615.  otal Current Assets 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะยาว 1,332,153,994,855.19 1,099,724,294,831.32

Non–Current Assets 

 Long–term investment

 รวมสินทรัพย มหมุนเวียน 1 2 15 55.1 1 72 2 1. 2  total non-current assets

รวมสินทรัพย 1 51 66 5 .7 1 667 2 7 6. 5 otal Assets

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

	 ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย

	 เจ้าหนี้เงินลงทุน

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

8,487,977,835.26

254,251,305.23

120,986,720.57

9,795,770,179.61

8,727,012,049.70

150,670,859.71

iabilities

Current Liabilities

	 Benefits	payable

 Investment Creditor 

 Other current Liabilities

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6 215 61. 6 1 67 5 . 2 otal current iabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 ประมาณการหนี้สินประโยชน์

	 ทดแทนกรณีชราภาพ

1,269,002,016,935.96 1,139,703,693,268.50

Non–Current Liabilities

 Provision for old–age pension

รวมหนี้สิน 1 277 65 2 2 7 7. 2 1 15 77 1 6 57.52 otal iabilities

สินทรัพยสุท ิ สวนทุน 57 57 7 .71 5 65 1 . et Assets uity   

	 กองทุนประกันสังคมสะสม	

		-		 จัดสรรเพื่อจ่ายค่าประโยชน์ทดแทน 

	 	 กรณีอื่นนอกเหนือชราภาพ

		-		 ยังไม่ได้จัดสรร

	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

41,534,478,982.59

449,167,577,815.26

82,871,373,935.86

40,136,915,554.62

406,337,286,952.12

59,591,098,582.09

 Accumulated Social Security Fund

		 -	 Allocated	for	benefits	other 

	 	 than	old-age	benefits

 - Non-allocated

 Unrealised gain on investment

  รวมหนี้สินและสินทรัพยสุท ิ สวนทุน 1 51 66 5 .7 1 667 2 7 6. 5 otal et Assets uity

หมายเหตุ	 :	 อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Remarks	 :	 To	be	audited	by	Office	of	the	Auditor	General.

Social Security Fund

Statement of Financial position

As	of	December	31,	2017	and	2016

กองทุนประกันสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559
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ตัวชี้วัดและประมาณการ
สถานะกองทุนประกันสังคม ปี 2560

Indicators and Forecast of the 
SSF Financial Status, 2017

 การพิจารณาสถานะกองทุนประกันสังคม จะพิจารณา

แบ่งตามประเภทสิทธิประโยชน์ระยะสั้น และสิทธิประโยชน์

ระยะยาว โดย

 สิทธิประโยชน์ระยะสั้น พิจารณาอัตราส่วนเงินสำารอง

คำานวณจากเงนิกองทนุสะสม ณ ปีนัน้ หารด้วยประมาณการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของปีถัดไป ซึ่งอัตราส่วนเงินสำารอง 

เป็นตัวชีว้ดัทีบ่่งบอกว่า หากในปีถดัไปสำานกังานประกนัสงัคม

ไม่มกีารเกบ็เงนิสมทบแล้ว กองทนุจะสามารถจ่ายประโยชน์

ทดแทนได้นานเท่าใด ทัง้นี ้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ได้แนะนำาว่า อตัราส่วนเงนิสำารองทีแ่สดงถงึความมเีสถยีรภาพ

และความมัน่คงของกองทนุระยะสัน้ไม่ควรตำา่กว่า 1 – 2 เท่า  

 สำาหรับอตัราส่วนเงนิสำารองสทิธิประโยชน์ 4 กรณ ีจาก

การประมาณการเงนิสมทบรบัและการจ่ายประโยชน์ทดแทน

ทั้งปี อัตราส่วนเงินสำารองในปี 2560 เท่ากับ 1.45 เท่า 

และคาดว่าอัตราส่วนเงินสำารองในปี 2561 จะเท่ากับ 2.04 

ซึง่ยงัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทีอ่งค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) แนะนำา 

 อตัราส่วนเงนิสำารองกรณว่ีางงาน จากการประมาณการ

เงินสมทบรับและการจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้งปี อัตราส่วน

เงินสำารองในปี 2560 เท่ากับ 20.87 เท่า คาดว่าอัตราส่วน

เงินสำารองในปี 2561 จะเท่ากับ 21.28 เท่า

 สำาหรับสทิธิประโยชน์ระยะยาว (กรณีชราภาพ) พิจารณา

อัตราส่วนเงินทุนคำานวณด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์

ประกันภัย โดยนำาสินทรัพย์ปัจจุบันหารด้วยประมาณการ

รายรับรายจ่ายสุทธิในอนาคตที่ได้แปลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

หากอตัราส่วนเงนิทนุสำาหรบัประโยชน์ทดแทนระยะยาวอยูท่ี่

ร้อยละ 100 แสดงว่ากองทุนประกันสังคมมีการสำารองเงิน

สำาหรบัรายจ่ายทัง้หมดในอนาคต ตามหลกัการประกันสงัคม

ควรมีอัตราส่วนเงินทุน ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 ซึ่งในปัจจุบัน

อัตราส่วนเงินทุนกรณีชราภาพเท่ากับร้อยละ 20 นั่นคือ 

ภาระรายจ่ายจะสูงกว่ารายรับในอนาคต

 The forecast of the SSF was the consideration 
of short-term and long-term benefits payment. 
 For short-term benefits, the reserve ratio was 
considered of which the cumulative amount of the 
Fund of the year was taken into account, and then 
divided by the estimated expenses of the following 
year. Thus, the reserve ratio would indicate that 
without collection of contributions in the following 
year, for how long the Fund would be able to 
continue paying benefits. According to the advice 
of the International Labour Organization (ILO), 
the stable and secured reserve ratio for short-term 
benefits should not be less than 1 to 2 times of 
benefits payment.
 For 4 types of benefits, the estimation of the 
reserve ratio of contributions collected and benefits 
paid in 2017 was 1.45, and it was forecasted that 
the reserve ratio in 2018 will be 2.04. This means 
that the ratio is in the standardized ranges as 
adviced by the ILO. 
 For unemployment benefits, the estimation of 
the reserve ratio of the contributions collected in 
2017 was 20.87 times of the benefits paid. The 
forecast of such ratio will be 21.28 times in 2018.
 For long-term benefits (old-age benefits), 
funding ratio is calculated by means of actuarial 
science of which the current assets be divided by 
calculated net income and expenses transformed 
to present value. If the fund ratio for long-term 
benefits payment is 100, it means that the SSF 
has enough reserve for all future expenses. 
In principle, the fund ratio of social security 
schceme should not less than 70%. At present, 
the fund ratio of pension scheme is 20%, and this 
burden of expenses is higher than future income.
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ร�ยก�ร
2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

Items

อัตร�ส่วนเงินสำ�รอง Reserve Ratio

   4 กรณี 1.45 2.04 2.21 2.37 2.25 2.85   4 benefits

   กรณีว่างงาน 20.87 21.28 22.24 23.36 24.98 26.65  unemployment  benefits

อัตร�ส่วนเงินทุน Fund Ratio

   2 กรณี 20 19.96 19.38 19.78 20.15 20.49   2 benefits

ตาราง 10  : ประมาณการอัตราส่วนเงินสำารองและอัตราส่วนเงินทุน กองทุนประกันสังคม
Table 10  : Estimated Reserve Ratio and Fund Ratio of SSF  

หมายเหตุ	 :	 1.		 เป็นข้อมูลประมาณการ
															 	 2.		 อัตราส่วนทุน	คำานวณจาก	เงินกองทุนสะสมปีปัจจุบัน	+	มูลค่าปัจจุบันของเงินสมทบในอนาคต

																																																												มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายประโยชน์ทดแทนในอนาคต
		 	 3.	 4	กรณี	ได้แก่	เจ็บป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	และตาย	
		 	 4.	 2	กรณี	ได้แก่	สงเคราะห์บุตร	และชราภาพ
ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนาสำานักงานประกันสังคม
Remarks	 :	 1.	 The	data	is	estimated.
	 	 2.	 Funding	Ratio	=	accumulated	amount	of	SSF	in	present	year	+	present	value	of	future	contributions

																																																																				present	value	of	future	benefits	payment
	 	 3.	 4	types	of	benefits	includes	sickness,	maternity,	invalidity	and	death.	
	 	 4.		 2	types	of	benefits	includes	child	allowance	and	old-age	pension.
Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office
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ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนาสำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

ร�ยก�ร
2561

2018

2562

2019

2563

2020

2564

2021

2565

2022
Items

1. ร�ยรับรวม

 1.1 เงินสมทบรับ

  4 กรณี

  2 กรณี

  ว่างงาน

 1.2 ผลตอบแทน

288,371

216,881

76,546

119,072

21,263

71,490

308,921

229,213

80,898

125,843

22,472

79,708

334,100

245,461

86,633

134,763

24,065

88,639

354,310

263,062

92,846

144,426

25,790

91,248

376,378

281,777

99,451

154,701

27,625

94,601

1. Total income

 1.1 Contributions receiveable

  4 benefits

   2 benefits Unemployment     

            benefit

 1.2 Investment returns

2. ร�ยจ�่ยรวม

 2.1 ประโยชน์ทดแทน

  4 กรณี

  2 กรณี

  ว่างงาน

 2.2. ค่�บริห�ร

87,474

82,370

56,934

18,362

7,074

5,104

95,480

90,087

60,740

21,861

7,486

5,393

104,370

98,595

64,987

25,593

8,015

5,775

114,485

108,295

69,691

30,022

8,582

6,190

126,824

120,194

75,027

35,982

9,185

6,630

2. Total expenses

 2.1 Benefit payment

    4 benefits

    2 benefits Unemployment 

    benefit 

 2.2. Administration costs

3. เงินสมทบรับ-ร�ยจ่�ย

 

 4 กรณี

 2 กรณี

 ว่างงาน

129,407

 

19,612

100,710

14,189

133,733

 

20,158

103,982

14,986

141,091

 

21,646

109,170

16,050

148,577

 

23,155

114,404

17,208

154,953

 

24,424

118,719

18,440

3. Contributions receiveable -  

Expenditures

 4 benefits

  2 benefits Unemployment 

   benefit

4. เงินคงเหลือ ณ สิ้นปี  

 (ร�ยรับ-ร�ยจ่�ย)

200,897 213,441 229,730 239,825 249,554 4. Credit balance at year end  

 (income-expenses)

5. เงินกองทุนสะสม

 4 กรณี

 2 กรณี

 ว่างงาน

2,035,510

129,130

1,742,753

163,627

2,248,951

149,444

1,917,540

181,967

2,478,681

171,906

2,104,541

202,234

2,718,506

196,683

2,297,155

224,668

2,968,060

223,701

2,494,848

249,511

5. Cumulative Fund

 4 benefits

 2 benefits Unemployment 

 benefit

6. อัตร�ส่วนเงินสำ�รอง

 4 กรณี

 กรณีว่างงาน

2.04 

21.28 

2.21

22.24 

2.37

23.36 

2.52 

24.98 

2.85

26.65 

6. Reserve ratio

 4 benefits Unemployment 

 benefit

ตาราง 11  : ประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม ปี 2561 – 2565 
Table 11  : Status Estimation of the Social Security Fund,  2018 - 2022
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สถานะกองทุนชราภาพ ปี 2560 Status of Old-age Pension Fund, 2017

 ณ สิ้นปี 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุน

ประกันสังคมจำานวน 1.85 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำานวนนี้ 

เป็นกองทนุกรณีชราภาพถงึ 1.27 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 68.65 ของเงนิกองทนุประกนัสงัคม โดยสำานกังาน

ประกันสังคมจำาเป็นต้องเก็บเงินสำารองเป็นจำานวนมาก 

เพื่อเตรียมจ่ายเงินบำานาญให้ผู้ประกันตนในอนาคต

 กองทุนชราภาพเริ่มขึ้นในปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

นำาเงินออมของผู้ประกันตนรวมทั้งเงินสมทบของนายจ้าง

และรัฐบาลมาลงทุนให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและจ่ายคืน

เป็นเงินบำานาญให้กับผู้ประกันตนที่เกษียณจากการทำางาน 

เพื่อให้มีรายได้รายเดือนต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยหลายฉบับ

บ่งชี้ว่า การเงินที่มั่นคงช่วยเสริมสร้างการเป็นผู้สูงวัยที่มี

คณุค่า ควบคู่กับการมสีขุภาพทีด่แีละการมส่ีวนร่วมกับสงัคม 

 กองทุนชราภาพจะจ่ายเงินบำานาญให้ผู้ประกันตน เมื่อ

ผู้ประกันตนออมเงนิอย่างน้อย 180 เดือน (15 ปี) และสิน้สุด

ความเป็นผู้ประกันตน โดยเริ่มจ่ายเงินบำานาญในปี 2557 

เป็นปีแรก สำาหรับผู้ประกันตนที่ออมเงินไม่ครบ 15 ปีก่อน

สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กองทุนชราภาพจะคืนเงิน

บำาเหน็จ (เงนิออมสะสมพร้อมผลตอบแทน) แทนการรับเงิน

บำานาญ ณ สิน้ปี 2560 มผู้ีรบับำานาญทัง้หมด 117,911 คน 

และจากการประมาณการคาดว่า ผูร้บับำานาญจะเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องถึง 1 ล้านคน ในปี 2569 และสูงสุดประมาณ 

10 ล้านคน ในปี 2602 ซึ่งในอนาคตจะมีผู้รับบำานาญเป็น

จำานวนมาก ประกอบกับอายุขัยที่ยืนยาวข้ึนและอัตราการ

เกิดของประชากรที่ลดลงคาดว่า กองทุนชราภาพจะเข้าสู่

ช่วงรายจ่ายมากกว่ารายรบัในปี 2584 จนกระทัง่เงนิสำารอง

กองทุนชราภาพจะหมดลงในปี 2597 

 As of the end of 2017, total amount of the 
SSF was 1.85 trillion baht, among which the old-age 
Pension Fund was 1.27 trillion baht, or 68.65% 
of total Social Security Fund. The Social Security 
Office has to have large amount of reserve for 
payment of pension for insured persons in the 
future. 
 The old-age Pension Fund was established in 
1998. The objectives of the Fund is to bring the 
savings of insured persons, employers, and 
government to invest for highest returns and to pay 
old-age benefits for the retired insured persons 
to have continuous monthly income. According to 
many research results, it indicated that stable 
income shall promote valued elderly, healthy 
conditions and social participation. 
 An insured person shall be eligible to receive 
pension if he/she has paid contributions for at 
least 180 months (15 years) and has terminated 
being insured. The old-age benefits was started 
to be paid in 2014. For those insured persons 
who have paid contributions for less than 15 year, 
the Old-age Pension Fund shall pay a lump sum 
(accumulated savings and investment returns) 
instead of paying pension. As of the end of 2017, 
there were 117,911 pensioners. According to the 
estimation, number of pensioners will rise up to 
1 million in 2026, and will at the highest point 
of 10 million in 2059. In the future, number of 
pensioners will be rising together with longevity 
and reduction of birth rate, the Old-age Pension 
Fund will move to the period of higher expenses 
than income receiveable in 2041. Then, the reserve 
of the Old-age Pension Fund will come to an end 
in 2054. 

สปส. รายงานประจำาปี 256050



 การประมาณการสถานะกองทุนชราภาพจะประเมิน 

ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมลู 

โดยการเปลีย่นแปลงสมมติฐานทีค่าดว่ามโีอกาสเป็นไปได้สงู 

เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลการประมาณการภายใต้

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และนำาผลของการทดสอบภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตัวกำาหนดนโยบาย

 ในทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตัวเลขข้างต้นเป็นเพียง

การประมาณสถานการณ์ในอนาคต หากสภาพแวดล้อม 

และกฎหมายไม่มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่กองทนุประกันสงัคม

กรณีชราภาพทัว่โลกพบผลการประมาณการลกัษณะเดยีวกัน 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะต้องมีการปรับนโยบายเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูร้บับำานาญในระยะยาว และรับประกัน

ว่าเงนิออมของผูป้ระกนัตนจะกลบัคนืสูท่กุคนได้ในวนัเกษยีณ 

 นอกจากระยะเวลาของกองทนุประกนัสงัคมกรณชีราภาพ

ที่จะสามารถดูแลผู้รับบำานาญแล้ว ตัวชี้วัดสำาคัญในการ

ประเมนิสถานะกองทนุประกนัสงัคมกรณชีราภาพคอื อตัรา

เงินสมทบต้นทุน (GAP) ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนของระบบ

บำานาญและเงนิออมทีค่วรจัดเก็บในแต่ละปี โดยระบบบำานาญ

ทีด่จีะต้องมคีวามสมดลุระหว่างการให้เงนิบำานาญทีเ่พียงพอ

ควบคู่กับการจัดเก็บเงินสมทบแบบ GAP ที่ไม่สูง 

จนเกนิไปสมมตฐิานสำาคัญในการประมาณการกรณีปัจจุบัน 

(สถานการณ์ที่ 1) ได้แก่

 1) ผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 5 ต่อปี

 2) อตัราเงนิสมทบทีจั่ดเก็บได้ร้อยละ 6.35 (อตัราเงนิ

สมทบที่จัดเก็บได้ทั้งหมดกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ

คือร้อยละ 7 โดยจัดเก็บนายจ้างร้อยละ 3 ผู้ประกันตน 

ร้อยละ 3 และรัฐบาลร้อยละ 1 หักอัตราเงินสมทบต้นทุน

กรณีสงเคราะห์บุตรออกร้อยละ 0.65)

 3) ค่าจ้างปรับเพ่ิมข้ึนทุกปีตาม GDP และเพดาน 

ค่าจ้างปรับเพิ่มในอัตราเท่ากัน

 4) สตูรเงนิบำานาญคำานวณจากค่าจ้างเฉลีย่ 60 เดอืน

สุดท้าย

 The forecast of the old-age Pension Fund 
status is in accordance with the various situations 
to analyse information flexibility by changing 
hypothesis of high opportunity. The analysis aims 
to see the impact on the estimations under changing 
situations, and it will be utilized for making 
appropriate policy. 
 In actuarial science, the above-mentioned 
figures are only the estimation of “status quote” 
or base case scenario normally conducted by old-age 
pension funds throughout the world. However, in 
practice, the policy concerned must be adjusted 
for highest benefits of the insured persons in the 
long run. This is to assure that the savings will 
be returned to the insured persons after retirement. 
 Beside time length of the old-age Pension 
Fund to serve the needs of pensioners, another 
significant indicator is General Average Premium 
(GAP) as it reflects the costs of pension system, 
and appropriate savings amount to be collected 
each year. A good pension system should have 
well-balanced adequate pension amount and GPA 
which should not be too high. The important 
hypothesis of the present situation (Situation 1) 
is as follows;
 1) Investment return shall be 5% per annum.
 2) Contributions to be collected shall be 
6.35%. (7% from child allowance and old-age 
contributions of which 3% each from employers 
and insured persons and 1% from government.  
Child allowance uses the contributions at the rate 
of 0.65%)
 3) Adjustment to increase the wages is made 
every year in accordance with GDP, and wage 
ceilings shall be adjusted at the same rate.
 4)  Formula for pension payment shall be 
calculated by using average wages of the last 60 
months.
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 5) Pension eligible age shall be at 55 years 
old, while the opportunity is opened for insured 
persons to receive pension after 55 years old which 
is upon statistical calculation.
 6) Death rate of insured persons is lower 
than average death rate of Thai population due 
to the workers in agricultural sector are not covered 
by the social security system. 
 7) Monthly pension amount is unchanged.

 5) อายุเกิดสิทธิรับเงินบำานาญ 55 ปี แต่มีโอกาสที่ 

ผู้ประกันตนจะเริม่รบัเงนิบำานาญจรงิหลงัอาย ุ55 ปี ซึง่คำานวณ

จากข้อมูลสถิติ

 6) อัตรามรณะของผู้ประกันตนตำ่ากว่าอัตรามรณะ

เฉลีย่ของประชากรไทย เนือ่งจากแรงงานภาคเกษตรกรรม

ตามฤดูกาลไม่อยู่ในข่ายคุ้มครองระบบประกันสังคม

 7) เงินบำานาญที่ได้รับคงที่ทุกเดือน

สถ�นก�รณ์
ปีที่เงินสำ�รองหมด (พ.ศ.)

Year of reserve
finish

อัตร�เงินสมทบต้นทุน
เฉลี่ย 50 ปี  (%)

GAP 50 years  (%)

อัตร�เงินสมทบต้นทุน
เฉลี่ย 100 ปี (%)

GAP 100 years  (%)
Situation

1. ปัจจุบัน
2597

2054
10.27 14.89

1. Present situation

2. เพ่ิมผลตอบแทนการลงทุน 1%
2600

2057
8.79 12.84

2. Investment return increases 

 by 1%

3. ขยายอายุเกิดสิทธิเป็น 60 ป ี

 ในปี 2570

2602

2059
8.67 13.42

3. Pension eligible age is extended 

 to 60 years old in 2027

4. ปรับเพ่ิมเงินบำานาญตามดัชนี 

 ราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานทุกปี 

 หลังเริ่มรับเงินบำานาญ

2594

2051
12.53 18.85

4. Adjustment is made, after  

 starting to receive pension, to  

 increase pension amount  

 every year along with consumer 

 price index

5. เพิ่มเพดานค่าจ้างเป็น 

 20,000 บาท

2596

2053
10.52 14.98

5. Wage ceiling for contributions  

 calculation is adjusted up to 

 20,000 baht

6. ปรับสูตรเงินบำานาญเป็นค่าจ้าง 

 เฉลี่ยตลอดอายุการทำางาน 

 โดยใช้ดัชนีปรับมูลค่า 

2598

2055
9.41 13.73

6. Recalculate pension formula  

 to the average wage over  

 the working period with using  

 the value index

7. สถานการณ์ที่ 5+6
2597

2054
9.66 13.64

7. Situations 5+6

8. สถานการณ์ที่ 3+4+5+6
2600

2057
9.55 14.85

8. Situations 3+4+5+6

ตาราง  12 : ผลการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพภายใต้สถานการณ์สำาคัญ 
   ณ สิ้นปี 2560
Table 12  :  Status Estimation under Significant Situations of the Old-age Pension Fund as of 
   the end of 2017 

ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนา	สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

สปส. รายงานประจำาปี 256052



 According to the estimation according to 
present situation, and on conditions that there is 
not any change of situations in the future, the 
old-age Pension Fund will be secured and stable 
for another 37 years. To enhance its security for 
50 years, the contributions shall be adjusted from 
6.35% up to 10.27% of wage. And, if the old-age 
Pension Fund is to be stable and secured for 100 
years, the contributions shall be collected at the 
rate of 14.89% of wage.

 จากผลการประมาณการจะพบว่า ตามสถานการณ์

ปัจจุบัน กองทุนชราภาพจะมั่นคงอยู่ได้อีกประมาณ 37 ปี 

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากต้องการให้กองทุน

ชราภาพจะมั่นคงอยู่ได้ถึง 50 ปี ต้องเก็บอัตราเงินสมทบ

เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 6.35 เป็นร้อยละ 10.27 และ

หากต้องการให้กองทนุชราภาพอยู่ได้ถงึ 100 ปี ต้องเก็บอตัรา

เงินสมทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.89

จำนวนเงินสำรองกองทุนบำนาญ  ตนป หนวย  ลานบาท
7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-1,000,000

-2,000,000

-
2 1  2 2  2 22 2 2  2 26 2 2  2  2 2 2  2 6 2  2  2 2 2  2 6 2  2 5  2 52 2 5

ที่มา	 :	 กองวิจัยและพัฒนา		สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Research	and	Development	Division,	Social	Security	Office

แผนภาพ 17 : สถานะกองทุนชราภาพภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
Figure  17 : Status of the Old-Age Pension Fund under Present Situation
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ความเป็นมา Background

 สำานักงานกองทุนเงินทดแทนต้ังข้ึนตามประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 มีหน้าที่

บรหิารจัดการกองทนุเงนิทดแทน ซึง่เปิดดำาเนนิการครัง้แรก

ในปี 2517 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 

เพ่ือคุ้มครองลกูจ้างทีป่ระสบอนัตราย เจ็บป่วย สญูเสยีอวยัวะ 

ทุพพลภาพ หรือตาย เนื่องจากการทำางานให้แก่นายจ้าง 

หรอืเจ็บป่วยด้วยโรคซึง่เกิดข้ึนตามลกัษณะหรอืสภาพของงาน 

หรือโรคซึ่งเกิดข้ึนเก่ียวเนื่องกับการทำางานให้แก่นายจ้าง 

ให้ได้รบัเงนิทดแทนเพ่ือเลีย้งดตูนเองและครอบครวัในขณะ

ที่ขาดรายได้ประจำาตามสิทธิที่กฎหมายกำาหนดไว้

 โดยในปีแรกกองทุนเงินทดแทนได้ให้ความคุ้มครอง

สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนข้ึนไปเฉพาะ

กรงุเทพมหานคร ต่อมาในปี 2519 ได้ขยายความคุม้ครอง

ไปยังส่วนภูมิภาค 5 จังหวัดปริมณฑล (สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม) จนกระทั่ง 

ปี 2531 จึงได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมทั่วประเทศ 

หลงัจากนัน้ได้ขยายความคุ้มครองไปยงัสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และ 1 คนขึ้นไป ในปี 2536 

และปี 2545 ตามลำาดับ

 The Office of Workmen’s Compensation Fund 
was established in accordance with the Announcement 
of the Revolution Party No.103 dated 16 March 
1972 to manage the Workmen’s Compensation 
Fund (WCF) which was initially implemented in 
1974. Then, the Workmen’s Compensation Act 
B.E. 2537 (1994) was passed and came into force 
on July 1, 1994. It aims to provide protection 
against injury, disease, disability, loss of organ 
or death resulting from employment. The coverage 
includes occupational diseases to employees in 
order that they can take care of their ownselves 
and their families during the losses of income, as 
prescribed by law.
 In the first year of implementation, 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.

กองทุนเงินทดแทน

WORKMEN’S COMPENSATION FUND

สปส. รายงานประจำาปี 256054



ผลการดำาเนินงาน Performance Outcomes

 ในปี 2560 นายจ้างข้ึนทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทน 

จำานวน 371,432 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.29 

และลกูจ้างอยู่ในข่ายได้รบัความคุม้ครองกรณปีระสบอนัตราย

หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน จำานวน 9.78 ล้านคน 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.47

 เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2551 – 2560 พบว่า จำานวน

นายจ้างเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ต่อปี 

ในขณะที่จำานวนลูกจ้างลดลงในช่วงปี 2551 – 2552 

จากผลของวิกฤตเศรษฐกิจโลก จากนั้นจำานวนลูกจ้าง 

ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 2.64 ต่อปี

 In 2017, the total number of 371,432 
employers registered with WCF or increased by 
2.29% from 2016. There were 9.78 million 
employees covered from work-related injuries or 
sickness. This figure was an increase of 3.47% of 
previous year.
 In the period of 2008 – 2017, number of 
employers had been continuously increased by 
average of 1.41% per annum. While in the 
period of 2008 – 2009, number of employees was 
decreased as the result of global economic crisis. 
After that, number of employees was rising 
continuously by 2.64% per annum.

ที่มา	 :	 สำานักเงินสมทบ	สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Contributions	Bureau,	Social	Security	Office

แผนภาพ 18 : จำานวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2551 - 2560 
Figure 18  :  Number of employers and employees under WCF during 2008 - 2017
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เงินสมทบและเงินทดแทน Contributions and Compensation

 กองทุนเงินทดแทนกำาหนดอัตราเงินสมทบหลักให้แก่

นายจ้างในช่วง 4 ปีแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 1.0 

ข้ึนอยูกั่บความเสีย่งของแต่ละประเภทกิจการ ในปีที ่5 นายจ้าง

แต่ละรายจะถูกปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่

ได้ปรบั ข้ึนอยูกั่บสถติิการประสบอนัตรายทีเ่กิดข้ึนกับลกูจ้าง

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายตั้งแต่ 

ปีที ่5 เป็นต้นไป เรยีกว่าอตัราเงนิสมทบตามค่าประสบการณ์

ในปี 2560 กองทนุเงนิทดแทนได้รบัเงนิสมทบจากนายจ้าง

เป็นเงิน 3,549 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 562 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.68 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2560 

มกีารปรบัอตัราเงนิสมทบใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรบัเปลีย่น

การกำาหนดรหัสประเภทกิจการของสถานประกอบการ 

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

เป็นผลให้เงินสมทบรับประจำาปี 2560 มีจำานวนลดลง 

จากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 

 ในขณะทีก่องทุนเงนิทดแทนจ่ายเงนิทดแทนให้กบัลกูจ้าง

หรือผู ้มีสิทธิรับเงินทดแทนจำานวน 86,288 ราย 

ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3,210 ราย จ่ายเงินทดแทนเป็นเงิน 

1,710.04 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จำานวน 

43.10 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.59 จากปีทีผ่่านมา สาเหตุ

สำาคัญที่ทำาให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการปรับเพ่ิมค่า

รกัษาพยาบาลให้จ่ายจรงิตามความจำาเป็นแต่ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

โดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าทดแทนจำานวน 935 ล้านบาท รอง

ลงมาได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลจำานวน 752 ล้านบาท 

ค่าทำาศพ จำานวน 18 ล้านบาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใน

การทำางาน จำานวน 5 ล้านบาท

 เมือ่พิจารณาข้อมลูอตัราเงนิทดแทนต่อเงนิสมทบต้ังแต่

ปี 2551 – 2560 พบว่า ในปี 2560 เงินทดแทนต่อเงิน

สมทบคิดเป็นร้อยละ 48.18 โดยช่วงปี 2556 – 2560 

มอีตัราเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 42.98 ต่างจากช่วงปี 2551 – 2555 

ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 56.11 ทั้งนี้ เนื่องมาจากในปี 

2556 รฐับาลได้ปรบัข้ึนอตัราค่าจ้างข้ันตำา่เป็นวนัละ 300 บาท 

ทำาให้จำานวนเงินสมทบที่จัดเก็บได้ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้น

มาปรับตัวสูงขึ้น

 The WCF stipulated contribution rates for the 
first 4 years for employers at 0.2 – 1.0% depending 
on risks of industries/business. In the fifth year 
of business, the contribution rates shall be adjusted 
to be along with accident statistics occurred to 
their employees during the first 4 year period. 
The contributions to be paid from the fifth year 
onwards is called ‘experience rate’ of contributions. 
 In 2017, the WCF received contributions from 
employers at the amount of 3,549 million baht. 
This was a decrease of 562 million baht or 13.68% 
over previous year. This decrease was because of 
the adjustment of contribution rates in 2017 to be 
in line with the adjustment of business codes of 
enterprises according to standard typres of industries 
in Thailand resulting significant decrease of 
contributions receiveable of 2017 from previous year.
 The compensation benefits at the total amount 
of 1,710.04, million baht, increased by 43.10 
million baht or 2.59% of 2016, were paid to 86,288 
employees or eligible persons which was decreased 
from previous year by 3,210 cases. The increase 
of compensation paid was the result of the 
adjustment of real and necessary medical cost up 
to not over 2 million baht. Most of the benefits 
paid was 935 million baht for compensation 
money, followed by 752 million baht for medical 
services, 18 million baht for funeral grants and 5 
million baht for rehabilitation.
 In consideration of the compensation and 
contribution ratio during the period of 2008 – 2017, 
it is found that the ratio for 2017 was 48.18%.  
For the period of 2013 – 2017, the compensation 
and contribution ratio was 42.98%, while it was 
56.11% for the period of 2008 – 2012. This was 
because of wage adjustment by the government 
to be up to 300 baht per day resulting the increase 
of contribution collected as from 2013.

สปส. รายงานประจำาปี 256056



แผนภาพ 19 : จำานวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน 
   ปี 2551 – 2560 
Figure 19 : Contributions, Compensations and WCF Ratios of Compensation and Contributions,  
   2008 – 2017  

ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญชี	สำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Finance	and	Accounting	Division,	Social	Security	Office
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Source	 :	 Office	of	the	Workmen’s	Compensation	Fund,	Social	Security	Office

ตาราง 13 : เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2560
Table 13 : Contributions and compensation benefits of WCF 2017

รายการ
ลานบาท

Million baht

รอยละ

Percent
Items

เงินสมทบ 3,549 Contributions

เงินทดแทน 1,710 100.00 Compensation	benefits

	 -	ค่าทดแทน 935 54.68  - Compensation amout

	 -	ค่ารักษาพยาบาล 752 43.98  - Medical services

	 -	ค่าท�าศพ 18 1.05  - Funeral grants

	 -	ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 5 0.29  - Rehabilitation services

เงินทดแทน เงินสมทบ 48.18 Compensation Contribution
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การประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน Contributions and Compensation

 ในปี 2560 สำานักงานประกันสังคมดำาเนินการวินิจฉัย

สัง่จ่ายเงนิทดแทนให้แก่ลกูจ้างทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วย

เนือ่งจากการทำางาน จำานวน 86,278 ราย และเมือ่พิจารณา

ตามความร้ายแรงพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตราย

หรอืเจ็บป่วยเนือ่งจากการทำางาน กรณหียดุงานไม่เกนิ 3 วนั 

จำานวน 58,671 ราย รองลงมา ได้แก่ กรณีหยดุงานเกิน 3 วนั 

จำานวน 25,820 ราย สญูเสยีอวยัวะบางส่วน จำานวน 1,200 ราย   

ตาย จำานวน 570 ราย และทุพพลภาพ จำานวน 17 ราย 

 จากข้อมูลสถิติอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 

1,000 รายย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2560 อัตราอยู่ที่ 

8.82 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องจากร้อยละ 21.70 ในปี 2551 ทั้งนี้ เนื่องจาก

กระทรวงแรงงานให้ความสำาคญักับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

ความปลอดภัยในการทำางาน และกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติ

การประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ 

ผ่านการวางแผนและบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 

สำานักงานประกันสังคมได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

ป้องกันและส่งเสริมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำางาน 

โดยจัดสรรเงินงบประมาณสำาหรับดำาเนินโครงการต่าง ๆ 

เพือ่ลดอตัราการประสบอนัตรายและเจบ็ปว่ยเนือ่งจากการ

ทำางานของลูกจ้าง และจัดให้มีระบบป้องกันและส่งเสริม 

สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 In 2017, the Social Security Office approved 
compensation payment to 86,278 employees who 
faced with work-related injury or sickness. 
Considering from severity of injury, it was found 
that 58,671 employees had not more than 3 days 
off work, followed by 25,820 employees with more 
than 3 days off work, 1,200 employees suffered 
loss of organ, 570 died and 17 employees became 
disabled.
 When compare the total number of work-related 
injured employees with the total number of 
employees covered by WCF, it was found that the 
rate of work-related injury was 8.82 per 1,000 
employees. This was a continual decrease from 
21.70% in 2008. This was because the Ministry 
of Labour has emphasized on promotion of 
work-safety as well as the activities to promote 
reduction of injuries at work palce to ‘Zero Accident’ 
through continuous plannings and administration 
in occupational health and safety and environment. 
Moreover, the SSO has been providing sufficient 
support by allocating budget for concerned projects 
to reduce injuries and diseases for employees, 
and has created concrete prevention and health 
promotion.

ที่มา	 :	 สำานักงานกองทุนเงินทดแทน	สำานักงานประกันสังคม

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

ตาราง 14  : จำานวนการประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน ปี 2560
Table 14 : Work-related Injury, 2017

กรณี ราย (Case) ร้อยละ (%) Types

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 58,671 68.00 ≤ 3 days off work

หยุดงานเกิน 3 วัน 25,820 29.93 > 3 days off work

สูญเสียอวัยวะบางส่วน 1,200 1.39 Loss of organs

ทุพพลภาพ 7 0.02 Invalidity

ตาย 570 0.66 Death

รวม 86,278 100.00 Total
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6.08
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4.61 4.52 3.95 3.43 3.19 3.04 2.82
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18.82
17.92

15.76 15.37

12.57

10.98
10.25
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หมายเหตุ	 :	 1.	 นับทุกกรณี	หมายถึง	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ	หยุดงานเกิน	3	วัน	และหยุดงานไม่เกิน	3	วัน

				 	 2.	 เฉพาะกรณีร้ายแรง	หมายถึง	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ	และหยุดงานเกิน	3	วัน	

ที่มา	 :	 สำานักงานกองทุนเงินทดแทน		สำานักงานประกันสังคม

Remarks	 :	 1.	All	type	of	cases	(Death,	Invalidity,	Loss	of	organs,	>3	days	off	work	and	≤	3	days	off	work)

	 	 2.	Severe	case	(Excluded	≤	3	days	off	work)

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

แผนภาพ 20 : อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2551 – 2560
Figure 20  : Rate of Work-related Injury per 1,000 Employees, 2008 – 2017 

มูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน

Costs of Work-related Accidents

 ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการประสบอนัตราย

เนือ่งจากการทำางานของลูกจ้างในปี 2560 มมีลูค่าประมาณ 

3,607 ล้านบาท ซึ่งคำานวณโดยใช้หลักการตามโครงการ

ศึกษามูลค่าอบัุติเหตุแห่งประเทศไทย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ปี 2550 และข้อมูลสถิติ

กองทุนเงินทดแทนปี 2560 ของสำานักงานประกันสังคม 

โดยกำาหนดสมมติฐานค่าจ้างเพิ่มปีละร้อยละ 4 และอัตรา

เงินเฟ้อเพิ่มปีละร้อยละ 2 

 ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิจำาแนกเป็น 3 ประเภท ดงันี้

 1) ก�รสูญเสียร�ยได้ของลูกจ้�งผู้ประสบอันตร�ย 

รวมถงึการสญูเสยีรายได้ในอนาคตคำานวณเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

รวมมูลค่าการสูญเสียรายได้ 2,704 ล้านบาท แบ่งเป็น

 Economic losses due to work-related accidents 
of employees in 2017 was around 3,607 million 
baht. The calculation was made in accordance 
with the principle of the Study of Traffic Accident 
Cost in Thailand 2007 which was done by the Faculty 
of Engineering of Prince of Songkhla University, as 
well as using the data of WCF 2017 of the SSO. 
The hypothesis of the study was that the wage rate 
rose by 4% and inflation rate rose by 2% per annum. 
 Economic losses could be divided into 3 types 
as follows;
 1) Loss of income of injured employees 
including loss of future earning calculated as 
present value of foregone income. Total loss of 
income was 2,704 million baht, which consisted of;
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  1.1)  ก�รสญูเสยีร�ยได้จ�กก�รหยดุง�นเกนิ 3 วนั  

   ในปี 2560 มีลูกจ้างหยุดงานเกิน 3 วัน  

   ทัง้หมด 27,475 ครัง้ เฉลีย่ครัง้ละ 27 วนั 

   จำานวน 2,064 คน/ปี คำานวณเป็นมูลค่า 

   การสูญเสียรายได้ 274 ล้านบาท

   1.2) ก�รสญูเสยีร�ยได้ระยะย�วจ�กก�รสญูเสีย 

   อวยัวะ ในปี 2560 มลีกูจ้างสญูเสยีอวยัวะ 

   2,505 ครั้ง ทำาให้ลูกจ้างมีรายได้ลดลง 

   จนถึงอายุเกษียณ 60 ปี คำานวณตาม 

   สัดส่วนของการสูญเสียอวัยวะเป็นมูลค่า 

   การสูญเสียรายได้ 774 ล้านบาท 

  1.3) ก�รสญูเสยีร�ยได้ระยะย�วจ�กก�รทพุพลภ�พ 

   ในปี 2560 มีลูกจ้างเป็นผู้ทุพพลภาพราย 

   ใหม่ 29 คน คำานวณเป็นระยะเวลาการสูญเสีย 

   รายได้จนถึงอายุเกษียณ 60 ปี เท่ากับ  

   584 คน/ป ีคำานวณเป็นมลูค่าการสญูเสยี 

   รายได้ 97 ล้านบาท 

  1.4) ก�รสญูเสยีร�ยได้ระยะย�วจ�กก�รเสียชวิีต  

   ในปี 2560 มีลูกจ้างเสียชีวิต 546 คน  

   คำานวณเป็นระยะเวลาการสูญเสียรายได ้

   จนถงึอายเุกษยีณ 60 ปี เท่ากบั 9,406 คน/ปี  

   คำานวณเป็นมูลค่าการสูญเสียรายได ้

   1,559 ล้านบาท

 2) ก�รสูญเสียร�ยได้จ�กก�รข�ดง�นของผู้ดูแล  

คำานวณตามอัตราส่วนผู้ดูแลผู้พิการและผู้ดูแลผู้สูญเสีย

อวัยวะจากการสำารวจของสำานกังานสถติิแห่งชาติ รวมมลูค่า

การสูญเสียรายได้ 338 ล้านบาท จำาแนกเป็น

  2.1) ก�รสูญเสยีร�ยได้ของผู้ดูแลผู้บ�ดเจ็บเล็กน้อย  

   เท่ากบัมลูค่าการสญูเสยีรายได้ของลกูจ้าง 

   ที่หยุดงานเกิน 3 วัน ตามข้อ 1.1 คำานวณ 

   เป็นมูลค่าการสูญเสียรายได้ของผู้ดูแล 

   274 ล้านบาท

  1.1) Loss of income due to over 3 days  
   off work. In 2017, there were 27,475 
   times of the over 3 days off work,  
   with the average of 27 days off work 
   per time and  2,064 persons/year. 
   The income loss was 274 million baht.
     1.2) Long-term loss of income due to  
   loss of organs. In 2017, there were  
   2,505 times of loss of organs 
   resulting the decrease of employees’  
   income until retirement age at 60  
   years old. The loss value was 
   774 million baht. 
  1.3) Long-term loss of income due to 
   Invalidity. In 2017, there were 29 
   new cases of invalidity. The reduction  
   of income until they retire at 60 
   years old was 584 persons per year,  
   and with the total loss value of 
   97 million baht. 
  1.4) Long-term loss of income due to  
   death. In 2017, there were 546 dead  
   employees. In average, 9,406 persons/ 
   year faced the reduction of income  
   until they retire at 60 years old,  
   with the total loss value of 1,559  
   million baht. 
 2) Loss of income due to off-work of caretakers. 
It was calculated by taking into account the 
survey of the National Statistical Office on those 
who take care of the invalid and those who take 
care of the ones who have lost of organs. 
The total loss of income was 338 million baht, 
consisting of;
   2.1) Loss of income due to off-work of 
    caretakers who take care of minor  
   injured persons. It was equivalent  
   to income loss value of those with 
   over 3 days off work as mentioned 
   in Item 1.1, which was 274 million baht.
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  2.2) Long-term loss of income due to 
   off-work of caretakers who take care 
   of those with loss of organs. It was 
   4.2% of the income loss of those  
   with loss of organs as mentioned in  
   Item 1.2, valued 33 million baht of loss. 
  2.3) Long-term loss of income due to  
   off-work of caretakers who take care 
   of the invalid was 32.5% of the 
   value of the income loss of the 
   invalid as mentioned in Item 1.3, 
   which was 31 million baht.
 3) Human cost or mental suffers caused by 
pain, sadness, and distress was calculated from 
the loss ratio of the injured and of the caretakers, 
which was 565 million baht, consisting of;
  3.1) Human cost due to loss of organs 
   was 8% of the income loss of those 
   with loss of organs and caretakers  
   as mentioned in Item 1.2 and 2.2,  
   which was 65 million baht.
  3.2) Human cost due to invalidity was  
   50% of the income loss of the invalid  
   and of the caretakers as mentioned  
   in Item 1.3 and 2.3, which was 
   64 million baht.
  3.3) Human cost due to death was 28% 
   of the income loss of the dead 
   employees as mentioned in Item  
   1.4, which was 436 million baht.
 In 2017, work-related accidents of the 
employees caused economic loss for around 
3,607 million baht. To reduce such loss, the SSO 
has operated emphasizing on putting efforts to 
reduce the work-related accidents, as well as 
providing medical treatment and rehabilitation in 
order to enable them to get back to work as soon 
as possible. Moreover, the SSO has paid 
compensation for loss of income to the injured 
workers and the families of the dead workers in 
order to reduce economic effects on household 
sector and enhance their quality of life.

    2.2) ก�รสูญเสียร�ยได้ระยะย�วของผู้ดูแล 

   ผู้สูญเสียอวัยวะ เท่ากับร้อยละ 4.2 

   ของมลูค่าการสญูเสียรายได้ของผู้สญูเสยี 

   อวัยวะตาม ข้อ 1.2 คำานวณเป็นมูลค่า 

   การสูญเสียรายได้ 33 ล้านบาท

  2.3) ก�รสูญเสียร�ยได้ระยะย�วของผู้ดูแล 

   ผู้ทุพพลภ�พ เท่ากับร้อยละ 32.5 ของ 

   มูลค่าการสูญเสียรายได้ของผู้ทุพพลภาพ 

   ตามข้อ 1.3 คำานวณเป็นมลูค่าการสญูเสยี 

   รายได้ 31 ล้านบาท

 3) ก�รสญูเสยีท�งจติใจ จากความเจ็บปวด เศร้าโศก 

ทุกข์ทรมาน คำานวณเป็นอัตราส่วนของมูลค่าการสูญเสีย

รายได้ของผูป้ระสบอนัตรายและผูดู้แล รวมมลูค่าการสญูเสยี

ทางจิตใจ 565 ล้านบาท จำาแนกเป็น

  3.1) ก�รสูญเสียท�งจิตใจกรณีสูญเสียอวัยวะ 

   เท่ากบัร้อยละ 8 ของมลูค่าการสญูเสยีรายได้ 

   ของผู้สูญเสียอวัยวะและผู้ดูแลตามข้อ  

   1.2 และ 2.2 รวมมูลค่าการสูญเสีย 

   65 ล้านบาท

   3.2) ก�รสูญเสียท�งจิตใจกรณีทุพพลภ�พ  

   เท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่าการสูญเสีย 

   รายได้ของผู้ทุพพลภาพและผู้ดูแลตามข้อ  

   1.3 และ 2.3 รวมมูลค่าการสูญเสีย 

   64 ล้านบาท

   3.3) ก�รสญูเสยีท�งจิตใจกรณีเสียชวิีต เท่ากับ 

   ร้อยละ 28 ของมูลค่าการสูญเสียรายได้ 

   ของลูกจ้างที่เสียชีวิตตามข้อ 1.4 คิดเป็น 

   มูลค่าการสูญเสีย 436 ล้านบาท

 การประสบอันตรายเนื่องจากการทำางานของลูกจ้าง 

ในปี 2560 ทำาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 

3,607 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือลดความสูญเสียดังกล่าว 

สำานกังานประกนัสงัคมจึงให้ความสำาคญักับการลดอบุติัเหตุ

จากการทำางาน พร้อมทั้งให้การรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

แก่ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำางาน เพ่ือให้ลูกจ้าง

สามารถกลับเข้าทำางานได้โดยเร็ว นอกจากนั้น สำานักงาน

ประกันสังคมยังให้เงินทดแทนการขาดรายได้แก่ผู้ประสบ

อันตรายจากการทำางานและครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

เพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนและช่วยให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

SSO Annual Report 2017 61



การบริการทางการแพทย์ Medical Services

 ปี 2560 สำานักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลใน

ความตกลงของกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น 1,128 แห่ง 

ประกอบด้วย สถานพยาบาลของรัฐ จำานวน 883 แห่ง และ

สถานพยาบาลเอกชน จำานวน 245 แห่ง ในจำานวนนีจ้ำาแนก

เป็นสถานพยาบาลระดับสูง จำานวน 274 แห่ง เป็นสถาน

พยาบาลระดบัต้น จำานวน 787 แห่ง และคลนิกิ จำานวน 67 แห่ง

 สำานกังานประกันสงัคมได้เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิาร

ทางการแพทย์แก่ลกูจ้างเพ่ือมอบการบรกิารรกัษาพยาบาล

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดจ้างที่ปรึกษาทางการ

แพทย์และทางการพยาบาล เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการ

เบกิค่ารกัษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตรวจสอบค่าบรกิาร

ทางการแพทย์ที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูง ตรวจสอบ

และควบคมุมาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์ ตรวจรบัรอง

มาตรฐานสถานพยาบาล และตรวจสอบสถานพยาบาลที่มี

ข้อร้องเรยีนบรกิารทางการแพทย์ ตลอดจนให้คำาแนะนำาใน

การพัฒนาระบบบรกิารทางการแพทย์และการจัดการข้อมลู

บริการทางการแพทย์

 In 2017, there were 1,128 contracted hospitals 
under WCF consisting of 883 public hospitals and 
245 private hospitals. Within this number, there 
were 274 supra-contractors, 787 main contractors 
and 67 clinics.
 The SSO increased efficiency of medical services 
for employees to provide quality and standardized 
treatment by hiring medical consultants and 
nursing consultants to assess quality of 
reimbursement data from health care providers, 
to check the high cost medical services fee, to 
monitor and control medical services standard 
including hospital accreditation and inspect the 
hospitals with complaints on medical services. 
The consultants are also to give advice on 
development of medical service system and 
management of medical service data.

ที่มา	 :	 สำานักงานกองทุนเงินทดแทน	สำานักงานประกันสังคม

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

ตาราง 15 : จำานวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2560
Table 15 : Number of health care providers under WCF, 2017

สถานพยาบาล

แหง

รัฐบาล

Public

เอกชน

Private

รวม

otal

ealth care provider

Places

ระดับสูง	 149 125 274 Supra contractors 

ระดับต้น 734 53 787 Main contractors

คลินิก - 67 67 Clinics

รวม 245 1,128 otal
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คลินิกโรคจากการทำางาน Occupational Disease Clinic

 สำานกังานประกนัสงัคมได้จัดทำาข้อตกลงในการดำาเนนิงาน

คลินิกโรคจากการทำางานกับกระทรวงสาธารณสุขและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทาง

สุขภาพจากการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ลูกจ้างมีช่องทาง

เข้าถงึการวนิจิฉยัโรค โดยมกีารพฒันาคลนิกิอาชวีเวชศาสตร์

และเครือข่าย ตลอดจนกำาหนดแนวทางการวินิจฉัยที่เป็น

มาตรฐาน มีการดูแลรักษาหลังจากเกิดโรคและอุบัติเหตุ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีระบบป้องกัน

และส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการ

ดำาเนินงานด้านการแพทย์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับพระราช

บญัญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญัติคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นแรงงาน

ในการสนับสนุนและให้ความสำาคัญเก่ียวกับการส่งเสริม

ความปลอดภัยในการทำางานและการมีคุณภาพชีวิตหรือ

สวัสดิการที่ดีด้านแรงงาน 

 ในปี 2560 มีจำานวนคลินิกโรคจากการทำางานทั้งหมด 

107 แห่ง โดยเป็นสถานพยาบาลในความดแูลของกระทรวง

สาธารณสุข จำานวน 102 แห่ง และสถานพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ซึ่งช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการให้

บรกิารทางการแพทย์ทีม่ปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ สามารถให้การ

ดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 The SSO has signed an agreement on the 
operation relating to Occupational Disease Clinic 
with the Ministry of Public Health and concerned 
agencies in order to look after the employees who 
faced with occupational health effects and to 
provide more channels for employees to access 
standardized disease diagnosis through the 
development of occupational medicine clinics and 
networks. It also provided guidelines on standardized 
diagnosis, efficient treatment and care after an 
emergence of diseases and accidents, as well as 
concrete prevention systems and health care 
promotion. Besides, it 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. 
 In 2017, there were 107 occupational disease 
clinics, among which 102 clinics were under the 
Ministry of Public Health, and other 5 clinics were 
under universities. This could generate efficient 
outcome of medical services, and can provide 
more thorough care and coverage for employees.
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สถานะการเงินกองทุนเงินทดแทน Financial Status of the Workmen’s 
Compensation Fund

ร�ยได้ – ค่�ใช้จ่�ย

 ในรอบปี 2560 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้รวม 

5,530.75 ล้านบาท ลดลง 602.81 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 9.83 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้รายได้

รวมลดลงมาจากการลดลงของเงนิสมทบรบั เนือ่งจากอตัรา

เงนิสมทบทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้กำาไรจากการขายหลกัทรพัย์

ที่ลดลง ทั้งนี้ รายได้ ประกอบด้วย เงินสมทบ เงินเพ่ิม 

ตามกฎหมาย ส่วนลดรบั รายได้ค่าปรบั ดอกเบีย้รบั เงนิปันผลรบั 

กำาไรจากการขายหลักทรัพย์ รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่

มารับ และรายได้อื่น 

 ในขณะที่กองทุนเงินทดแทนมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 

1,954.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.92 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมข้ึนมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายเงนิทดแทนเนือ่งจาก

การปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลให้มีความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน นอกจากนีก้องทนุมค่ีาตอบแทนใช้สอย

และวสัด ุรวมทัง้ค่าใช้จ่ายงบเงนิอดุหนนุมากข้ึน ทัง้นี ้ค่าใช้จ่าย

ประกอบดว้ย เงนิทดแทน หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูค่าใชจ่้าย

ในการบริหารงาน (การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) และ 

ค่าใช้จ่ายอื่น        

Revenue – Expenditures
 In 2017, the total revenue of WCF was 5,530.75 
million baht, decreasing by 602.81 million baht 
or 9.83% of previous year. The main reasons of 
the decrease were from the decrease of contributions 
receiveable due to the adjustment of contribution 
rates, and from the decrease of gains from the 
sale of equities. WCF’s revenue consisted of 
contributions, fines or additional contributions for 
late payment, interest receiveable, stock dividend 
receiveable, gains from the sale of equities or 
capital gain, unpaid money of those eligible 
persons who did not receive it, and others.
 Total expenditures of WCF was 1,954.26 million 
baht, or increased by 73.74 million baht or 3.92% 
increase from last year. The main causes of such 
increase of expenditures were from the rise of 
compensation paid due to adjustment of payment 
criteria and medical service rates to comply with 
situation. Moreover, remuneration, current expenses, 
and material costs, and other subsidy were all 
increased.  The WCF’s expenditures included 
compensation, bad dept, doubtful accounts, 
administration costs (trainings, operation traveling 
costs, remuneration, current expenses, and material 
costs, public utility costs), and others. 
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  ในปี 2560 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายก่อนหกัรายการเงนิทดแทนทีเ่กิดข้ึนจากการต้ังสำารอง

เงนิทดแทนสำาหรบัการประสบอนัตรายทีเ่กิดข้ึนแล้ว จำานวน 

3,576.48 ล้านบาท ลดลง 676.56 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 

15.91 จากปีที่ผ่านมา และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

จำานวน 3,578.39 ล้านบาท ลดลง 666.40 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 15.70 จากปีทีผ่่านมา เนือ่งจากกองทนุเงนิทดแทน

มีเงินสมทบรับลดลง และอัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ปรับลดลงจากร้อยละ 69.21 ในปีที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 

64.70 ในปี 2560

 In 2017, the revenue of WCF was higher than 
expenditures before deduction of compensation 
reserves for payment for those injured cases 
amounting 3,576.48 million baht, decreasing by 
676.56 million baht or by 15.91% from previous 
year. Its revenue was higher than net expenses 
by 3,578.39 million baht, decreasing by 666.40 
million baht or 15.70% decrease from last year. 
The decrease of revenue was a result of the decrease 
of contribution receiveable and the ratio of revenue 
and net expenditures was decreased from 69.21% 
of previous year to 64.70% in 2017.

งบแสดงฐานะการเงิน Financial Statement

1. สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนเงินทดแทน 

มสีนิทรพัย์รวม 57,977.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,807.24 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 7.03 จากปีที่ผ่านมา สัดส่วนของ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 78.73 

ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

75.40 สาเหตุหลกัของการเพ่ิมข้ึนของสนิทรพัย์มาจากการ

เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของเงินลงทุน 

ระยะยาว ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างม ี

นัยสำาคัญ ดังนี้

 1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ ลูกหนี้เงิน

สมทบสุทธิ ลูกหนี้เงินลงทุน ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 

วัสดุคงคลัง รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ในปี 2560 มสิีนทรัพย์หมนุเวยีนจำานวน 12,330.74 ล้านบาท 

ลดลง 993.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.46 จากป ี

ที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากลดลงของกระแสเงินสดสุทธิ

ทีไ่ด้จากกิจกรรมดำาเนนิงาน และเงนิลงทนุระยะสัน้สทุธิทีม่ี

การลงทนุในพันธบตัรรฐับาลและรฐัวสิาหกิจระยะสัน้ลดลง 

1. Total Assets
 As of 31 December 2017, total WCF’s assets 
was 57,977.88 million baht, increasing by 3,807.24 
million baht or 7.03% increase from previous year. 
The proportion of non-current assets in 2017 was 
78.73% of total assets, increasing from 75.40% 
of previous year. Main factor of the increase of 
total assets was the increase of non-current 
assets in the part of long-term investment. 
Significant changes of assets were as follows; 
 1.1) Current Assets included cash and cash 
equivalent, net short-term investment capital, net 
account of contribution receiveable, investment 
account receiveable, account budgetary, inventory, 
revenues receiveable, and other current assets. 
In 2017, total current assets of WCF was 12,330.74 
million baht, decreasing by 993.90 million baht 
or 7.46% from previous year. The main causes of 
the decrease was from the decrease of net current 
cash from the operation and short-term investment 
in government and state-enterprise bonds. 
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 1.2) สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน ประกอบด้วย เงนิลงทนุ

ระยะยาวสุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ในปี 2560 

มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน 45,647.14 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจำานวน 4,801.14 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.75 

จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ การลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการ

ของตลาด และการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้น

 เมือ่พิจารณาการลงทนุในภาพรวม จะเหน็ว่าการลงทนุ

ในกองทนุเงนิทดแทนมกีารเติบโตข้ึนถงึร้อยละ 8.39 โดยมี

จำานวนเงนิลงทนุรวมในปี 2560 เท่ากับ 55,291.38 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 4,281.69 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจาก 

เงินสมทบหลังหักรายจ่ายที่ใช้ในการบริหารงานในระหว่าง

ปีถูกนำาไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และจากการ

วิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ 

พบว่า สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีจำานวนลดลง

ร้อยละ 1.58 จากร้อยละ 69.09 ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่

การลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการ

ของตลาดมสีดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 14.91 ในปีทีผ่่านมา 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.82 เนื่องจากในปี 2560 สำานักงาน

ประกันสงัคมมวีตัถปุระสงค์การลงทนุคอื เพ่ิมผลตอบแทน

และมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีกลยุทธ์

การลงทุน คือ ลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

ในประเทศที่มีผลตอบแทนตำ่า เพ่ือนำาไปลงทุนหุ้นสามัญ 

ในประเทศทีม่ผีลตอบแทนระยะยาวทีส่งูกว่า รวมทัง้เพ่ิมพันธบตัร

รัฐวิสาหกิจและหุ้นกู้ในประเทศที่มีความมั่นคงแต่ให้ผล

ตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล

 1.2) Non-Current Assets included net 
long-term investment, net property, plant and 
equipments. In 2017, WCF’s non-current assets 
45,647.14 million baht, increasing by 4,801.14 
million baht or 11.75% from previous year. This 
was due to the increase of investments in 
government and state-enterprise, equities upon 
the markets’ demand, and corporate bonds. 
 Considering whole picture of investment, 
it was found that the investment growth of WCF 
was 8.39%. Total amount of investment in 2017 
was 55,291.38 million baht, increasing by 4,281.69 
million baht from previous year. It was due to the 
contributions after deduction for administration 
during the year was brought to invest in various 
securities. Considering investment proportion, 
investment in government bonds was reduced by 
1.58% from 69.09% of previous year, while 
investment in equities upon the markets’ demand 
was rising to 16.82% from 14.91% of previous 
year. Because the SSO investment objectives in 
2017 were to increase the returns and to diversify 
the risks, by which investment strategies were 
reducing the investment in part of government 
bonds with lower return and then invested in 
common stocks with higher return in the long run, 
and also increasing investment in state-enterprise 
bonds and debentures with higher return.

เงินฝากประจำ มเกิน 12 เดือน 

(Fixed Deposit of up to 12 months)

พัน บัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

(government bonds and

state-enterprise bonds)

หุนกู - เอกชน

(private debenture)

ตราสารทุนที่อยู นความตองการ องตลาด

(Equity in the market demand)

57.51
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เงินฝากประจำ มเกิน 12 เดือน 

(Fixed Deposit of up to 12 months)

พัน บัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

(government bonds and

state-enterprise bonds)

หุนกู - เอกชน

(private debenture)

ตราสารทุนที่อยู นความตองการ องตลาด

(Equity in the market demand)

ที่มา	 :	 กองบริหารการเงินและการบัญช	ีสำานักงานประกันสังคม

Source	 :	 Finance	and	Acounting	Division,	Social	Security	Office	

แผนภาพ 21 : เงินลงทุน จำาแนกตามประเภท 
Figure 21  : Investment Allocation classified by Types of Investment 
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2. หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนเงินทดแทน 

มีหนี้สินรวม 2,104.68 ล้านบาท ลดลง 438.60 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 17.25 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้สินรวม

จำาแนกได้ ดังนี้

 2.1) หนีสิ้นหมุนเวียน ประกอบด้วย เงนิฝากจากนายจ้าง 

เงนิสมทบรบัล่วงหน้า เงนิรบัฝากและเงนิประกัน เจ้าหนีเ้งนิลงทนุ 

เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ในปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนจำานวน 359.95 ล้านบาท 

ลดลง 433.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.62 

จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้เงินลงทุน

ลดลง เนื่องจากราคาตลาดมีการปรับตัวสูงข้ึนช่วงสิ้นปี 

2560 เทียบกับปีที่ผ่านมา จึงมีการนำาเงินไปซื้อหลักทรัพย์

ในช่วงสิ้นปีลดลง เพ่ือรอลงทุนเพ่ิมอีกครั้งในช่วงที่ราคา

ตลาดมกีารปรบัตัวลงมา รวมทัง้กองทนุเงนิทดแทนได้ลงทนุ

เพ่ิมและชำาระราคาเต็มจำานวนตามแผนการลงทุนปี 2560 

เรียบร้อยแล้วก่อนสิ้นปี

 2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย รายได ้

รอการรบัรู ้และสำารองเงนิทดแทนสำาหรับการประสบอนัตราย

ที่เกิดข้ึนแล้ว ในปี 2560 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำานวน 

1,744.73 ล้านบาท ลดลง 5.31 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 0.30 จากปีทีผ่่านมา สาเหตุหลกัมาจากการสำารองเงนิ

ไว้ใช้จ่ายเป็นเงนิทดแทนให้แก่ลกูจ้างเพ่ือให้ลกูจ้างได้รบัเงนิ

ทดแทนตามสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับ 

หน่วยงานภาครฐั โดยการปรบัปรงุลดสำารองเงนิทดแทนสำาหรบั

ปี 2560 เนื่องจากค่าเฉลี่ยของเงินทดแทนใน 10 ปีที ่

ผ่านมามจีำานวนลดลง และการปรบัปรงุรายการโอนเป็นรายได้

เงินผูกพันกรณีผู้มีสิทธิไม่มาขอรับเงินทดแทนภายใน 3 ปี

2. Total Liabilities
 As of 31 December 2017, total liabilities of 
WCF was 2,104.68 million baht, decreasing by 
438.60 million baht or 17.25% from previous year.  
Total liabilities were as follows;
 2.1) Current Liabilities: included employers’ 
deposit, unearned contributions, deposit and 
marginal deposit, account payable investment, 
account payable budgetary and other current 
liabilities. In 2017, total current liabilities was 
359.95 million baht, decreasing by 433.29 million 
baht or by 54.62% from previous year. This was 
the result of the decrease of account payable 
investment, which was due to the rise of market 
prices at year end comparing to previous year, 
hence, the investment in equities at year end was 
reduced and waited for investing again when the 
market price was declining. Moreover, it was 
because WCF has increased the investment and 
has paid full price, before the end of 2017, 
as mentioned in the Investment Plan 2017.
 2.2) Non-current Liabilities: included deferred 
income and reserved compensation. In 2017, 
total non-current liabilities was 1,744.73 million 
baht, decreasing by 5.31 million baht or 0.30% 
from previous year. The main reason of such 
decrease was from the reserve for compensation 
payment to eligible employees who may get 
unexpected accidents in the future. This was to 
be in compliance with the principle and accounting 
policies for government agencies by reducing 
reserved compensation for the year 2017, because 
the rate of compensation paid in the period of 
last 10 years was decreased, and adjustment of 
the retention amount to be within 3 years. 
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3.  ส่วนทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนเงินทดแทน 

มส่ีวนทนุรวม 55,873.20 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,245.84 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8.22 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจาก

การทีก่องทนุเงนิทดแทนมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสทุธิประจำา

ปี 2560 จำานวน 3,578.39 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกำาไร

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จำานวน 

1,125.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 663.44 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 143.53 จากปีทีผ่่านมา อนัเนือ่งมาจากการทีต่ลาด

ปรบัตัวดข้ึีนในปี 2560 ทำาให้กองทนุเงนิทดแทนได้รบักำาไร

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

3. Equity
  As of 31 December 2017, total equity of WCF 
was 55,873.20 million baht, increasing by 4,245.84 
million baht or 8.22% from previous year. The 
main reason was from the higher income than net 
expenditures of the year 2017 by 3,578.39 million 
baht. Besides, there was unrealized gain from the 
investment in securities held for sale at the amount 
of 1,125.68 million baht, increasing by 663.44 
million baht or 143.53% from previous year as 
the markets in 2017 were improved causing more 
profit for the WCF than previous year.

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ Significant Financial Ratio

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์สภ�พคล่องท�งก�รเงิน

 กองทุนเงินทดแทนสามารถบริหารเงินได้ดีพิจารณา

จากอัตราส่วนสภาพคล่องเปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 4.67 เท่า สูงกว่าปี 2559 

ซึ่งอยู่ที่ 2.77 เท่า เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนมีหนี้สิน

หมนุเวยีนลดลงในสดัส่วนทีส่งูกว่าการลดลงของเงนิสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกใช้ไปในการนำาเงินไปลงทุน 

ระยะสั้นและระยะยาว 

 ทั้งนี้ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบรวม

ของกองทุนเงินทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 50 วัน ในปี 

2559 เป็น 56 วนัในปี 2560 เนือ่งจากอตัราการหมนุเวยีน

ของรายได้เงนิสมทบค้างรบัรวมเมือ่เทยีบกับลกูหนีเ้งนิสมทบ

ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีสัดส่วนลดลง

WCF Liquidity Ratio
 The WCF was able to perform financial 
management quite well since the comparison of 
liquidity ratio between cash and cash equivalent 
was at 4.67 times, higher than in 2016 which was 
at  2.77 times. Because the decrease rate of 
current liabilities was higher than the decrease 
rate of cash and cash equivalent, which was 
brought to invest in short and long terms.
However, the average contribution collection 
period of WCF tended to be increased from 50 days 
in 2016 to 56 days in 2017. Because the turnover 
rate of revenues receiveable comparing to 
contributions receiveable less allowance for 
doubtful debt was decreasing.

ร�ยก�ร
Items

หน่วย
Unit

2560 
2017

2559
2016

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Quick ratio comparing of cash and cash equivalent only
เท่า 4.67 2.77

อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม

Contributions receivable turnover
เท่า 6.57 7.3

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบรวม

Average contribution collection period
วัน 56 50

ตาราง 16 : อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
Table 16 : Liquidity Ratio
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การบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน Investment Management of 
 Workmen’s Compensation Fund

1. หลักเกณฑ์และกรอบก�รลงทุน

 การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการจัดหาผล

ประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตาม 

พระราชบญัญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 29 ซึง่กำาหนดว่า

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา 

ผลประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ

กำาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน 

 ระเบยีบการจดัหาผลประโยชน์กองทนุดงักล่าวกำาหนด

ให้สำานกังานประกนัสงัคมนำาเงนิกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์

โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้

 1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น 

  • ต๋ัวเงนิคลงั พันธบตัรรฐับาล พันธบตัรธนาคาร 

   แห่งประเทศไทย 

  • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง 

   คำ้าประกัน

  • เงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังและ 

   เงนิฝากธนาคารพาณิชย์ทีไ่ด้รบัการคำา้ประกนั

  • หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ 

   BBB ขึ้นไป

 2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 

40 ของเงินกองทุน เช่น

  • เงินฝากธนาคาร (ไม่คำ้าประกัน)

  • ตราสารหนี้อื่น ๆ

  • หน่วยลงทุน

  • หุ้นสามัญ

 โดยในการลงทนุนัน้สำานกังานประกนัสงัคมดำาเนนิการ

ลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และ

ตามแผนการลงทุนประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยพิจารณาจาก 

ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบั ความเสีย่งของการลงทนุ และ

คำานึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสำาคัญ

1. Investment Regulations and Framework
 Investment management of the Workmen’s 
Compensation Fund (WCF) must comply with the 
Workmen’s Compensation Fund Committee 
Regulations on Investment of the Workmen’s 
Compensation Fund B.E. 2547 (2004). 
The regulations were issued upon the Workmen’s 
Compensation Act B.E. 2537 (1994) Article 29 
which stipulated that the receipt, payment, 
custody and investment of the fund must be 
under the regulations specified 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 such as
  • Treasury bills, government bonds and 
   Bank of Thailand bonds
  • State enterprise bonds guaranteed by  
   Ministry of Finance
  • Specialized Financial Institution deposits 
   and guaranteed bank deposits
  • Corporate bonds with the credit rating 
   BBB or more
 2) Invest not more than 40% of the fund in 
the risky assets such as
  • Bank deposits (not guaranteed)
  • Other debt instrument
  • Unit trusts
  • Equities 
 To invest for WCF, the SSO must strictly follow 
not only the regulations, but also the annual 
investment policy approved by the Workmen’s 
Compensation Committee. In addition, the SSO 
has to consider the expected return, investment 
risk and security of the fund in the long run.
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2. สถ�นะเงินลงทุนและสัดส่วนก�รลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนเงินทดแทนมีเงิน

ลงทุนรวม 55,775 ล้านบาท แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี

ความมัน่คงสงู ได้แก่ พันธบตัรรฐับาล พันธบตัรรฐัวสิาหกิจ

ที่กระทรวงการคลังคำ้าประกันและหุ้นกู้เอกชน จำานวน 

42,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของเงินลงทุน และ

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตราสารหนี้อื่น ๆ 

เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำานวน 

13,672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

2. WCF Investment Status and Portfolio
 As of 31 December 2017, the total amount 
of the Workmen’s Compensation Fund was 55,775 
million baht. As much as 75% of the portfolio or 
42,103 million baht was invested in highly secured 
assets including government bonds, state-enterprise 
bonds guaranteed by the Ministry of Finance and 
investment-grade corporate bonds. The remaining 
25% or 13,672 million baht was invested in risky 
assets such as other debt instruments, Bank 
deposits, unit trusts, and equities.

กองทุนเงินทดแทน
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ที่มา	 :	 กองบริหารการลงทุน	สำานักงานประกันสังคม	

Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office		

แผนภาพ 22 : การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2560
Figure 22  : Investment Allocation of WCF, 2017 

สปส. รายงานประจำาปี 256070



3. ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน กองทุนเงินทดแทน

 สำาหรับปี 2560 กองทุนเงินทดแทน มีผลตอบแทน

จากการลงทนุ จำานวน 1,886 ล้านบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

44 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 2.28 ในจำานวนผลตอบแทน

จากการลงทนุทัง้หมดจำาแนกเป็น ผลตอบแทนจากดอกเบีย้

และกำาไรจากการขายตราสารหนี ้1,434 ล้านบาท เงนิปันผล

และกำาไรจากตราสารทุน 452 ล้านบาท 

3. Investment Returns of WCF
 In 2017, the fund generated a total investment 
returns amounted 1,886 million baht, decreasing 
from previous year by 44 million baht or by 2.28%. 
Among such total returns, the amount of 1,434 
million baht was from interest and gains from the 
sale of debt instruments, and 452 million baht 
was from dividends and gains from the sale of 
equities.
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Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office	

แผนภาพ 23  : ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2560
Figure 23 : Investment Returns of WCF, 2008 – 2017 
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4. ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนสะสม

 การทีก่องทนุเงนิทดแทนเติบโตอย่างมัน่คงจากเงนิลงทนุ 

26,058 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มเป็น 55,775 ล้านบาท 

ในปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสมจากนายจ้างหลัง

หักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ จำานวน 38,214 ล้านบาท และ

อีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจำานวน 

17,561 ล้านบาท ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าตลอดระยะเวลา 10 ปี 

ที่สำานักงานประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน 

ได้สร้างผลกำาไรสะสมจากการลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท 

ทำาให้กองทุนมั่นคงมากข้ึน สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่าย

ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต 

4. Cumulative Investment Returns
 The Workmen’s Compensation Fund has 
steadily grown from the investment of 26,058 
million baht in 2008 to 55,775 million baht at the 
end of 2017. This growth is from two parts namely; 
accumulated contributions from employers after 
deducting payment of benefits at the amount of 
38,214 million baht, and the cumulative 
investment returns at the amount of 17,561 million 
baht. This means that during the long period of 
10 years of WCF management, the SSO could 
generate retained earnings for more than 20 billion 
baht, which could enhance stability of the fund 
and ensures sufficiency of the Fund to cope with 
current and future liabilities to provide benefits 
to employees.

ที่มา	 :	 	กองบริหารการลงทุน	สำานักงานประกันสังคม
Source	 :	 Investment	Division,	Social	Security	Office	

แผนภาพ 24 : จำานวนเงินสมทบสะสม และผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 - 2560
Figure 24 : Accumulated Contributions and Cumutive Returns of WCF, 2008 - 2017
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งบการเงินกองทุนเงินทดแทน
Financial Statement of Workmen’s Compensation Fund

กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559

หน่วย	:	บาท

Workmen’s Compensation Fund
Statement	of	financial	Performance

For	the	year	ended	December	31,	2017	and	2016

Unit	:		Baht

256 2 17 255 2 16

รายได้
	 เงินสมทบ
	 เงินเพิ่มตามกฎหมาย
	 ส่วนลดรับ
	 รายได้ค่าปรับ
	 ดอกเบี้ยรับ
	 เงินปันผลรับ
	 ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์
	 รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ
	 รายได้อื่น	ๆ	

3,549,409,961.58
60,388,551.15
16,619,844.33

214,000.00
1,438,075,246.35
352,485,010.36
99,888,787.46
4,536,502.70
9,133,338.78

		4,111,690,145.85
63,760,120.54
15,159,324.98

399,000.00
1,457,043,946.87
311,900,263.57
167,682,731.41

4,802,818.06
1,126,070.42

Revenues
 Contributions
 Fines for late contributions
 Discount earned
 Penalty 
 Interest Revenues
 Dividends
 Gain on investment
 Retention
 Other Revenues

รวมราย ด  5 5 7 6 2 2.71  6 1 56 21.7  otal Revenues

ค่าใช้จ่าย
	 เงินทดแทน
	 หนี้สูญ
	 หนี้สงสัยจะสูญ
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	
	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
	 ค่าสาธารณูปโภค
	 ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์
	 ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน
	 ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น
	 ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

		1,710,041,611.76
138,003.84

(2,662,458.39)
1,952,804.85
8,378,785.43
6,839,893.20

105,702,651.37
6,799,943.97
659,105.00

70,225,470.40
3,180,617.46

1.00
43,007,599.71

 
1,666,940,018.82	

(42,156.80)
	11,567,093.73	
	1,848,083.51	

	12,752,291.86
	13,057,200.14
	76,207,980.84
	6,957,948.90	
	323,496.20	

	47,083,246.83
	2,414,621.20

	9,000.10	
	41,406,724.46	

Expenditures
 Compensation 
	 Bad	Debts
 Doubtful Debts
	 Other	Expenses
	 Training	costs
	 Travelling	costs	of	officials
 Material and equipments
 Utilities
 Equiment costs
 Subsidies
	 Other	Expenses
 Sale of equipment
 Depreciation

 รวมคา ชจาย  1,954,264,029.60  1,880,525,549.79  otal penditures

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการ 
เงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้งส�ารอง
เงินทดแทนส�าหรับการประสบอันตราย
ที่เกิดขึ้นแล้ว
บวก หัก เงนิทดแทนส�าหรบัการประสบ
อนัตรายที่เกิดขึ้นแล้ว

3,576,482,213.11

1,907,000.00

4,253,038,871.91	

(8,246,885.25)

Surplus before adjustment

Plus/less realized Compensation

ราย ดสูงกวาคา ชจายสุท ิ 57 21 .11 4,244,791,986.66 Net Surplus

หมายเหตุ	 :	 1.		อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Note	 	 :	 1.	 Unaudited	Report
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หมายเหตุ	 :	 อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Note	 :	 Unaudited	Report

กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559

หน่วย	:	บาท

Workmen’s Compensation Fund
Statement	of	financial	position

As	of	December	31,	2017	and	2016

Unit	:		Baht

256 2 17 255 2 16
สินทรัพย

สินทรัพย์หมุนเวียน	
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
	 ลูกหนี้เงินสมทบสุทธิ
	 ลูกหนี้เงินลงทุน
	 ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
	 วัสดุคงคลัง
	 รายได้ค้างรับ
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 

	1,681,410,588.65
	10,200,099,685.17	

131,157,656.71																												
52,092,608.84	
1,230,269.00	
4,515,601.95	

259,209,952.19	
1,024,486.06			

 

	2,197,633,615.64	
	10,695,727,741.11	

	151,507,480.09	
	12,268,379.36	

	866,482.00	
	4,066,222.84	

	261,540,922.62
	1,029,429.21	

Asset
Current Assets
Cash and cash equivalent
Net short–term investment
Net accounts receivable - contribution
Accounts receivable - investment    
Accounts budgetary
Inventory
Revenues receiveable 
Other current assets

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  12 7 .57 1 2 6 272. 7  otal current assets 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

45,091,276,733.06	
555,861,603.32

	40,313,958,444.86	
	532,042,106.70	

Non – current assets
 Long – term investment
 Net property, plant and equipment

 รวมสินทรัพย มหมุนเวียน  5 6 7 1 6.  40,846,000,551.56  otal on - current assets 

รวมสินทรัพย  57,977,879,184.95  5 17 6 2 .  otal Assets

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
	 เงินฝากจากนายจ้าง
	 เงินสมทบรับล่วงหน้า
	 เงินรับฝากและเงินประกัน
	 เจ้าหนี้เงินลงทุน
	 เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	56,023,526.41	
265,217,651.69	

5,911,315.34	
18,845,262.74	
1,490,209.07	

12,466,878.75	

	65,487,243.56	
	255,590,033.27	

	7,447,734.23	
	434,072,993.24	
	11,631,786.55	
	19,009,950.52	

iabilities and uity
Current liabilities
 Employers’Deposit 
 Unearned contributions 
 Deposit and marginal deposit
 Account payable investment
 Account payable budgetary
 Other current liabilities

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  5 5 .  7 2 7 1. 7  otal current liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 รายได้รอการรับรู	้
	 ส�ารองเงินทดแทนส�าหรับการประสบ
	 อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว

	163,704.04
	1,744,562,118.07

	161,855.01	
	1,749,877,000.00	

Non - current liabilities
 Deferred income
 Reserved Compensation

 รวมหนี้สิน มหมุนเวียน  1,744,725,822.11  1 75 55. 1  otal on - current liabilities

รวมหนี้สิน  2,104,680,666.11  2 5 27 5 6.  otal iabilities

สินทรัพยสุท ิ สวนทุน   55 7 1 51 .   51 627 62 22 . 5 et Assets uity

	 ทุน
	 กองทุนสะสม
	 เงนิเพือ่บรหิารกองทนุเงนิทดแทนทีจ่ดัสรรแล้ว
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		

	426,653,061.78
	53,668,050,065.61

	652,819,200.85
	1,125,676,190.60

426,653,061.78	
	49,939,282,875.53	

	799,193,035.32	
462,233,255.42

 Equity
 Accumulated fund 
	 Administrative	expenses
	 Unrealised	gain	(loss)	on	investment									

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุท ิ สวนทุน  57,977,879,184.95  5 17 6 2 .   otal et Assets uity
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน Industrial Rehabilitation

 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานมีภารกิจในการให้บริการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทำางานแก่ลกูจ้าง ทีป่ระสบอนัตราย

เนือ่งจากการทำางานจนต้องสญูเสยีสมรรถภาพในการทำางาน 

พิการ หรือทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามพระราช

บญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ด้วยการฟ้ืนฟแูบบองค์รวม

ทั้งด้านร่างกาย ด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม เพ่ือให้

ลกูจ้างผู้ประกันตนทีเ่ข้ารบัการฟ้ืนฟูสามารถปรบัตัว ยอมรบั

สภาพความพิการ สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ มคีวามเชือ่มัน่

ในตนเอง สามารถกลับไปทำางานกับนายจ้างเดิมหรือ 

นายจ้างใหม่ หรือกลับไปประกอบอาชีพอิสระ มีรายได ้

เลีย้งตนเอง พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยไมเ่ป็นภาระต่อ

ครอบครัวหรือสังคมต่อไป

 ปัจจุบันสำานักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการศูนย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจำานวน 5 แห่ง ได้แก่

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จงัหวดัปทมุธาน)ี 

 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) 

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จงัหวดัเชยีงใหม่) 

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวดัขอนแก่น)  

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) 

โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด�้นก�รแพทย์

 ฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะที่เหลืออยู่ให้กลับคืนสู่

สภาพใกล้เคียงปกติให้มากทีส่ดุ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ

พิการ หรือลดความพิการของลูกจ้างผู้พิการและผู้ประกันตน

ทุพพลภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือใช้อวัยวะ 

ส่วนทีเ่หลอือยูท่ำากิจวัตรประจำาวนั และมกีารจัดทำากายอปุกรณ์

ให้แก่ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะ โดยมีเป้าหมายให้ลกูจ้างที่

พิการและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กลับเข้าทำางานได้

ไม่ต้องพึ่งพาครอบครัว อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 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 the 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 
5 Industrial Rehabilitation Centers, namely Industrial 
Rehabilitation Center Region 1 (Pathum Thani 
Province), Industrial Rehabilitation Center Region 
2 (Rayong Province), Industrial Rehabilitation 
Center Region 3 (Chiang Mai Province), Industrial 
Rehabilitation Center Region 4 (Khon Kaen Provice), 
and Industrial Rehabilitation Center Region 5 
(Songkhla Province). Rehabilitation services 
provided are as follows;
1. Medical Rehabilitation
 Medical rehabilitation services aim to restore 
the remaining organs to become as nearly normal 
conditions as possible and to avoid being invalid 
or reduce disability of the invalid employees and 
invalid insured persons. This is in order that they 
can help themselves or are able to use the 
remaining organs for daily activities. Moreover, 
orthosis and prosthesis are also provided for the 
employees with loss of limbs aiming that the 
invalid employees and insured persons shall be 
able to return to work, not rely on family, and 
return to live happy life in the society. 
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 กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ประกอบด้วย 

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การส่งต่อ

เพ่ือการผ่าตัดแก้ไขความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

รวมถงึการให้คำาปรกึษาในการออกแบบทีพั่กอาศัยและสถาน

ทีท่ำางาน พร้อมทัง้จัดสภาพแวดล้อมและสงัคมทัง้ทีบ้่านและ

ทีท่ำางานให้เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ข้ารบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ในการทำางาน 

 ศึกษาวจัิยเพ่ือพัฒนาบรกิารด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในการทำางานให้ทนักบัความก้าวหน้า และเป็นไปตามมาตรฐาน

ของแต่ละวิชาชีพ ซึ่งจำาเป็นต้องประกอบด้วยสหวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบำาบดั นกักจิกรรมบำาบดั 

และช่างกายอุปกรณ์ เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหาและให้การ

ช่วยเหลอืฟ้ืนฟสูมรรถภาพลกูจ้างและผูป้ระกนัตนทพุพลภาพ

ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยร่วมกันทำางานเป็นทีม แบ่งเป็น 

4 งาน คือ งานการแพทย์และพยาบาล งานกายภาพบำาบัด 

งานกิจกรรมบำาบัด และงานกายอุปกรณ์

2. ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด�้นอ�ชีพ

 เตรยีมความพร้อมในการปรบัตัวให้แก่ผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในการที่จะกลับเข้าทำางาน และการฝึกอาชีพ 

ซึง่เน้นให้เกิดความชำานาญจนสามารถออกไปประกอบอาชพีอสิระ

หรอืทำางานในสถานประกอบการเดมิ หรอืสถานประกอบการใหม่ 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ความรู ้ อาย ุ

สภาพร่างกาย ความต้องการของนายจ้าง ลกูจ้าง ตลาดแรงงาน 

รวมทั้งลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

 กำาหนดโปรแกรมการฝึกเป็นรายบุคคล การวางแผน

การสอน การฝึก การเตรยีมการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาค

ปฏิบัติ การวัดผลการฝึก  

 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และ

วินัยในการทำางาน

 ผลิตสื่อ เอกสารการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน

ต่อเทคโนโลยี พร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 Medical rehabilitation services provided include 
health promotion, disease prevention, treatment, 
referral for surgery, as well as giving advice on 
designing appropriate house and workplace, 
environment and society at home and workplace 
to suit the rehabilitant conditions.  
 Another activity is research and development 
in the industrial rehabilitation area to catch up 
with new progress and standards of each profession 
like medical doctor, nurse, physical therapist, and 
orthosis technician. The research and development 
aims to find out related problems and to provide 
complete assistance in rehabilitation for invalid 
employees and insured persons. This research 
and development is done in ‘Team Work’ manner 
which divides into 4 types of work, namely medical 
services and nursing, physical therapy, therapeutic 
activities, and prosthesis and orthosis.
2. Vocational Rehabilitation 
 Vocational rehabilitation aims to assist the 
rehabilitants to get ready to return to work or to 
attend vocational trainings which emphasize on 
enhancing their skills so that they can work of 
their own choice or self-employed, or are able to 
go back to work at previous workplace, or can 
find new job upon their knowledge, age, physical 
conditions, needs of employers and employees, 
and category of jobs. 
 Individual training programmes, teaching plan, 
trainings, teaching preparedness both theory and 
practice, and training assessment are also set to 
be implemented.
 As well, development of skills, attitude, human 
relations, and work discipline are concentrated in 
vocational rehabilitation services.  
 Other tasks includes production of media, 
teaching documents, and development of curriculum 
to catch up with new technology, as well as 
coordination with agencies concerning skills 
standards test. 
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 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดทำาอุปกรณ์ในการ

ฝึกอาชพีและประกอบอาชพี พร้อมตดิตามผลการประกอบ

อาชีพหลังจบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

3.  ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด�้นจิตใจและสังคม 

  กำาหนดกลยุทธ์ทั้งทางด้านจิตใจและสังคม ให้การ

ปรึกษาเชงิจิตวิทยา วางแผนจัดการดำาเนนิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

แบบครบวงจรเป็นรายบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

และการดำารงชีวิตอิสระ

 ส่งเสรมิการจ้างงานและตดิตามผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 

 การนเิทศและเผยแพร่ความรูด้้านจิตวทิยาการให้คำาปรกึษา

และการสังคมสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ 

และงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. กิจกรรมกีฬ�

 จัดกิจกรรมกีฬา ส่งเสรมิให้ผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ได้ต่ืนตัว มคีวามกระตือรอืร้นในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำาให้สมรรถภาพร่างกายมีความ

แข็งแรง และผ่อนคลายความเครยีด  สนบัสนนุการแสดงออก

ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬาของคนพิการ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึ่งมีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 ในปี 2560 ได้นำานักกีฬาคนพิการสังกัดศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าแข่งขันกรฑีาคนพิการชงิแชมป์โลก

ในเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศอังกฤษ ผลการ

แข่งขันนกักฬีาคนพกิาร นางสาวสรุางค์  คำาสขุ ได้รบัรางวลั

เหรียญทองแดง และได้นำานักกีฬาคนพิการศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงานภาค 1 สงักดัสมาคมกฬีาจังหวดัปทมุธานี

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ที ่35 “สมหิลาเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 Moreover, occupational promotion and 
production of training equipments, together with 
monitoring after rehabilitation are included in the 
rehabilitation activities.
3.  Psychological and Social Rehabilitation
 This service includes providing psychological 
and social strategies, counseling, planning on 
individual comprehensive rehabilitation service, 
promotion of skills development and independent 
living. 
 Promotion of employment and rehabilitation 
assessment and monitoring, and development of 
life quality at the level of individual, family, and 
community, as well as networking. 
 Supervision and dissemination of knowledge 
in psychological and social work counseling, 
psychological rehabilitation, and social work for 
rehabilitation purposes are also included. 
4. Sport Activities
 The rehabilitation centers provide, as well, 
sport activities to encourage the rehabilitants to 
be active and enthusiastic in their rehabilitation 
participation in areas of physical, phychological, 
emotional, and social rehabilitation. The sports 
can help strengthening physical body, and can 
make them relaxed. The rehabilitants are 
supported to be excellence in sport competitions 
among the invalid both inside and outside the 
organizations, in both national and international levels. 
 In July 2017, the invalid atheletes from Industrial 
Rehabilitation Center Region 1 (Pathum Thani 
Province) attended the World Para Atheletics 
Championship in England at which Miss Surang 
Khamsuk won the bronze prize. Moreover, the 
Industrial Rehabilitation Center Region 1 (Pathum 
Thani Province) which is member of Pathum Thani 
Sports Association have participated in ‘Samila 
Games’ –  the 35th National Para Atheletics Game 
during 20 – 24 July 2017 at Prince of Songkhla 
University in Songkhla Province.
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5. กิจกรรมส่งเสริมด้�นอ�ชีพ

 ก�รฝึกอบรมอ�ชพีเสรมิระยะส้ันให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพจำานวน 5 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 210 ราย 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ 

ในหลักสูตรระยะสั้น 1 – 2 วัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุน

ไม่มาก สามารถผลติและจำาหน่ายได้ในชมุชน เพ่ือเสรมิรายได้

หลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 ก�รแข่งขันฝีมือแรงง�นคนพิก�ร สนับสนุนสถานที่ 

ในการเกบ็ตวัฝึกซ้อมผูเ้ข้าแข่งขนัฝีมอืแรงงานคนพกิาร และ

ส่งผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน 

แห่งชาติครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 

ผลการแข่งขันนายเทียน ทองลอย ได้ 1 เหรียญทอง และ

นายสรุพกัต์ ก้านลาย ได้ 1 เหรยีญทองแดง สาขาช่างประกอบ

คอมพิวเตอร์

6. กิจกรรมอื่น ๆ

 โครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น 

สู่สถ�นประกอบก�ร

 จัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการจำานวน 

3 ครั้ง ผู้เข้าอบรมจำานวน 226 ราย โดยเนื้อหาการฝึก

อบรมเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการทำางานที่ปลอดภัย 

แก่ลูกจ้าง และการจัดกิจกรรมจำาลองสถานการณ์

 โครงก�รปรับสภ�พแวดล้อมให้เหม�ะสมกับสภ�พ 

คว�มพิก�รของผู้ทุพพลภ�พ

 ให้บริการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพ

ความพิการแก่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางานและ

ทุพพลภาพ จำานวน 9 ราย เช่น ปรับพื้น ทางลาด ห้องนำ้า 

เพ่ือให้ผู้พิการ/ทพุพลภาพสามารถดำารงชวีติอยูไ่ด้อย่างเป็น

อิสระ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 โครงก�รฝึกอบรมบุคล�กรระหว่�งประเทศสม�ชิก

ประกันสังคมอ�เซียน “หลักสูตร ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ 

แบบครบวงจร” 

 เพ่ือให้บุคลากรด้านประกันสังคมในประเทศอาเซียน 

จำานวน 8 ราย จาก 8 ประเทศ ได้เรียนรู้ระบบประกันสังคม

และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนงานที่ประสบ

อันตรายเนื่องจากการทำางาน ให้สามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และความคิดเห็น วิธีการ ความรู้ต่าง ๆ 

ซึ่งกันและกัน

5. Vocational Promotion    
 The IRCs organizes short-term vocational 
trainings 5 times to 210 participants in 1-2 days 
short curriculum with low budget, so they can 
produce and sell their products in the community 
to earn supplementary income after completion 
of rehabilitation.
 Skills Contest of the Invalid The IRCs provide 
supports in rehearsal places for those who will 
participate in skills contests and sent the 
competitors to participate in the 8th National 
Labour Skills Competition 26 – 28 April 2017 as 
well, and at which Mr. Suraphak Karnlai won 
bronze medal in computer assembly technician.
6. Other activities
 Awareness Campaign for Workplace Safety 
 The IRCs provide training on occupational 
safety awareness for employees in the enterprises 
3 times, 226 participants. Its contents of training 
are emphasized on educating the employees about 
how to work safely, and create simulation 
activities.
 Environmental adjustment to serve with 
disability conditions of the invalid.
 The IRCs provide rehabilitation services for 9 
injured and disabled employees such as the bathroom 
sloping floor to enable them to live independently 
and prevent any potential accidents.
 Personnel Training for ASEAN Social Security 
Association Nations on Comprehensive Rehabilitation 
for Workers with Physical Disabilities
 The training aimed to educate the 8 ASEAN 
personnel about social security system and 
provision of rehabilitation services for the work- 
related injured workers, and they had an 
opportunity to exchange views and experiences, 
methods, and other aspects between each other.
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 โครงก�รประดิษฐ์และพัฒน�อุปกรณ์สำ�หรับก�รฟ้ืนฟู

สมรรถภ�พท�งก�รแพทย์

 เพ่ือประดษิฐ์ พัฒนา รวบรวมองค์ความรู ้และเผยแพร่

องค์ความรูด้้านการประดษิฐ์อปุกรณ์ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทย์เพ่ือให้บรกิารลกูจ้างทีไ่ด้รบับาดเจ็บจากการ

ทำางาน ผลการดำาเนินงาน สามารถประดิษฐ์และพัฒนาได้

จำานวน 2 อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การเดิน และอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อชะลอการฝ่อลีบ 

 โครงก�รจัดทำ�อุปกรณ์ในก�รฝึกอ�ชีพและประกอบ

อ�ชีพสำ�หรับผู้เข้�รับก�รฟื้นฟูฯ

           ในปี 2560 ได้จัดทำาอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและ

ประกอบอาชีพให้กับผูเ้ข้ารบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเป็นรถพ่วงข้าง

จำานวน 5 คัน เพ่ือมอบให้แก่ผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูฯ จำานวน 5 ราย

 จากข้อมลูสถติิต้ังแต่ปี 2556 – 2560 พบว่า มผู้ีสนใจ

เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

จำานวน 1,521 ราย ประกอบด้วยผูเ้ข้ารบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

รายเก่า จำานวน 1,056 ราย และผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

รายใหม่ จำานวน 465 ราย โดยส่วนใหญ่ได้รับบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ รองลงมาคือฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านอาชีพ 

 สำาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ผู้เข้ารับการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพสามารถเลอืกฝึกเตรยีมเข้าทำางานและฝึก

อาชีพได้หลากหลายอาชีพจากความต้องการของผู้เข้ารับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกาย 

อายุ หรือลักษณะงานที่เคยปฏิบัติ หรือลักษณะงานที่จะไป

ปฏิบัติหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในปี 2560 มีผู้จบ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทัง้สิน้ 488 ราย ซึง่นบัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดี

ที่ผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนงานเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ถึง 

ร้อยละ 90 ของผู้ที่จบการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งหมด โดย

ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม จำานวน 247 ราย ประกอบ

อาชีพกับนายจ้างใหม่ จำานวน 52 ราย และประกอบอาชีพ

อิสระ จำานวน 140 ราย ส่วนผู้ที่จบการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทีส่ามารถช่วยเหลอืตนเองและช่วยงานบ้านได้ มจีำานวน 45 ราย

 Invention and development of medical 
rehabilitation equipment
 To study, invent and develop, collect knowledge, 
and disseminate the knowledge in invention and 
development of medical rehabilitation equipment 
to provide services for the work-related injured 
workers. There were two devices that can be 
improved. The one device was the device improves 
walking performance and another one was 
muscle stimulators to slow muscular atrophy. 
 Production of Vocational Training Equipment 
for Rehabilitants
      In 2017, the IRCs has produced vocational 
training and occupational equipments which were 
5 sidecars for 5 Rehabilitants.
 In the period of 2013 – 2017, number of 
rehabilitants has continuously increased. In 2017, 
there were 1,521 old case of rehabilitants and 
465 new cases. Most of them were receiving 
medical rehabilitation services, followed by 
vocational rehabilitation. 
 For vocational rehabilitation, the rehabilitants 
can choose work preparation or careers as many 
courses as they want, and according their physical 
conditions, ages, description of previous jobs or 
the works after rehabilitation. In 2017, there were 
488 persons who completed the rehabilitation. 
It was grateful that 90% of those who completed 
rehabilitation courses could find jobs or work to 
earn their lives, of which 247 persons went back 
to work for old employers, 52 persons worked for 
new employers, and 140 persons were self-employed, 
and 45 persons were self-helps and could do 
there housework.
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หมายเหตุ	 :	 1.	 *รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีก่อน	
	 	 2.	 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางราย	อาจเข้ารับการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
ที่มา	 :	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	ส�านักงานประกันสังคม
Note	 :	 1.	 *Includes	continuing	rehabilitants	from	previous	year.							
									 	 2.	 Some	rehabilitant	can	access	rehabilitation	services	for	both	medical	and	vocational	in	the	same	year.	
Source	 :	 Industrial	Rehabilitation	Center,	Social	Security	Office.

ตาราง 17  การบริการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ระหวางป 2556  256

able 17  Industrial Rehabilitation Services  2 1   2 17

กิจกรรม
2556
2 1

2557
2014

2558
2515

2559
2016

2560
2017

Activities

1. ูเ ารับการฟนฟูสมรรถภาพ

				-	ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม

				-	ผู้เข้ารับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่

2.  ฟนฟู ดานการแพทย

.  ฟนฟู ดานอาชีพ

				-	ฝึกเตรียมเข้าท�างาน*

				-	ฝึกอาชีพ*

.  จบการฟนฟู

				-	ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม

				-	ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่

				-	ประกอบอาชีพอิสระ

				-	ช่วยงานบ้าน

				-	เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
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1. Rehabilitants

    - Old Cases

				-	New	Cases

2. Medical Rehabilitation

. ocational Rehabilitation

				-	Work	Preparation*

				-	Vocational	Training*

. Completed Rehabilitation

    - Work for previous employers

				-	Work	for	new	employers

    - Self-employed

    - Self-Help

    - Accidental death

มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ Khunakorn Foundation under the 
Royal Patronage

 มลูนธิิคณุากรในพระราชปูถมัภ์ในสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเป็นองค์กรการกุศล ก่อต้ังข้ึน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2528 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 

 ในปี 2560 มีผู้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณากรฯ 

จำานวน 295 ราย มูลนิธิคุณากรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ

ลูกจ้างที่พิการจากการทำางานและต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในด้านค่ารักษาพยาบาลทางการ

แพทย์ จำานวน 10 ราย ให้ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่า

อวัยวะเทียม จำานวน 4 ราย ให้เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยเลี้ยง

รายวัน จำานวน 281 ราย ให้เงินสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ 

จำานวน 37 ราย และให้เงินสนับสนุนค่าฝึกกายภาพบำาบัด

พร้อมค่าอาหารและเครือ่งดืม่ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 756,969 บาท

 Khunakorn Foundation under the Royal 
Patronage of Her Royal Highness Princess 
Sirindhorn is non-profit organization. It was 
established on 27 June 1985 to support the 
operation of the Industrial Rehabilitation Centers.
 In 2017, there were 295 persons who received 
financial assistance from the Foundation. 
It provided assistance for medical expenses to 10 
disabled employees from work-related causes. 
There were 4 employees who received expenses 
for medical equipment and artificial organs. 
A number of 281 persons received daily allowance. 
The Foundation also subsidized 37 disabled 
athlete, and spent the amount of 756,969 baht 
to subsidize the expenses for physical therapy 
training with food and beverage. 
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การพัฒนาสิทธิประโยชน์ Benefits Improvement

กองทุนประกันสังคม
 1. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภ�พและ 

ป้องกันโรค

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สำานักงานประกันสังคม

เพ่ิมสิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

และมาตรา 39 ให้สามารถเข้ารบับรกิารส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ 

เพ่ือคดักรองภาวะเสีย่งโรคเรือ้รงัตามรายการและหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการการแพทย์กำาหนด อาทเิช่น การตรวจเต้านม

โดยแพทย์หรอืบคุลากรสาธารณสขุ เพ่ือคัดกรองโรคมะเรง็

เต้านม การตรวจความเข้มข้นของโลหิตเพ่ือคัดกรอง 

ภาวะโลหติจาง การตรวจนำา้ตาลในเลอืด การตรวจการทำางาน

ของไต และการตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยง

โรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันใน

เลอืดสงู โรคไตวายเรือ้รงั โรคหวัใจ และหลอดเลอืดอดุตัน 

เป็นต้น โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการได้ที่สถาน

พยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ  

 2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีปลูกถ่�ยเซลล์ต้นกำ�เนิด

เม็ดโลหิต 

 สำานกังานประกนัสงัคมได้ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การปลกู

ถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก

เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการใช้บริการได้มากข้ึน จากเดิม

ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกโดย

ใช้เนื้อเยื่อตนเองและของพ่ีน้องเท่านั้น ปรับเป็นสามารถ

ปลกูถ่ายโดยใช้เนือ้เยือ่ของผู้บรจิาคได้ ขยายความครอบคลมุ

โรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเพิ่มขึ้นอีก 8 โรค 

รวมถงึปรบัเพ่ิมอตัราค่าบรกิารทางการแพทย์จาก 750,000 บาท 

เพิ่มเป็น 1,300,000 บาท กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้

เนือ้เยือ่พ่ีน้องหรอืผู้บรจิาค โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สทิธิ

ได้จนถงึอาย ุ65 ปี ณ สถานพยาบาลทีไ่ด้ทำาบนัทกึข้อตกลง

กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกกับสำานักงานประกันสังคม 

Social Security Fund
 1. Providing health promotion and disease 
prevention benefits
 The SSO has provided health promotion and 
disease prevention benefits, as a New Year gift, 
since 1 January 2017 for the insured persons 
under Article 33 and Article 39 in oroder that they 
can go to the registered hospitals to receive health 
promotion and disease prevention services for 
screening for disease risk according to the principles 
and criteria set by the Medical Committee. Screen-
ing for disease risk includes, for example, breast 
examination by medical doctors to screen breast 
cancer, hematocrit to screen anemia, fasting blood 
sugar, Renal function test and Lipid Profile to 
seach for some chronic diseases like diabetes, 
dyslipidemia, chronic kidney disease, heart disease, 
and arthritis.
 2.  Hematopoietic stem cell transplantation 
 The SSO has improved criteria for Hematopoietic 
stem cell transplantation or bone marrow 
transplantation in order that the insured persons 
are able to access more services. Previously, they 
could receive transplantation of bone marrow by 
using self tissue or brotherhood tissue only, now 
they can use the tissue of donators.  The coverage 
is extended to 8 diseases which the insured 
persons can receive services for transplantation 
of bone marrow. Also, medical fee is adjusted 
from 750,000 baht up to 1,300,000 baht. In case 
of using brotherhood tissue or tissue of donators 
for transplantation, they shall be eligible up to 
65 years old at the hospitals which signed 
agreement on bone marrow transplantation with 
the SSO. 

ผลง�นสำ�คัญ
Outstanding Performance Outcomes
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 3.  Corneal Transplantation
 The SSO has provided services for Corneal 
Transplantation to keep pace with changes of 
medical technology by increasing  capitation rate 
for the transplantation from 20,000 baht up to 
35,000 baht, and increases capitation for Thai 
Red Cross Eye Bank from 5,000 baht to 15,000 
baht, so that the insured persons can access 
quality services.
 4. Increase Rehabilitation Benefits  
 The SSO has increased rehabilitation benefits 
for the insured persons who get non-work related 
injuries and cause the loss of organs, or partial 
disability, or loss of normal state of mind, but not 
in the state of invalidity. They are eligible to 
receive rehabilitation services in registered 
hospitals or its network, to be able to continue 
working normally.  
 5.  Adjustment of criteria, conditions, and 
treatment cost rate for emergency cases.
 The SSO has adjusted criteria, conditions, and 
treatment cost rate for emergency cases in order 
that the insured persons could receive the service 
immediately. In case they get emergency crisis of 
accidents or injuries, they can receive treatment 
service at the nearest hospitals, whether private 
or public, and no need to pay advanced additional 
costs. For general emergency cases, reimbursement 
of treatment costs can be made according to the 
announcement of the SSO. Out-or in-patiant 
treatment at a public hospital, reimbursement of 
real amount paid as necessary.  

 3. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีก�รผ่�ตัดเปล่ียนอวัยวะ

กระจกต� 

 สำานักงานประกันสังคมได้เพ่ิมอัตราค่าผ่าตัดเปลี่ยน

อวัยวะกระจกตาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์

ในปัจจุบัน โดยปรับอัตราค่าเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาล

สำาหรบัเป็นค่าผ่าตดัจากเดมิ 20,000 บาท เป็น 35,000 บาท 

และปรับค่าจัดเก็บและรักษาสุขภาพดวงตาให้ศูนย์ดวงตา

สภากาชาดไทยจากเดิม 5,000 บาท เป็น 15,000 บาท 

เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการอย่างมีคุณภาพ

 4.  เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พ 

 สำานกังานประกันสงัคมได้เพ่ิมสทิธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน

ซึง่ประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยอนัมใิช่เนือ่งจากการทำางาน

และได้สญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน

หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจแต่ไม่เข้าข่ายการเป็น 

ผู้ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถาน

พยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิหรือสถานพยาบาลเครือข่าย 

เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

สามารถทำางานได้อย่างปกติสุข

 5. ปรบัปรงุหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอตัร�กรณปีระสบ

อันตร�ยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 สำานกังานประกันสงัคมได้ปรบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ

อัตรากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเพ่ือให ้

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการอย่างทันท่วงที โดยกรณี

ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

ไม่สามารถไปรบับรกิารตามบตัรรบัรองสทิธิได้ ให้สามารถ

เข้ารบับรกิารสถานพยาบาลทีใ่กล้ทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

ของรัฐหรือเอกชน โดยไม่ต้องสำารองจ่ายและไม่มค่ีาใชจ่้าย

ส่วนเกิน หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไปให้

เบกิได้ตามรายการทีส่ำานกังานประกาศกำาหนด เช่น หากรกัษา

ในโรงพยาบาลของรัฐกรณีเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

สามารถเบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น 
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 6. เพ่ิมอตัร�ก�รจ่�ยค่�บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ย

ร�ยหัว

 สำานักงานประกันสังคมเพ่ิมค่าบริการทางการแพทย์

เหมาจ่ายรายหวัให้แก่สถานพยาบาล จากเดมิ 1,460 บาท/คน/ปี 

เพ่ิมเป็น 1,500 บาท/คน/ปี และปรับค่าบริการทางการ

แพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคทีม่ภีาระ

เสี่ยงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็น 447 บาท/คน/ป ี

รวมถึงปรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่าย 

สูงเป็น 640 บาท และกรณีการรักษาผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่าย

เกินหนึ่งล้านบาทให้สถานพยาบาลได้รับค่าบริการทางการ

แพทย์ในอัตราร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่เกินหนึ่งล้านบาท 

ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำาหนด 

 7. เพิ่มอัตร�ค�่บริก�รปลูกถ�่ยไตและกรณปีลูกถ�่ย

อวัยวะ 5 ร�ยก�ร

  สำานักงานประกันสังคมได้ปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการ

ทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปลูกถ่าย

หัวใจ ปลูกถ่ายปอด ปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายตับอ่อน และ

การปลกูถ่ายอวยัวะมากกว่าหนึง่อวยัวะพร้อมกัน เช่น กรณี

ปลูกถ่ายตบัและไต ปลกูถ่ายตบัอ่อนและไต  ปลกูถ่ายหวัใจ

และปอด และการปลูกถ่ายหัวใจและไต กรณีผู้ป่วยนอก

ครอบคลุมการตรวจรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การตรวจระดับยากดภูมิคุ ้มกัน และยากดภูมิคุ ้มกัน 

เหมาจ่ายในอัตรา ดังนี้

 ปีที่  1 – 2  เดิมเดือนละ 20,000 - 30,000 บาท 

   ปรับเป็น 30,000  บาท (ตลอด 2 ปี)

 ปีท่ี  3 – 4 เดิมเดือนละ 15,000 บาท ปรับเป็น  

  25,000 บาท 

 ปีท่ี  5  เป็นต้นไป เดิมเดือนละ 15,000 บาท 

   ปรับเป็น 20,000 บาท

 6. Increase of medical service rate of 
capitation
The SSO has adjusted to increase medical service 
rate of capitation per head for the hospitals from 
1,460 baht/person/year up to 1,500 baht/person/
year. At the same time, adjustment of medical 
service rate up to 447 baht/person/year has been 
made for hospitals which bear the burden in the 
cases of risky diseases, for both out- and in-patiants. 
Also, the cases of in-patiant with high treatment 
cost is adjusted to 640 baht/person/year. For the 
case of which treatment cost exceeds one million 
baht, the hospital shall be paid at the amount of 
80% of the exceeded amount, and as according 
to criteria and conditions prescribed by the 
Medical Committee. 
 7.  Increase the service cost rate for kidney 
transplantation and other 5 types of organ  
transplantation 
  The SSO has adjusted to increase medical 
service cost rates incurred after transplantation 
of kidney, heart, lung, liver, pancreas, and 
transplantation of more than one organs at the 
same time, like transplantation of liver and 
kidney, transplantation of pancreas and kidney,  
transplantation of heart and lung, and transplantation 
of heart and kidnet. For out-patiant cases, 
it covers diagnosis and treatment, labolatory 
diagnosis, and diagnosis of immunosuppressants.  
Capitation rates are as follows; 
 Year 1-2 The capitation amount is raised 
  from 20,000 - 30,000 baht/month 
  to 30,000 baht/month (through 
  out 2 years period).                              
 Year 3-4 The capitation amount is raised 
  from 15,000 baht/month to 25,000 
  baht/month. 
 Year 5 onwards The capitation amount is 
   raised from 15,000 baht/ 
   month to 205,000 baht/month.
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 8. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข 

แก่ผู้ประกันตนที่พิก�ร

 สำานกังานประกันสงัคมให้สทิธิผู้ประกันตนทีเ่ป็นผู้พิการ

เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลระหว่างสิทธิประกันสังคม

หรือสิทธิบริการสาธารณสุขได้ และสามารถแสดงความ

ประสงค์เปลี่ยนแปลงสิทธิที่เลือกได้เป็นรายปี เพ่ือให ้

ผู้ประกันตนทีเ่ป็นผู้พิการได้รบัการดแูลและได้รบัความสะดวก

ในการเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการยัง

ไม่แสดงความประสงค์ใช้สทิธิเลอืกรบัประโยชน์ทดแทนหรอื

รับสิทธิบริการสาธารณสุขต่อสำานักงานประกันสังคม 

ผู้ประกันตนจะยังคงมีสทิธิใช้บริการจากสถานพยาบาลของ

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติต่อไปได้ และสามารถ

ขอรับสิทธิประโยชนก์รณอีืน่จากสำานักงานประกันสงัคมได้

เชน่เดิม ไดแ้ก่ เงนิค่าทดแทนการขาดรายไดก้รณพีกัรกัษา

ตัวตามคำาสั่งแพทย์ของผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน รวมทั้ง 

กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และ

ชราภาพ

 9. เพ่ิมเติม/ปรบัปรงุร�ยก�ร และอตัร�ค่�อวัยวะเทยีม

และอุปกรณ์ในก�รบำ�บัดรักษ�โรค            

 สำานักงานประกันสังคมได้เพ่ิมเติมรายการและอัตรา 

ค่าอวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการบำาบดัรกัษาโรคกรณีสญูเสยี

สมรรถภาพของอวัยวะหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน จำานวน 

23 รายการ และปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าอวัยวะ

เทยีมและอปุกรณ์ในการบำาบดัรกัษาโรค จำานวน 176 รายการ 

ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่

เนือ่งจากการทำางาน เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถงึบรกิาร

ได้เท่าเทยีมกับกองทนุอืน่และครอบคลมุการรกัษาพยาบาล

 10. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตร�ค่�รักษ�พย�บ�ล

กรณีโรคมะเร็ง 10 ชนิด

 สำานักงานประกันสังคมปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีโรคมะเรง็ 10 ชนดิทีไ่ม่สามารถรกัษา

ตามแนวทางมาตรฐานที่กำาหนด และมีความจำาเป็นต้องได้

รับการรักษาด้วยยาและหรือเคมีบำาบัดและ/หรือรังสีรักษา 

ให้สถานพยาบาลสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลเท่าทีจ่่ายจรงิ

ตามความจำาเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

 8. Improve criteria to provide health services 
for the invalid insured persons
 The SSO has provided eligibility for the invalid 
insured persons to receive, upon their desire, 
medical services of the Social Security scheme or 
public health services. They can inform to change 
the elibility annually, in order that they can receive 
cares and convenience in receiving services. 
Nevertheless, if the invalid insured persons do not 
declare their desire to choose medical services of 
the Social Security scheme or public health 
services, they are still eligible to use the services 
of the National Health Insurance Scheme, and are 
eligible for other Social Security benefits as 
usual. The benefit is income replacement while 
the invalid insured persons are being treated as 
ordered by doctors. Other benefits include 
maternity, invalidity, child allowance, unemployment, 
and old-age benefits. 
 9. Adding/improving lists and costs of 
prosthesis and orthesis and treatment equipment 
 The SSO has added 23 items and adjusted 
cost rates of prosthesis and orthesis and treatment 
equipment for the cases of loss of organ function 
or partial loss of organs. Moreover, a number of 
176 items of criteria and cost rates of prosthesis 
and orthesis and treatment equipment are 
adjusted for non-work related accidents or injuries 
in order that the insured persons are able to 
receive similar services as other funds and covered 
by medical treatment.
  10. Improve criteria and cost rates for treat-
ment of 10 types of cancer 
 The SSO has improved criteria and cost rates 
for treatment of 10 types of cancer which are not 
able to be treated by protocol means and are 
necessary to be cured by medicine and/or 
chemotherapy, and/or radiation treatment. 
The hospitals are able to reimburse real and 
necessary treatment cost for not exceeding 
50,000 baht/person/year.
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กองทุนเงินทดแทน Workmen’s Compensation Fund

 ลูกจ้�งเจบ็จ�กง�นกรณีเจ็บรนุแรงรบัเพ่ิมค่�รกัษ�

ได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้�นบ�ท 
 สำานกังานประกันสงัคมได้ปรบัปรงุเพ่ิมค่ารกัษาพยาบาล

ให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ

ทำางานเพ่ือดแูลลกูจ้างทีป่ระสบอนัตรายเนือ่งจากการทำางาน

ให้ได้รบัค่ารกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสมกับสภาพความเป็นจรงิ 

และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มี

สิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น

ในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือ 

เรื้อรังตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนดให้จ่ายเพ่ิมได้อีก 

100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หากยงัไม่เพยีงพอ

สามารถจ่ายเพ่ิมข้ึนได้อกีตามความเหน็ของคณะกรรมการ

การแพทย์รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท เว้นแต่ลูกจ้างเข้ารับ

การรักษาในสถานพยาบาลของรัฐต้ังแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุด

การรักษา หรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษา

พยาบาลในสถานพยาบาลของรฐัต้ังแต่เริม่แรกแต่ภายหลงั

ได้เข้ารบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐัสามารถ

เบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

 Once an employee has got work-related 
serious injury, he/she can receive additional 
treatment for not over 2 million baht. 
 The SSO has increased treatment costs for 
work-related injured employees in order to take 
care of them to receive appropriate cost of 
treatment and to keep pace with changing of 
economic situation. The treatment cost must be 
real and as necessary only at the amount of not 
exceeding 50,000 baht per case. For serious or 
chronic cases, and according to the criteria as 
provided by the Office, additional amount of 
100,000 baht up to 300,000 baht shall be paid. 
And if the amount is not enough, the Medical 
Committee can approve additional payment up to 
not exceeding 1 million baht, excepts if the 
employee admits for treatment at a public 
hospital from the beginning until the end, or if 
he/she has appropriate reason to begin treatment 
in any hospital other than public hospital, and 
later goes to get treatment in a public hospital 
till the end, reimbursement can be made up to 
not exceeding 2 million baht.
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การพัฒนางานให้บริการ Development of Services

 1. ก�รให้บริก�รผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบ e–Payment เป็นการชำาระเงินผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ นายจ้างสามารถทำาการชำาระเงนิได้ด้วยตนเอง 

ณ สถานประกอบการ โดยลงทะเบยีนผ่าน www.sso.go.th 

เพื่อขอรับ Username และ Password ในการนำาส่งข้อมูล

การชำาระเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแจ้งตัดบัญชี

เงนิฝากในระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เมือ่นายจ้างชำาระเงนิเรยีบร้อยแล้ว

จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7 วันทำาการ ซึ่งในไม่ช้านี้

นายจ้างจะสามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิด้วยตนเองจากระบบ

คอมพิวเตอร์ของท่าน ปัจจุบันมีธนาคารให้บริการระบบ 

e – Payment แล้ว 7 แห่ง คอื ธนาคารกรุงไทย จำากัด  (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จำากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

ธนาคารซิตี้แบงค์ จำากัด ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำากัด 

และธนาคารซูมิโตโม มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

 ระบบ SSO Connect เชื่อมโยงการให้บริการของ

สำานกังานประกนัสงัคมกบัผูป้ระกนัตนผ่านสมาร์ทโฟนด้วย

แอพพลิเคชั่น “SSO Connect” โดยผู้ประกันตนสามารถ

ดำาเนนิการด้วยตนเองในการตรวจสอบสทิธิประโยชน์ เงนิสะสม

ชราภาพ สิทธิสถานพยาบาลที่เลือกไว้ สิทธิทันตกรรม 

ที่ไม่ต้องสำารองจ่ายเงินยังมีสิทธิคงเหลือเท่าใด รวมทั้ง

ติดตามข่าวสารประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  จากสำานกังานประกนัสงัคม 

เพียงผู้ประกันตนดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ “SSO Connect” 

ได้ทั้งจากระบบ iOS และ Android หรือลงทะเบียนผ่าน 

“ssoconnect.mywallet.co”

 ระบบ SMS เป็นระบบการแจ้งผลการชำาระเงินสมทบ

กรณหีกับญัชเีงนิฝากธนาคาร และการแจ้งเตอืนการขาดส่ง

เงนิสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพ่ือขอรับข้อมูลดังกล่าว 

ข้างต้นและข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  จากสำานักงานประกันสังคม 

และหากผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

มือถือจะต้องแจ้งสำานักงานประกันสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ให้ถูกต้องต่อไป สำาหรับการชำาระเงินสมทบผู้ประกันตน

มาตรา 39 สามารถชำาระได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

 1. Electronic Services System
 e–Payment system is a payment method via 
electronic system of which an employer can make 
payment by his/her ownself at his/her enterprise 
by registration through the website: www.sso.go.th 
to ask for Username and Password to send payment 
information and deduction of the deposit through 
electronic media. The employer shall receive the 
receipt within 7 working days after the payment 
process is completed. The employers shall be able 
to issue the receipt by their ownselves soon from 
their computer system. Currently, there are 7 banks 
which provide e-Payment services, namely Krung 
Thai Bank PCL., Krungsri Ayuthya Bank PCL., 
Kasikorn Bank PCL., Siam Commercial Bank PCL., 
Citi Bank Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd., and 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
 ‘SSO Connect’ is the application used to 
provide SSO’s services  for insured persons  through 
smart phone application ‘SSO Connect’. An insured 
person can operate by his/her ownself to check 
benefits eligibility, old-age saving amount, 
registered hospital,  balance of dental care benefits 
without advanced payment, including to follow 
public relation news of the SSO. The insured 
persons can download application “SSO Connect” 
both from iOS and Android, or make registration 
through “ssoconnect.mywallet.co”
 ‘SMS System’ is a contribution payment 
notification system by deducting bank deposit, and 
warning notification of unpayment of contributions 
of the insured persons under Article 39, by which 
the said insured persons inform their telephone 
numbers to receive the above-mentioned 
information and others from the SSO. Once they 
change the telephone numbers, they have to 
inform the SSO to adjust the information accordingly. 
For payment of contributions of the insured 
peraons under Article 39, they have various 
channels to do it, as follows;  
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 1) สำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/

จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

 2) หกับญัชเีงนิฝากธนาคาร กรงุศรอียธุยา/กรงุไทย/

ธนชาต/กสิกรไทย/ไทยพาณิชย์/ทหารไทย

 3) จ่ายเงินสดได้ที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา/กรุงไทย/

ธนชาต

 4) จ่าย Pay at Post ณ ทีท่ำาการไปรษณย์ีทัว่ประเทศ

 5) จ่ายทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ ร้าน 7 – 11

 6) จ่ายทางเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (เซ็นทรัล/โรบินสัน/

ทอ็ป/เซน็ทรลั/ฟู้ด ฮอลล์/บทีเูอส/  แฟมลิีม่าร์ท/ออฟฟิศ

เมท/ไทวัสดุ/บ้านแอนบียอนด์/โฮมเวิร์ค/พาวเวอร์ บาย)

 ระบบออนไลน ์เป็นระบบเชือ่มโยงข้อมลูการให้บรกิาร

ภายในสำานักงานประกันสังคมที่รองรับการให้บริการ ณ 

สำานกังานประกันสงัคม ซึง่นายจ้าง ลกูจ้าง และผู้ประกันตน

สามารถขอรับบริการต่าง ๆ ที่สำานักงานประกันสังคม 

สาขาใดก็ได้ทกุแห่งทัว่ประเทศ เช่น กรณีการยืน่ขอรบัสทิธิ

ประโยชน์ทกุกรณี หรอืติดต่อเรือ่งใดทีเ่ก่ียวข้องในส่วนของ

นายจ้าง ลกูจ้าง ผูป้ระกนัตน โดยนายจ้าง ลกูจ้าง ผูป้ระกนัตน

สามารถเลือกใช้บริการ ณ สำานักงานประกันสังคมสาขาที่

สะดวกที่สุด

 2. ยกระดับก�รให้บริก�รผ่�นส�ยด่วน 1506 
  ในปี 2560 สำานักงานประกันสังคมได้ทำาการปรับปรุง

การให้บริการสายด่วน 1506 เพ่ือให้ทันสมัยรองรับสื่อ

สงัคมออนไลน์ โดยระหว่างปรบัปรงุสำานกังานประกนัสงัคม

ได้จัดคู่สายโทรศัพท์จำานวน 40 คู่สาย เพื่อให้บริการแทน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ ยังอำานวย

ความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยจัดให้

มช่ีองทางในการติดต่อกบัสำานกังานประกนัสงัคมได้ในช่องทาง

ต่าง ๆ  อาท ิช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website ประกนัสงัคม 

(www.sso.go.th) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

Facebook (ssofanpage)/ Twitter (@ssopv77) และ

ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ ได้แก่ 02 956 2539 – 40 

หรอืสอบถามข้อมลูได้ทีส่ำานกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานคร

พ้ืนที่และสำานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่ง 

ทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ 

 1) Payment at SSO’s Bangkok area offices/
provincial offices/ branch offices throughout the 
country. 
 2) Deduction of bank saving accounts of 
Krungsri Bank/Krung Thai Bank/ Thanachart Bank/ 
Kasikorn ThaiBank/ Siam Commercial Bank/Thai 
Military Bank.
 3) Cash payment at Krungsri Bank/Krung 
Thai Bank/ Thanachart Bank 
 4) Payment at ‘Pay at Post’ at the post offices 
throughout the country. 
 5) Payment at counter services of 7-11 
convenient stores.
 6) Payment at ‘CenPay’ at Central Department 
stores/Robinson/Tops/Central/Food Hall/B2S 
Shops/Family Marts/Office Mate/Thai Watsadu/
Baan and Beyond/ Homework/Power Buy.
 ‘Online System’ is an information connection 
system inside the SSO which supports service 
providing at the SSO. Employers, employees, and 
insured persons can receive services at any of the 
SSOs throughout the country. The services consists 
of applying for every kind of benefits, or asking for 
information concerning employers, employees, insured 
persons. They can receive services at any branch 
office of the SSO which is most convenient to them.
 2. Upgrading the services via Hotline 1506 
 In 2017, the SSO has improved the services 
via Hotline 1506 to support social media 
communication. During upgrading operation, the 
SSO has installed 40 telephone lines to provide 
services instead, as from 1 June 2017. Moreover, 
it has provided connection channels to facilitate 
employers, employees, and insured persons, such 
as ‘online system’ via SSO website: www.sso.go.th 
and ‘Social Media’ like  Facebook(ssofanpage)/ 
Twitter (@ssopv77), and telephones 02-9562539-40, 
or ask for more information at the SSO’s Bangkok 
area offices, provincial offices/branch offices 
throughout the country, during official working hours.  
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 3. บูรณ�ก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์กรณี 

ทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำ�รองจ่�ย
 สำานกังานประกนัสงัคมได้บรูณาการความร่วมมอืระหว่าง

กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 

และโรงพยาบาลทหารผ่านศกึ ในการให้บรกิารทางการแพทย์

กรณทีนัตกรรมแก่ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมโดยไม่ต้อง

สำารองจ่าย และเพ่ิมสถานพยาบาลของรฐักว่า 19,000 แห่ง 

รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน สอดรับนโยบาย 

ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานรัฐนำาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุต์ให้บรกิารเพ่ือสร้างประโยชน์คืนความสขุ

ให้ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

 4. เพ่ิมพันธมติรให้บรกิ�รจ่�ยประโยชน์ทดแทน

ของผู้ประกันตนผ่�นบัญชีธน�ค�ร
 สำานักงานประกันสังคมได้เพ่ิมพันธมิตรให้บริการจ่าย

ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนผ่านบัญชีธนาคารโดย 

ผู้มีสทิธิไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำานกังานฯ ด้วยตนเอง 

เพียงยืน่คำาขอรบัเงนิประโยชน์ทดแทนหรอืขอรบัเงนิสมทบคืน

พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งเดิมมีธนาคาร 

เข้าร่วมให้บรกิารกบัสำานกังานประกันสงัคมแล้ว 9 แห่ง คอื 

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ธนาคาร

กสกิรไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 

จำากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน) 

และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

ปี 2560 สำานักงานประกันสังคมได้เพิ่มพันธมิตรให้บริการ

จ่ายเงินผ่านธนาคารอีก 2 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน และ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

รวมเป็น 11 แห่ง มีสาขาทั้งสิ้น 7,868 สาขาทั่วประเทศ 

ให้บริการผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ

 3. Integration of medical services for 
dental care with no advanced payment
 The SSO has integrated cooperation among 
Ministry of Labour, Ministry of Public Health, 
Ministry of Defence, and Veterans Hospital in 
providing medical services without advanced 
payment for dental care. The number of public 
hospitals are increased to over 19,000 places to 
support the tasks. This is in compliance with the 
government policy to encourage all government 
agencies to apply information technology system 
to provide services to return happiness to the 
people, as from 1 July 2017.
 4. Increase number of service provider 
alliance to pay benefits through bank accounts. 
 The SSO has increased number of service 
provider alliance to pay benefits through bank 
accounts, so the beneficiaries are not necessary 
to go to the SSO Offices. They can apply for benefits 
or for contribution refund through saving accounts. 
Formerly, there were 9 banks participated in the 
service operation, namely Krung Thai Bank PCL.,  
Krungsri Ayuthya Bank PCL., Bangkok Bank PCL., 
Kasikorn Bank PCL., Thanachart Bank PCL., Siam 
Commercial Bank PCL., Thai Military Bank PCL., 
CIMB Bank PCL., and Islamic Bank of Thailand. 
In 2017, the SSO has two more banks to provide 
benefits through bank accounts, namely Government 
Saving Bank and Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives. Now, total 11 banks 
with 7,868 branches throughout the country 
provide services for insured and eligible persons.
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 5. ลดเอกส�รประกอบก�รย่ืนขอรบัประโยชน์ทดแทน                                                                                  
 สำานกังานประกนัสงัคมเร่งผลกัดนัการใหบ้รกิารในรปู

แบบใหม่ ๆ  โดยลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับประโยชน์

ทดแทน เพียงแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่

เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระด้านการจัดทำาสำาเนาเอกสาร และ

ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนเพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รบัความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าว 

จะเป็นการอำานวยความสะดวกเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 

ของสำานักงานประกันสังคม รวมถึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ 

จะเป็นการป้องกันการทจุรติเรยีกรบัผลประโยชน์โดยมชิอบ

จากเจ้าหน้าที่ สนองนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการรณรงค์สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรต่อต้านทุจริต และสร้างองค์กรให้เป็น 

กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต        

 6. เพ่ิมช่องท�งก�รให้บริก�รชำ�ระเงินสมทบ

ม�ตร� 40 หักบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รธนช�ต จำ�กัด 

(มห�ชน)      
 สำานักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารธนชาต 

จำากัด (มหาชน) เพ่ิมการให้บรกิารรบัชำาระเงนิสมทบผูป้ระกันตน

ตามมาตรา 40 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือ 

อำานวยความสะดวกในการชำาระเงิน รวมทั้งประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง โดยผูป้ระกนัตนนำาเงนิเข้าบญัชี

เงินฝากธนาคารให้เพียงพอที่ธนาคารจะหักเป็นเงินสมทบ 

ทีต้่องนำาส่งตามทางเลอืกทีผู้่ประกันตนได้ข้ึนทะเบยีนไว้กับ

สำานักงานประกันสังคม พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 

รายการละ 5 บาท ซึ่งธนาคารจะทำาการหักบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู้ประกันตนทกุวนัที ่20 ของเดอืน และในเดอืน

ถดัไปธนาคารจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูป้ระกนัตนเป็น

ประจำาทุกเดือน  

 5. Reduce documents attached to apply 
for benefits                                                                                  
 The SSO has tried to push forward to stipulate 
new model of services by reducing documents 
attached to apply for benefits. So, an insured 
persons can shows only his/her ID card to the 
official. This is in order to reduce photocopies of 
attached documents, to decrease expenditures for 
insured persons, and hence, to facilitate them 
with more convenient services. Such model of 
works in facilitating insured persons shall generate 
excellent services of the SSO, and also, it shall 
be able to prevent corruption of the officials which 
is in compliance with ‘Zero Corruption’ policy of 
the government. Meanwhile, Ministry of Labour 
has policy to promote anti-corruption culture 
concept and make the Ministry to become ‘MOL 
Zero Corruption’ organization.        
 6. Increase service channels for Article 40 
contribution payment by deduction of Thanachart 
Bank PCL.saving accounts. 
 In cooperation with Thanachart Bank, the SSO 
has increased one more channel to serve contribution 
payment of insured persons under Article 40 by 
deducting from saving accounts. This will enable 
facilitating payment of contributions with less time 
and traveling costs. To utilize the said services, 
they can only make adequate deposit of cash at 
the Bank, then deduction will be made on every 
20th of the month for contributions payment 
together with 5 baht fee, and according to their 
registration with the SSO. 
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 ผู้ประกันตนสามารถใช้รายการหกัเงนิในบัญชีเงนิฝาก

ธนาคารเป็นหลักฐานการชำาระเงินสมทบในเบื้องต้น และ

สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่สำานักงานประกัน

สงัคมสาขาทีผู้่ประกันตามมาตรา 40 ได้ข้ึนทะเบยีนไว้ภายใน 

12 เดือน นับจากเดือนที่หักบัญชีเงินฝาก หากเกินกำาหนด

เวลาดังกล่าวผู้ประกันตนสามารถขอใบแทนใบเสร็จรับเงิน

ได้ที่สำานักงานประกันสังคมทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ และกรณีผู้ประกันตนทีต้่องการปรบัสมดุ 

ประจำาตัวผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถติดต่อเพ่ือ

ดำาเนินการย้อนหลังได้ ณ สำานักงานประกันสังคมทุกแห่ง

ทั่วประเทศเช่นกัน 

 นอกจากนัน้ สำานกังานประกนัสงัคมได้พฒันาช่องทาง 

การชำาระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู ้

รับชำาระเงินอัตโนมัติ (ตู้บุญเติม) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 7. ผู้ประกนัตน ม.40 สมคัรผ่�นระบบอนิเทอร์เนต็     
 สำานกังานประกันสงัคมได้พัฒนาระบบการให้บรกิารข้ึน

ทะเบยีนผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจตามมาตรา 40 ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ รับข้ึนทะเบียน

ผู้ประกันตนให้สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ที่ต้องการสมัครข้ึน

ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้

ด้วยตนเองหรือให้ผู้อ่ืนสมัคร ให้ผ่านเว็บไซต์ https://

www.sso.go.th/section40_regist/ 

 ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำาตัวประชาชน หมายเลข

หลังบัตรประจำาตัวประชาชน คำานำาหน้า ชื่อ-นามสกุล 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ e-mail หรอืหมายเลขโทรศัพท์ หากกรอก

ข้อมลูถกูต้องและผูส้มคัรมคีณุสมบติัครบถ้วน ระบบจะแจ้ง

ผลการตรวจสอบให้ผูส้มคัรทราบ และดำาเนนิการในข้ันตอน

ต่อไปได้ แต่หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงระบบจะแจ้งให้

ทราบและไม่สามารถดำาเนนิการในข้ันตอนต่อไปได้ เมือ่การ

สมัครได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนสามารถ

ไปชำาระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรอืชำาระผ่านตู้บญุเตมิ 

ได้ทั่วประเทศ

 An insured person can use a deduction slip 
as initial receipt of contribution payment, and can 
obtain a receipt at the Social Security Office, 
where the insured persons under Article 40 has 
registered within 12 months from the month of 
debiting the deposit. If they cannot receive the 
receipts within the mentioned time, they can ask 
to get the receipts at any Social Security Office 
throughout the country and with free of charge. 
In case an insured person under Article 40 likes 
to update his/her book, he/she can also contact 
any Social Security Office throughout the country 
to do that for him/her. 
 Moreover, the SSO has developed and add 
up one more channel for insured persons under 
Article 40 to pay contributions via ATM (Boonterm 
ATM), as well.
 7. Article 40 insured persons registration 
via Internet    
 The SSO has improved registration system of 
voluntary insured persons under Article 40 through 
internet system. This is in order to add one more 
convenient service in registration through website:  
https://www.sso.go.th/section40_regist/ 
 An applicant must fill in ID number, number 
on back page of the ID, title, name-surname, birth 
date, e-mail, or telephone number. If all fill-in 
information are correct, and if his/her qualifications 
are right and complete, the system will notify the 
applicant the result of inspepction, and continue 
next steps of the process.  But if the information 
is not complete, the system will also notify the 
result of inspection and not able to preceed to 
next steps. When the application is complete, the 
insured person can pay contributions at counter 
services, pay at Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives, or pay at Boonterm 
ATM machines throughout the country.
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 8. ขย�ยกำ�หนดเวล�ก�รย่ืนแบบร�ยก�รแสดง

ก�รส่งเงินสมทบและก�รนำ�ส่งเงินสมทบผ่�นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)     
 นโยบายรัฐบาลในการดำาเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการ

จัดอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ  

ทั่วโลก สำานักงานประกันสังคมได้ดำาเนินการขับเคลื่อน 

การให้บรกิารของสำานกังานประกันสงัคมสูร่ะบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ไทยแลนด์ 4.0 โดยรณรงค์และจูงใจให้นายจ้างยื่นแบบ

รายการแสดงการส่งเงนิสมทบและนำาส่งเงนิสมทบผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) อย่างมมีาตรฐาน และมคีวาม

ปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกแก่

นายจ้างและผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ 

 รวมถึงการขยายกำาหนดเวลาการยืน่แบบรายการแสดง

การส่งเงินสมทบพร้อมทั้งการนำาส่งเงินสมทบผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำาการ 

นบัแต่วนัถดัจากวนัทีต้่องยืน่แบบรายการ โดยให้มผีลใช้บงัคับ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

 9. กำ�หนดม�ตรก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อน 

ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยภ�คใต ้    
 สำานกังานประกันสงัคมได้ลงพ้ืนทีช่่วยเหลอืบรรเทาทกุข์

ผู้ประสบอทุกภัยพร้อมแจกจ่ายอาหาร นำา้ดืม่ เครือ่งนุง่ห่ม 

และถุงยังชีพ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 

รวมถึงการกำาหนดมาตรการบรรเทาความเดอืดร้อนผูป้ระกนัตน

ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ดังนี้  

 1) ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ในเขตพ้ืนที่

อุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ายละร้อยละ 2 (ลดจาก 

ฝ่ายละร้อยละ 5 เหลอืฝ่ายละร้อยละ 3) เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 

ต้ังแต่เดอืนมกราคม – มนีาคม 2560 ส่งผลให้นายจ้างและ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายละ 

ร้อยละ 3 ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบ

เพียงเดือนละ 288 บาท  

 2) ขยายหรือเลื่อนกำาหนดเวลาการนำาส่งเงินสมทบ

ของนายจ้างและผูป้ระกนัตนประจำาเดอืนมกราคม – มนีาคม 

2560    

 8. Extend duration of submitting 
contribution statements and contribution 
payment statements via e-Payment     
 As the Government policy is to increase service 
efficiency of public agencies through electronic 
system and to enhance competitiveness of the 
country in ranking of difficulties of doing business 
in the countries throughout the world, the SSO 
has pushed forward to provide services via electronic 
system, which is called ‘Thaiand 4.0’. This is done 
by campaigning and persuading the employers to 
pay contributions and submit contribution statements 
through ‘e-Payment’ system, which are standardized 
and safe. So, the employers will receive convenient 
and excellence services. 
 The convenience offered include duration 
extension of submitting contribution statements 
and contribution payment statements via e-Payment 
to another 7 days after the due date. The extension 
period is valid for 12 months. This will take effect 
from May 2017 to a period of 12 months. 
 9. Set up trouble relieve measures for 
the South insured flood victims.
 The SSO sent officials to visit and help relieve 
troubles of the people who faced flooding in the 
South. The activities included giving foods, drink-
ing water and survival bags. Some trouble relieve 
measures for the South insured flood victims were 
set up as follows;  
 1) Reduce contribution rates by 2% of 
employers and employees in 12 flooded provinces 
(from 5% to 3% of wages) for 3 months as from 
January to March 2017. Therefore, the employers 
and the employees under Article 33 had to pay 
contributions only 3% of wages, while the insured 
persons under Article 39 had to pay contributions 
only 288 baht/ month.  
 2) Extend or postpone the period of contribution 
payment for employers and employees for the 
months of January to March 2017. 
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 3) สำานกังานประกันสงัคมออกกฎกระทรวงเรือ่งการ

ได้รบัประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนือ่งจากมเีหตุสดุวสิยั 

พ.ศ.2560 เพ่ือช่วยเหลอืผู้ประกันตนทีไ่ม่สามารถทำางานได้ 

หรอืนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ เนือ่งจาก

มีเหตุสุดวิสัยให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน  

 10. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต

คอร์รปัชัน่ (ศปท. สปส.)  เดินหน้�ขับเคล่ือนสู่องค์กร

ที่มีธรรม�ภิบ�ลเต็มสูบ     
 ตามนโยบายของรฐับาลให้ทกุหน่วยงานราชการจัดต้ัง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) และ

การขับเคลื่อนตามแผนงานกระทรวงแรงงานไปสู่องค์กรที่

มธีรรมาภบิาล รวมถงึการแก้ปัญหาการทจุรติ และประพฤติ

มิชอบในสำานักงานประกันสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ สำานักงานประกันสังคมได้จัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำานักงานประกัน

สงัคม (ศปท.สปส.) ข้ึน เพ่ือทำาหน้าทีห่ลกัในการบรูณาการ

ขับเคลือ่นแผนป้องกันและปราบปราม และส่งเสรมิคุ้มครอง

จริยธรรมในสำานักงานประกันสังคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่

อำานวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติ เร่งรัดติดตาม 

กำากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินการของ

หน่วยงานภายในของสำานกังานประกันสงัคม รบัเรือ่งร้องเรยีน

จากลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กับการทจุรติประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีส่ำานกังานประกนัสงัคม 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ

ความไม่เป็นธรรมโดยเร็ว

 3) The SSO issued Ministerial Regulation on 
Receiving of Unemployment Benefits in case of 
Force Majeure, B.E. 2560 (2017) aiming to assist 
insured persons, who were unable to work or in 
case the employers were not able to run business 
due to force majeure, to be eligible to unemployment 
benefits at the amount of 50% of wage for a 
period of not exceeding 180 days.
  10. Set up SSO Anti-Corruption Operation 
Center to move forward to Zero Corruption 
Organization.     
 According to the Government policy to permit 
all public agencies to set up Anti-Corruption 
Operation Centers and to push forward the 
operation to be in line with the Ministry of Labour’s 
Work Plan to become a ‘Zero Corruption’ 
organization, the SSO has established an 
‘Anti-Corruption Operation Center’ in the Office. 
The objectives of the Center are to integrate 
implementation of prevention and suppression 
work plan, and to promote ethics inside the SSO. 
Its responsibilities include facilitation and 
coordination, speeding up and monitoring, 
supervision and inspection, and assessment of 
the operation of every division of the Office. The 
Center has also to receive complaints from 
employees, employers, insured persons and persons 
concerned in the cases of corruption committed 
by the SSO’s officials, and to investigate for facts 
finding to solve the problem to relieve trouble as 
soon as possible.
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การปฏิรูปประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน Social Security Reform for
Insured Persons

 สำานกังานประกนัสงัคมได้ดำาเนนิการตามแผนการปฏริปู

ประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน ดังนี้ 

 1. ก�รประชมุวิช�ก�รประกนัสงัคม ประจำ�ปี 2560
 สำานักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลระบบบำานาญ 

ที่สำาคัญระบบหนึ่งของประเทศ ได้จัดการประชุมวิชาการ

ประกนัสงัคม ประจำาปี 2560 ซึง่นบัเป็นการจัดประชมุวชิาการ

ครัง้ที ่12 ภายใต้หวัข้อ “ก�รปฏริปูระบบบำ�น�ญของประเทศไทย” 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการปฏิรูปและพัฒนาระบบ

บำานาญของประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ

ของประชาชนต่อระบบบำานาญอย่างชดัเจน ถกูต้อง พร้อมทัง้

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู ้

และประสบการณ์ระหว่างกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 

ทั้งสิ้น 527 คน โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ ประกอบด้วย

  1.1 การเสวนา เรือ่ง “ก�รบูรณ�ก�รระบบบำ�น�ญ

ประเทศไทย” โดยผูแ้ทนสำานกังานเศรษฐกจิการคลงั ผูแ้ทน

กรมกจิการผูส้งูอาย ุผูแ้ทนบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการลงทนุรวม

บัวหลวง จำากัด และผู้แทนสำานักงานประกันสังคม 

  1.2 การปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “ระบบบำ�น�ญภ�ยใต้

ปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีง” โดย หม่อมหลวงปณุฑรกิ สมติิ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

  1.3 การบรรยาย เรื่อง “ระบบบำ�น�ญของไทย

กับก�รคุ้มครองท�งสังคม” โดย Ms. Celine Peyron 

Bista ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

  1.4 การบรรยาย เรื่อง “ระบบบำ�น�ญสังคมกับ

สังคมผู้สูงอ�ยุ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วพิรรณ ประจวบเหมาะ

  1.5 การบรรยาย เรื่อง “ว�งแผนเกษียณอย�่ง

พอเพียง” โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช

 The SSO has implemented Social Security 
Reform Plan for Insured Persons as follows;
 1. Social Security Annual Technical 
Meetings in 2017
 The SSO, as an organization in charge of 
running one of the pension system of the country, 
organized 12th Social Security Annual Technical 
Meeting in 2017 on the issue of ‘Thailand Pension 
Reform’ on 20 Setember 2017 at Impact Forum, 
Muang Thong Thani, Nonthaburi province. 
Main objectives of the meeting were to promote 
cooperation of every sector concerned in the 
reform and development of pension system in 
Thailand, to creat awareness and correct 
understanding of the people in pension system, 
and to provide opportunity to exchange knowledge 
and experiences. There were 527 participants at 
the Meeting. Significant activities included;
  1.1 The Talks on ‘Integration of Pension 
Systems in Thailand’ by the representatives of 
Fiscal Policy Office, Department of Older Persons, 
BBL Asset Management Co., Ltd., and SSO. 
  1.2 Keynote Speech on ‘Pension System 
under the Philosophy of Sufficiency Economy’ by 
M.L. Puntrik Smiti, Permanent Secretary, Ministry 
of Labour. 
  1.3 Lecture on ‘Thai Pension System 
and Social Protection’ by Ms. Celine Peyron 
Bista, ILO representative 
  1.4    Lecture on ‘Social Pension System 
and Ageing Society’ by Associate Prof. Vipan 
Prachuabmoh
  1.5   Lecture on ‘Sufficiency Retirement 
Plan’ by Mr. Jatupon Chompoonit
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 2. ก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นก�รปฏิรูประบบ

บำ�น�ญประกันสังคม

 สำานักงานประกันสังคมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

การปฏริปูระบบบำานาญประกันสงัคม เพ่ือให้ผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง

ได้เหน็ความสำาคญัและความจำาเป็นของการดำาเนนิการปฏริปู

ระบบบำานาญประกันสงัคม รวมถงึประโยชน์ทีแ่ต่ละภาคส่วน

จะได้รับ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทาง

ในการปฏิรูประบบบำานาญ เพ่ือเตรียมการรองรับสังคม 

ผู้สูงอายุให้สามารถดำารงชพีได้อย่างมศัีกดิศ์ร ีโดยไม่เป็นภาระ

ต่อครอบครัว สังคม และรัฐบาล เมื่อต้องเป็นผู้สูงวัย 

ในอนาคต โดยจัดประชมุรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ประกันตน

ตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 นายจ้าง และ

ผู้ที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 

28 พฤศจิกายน 2560 และรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน

ผ่านเว็บไซต์ของสำานักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 

 ผลการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบำานาญ

ประกันสังคม มี 3 ประเด็น ได้แก่

  1) แนวทางการขยายอายกุารเกดิสทิธริบับำานาญ

ชราภาพ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.83 เห็นด้วยกับการขยาย

อายุการเกิดสิทธิรับบำานาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี 

มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบำานาญ

ชราภาพเพียงร้อยละ 35.95 และมีผู้ไม่ออกความเห็น 

ร้อยละ 3.22 

  2) การประกันสุขภาพต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 65.45 เหน็ด้วยกบัการทีผู้่รบับำานาญสามารถเลอืก

รับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็น 

ผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้สำานกังานประกนัสงัคมหกับำานาญ

ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

 2. Consultation Meeting on Social Security 
Pension Reform
 The SSO organized a Consultation Meetings 
on Social Security Pension Reform concerning the 
reform of social security pension system, at which 
concerned persons could realize the importance 
and necessity of the reform, together with benefits 
to receive from the reform.  Another aim was to 
make clear perception and understanding for 
stakeloders and to receive and exchange ideas 
and opinions of them regarding the reform of 
pension system to serve ageing society to enable 
them to live their lives with dignity, and without 
leaving burdens to the families, society, and government 
in the future. The Consultation Meetings on Social 
Security Pension Reform was organized for insured 
persons under Article 33 and 39, employers, and 
concerned persons throughout the country during 
the period of 31 August – 28 November 2017. 
Furthermore, the SSO was opened to receive 
ideas and opinions of the people via its Website: 
www.sso.go.th during the period of 9 September 
– 15 December 2017. 
 The result of ideas and opinions collecting on 
Social Security Pension Reform could be classified 
into 3 aspects, as follows;
  1) Extending eligible age to receive 
pension benefits. The majority of 60.83% agreed 
with the extension of eligible age to receive pension 
benefits from 55 years to 60 years. A number of 
35.95% disagreed with the age extension, and 
3.22% with no comments. 
  2) Continuity of Health Insurance. Most 
of them, with a number of 65.45%, agreed with 
that the pensioners could choose to continue their 
health insurance after termination of insured 
status by allowing the SSO to deduct pension 
amount for contributions. 
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  3) การปรับสูตรคำานวณบำานาญ ส่วนใหญ ่

ร้อยละ 68.37 เหน็ด้วยกบัการปรบัสตูรการคำานวณบำานาญ

จากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการคำานวณ

จากค่าจ้างเฉลีย่ตลอดอายกุารทำางาน โดยทำาการปรบัมลูค่า

ของค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนนำามาเฉลี่ย

 ทั้งนี้ สำานักงานประกันสังคมได้นำาผลการรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา

เสนอแนวทางในการปฏิรูประบบ

 3. ก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิรูป

ก�รบริห�รก�รลงทุน 

  สำานักงานประกันสังคมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏริปูการบรหิารการลงทนุเพ่ือระดมความคดิเหน็

และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อแนวทางการปฏิรูปการบริหารการลงทุนของสำานักงาน

ประกนัสงัคม จากตวัแทนหน่วยงานภาครฐั นายจ้าง ลกูจ้าง 

ผู้ประกันตน นกัวชิาการ และผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยดำาเนนิการ

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจำานวน 3 ครั้ง

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัด

นครราชสีมา 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัด

นครสวรรค์ 

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดนนทบุรี 

 ผลการรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อแนวทาง

การปฏริปูการบรหิารการลงทนุของสำานกังานประกนัสงัคม 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.58 เห็นด้วยกับการปฏิรูปการบริหาร

การลงทุนของสำานักงานประกันสังคม ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

และไม่แสดงความคิดเห็นมีเพียงร้อยละ 7.68 และ 

ร้อยละ 2.74 ตามลำาดับ

  3) Pension Calculation Adjustment. Most 
of them, with a number of 68.37%, agreed with 
the idea to adjust pension calculation from means 
of average wages paid of last 60 months to the 
calculation of average wages paid of total working 
life by adjusting the value of each year’s wages 
to be present value before calculation of the 
average wages. 
 The SSO then, brought the result of collection 
of ideas and opinions of stakeholders to propose 
guidelines for the pension reform.
 3. Consultation Meetings on Investment 
Management Reform 
  The SSO organized Consultation Meetings on 
Investment Management Reform to get ideas and 
proposals of concerned people and stakeholders 
on guidelines to reform the SSO investment 
management. The participants consisted of the 
representatives of public organizations, employers, 
employees, insured persons, academic, and stake-
holders. Three meetings were held as follows; 
 First Meeting : on 20 February 2017 in 
Nakhon Ratchasima province. 
 Second Meeting : on 28 February 2017 
in Nakhon Sawan province. 
 Third Meeting : on 3 March 2017 in 
Nonthaburi province. 
 The results of the meeting showed that 89.58% 
agreed with with the reform of SSO investment 
management. Only 7.68% and 2.74% were 
disagreed and no comments, respectively.
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 Hence, the Social Security Office has 
introduced the results of stakeholder feedback as 
part of the proposal to set up an SSO investment 
fund as a corporate body, which is not government 
nor state-enterprise status, under the Ministry of 
Labour. The fund would be managed by investment 
specialists, instead of the SSO, for high 
performance and effectiveness and fo 
strengthening stability of the Social Security Funds 
and Workmen’s Compensation Funds. This is in 
order that the employees and insured persons 
would receive highest benefits. Presently, it is 
under the consideration of legislative drafting 
committee of the Ministry of Labour.

 ทั้งนี้ สำานักงานประกันสังคมได้นำาผลการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบเป็นข้อมูลในการ

เสนอขอจัดต้ังกองทุนเพ่ือการลงทุนของสำานักงานประกัน

สังคมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ

รฐัวสิาหกจิ อยูภ่ายใต้กำากับของกระทรวงแรงงาน และมอบ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาบริหารจัดการกองทุนแทน

สำานักงานประกันสังคม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการลงทุน และเสริมสร้างความมั่นคงให้กองทุนประกัน

สงัคมและกองทนุเงนิทดแทน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงแรงงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ International Cooperation

 1. ก�รประชมุคณะกรรมก�รบรหิ�รสม�คมก�รประกนั

สังคมอ�เซียน ครั้งที่ 34 

 ในปี 2560 ประเทศไทยโดยสำานักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสขุ และจงัหวดัอดุรธาน ีร่วมเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมการประกันสงัคม

อาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด

อุดรธานี 

 1. The 34th Board Meeting of ASEAN Social 
Security Association (ASSA) 
 In 2017, Thailand Social Security Office, 
Ministry of Labour, 
National Health Security Office, Ministry of Public 
Health And Udon Thani Province hosted the 34th 
Board Meeting of ASEAN Social Security Association 
(ASSA) on 23 – 25 August 2017 at Centara and 
Convention Center Hotel in Udon Thani province. 
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 สำานักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

การประกันสงัคมอาเซยีน (ASSA) ต้ังแต่ปี 2541 โดยการ

ประชุมของสมาคม ASSA เป็นการรวมตัวกันขององค์กร

ประกันสงัคมในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 10 ประเทศ 

ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย เวยีดนาม 

บรไูน ลาว กมัพชูา และเมยีนมา ปัจจบุนัมสีมาชกิ 19 องค์กร 

มี 3 องค์กรในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสมาคม ASSA 

ได้แก่ สำานกังานประกนัสงัคม (สปส.) สำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ (กบข.) โดยกิจกรรมสำาคัญของสมาคม ASSA 

คือจัดเวทีหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ 

ประสบการณ์และข่าวสารการประกันสังคมระหว่างองค์กร

สมาชิก รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้าน

การประกันสงัคมในระดบัภมูภิาคเพ่ือพัฒนาโครงการประกัน

สังคมของแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือให้เป็น

ประโยชน์ต่อลกูจ้าง ผู้ประกันตน และผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องนำา

ไปสู่การยกระดับการประกันสังคมให้เป็นที่รับรู้และยอมรับ

ในระดับสากล

 ในการประชุมสัมมนาวิชาการก่อนการประชุมคณะ

กรรมการบรหิารสมาคมการประกันสงัคมอาเซยีน มปีาฐกถา

เรือ่ง “สงัคมผู้สงูอาย”ุ โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน 

พลเอก ศริชิยั ดษิฐกลุ มกีารบรรยายโดยผูแ้ทนจากสมาคม

การประกนัสังคมระหว่างประเทศ สมาคมการประกนัสงัคม

อาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และมีการ

เสวนาในหัวข้อ “Active Ageing: Growing Together” 

โดยผู้ทรงคณุวฒิุจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 

มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สาระสำาคญั

ของการเสวนากล่าวเน้นเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมถึงการสร้างโอกาส ความ

เสมอภาค และความเท่าเทยีมกันทางสงัคมเพ่ือให้เกิดความ

มั่นคง ลดความเหลื่อมลำ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการดำารง

ชีวิตในสังคมสูงอายุ

 The SSO has been member of ASEAN Social 
Security Association (ASSA) since 1998 which 
brings together the social security institutions in 
10 countries consisting of Republic of Indonesia, 
Malaysia, Republic of the Philippines, Singapore, 
Thailand, Vietnam, Brunei, Lao PDR, Cambodia 
and Myanmar. At present, there are 19 member 
institutions among which 3 institutions of Thailand 
are ASSA members, namely SSO, National Health 
Security Office, and Government Pension Fund. 
The significant objectives and activities are offering 
stages for consultation and exchange of views, 
knowledge, experiences, and information on social 
security among its members, including promotion 
to construct cooperation and networks at regional 
level to develop social security schemes of the 
countries. The development aims to produce more 
benefits for employees, insured persons, and 
concerned persons to be realized and acceptable 
at international level. 
 In the meeting, Gen. Sirichai Disthakul, Minister 
of Labour had a speech on ‘Ageing Society’. 
Besides, there was a technical discussion on 
Ageing Society, as well. The issue is in compliance 
with the 20-year national strategy (2017-2036) 
which is under the national vision of ‘Thailand 
becomes developed country with security, wealth, 
and sustainability through the development 
philosophy of sufficiency ecoonomy’. Significant 
contents of the discussion was emphasized on 
development and strengthening of lifelong 
potentiality of the people, including reinforcement 
of opportunity, equality and fairness in society. 
This was in order to create stability, to decrease 
socio-economic inequality by designing appropriate 
environment and innovation for facilitating daily 
life of the elderly. 
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 ทั้งนี้ สำานักงานประกันสังคมได้รับรางวัล ASSA 

Recognition Award สาขาการให้บริการโดดเด่น ผลงาน 

“การเพ่ิมประสทิธิภาพเพ่ือการเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ 

(กรณีทันตกรรม)” และสาขาองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

โดดเด่น ผลงาน “ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต” 

จากสมาคม ASSA ในเวทีดังกล่าว

 2. ก�รจดัทำ�คว�มตกลงทวภิ�คด้ี�นก�รประกนัสงัคม

เกี่ยวกับก�รจ่�ยประโยชน์ทดแทนกรณีชร�ภ�พ

 สำานักงานประกันสังคมมีนโยบายจัดทำาความตกลง

ทวิภาคีด้านการประกันสังคมเก่ียวกับการจ่ายประโยชน์

ทดแทนกรณีชราภาพกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

การเพิ่มเติมมาตรา 77 ทวิ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมาตรา 36 แห่งพระราช

บัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการออก

กฎกระทรวงการจ่ายเงินบำาเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตน 

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2560 ที่กำาหนดให้ผู้ประกันตน

ทีไ่ม่มสีญัชาติไทยซึง่ความเป็นผู้ประกันตนได้สิน้สดุลงและ

ไม่ประสงค์พำานกัในประเทศไทยมสีทิธิได้รบับำาเหนจ็ชราภาพ

โดยไม่คำานงึถงึอายแุละระยะเวลาส่งเงนิสมทบ ทัง้นี ้สำานกังาน

ประกนัสงัคมได้ประสานงานและประชมุหารือความเป็นไปได้

ในการจัดทำาความตกลงด้านการประกันสังคมว่าด้วยการ

จ่ายบำาเหนจ็ชราภาพกับกัมพูชา ลาว เมยีนมา และเกาหลใีต้ 

สรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง

ไทย – กัมพูชา 

   สำานกังานประกนัสงัคมได้หารอืกบัสำานกังาน

กองทุนประกันสังคมแห่งชาติกัมพูชา (NSSF) เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2560 โดยกมัพชูาอยูร่ะหว่างพฒันาสทิธปิระโยชน์

กรณีชราภาพ สำานักงานประกันสังคม ประเทศไทย จึงได้

เสนอให้ NSSF กัมพูชา นำาประเด็นการจัดทำาความตกลง

ว่าด้วยการจ่ายบำาเหนจ็ชราภาพ ตามมาตรา 77 ทว ิวรรคสาม 

แห่งพระราชบญัญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 ของประเทศไทย 

 At the Meeting, SSO received the ‘ASSA 
Recognition Award of outstanding service 
performance in areas of Increasing Efficiency for 
more Accessible Health Care and Services 
(Dental Health Care), and Good Governance and 
Anti-corruption Accomplishment.
 2. Bilateral Agreement on Social Security 
Pension Benefits. 
 The SSO has a policy to sign agreements on 
Social Security Pension benefits with other countries, 
which was in compliance with Article 77 bis, 3rd 
paragraph of Social Security Act, B.E 2533 (1990) 
and provision of Article 36 of Social Security Act, 
(4th Version), B.E 2558 (2015) and issuance of 
the Ministerial Regulation on payment of old-age 
benefits for insured persons who are not Thai 
nationality, B.E. 2560 (2017) which stipulates that 
non-Thai insured persons, whose insured status 
is terminated and desire not to stay in Thailand, 
shall be eligible to old-age gratuity without taking 
into account of their ages and duration of contribution 
payment. The sso has coordinated and discussed 
about probability to sign social security agreement 
on payment of old-age gratuity with some countries 
like Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and South 
Korea, as follows; 
  2.1 Social Security Cooperation between 
Thailand and Cambodia  
   The SSO has discussed with the 
National Social Security Fund (NSSF) of Cambodia 
in May 2017. As Cambodian old-age benefits was 
under development period, hence, the SSO proposed 
the NSSF of Cambodia to consider about an 
agreement on payment of old-age  gratuity as 
prescribed by Article 77 bis, 3rd paragraph of the 
Social Security Act B.E. 2533 (1990) of Thailand. 
Later, both parties agreed to set up Thailand – 
Cambodia Joint Working Group Meeting to discuss 
on the probability of social security cooperation 
on other aspects. Then, in November 2017, both 
parties met and considered on possibility of social 
security cooperation in order to push forward into 
practice. 

ไทย – กัมพูช�
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ไปพิจารณา อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะมีการจัดต้ัง

คณะทำางานร่วมเพ่ือหารอืความเป็นไปได้สำาหรับความร่วมมอื

ด้านการประกันสังคมในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งต่อมาในเดือน

พฤศจิกายน 2560 ทั้งสองหน่วยงานได้มีการประชุม 

คณะทำางานร่วมกันเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับความร่วมมือ 

ด้านการประกันสังคมและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

  2.2 ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง

ไทย – ลาว 

   สำานกังานประกนัสงัคมได้หารอืกบัสำานกังาน

กองทุนประกันสังคมแห่งชาติลาว (NSSF) เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2560 พบว่า ระบบประกันสังคมไทยและลาว 

มีความคล้ายคลึงกัน โดยลาวมีกฎหมายลักษณะเดียวกับ

มาตรา 77 ทว ิวรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติประกนัสังคม 

พ.ศ. 2533 ของประเทศไทย ซึ่งลาวใช้บังคับกับลูกจ้าง 

ต่างชาติอยูก่่อนแล้ว สำานกังานประกนัสงัคมจึงเสนอทำาความ

ตกลงโดยจะนำาประเดน็การหารอืดงักล่าวไปร่วมกนัพจิารณา

หาข้อสรุปและยกร่างความตกลงเสนอต่อ NSSF ลาว เพื่อ

พิจารณาต่อไป 

  2.3 ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง

ไทย – เมียนมา 

   สำานักงานประกันสังคมได้หารือกับคณะ

กรรมการประกนัสงัคมเมยีนมา (SSB) เมื่อเดือนมิถนุายน 

2560 โดยเมยีนมายงัไม่มสีทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมกรณี

ชราภาพ สำานักงานประกันสังคม ประเทศไทย จึงได้เสนอ

ให้ SSB นำาประเด็นการจัดทำาความตกลงว่าด้วยการจ่าย

บำาเหน็จชราภาพ ตามมาตรา 77 ทวิ วรรคสาม แห่ง 

พระราชบญัญตัปิระกนัสังคม พ.ศ. 2533 ของประเทศไทย 

ไปพิจารณาหากเมยีนมาจะเริม่ปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือรองรบั

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในอนาคต 

  2.2 Social Security Cooperation between 
Thailand and Lao PDR. 
    The SSO has discussed with the 
National Social Security Fund (NSSF) of Lao PDR 
in May 2017, which was found that Thai and Lao 
social security systems were not quite different, 
as Lao legislatives was similar to Article 77 bis, 
3rd paragraph of Thai Social Security Act B.E. 2533 
(1990). Since the enforcement of Lao 
legislatives was for foreign employees before, 
the SSO therefore, proposed to do discuss on 
cooperation for conclusions and to draft and sign 
agreement with NSSF of Lao PDR later on. 
  2.3 Social Security Cooperation between 
Thailand and Myanmar 
   The SSO has discussed with the 
Social Security Board (SSB) of Myanmar in June 
2017.  Since Myanmar does not provide old-age 
benefits, the SSO of Thailand, therefore, proposed 
to the SSB to consider the issue on the possibility 
to do an agreement according to Article 77 bis, 
3rd paragraph of Thai Social Security Act B.E. 2533 
(1990) if Myanmar liked to amend the 
legislations to support old-age benefits payment 
in the future. 

ไทย – ล�ว
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  2.4 ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง

ไทย – เกาหลี  

   สำานกังานประกนัสงัคมได้หารอืกบัสำานกังาน

เงนิบำานาญแห่งชาติเกาหล ี(NPS) เมือ่เดอืนมถินุายน 2560 

โดยปัจจุบันกฎหมายเกาหลีกำาหนดให้ NPS คืนเงินสมทบ

กรณีบำานาญชราภาพ บำานาญทุพพลภาพ และบำานาญผู้อยู่

ในอปุการะแก่ลกูจ้างสญัชาติไทยทีไ่ม่ประสงค์พำานกัในเกาหลี

อยูก่่อนแล้ว ซึง่มลีกัษณะเดยีวกับมาตรา 77 ทว ิวรรคสาม 

แห่งพระราชบญัญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 ของประเทศไทย 

สำานกังานประกนัสงัคม ประเทศไทย จึงเสนอขอจัดทำาความ

ตกลงด้านการประกันสงัคม ว่าด้วยการจ่ายบำาเหนจ็ชราภาพ

เป็นการตอบแทนให้ผู้ประกนัตนสญัชาติเกาหล ีโดยสำานกังาน

ประกนัสงัคมจะได้นำาประเดน็การหารอืดงักล่าวไปพิจารณา

เพื่อให้ได้ข้อสรุป และจะยกร่างความตกลงเสนอต่อ NPS 

เพื่อพิจารณาต่อไป

  นอกจากการหารือกับนานาประเทศแล้ว สำานักงาน

ประกันสังคมยังได้จัดต้ังคณะทำางานพิจารณาจัดทำาความ

ตกลงและความร่วมมอืด้านการประกนัสงัคมระหว่างประเทศ 

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือขับเคลือ่นและผลกัดนัให้มกีารดำาเนนิงาน

จัดทำาความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศ 

ให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  2.4 Cooperation on Social Security 
between Thailand and South Korea  
   In June 2017, the SSO negotiated 
with South Korea’s National Pension System (NPS) 
on social security pension scheme. At present, 
Korean legislations provides that NPS shall return 
contributions for old-age pension, invalidity pension, 
and survivor pension to Thai employees who desire 
not to stay in Korea. This provision is similar to 
Article 77 bis, 3rd paragraph of Thailand Social 
Security Act B.E. 2533 (1990). Thailand, therefore, 
proposed to do agreement with NPS of South 
Korea in reciprocal manner to pay back old-age 
gratuity for Korean insured persons. The SSO will 
bring negotiation issues to consider for finding 
conclusions, and to draft agreement proposal for 
the NPS to take into account of it. 
  Beside international negotiation and consultation, 
the SSO established a working group to consider 
international cooperation and agreements on 
social security. The working group consists of 
those from both inside and outside the Office. 
The objectives are to push forward and move 
successful and concrete international cooperation.

ไทย – เก�หลี
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“ผู้ประกันตนมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง บริก�รทันสมัย 

เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม”

 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ 

ลดความเหลื่อมลำ้าในทางเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน

ประกันสังคมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างหลัก

ประกันการดำาเนินชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนมาโดยตลอดได้ 

ขับเคลือ่นและสานต่อนโยบายของรฐับาล โดยได้มกีารวางแผน

ยุทธศาสตร์สำานักงานประกันสังคมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(2558 – 2562) ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับการให้บริการสู่สากล 

     และสร้างการรับรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสิทธิประโยชน์ทดแทน 

     ระบบเงินสมทบ และระบบการ 

     ลงทุน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รือ้ปรบั ยกระดบัระบบ IT และการ 

     บริหารสารสนเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบรหิารจัดการทนุมนษุย์  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาองค์กรสู ่องค ์กรที่มี 

     ประสิทธิภาพสูง (HPO) และ 

 ยุทธศาสตร์ ASEAN วางรากฐาน ระบบประกันสังคม

อาเซียน

 โดยในปี 2561 สำานักงานประกันสังคมได้มีแผนการ

ดำาเนินงานที่สำาคัญเพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ดังนี้

“Insure people have a stable life with modern, 

reliable, through and fair services. 

          According to the policy of the Government 

and Ministry of Labour setting up ‘20-year 

National Strategy’ to promote life quality and 

reduce socio-economic inequality, the SSO, as 

the organization in charge of constructing life 

security for insured persons, has moved forward 

to implement such policy of the Government. The 

5-year Social Security Strategic Planning 

(2015 – 2019) has been established, which 

consists of;

 Strategy 1 : Upgrade the services to catch 

up with international standards, and to create 

knowledge 

 Strategy 2 : Improve benefits, contribution 

system, and investment system 

 Strategy 3  Reengineer and upgrade IT and 

management of IT system

  Strategy 4 : Develop a human capital 

management 

 Strategy 5 : Develop the organization to 

become High Performance Organization (HPO) 

 Strategy on ASEAN : Lay the foundation for 

ASEAN social security system.

 The SSO has set up the work plan for 2018 

to comply with the 20-year National Strategic 

Plan as follows; 

แผนก�รดำ�เนินง�น ปี 2561
Work Plan 2018
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 1. แรงงานทกุกลุม่มคีวามเท่าเทยีมกันในเรือ่งสทิธิและ

โอกาส โดยการขยายความคุ้มครองลูกจ้างในกิจการ 

เพาะปลกู ประมง ป่าไม้ เลีย้งสตัว์ ขยายความคุม้ครองลกูจ้าง

ของส่วนราชการตามกฎหมายเงินทดแทน ขยายความ

คุม้ครองแก่แรงงานต่างด้าวทีไ่ด้รบัการผ่อนผันตามมติคณะ

รัฐมนตรี คืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับปรุงสิทธิ

ประโยชน์กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ปรับปรุงบริการ

ทางการแพทย์ให้เท่าเทียมกันทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมสิทธิ

ประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงผู้ประกันตน

มาตรา 39 ซึง่ในการขยายความคุม้ครองทำาใหผู้ป้ระกนัตน

ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน 1.3 ล้านคน โดยการเพ่ิมสิทธิ

ประโยชน์สามารถครอบคลุมผู้ประกันตนได้ถึง 15 ล้านคน  

 2. ยติุการจ้างงานในรปูแบบทีไ่ม่ยอมรบั และบรูณาการ

การทำางานเพ่ือจัดการปัญหาการค้ามนษุย์ โดยมกีารตรวจสอบ

สถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์จากการ

ใช้แรงงานเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดการใช้แรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลง นำาไปสู่

การหลุดพ้นจากระดับ ‘เทียร์ 2 ต้องเฝ้าจับตามอง’

 3. ยติุความไม่มปีระสทิธิภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย อำานวย

ความสะดวก และสร้างการรบัรูแ้ก่ประชาชนให้เข้าถงึบรกิาร 

โดยไดม้ีการสรา้งนวตักรรมดจิทิัล ข้ึนทะเบยีนผูป้ระกนัตน

มาตรา 40 ด้วยตนเองทางอนิเตอร์เนต็ เปลีย่นสถานพยาบาล

ทางอินเตอร์เน็ต ชำาระเงินสมทบผ่านระบบดิจิทัล เบิกสิทธิ

ประโยชน์ผ่านระบบ e-Claim รวมถงึการสร้างการรบัรูโ้ดย

การให้บริการข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ 

Chat Bot การให้บรกิารข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

 1. All groups of workers possess equality in 

their rights and opportunity by extending coverage 

of protection to the employees in the establishment 

on corps, fishery, forestry, and livestock. It also 

expand the coverage to government employees 

under Workmen’s Compensation Act, and migrant 

workers who are indulgent according to the 

Cabinet’s resolution. While, the rights of insured 

persons under Article 39 are restored, maternity 

and child allowance benefits are also improved. 

Equality of medical services are improved for every 

target group. The benefits for the insured persons 

under Article 40 are increased to be similar to 

those under Article 39.  The extension of protection 

cover another number of 1.3 insured persons, 

which counts 15 millions of total covered insured 

persons. 

 2. Suspension of unrecognized forms of work 

and integration of works to solve human trafficking 

problems through inspection of enterprises to 

prevent exploitation of labour. In order to make 

Thailand not to have illegal migrant workers, and 

to decrease labour trafficking, which will take the 

country out of ‘Tier 2 Watch List’. 

 3. Quit uneffectiveness to reduce expenses, 

to facilitate and acknowledge the people to access 

the services. To support the plan, digital innovation 

has been created to permit the insured persons 

under Article 40 to register and change a hospital 

by their ownselves via internet. They can pay 

contributions through digital system, apply for 

benefits through ‘e-Claim’ system, receive 24-hour 

information services through ‘Chat Bot’, and 

social media. 
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 ทัง้นี ้ได้มกีารพัฒนาองค์กรให้ทนัสมยัในเรือ่งของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการองค์กร (ERP) การบรูณาการ

คลังข้อมูล Big Data องค์กร และพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายใน

และภายนอกกระทรวง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายของสำานักงานประกันสังคมได้ 52 ล้านบาท/ปี 

ภาคประชาชน 638 ล้านบาท/ปี ผู้ประกันตนร้อยละ 80 

รบัรูข้้อมลูข่าวสารมากข้ึน เพ่ิมระดบัความพึงพอใจด้านการ

สือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ พัฒนาระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ที่สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถอำานวยความสะดวก แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และ 

ผู้ประกันตน

 ในปี 2561 สำานกังานประกันสงัคมยงัคงมุง่มัน่สร้างสรรค์

หลกัประกนัชวีติให้แก่นายจ้าง ลกูจ้าง และผูป้ระกันตน โดย

ให้ผู้ประกันตนได้มหีลกัประกันชวีติทีม่ัน่คง ตลอดจนได้รบั

บริการที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้ง

ให้การดแูลและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของลกูจ้างผูป้ระกนัตน 

ให้ได้รบับรกิารทีด่ ีและประโยชน์สงูสดุจากสำานกังานประกนัสงัคม 

รวมถึงกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเป็น

กลไกประชารัฐที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ใช้

แรงงาน ขณะเดียวกันสำานักงานประกันสังคมได้มีการ 

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

ของประเทศ ภายใต้หลักการดำาเนินงานที่มีธรรมาภิบาล 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม

ที่สำาคัญเพื่อก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล

 For that purpose, the SSO has developed its 

modernization  in areas of information technolo-

gy to manage the organization (ERP), integration 

of ‘Big Data’, and develop a decision support 

system, including integrate information connection 

of both inside and outside the Ministry. So, it is 

expected that the SSO can reduce its expenses 

by 52 million baht/year, and reduce people’s 

expenses by 638 million baht/year. Moreover, 

around 80% of insured persons perceive more 

information and increase the level of satisfaction 

on effective performance. The SSO, also, develop 

electronic-support management system to be more 

efficient to facilitate employers, employees, and 

insured persons. 

 In 2018, the SSO is still willful to generate 

life security for employers, employees, and insured 

persons, in order that they have stability and 

security in their lives, and they can receive modern, 

reliable and fair services. Benefits protection and 

cares will be offered to insured employees to be 

able to receive good services and maximum 

benefits from the SSO. While the Social Security 

Fund and Workmen’s Compensation Fund are 

public mechanism which help create security in 

life of the workers, the SSO has upgraded life 

quality standards of the people in the country as 

a whole. This has been done under the operation 

principles of good governance, transparent, 

accountability, and creation of important 

participation process to be recognized in 

international level. 
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นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

Mr. Suradej Waleeittikul
Secretary-General

ร�ยน�มผู้บริห�ร และคณะกรรมก�ร
Namelists of the Management and Committee

สปส. รายงานประจำาปี 2560104



นางพรพรรณ ศุภนคร

นายภูมา ธรรมกุล นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว นางสาวอ�าพันธ์ ธุววิทย์

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  
Mrs. Pornpun  Suppanakorn

Adviser on Efficiency

รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม
Mr. Puma Tummakul

Deputy Secretary–General

รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม
Mrs. Thippawan Klinkaew
Deputy Secretary–General

รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม
Miss Aumpun Thuvavit

Deputy Secretary–General
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ูแทนฝายรัฐบาล

	 1.	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 ประธานกรรมการ

	 2.	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 3.	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 กรรมการ

	 4.	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 กรรมการ

	 5.	 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

ูแทนฝายนายจาง

	 6.	 นายพจน์		อร่ามวัฒนานนท์	 กรรมการ
	 7.	 นายวาชิต		รัตนเพียร	 กรรมการ
	 8.	 นายสมพงศ์		นครศรี	 กรรมการ
	 9.	 นายสุวรรณ		สุขประเสริฐ	 กรรมการ
	10.	 นายสุวิทย์		ศรีเพียร	 กรรมการ

ูแทนฝายลูกจาง

	11.	 นายทวี		ดียิ่ง	 กรรมการ
	12.	 นายธีระวิทย์		วงศ์เพชร	 กรรมการ
	13.	 นายมานิตย์		พรหมการีย์กุล	 กรรมการ
	14.	 นายวันชัย		ผุดวารี	 กรรมการ
	15.	 นางสาวอรุณี		ศรีโต	 กรรมการ

ที่ปรก าค ะกรรมการ

16.	 นายปั้น		วรรณพินิจ
	 	 ที่ปรึกษาระบบงานประกันสังคม
17.	 นายอ�าพล		สิงหโกวินท์
	 	 ที่ปรึกษาทางการแรงงาน
18.	 พลโท	กฤษฎา		ดวงอุไร
	 	 ที่ปรึกษาทางการแพทย์
19.	 นายถาวร		พานิชพันธ์
	 	 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
20.	 พลเอก	อภิชาต		แสงรุ่งเรือง
	 	 ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์

overnment Representatives

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

mployer s Representatives

	 6.	 Mr.	Poj		Aramwattananaot	 Member
	 7.	 Mr.	Wachit		Rattanapian	 Member
	 8.	 Mr.	Sompong		Nakornsri	 Member
	 9.	 Mr.	Suwan		Sukaprasirt	 Member
10.	 Mr.	Suvit		Sripian	 Member

mployee s Representatives

11.	 Mr.	Tavee		Deeying	 Member
12.	 Mr.	Theeravit		Wongpet	 Member
13.	 Mr.	Manit		Promkareekul	 Member
14.	 Mr.	Vanchai		Phudvaree	 Member
15.	 Miss	Arunee		Srito	 Member

Advisors

16.	 Mr.	Pan		Warnnapinij
  Social Security System Adviser
17.	 Mr.	Ampol		Singhakowin
  Labour Adviser
18.	 Lt.Gen.	Krisada		Duangurai
  Medical Adviser
19.	 Mr.	Thaworn		Phanichaphan
  Legal Adviser
20.	 Gen.	Apichart		Sangrungrueng
  Economics Adviser

SOCIAL SECURITY COMMITTEE
AND ADVISORS

(13th COMMITTEE)

คณะกรรมการประกันสังคม

และที่ปรึกษา

(ชุดที่	13)
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	 1.	 นายชาตรี		บานชื่น	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นายพรเทพ		ศิริวนารังสรรค์	 กรรมการ

	 3.	 นายอ�านวย		กาจีนะ	 กรรมการ

	 4.	 นายสุพรรณ		ศรีธรรมมา	 กรรมการ

	 5.	 พลโท	ไตรโรจน	์ครุธเวโช	 กรรมการ

	 6.	 ผศ.วีระศักดิ์	จรัสชัยศรี	 กรรมการ

	 7.	 พลตรี	จัดพล		วุฑฒกนก	 กรรมการ

	 8.	 ศ.พรชัย		สิทธิศรัณย์กุล	 กรรมการ

	 9.	 รศ.จุฑาไล		ตัณฑเทิดธรรม	 กรรมการ

	10.	 นายอดุลย์		บัณฑุกุล	 กรรมการ

11.	 นายชาญวิทย์		ทระเทพ	 กรรมการ

12.	 นายทรงยศ		ชัยชนะ	 กรรมการ

13.	 ศ.สุนันทา		พลปัถพี	 กรรมการ

14.	 ศ.สารเนตร์		ไวคกุล	 กรรมการ

15.	 รศ.ศุภชัย		รัตนมณีฉัตร	 กรรมการ

	16.	 ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม	 กรรมการ

	 	 	 และเลขานุการ

	 1.	 Mr.	Chatri		Banchuin	 Chairman

	 2.	 Mr.	Porntep	Siriwanarangsun	 Member

	 3.	 Mr.	Amnuay	Gajeena	 Member

	 4.	 Mr.	Suphan		Srithamma	 Member

	 5.	 Lt.Gen.	Triroj	Krutvecho	 Member

	 6.	 Asst.Prof	Werasak	Charaschaisri	 Member

	 7.	 Maj.Gen.	Judpon		Vudtakanok	 Member

	 8.	 Prof.	Pornchai		Sithisarankul	 Member

	 9.	 Assoc.Prof.	Jutalai	Tanterdtham	 Member

	10.	 Mr.	Adul	Bandhukul	 Member

	11.	 Mr.	Chanvit	Tharathep	 Member

	12.	 Mr.	Songyot	Chaichana	 Member

	13.	 Prof.		Sunanta	Polpathapee	 Member

	14.	 Prof.	Saranatra	Waikakul	 Member

	15.	 Assoc.Prof.	Supachai	Ratanamaneechat	 Member

16.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary

คณะกรรมการการแพทย์

กองทุนประกันสังคม

SOCIAL SECURITY MEDICAL
COMMITTEE

	 1.	 นายอาทิตย์	อิสโม	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นางพฤฒิพร	เนติโพธิ์	 กรรมการ

	 3.	 นายสมปอง		ธนไพศาลกิจ	 กรรมการ

	 4.	 นายสิทธิชัย	พุทธิประเสริฐ	 กรรมการ

	 5.	 นายสุภัท		กุขุน	 กรรมการ

	 6.	 นางดุษฎี	อัมรานุรักษ์	 กรรมการ

	 7.	 นายประภาส		ชัยวัฒนายน	 กรรมการ

	 8.	 นายมานะ		คุ้มกระโทก	 กรรมการ

	 9.	 นายทวี		เตชะธีราวัฒน์	 กรรมการ

	10.	 นายสมัยศักดิ์		เจียรธนะกานนท์	 กรรมการ

	11.	 นายปัณณพงศ์		อิทธิ์อรรถนนท์	 กรรมการ

	12.	 นายอนุชิต		แก้วต้น	 กรรมการ

	13.	 ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม	 กรรมการ

	 	 	 และเลขานุการ

	 1.	 Mr.	Arthit	Issamo	 Chairman

	 2.	 Mrs.	Prittiporn		Natipodhi	 Member

	 3.	 Mr.	Sompong		Thanapaisarnkit	 Member

	 4.	 Mr.	Sittichal	Puttiprasert Member

	 5.	 Mr.	Supat		Gukun	 Member

	 6.	 Mrs.	Dussadee		Aumaranurak	 Member

	 7.	 Mr.	Prapas		Chaiwatanayon	 Member

	 8.	 Mr.	Mana		Kumkrathok	 Member

	 9.	 Mr.	Thavee		Techateeravat	 Member

	10.	 Mr.	Samaisak		Jeithanakanond	 Member

	11.	 Mr.	Pannapong		Ithatthanont	 Member

	12.	 Mr.	Anuchit	Kaewton	 Member

	13.	 Social	Security	Office	Representative	 Member

   and Secretary

คณะกรรมการอุทธรณ์

กองทุนประกันสังคม

SOCIAL SECURITY APPEAL
COMMITTEE
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คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

(ชุดที	่9)

	 1.	 เลขาธิการ	 ประธานกรรมการ
	 	 ส�านักงานประกันสังคม
	 2.	 นายศรีประสิทธิ์		บุญวิสุทธิ์	 กรรมการ
	 3.	 นายสมบูรณ์		ม่วงกล�่า	 กรรมการ
	 4.	 นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 กรรมการ
	 5.	 นายดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย	 กรรมการ
	 6.	 นางผจงสิน		วรรณโกวิท	 กรรมการ
	 7.	 นางปริศนา		ประหารข้าศึก	 กรรมการ
	 8.	 นายอรรถการ		ตฤษณารังสี	 กรรมการ
	 9.	 นายปิยะชาติ		ชุณหเวชสกุล	 กรรมการ
	10.	 นางสุวรรณี		สิริเวชชะพันธ์	 กรรมการ
	11.	 นายวารินทร์		ศรีแจ่ม	 กรรมการ
	12.	 นายบรรจง		บุญรัตน์	 กรรมการ
	13.	 นายพงษทร		คงลือชา	 กรรมการ
	14.	 ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม	 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

WORKMEN’S COMPENSATION FUND 
COMMITTEE (9th COMMITTEE)

	 1.	 Secretary-General	of	the	 Chairman
	 	 Social	Security	Office
	 2.	 Mr.	Sriprasit		Boonvisut	 Member
	 3.	 Mr.	Somboon		Muangklam	 Member
	 4.	 Ms.	Sopawadee		Lertmanaschai	 Member
	 5.	 Mr.	Dusit		Khamasakchai	 Member
	 6.	 Mrs.	Pajongsin		Varnakovida	 Member
	 7.	 Mrs.	Prisana		Praharnkhasuk	 Member
	 8.	 Mr.	Attakarn		Trisanarungse	 Member
	 9.	 Mr.	Piyachart		Choonhavejsakul	 Member
	10.	 Mrs.	Suwannee		Sirivejchapun	 Member
	11.	 Mr.	Warin		Srijaem	 Member
	12.	 Mr.	Banjong		Boonrat	 Member
	13.	 Mr.	Pongsathorn		Kongluecha	 Member
	14.	 Social	Security	Office	Representative	 Member
   and Secretary

คณะกรรมการการแพทย์

กองทุนเงินทดแทน

	 1.	 นายวันชาติ		ศุภจัตุรัส	 ประธานกรรมการ
	 2.	 ศ.ภานุพันธ์		ทรงเจริญ	 กรรมการ
	 3.	 รศ.โยธิน	เบญจวัง	 กรรมการ
	 4.	 พล.ต.ต.สุรพล		เกษประยูร	 กรรมการ
	 5.	 นางวิลาวัณย์	จึงประเสริฐ	 กรรมการ
	 6.	 นายสุวัช		เซียศิริวัฒนา	 กรรมการ
	 7.	 นางสาวมิ่งขวัญ		วิชัยดิษฐ	 กรรมการ
	 8.	 นายเจษฎา		โชคด�ารงสุข	 กรรมการ
	 9.	 รศ.อรุณวงศ์		เทพชาตรี	 กรรมการ
	10.	 พลโท	นพดล		เพ็ญกิตติ	 กรรมการ
	11.	 ศ.คลินิก	นพ.พรชัย	มูลพฤกษ์	 กรรมการ
	12.	 ศ.ประสิทธิ์		วัฒนาภา	 กรรมการ
	13.	 พล.ร.ท.สุชีพ		ช้างเสวก	 กรรมการ
	14.	 นางสุคนธา		ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	 กรรมการ
 
15.	 ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม	 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

WORKMEN’S COMPENSATION
MEDICAL COMMITTEE

	 1.	 Mr.	Wanchat	Supachaturat	 Chairman
	 2.	 Prof.	Panupan		songcharoen	 Member
	 3.	 Assoc.Prof.	Yothin	Benjawung	 Member
	 4.	 Pol.Maj.Gen.Suraphol		Kesprayura	 Member
	 5.	 Mrs.	Wilawan		Juengprasert	 Member
	 6.	 Mr.	Suvaj		Siasiriwattana	 Member
	 7.	 Ms.	Mingkwan		Wichaidit	 Member
	 8.	 Mr.	Jedsada		Chokdamrongsuk	 Member
	 9.	 Asso.Prof.	Arunwong		Thepchatri	 Member
	10.	 Lt.Gen.	Nopadol		Penkitti	 Member
	11.	 Clin.Prof.	Pornchai		Mulpruek	 Member
	12.	 Prof.	Prasit		Watanapa	 Member
	13.	 VAdm.	Sucheep		Changsawek	 Member
	14.	 Mrs.	Sukhontha		Pattamasingh	 Member
  na ayothaya
	15.	 Social	Security	Office	Representative	 Member
   and Secretary

สปส. รายงานประจำาปี 2560108
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