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431,392 ราย

11.15 ลานคน

Total Amount of the Fund
เงินกองทุน

Number of Employees

Number of Employers

67,586 ลานบาท

Number of Enterprises

Number of Insured Persons

สถานประกอบการ
485,053 แหง

16.43 ลานคน

เงินกองทุน
Total Amount of the Fund
2.28 ลานลานบาท

กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund

กองทุนเงินทดแทน
Workmen's
Compensation Fund

หมายเหตุ: รายละเอียดเงินกองทุนตามงบแสดงฐานะการเงิน
Remarks: The figures of the Funds as shown in Financial Statement.
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สารจากเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

การก้าวย่างสู่ปีที่ 30 ของสำานักงานประกันสังคม มีจุดเริ่มต้นมาจากงาน

“กองทุนเงินทดแทน” ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานกองทุนเงินทดแทน

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2515 ต่อมา“กองทุนประกันสังคม”

ได้รับการจัดตั้งขึ้นอีกหนึ่งกองทุน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

พ.ศ. 2533 สำานักงานประกันสังคมจึงก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 3 กันยายน

พ.ศ. 2533 สังกัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลัก เก่ียวกับการบริหาร

การประกันสังคมและเงินทดแทนเพื่อให้แรงงาน มีหลักประกัน

การดำารงชีวิตที่มั่นคง  

การบริหารจัดการกองทุนทั้งสองกองทุนในปี 2563

สำานักงานประกันสังคมได้ดำาเนินการโดยยึดหลักการตามกรอบและ

แนวคิดทั้งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดนิ และแผนปฏบิตัริาชการสำานกังานประกนัสงัคมระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 

โดยในปีที่ผ่านมา สำานักงานประกันสังคมได้ดำาเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนหลายประการ เช่น

แก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ และคลอดบุตร ส่งเสริมสุขภาพ

และบูรณาการในเชิงรุก ขับเคลื่อนการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานภาคสมัครใจ

ด้วยการขยายอายุการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ถึงอายุ 65 ปี และส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการเข้าถึง

ความคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานภาคอิสระ ภายใตแ้นวทางการพฒันาการดำาเนนิการแบบมสีว่นร่วมของหน่วยงาน

ที่เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) นอกจากนั้น ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและ

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยลดหย่อนอัตราเงินสมทบ 

ขยายเวลาการนำาส่งเงินสมทบ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย และจัดทำาโครงการสินเชื่อเพื่อ

ส่งเสริมการจ้างงาน

การพัฒนางานประกันสังคมจวบจนครบรอบ 30 ปี ในปีน้ีสำานักงานประกันสังคมมีผลงานท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ

ได้ด้วยความร่วมมืออันดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผมจึงขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท 

การทำางานอย่างหนักและไม่ย่อท้อเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและฝ่าวิกฤตไปพร้อมกัน ขอบคุณคณะกรรมการ

และที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ให้คำาแนะนำาและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของสำานักงานประกันสังคม 

และขอบคุณนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ

สำานักงานประกันสังคมตลอดมา ผมยังคงตั้งปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาระบบการประกันสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง

เพือ่บรรลวุสัิยทศัน ์ร่วมสรา้งสรรคส์งัคมแรงงานทีม่หีลกัประกนัถว้นหน้าอยา่งยัง่ยนื เพือ่ใหแ้รงงานมคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง 

ยั่งยืน และอยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

 (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

 เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม
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Moving towards the 30th anniversary, the Social Security Office was initiated from the work of the 
“Workmen’s Compensation Fund” which was established in 1972 under the responsibility of the Office 
of Workmen’s Compensation Fund, Department of Labour, Ministry of Interior. In 1990, as prescribed 
by Social Security Act, B.E. 2533, the Social Security Fund was established, and the Social Security
Office was then set up on the 3rd of September 1990 under the supervision of Ministry of Labour. Its main 
mission is to manage Social Security and Wokmen’s Compensation Schemes to ensure life security of the 
workers.

The administration of both Funds in 2020, the SSO has operated in compliance with the
framework and concepts of the National Constitution B.E. 2017, 20-year National Strategy, 11-Policy of 
the Government under General Prayuth Chan-ocha, National Social and Economic Plan No.12 (2017-2021), 
National Plan on the Public Administration Reform, and the SSO Workplan Phase 3 (2020-2022). Since 
last year, the SSO has improved many kinds of benefits, such as amending the Social Security Act to 
increase the benefits for child allowance, disability, and maternity. Moreover, active and integrated
measures have been launched to promote health. Providing services via electronic system has been 
boosted. Besides, the coverage has also been expanded to protect voluntarily insured persons
under Article 40 until the age of 65 years. The promotion and support to drive facilitating the access to
social protection for workers of informal sector has been performed under the development concept of
participative operation of network partners between ‘Home-Temple-School-Factory’, which is called
‘Borworn’ in Thai. Besides, due to the impact of Covid-19 pandemic, assistance measures have been
provided for employers and insured persons by reducing contributions, extending time to pay
contributions, increasing unemployment benefits in case of force majeure, and launching employment 
promotion credit programme.

With 30 years of Social Security development, the SSO has generated outstanding performance 
outcomes through cooperation of all network partners concerned. I am glad to express my sincere 
thanks to all officials and staff who dedicate to work hard and indormitable to alleviate suffering by joining 
hands together to go through the crisis. I woud like to thank all Committees and Advisors for providing
beneficial counseling and advice to the SSO. My thanks also go to employers and insured employees
under the coverage of the Social Security System for lending your trust and confidence in the SSO, as always.
I have set up my determination to continually develop the Social Security System to achieve its Vision in 
constructing workers’ society with sustainable insured, in order that they are all secured, wealthy, and 
sustainable. Eventually, the SSO will always be side by side with Thai society.                                                                                                                                   

(Mr. Tossapol Krittawongwiman)

SSO Secretary-General

Message from the Secretary-General
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ผู้บริหาร 
การบริหารงาน

โครงสร้างองค์กร
และอัตรากำาลัง

The Executives, 
Administration,

Organization Structure
and Personnel



รายงานประจำปี 2563 สำนักงานประกันสังคม08

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

นางสาวภคมน ศิลานุภาพ

นายประพนธ์ ศิลปรัศมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง นายมนัส ทานะมัย

เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

Executives of Social Security Off ifice

Mr. Tossapol Krittawongwiman

Miss. Phakamon Silanuphap

Mr. Praphon Silaparasamee Mrs. Buppha Phanpeng Mr. Manas Tanamai

Secretary - General

Advisor on Effifciency

Deputy Secretary - General Deputy Secretary - General Deputy Secretary - General

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำานักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

ผู้บริหารสำานักงานประกันสังคม
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สำานักงานประกันสั งคมบริหารงานกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยคณะกรรมการ
ในรูปแบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย
ด้วย กันคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 7 คณะ ได้แก่
1.คณะกรรมการประกันสังคม อำานาจหน้าที่: เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ประกันสังคมพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง
และระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการวางระเบียบโดย
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เ กี่ ย ว กั บ
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 
การจัดหาผลประโยชน์และการพิจารณางบดุล
การรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำาปรึกษา และแนะนำาแก่
คณะกรรมการอื่นหรือสำานักงาน
2. คณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคม
อำานาจหนา้ที:่ เสนอความเหน็ดา้นบรกิารทางการแพทย ์
ต่อคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอุทธรณ์ 
และสำานักงาน รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์ และอัตรา 
สำาหรับประโยชน์ทดแทนด้านบริการทางการแพทย์
3. คณะกรรมการอุทธรณ์กองทุนประกันสังคม
อำานาจหน้าที่: พิจารณาวินิจฉัยคำาอุทธรณ์ของนายจ้าง
ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจในคำาสั่งของ
เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
4. คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
อำานาจหน้าที่: ให้คำาปรึกษาคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบกองทนุ ใหค้ำาแนะนำาในการแกไ้ขกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารกองทุน เสนอแนะให้แก้ไขข้อ
บกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอบทาน
การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวโยงหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พิจารณาเสนอแนะขอบเขต แผนงานและ

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 seven committees as follows; 
1. Social Security Committee Duties: 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 Min is t ry  o f  F inance 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 outcomes. 
The duties include giving advice and counseling 
for other committees and the Social Seurity Office.
2. Social Security Medical Committee Duties: To  
propose opinions about medical care to the 
Social Security Committee and Social Security 
Appeal Committee and to set and define rules and 
rates of benefits in respect of medical services.
3. Social Security Appeal Committee Duties: To 
consider and adjudicate the claims submitted 
by the employers, employees or those insured 
workers who dissatisfy with the decision of the 
Secretary-General or officials.
4. Social Security Inspection Committee Duties: To 
give advice on inspection and auditing of Social 
Security Fund, to give suggestion on amending 
the law concerning administration of the Fund, 
and suggestion on correction of the operation 
to comply with the law. To check up financial 
report. To monitor risk management and follow up

การบริหารงาน Administration
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สอบทาน รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการ
ดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ รายงานผลการตรวจสอบ
ต่อรัฐมนตรี และกระทำาการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย
5. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน อำานาจหน้าที่: 
เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ รั ฐ ม น ต รี เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย
การบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทนตลอดจน
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ 
ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการวางระเบียบเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์
6. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
อำานาจหน้าที่ :  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานให้บริการทางการแพทย์
ให้คำาปรึกษาแนะนำาในทางการแพทย์ รวมถึงการให้
ความเห็นต่อสำานักงานในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
อำานาจหน้าที่: ให้คำาปรึกษาคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบกองทุน ให้คำาแนะนำาในการแก้ไข
กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารกองทุน เสนอแนะให้แก้ไข
ข้อบกพร่องหรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สอบทานการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการที่
เกี่ยวโยงหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูก
ต้องและครบถ้วน พิจารณาเสนอแนะขอบเขต แผนงาน
และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผล
การดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อรัฐมนตรี และกระทำาการอื่น ๆ ตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย

important risk management continuously. To
consider to disclose correct and complete
information and data relating to or that may cause 
conflict of interests. To consider and suggest on 
scope, workplan and review the inspection report. 
To follow up the outcomes of the operation as the 
guideline suggested. To do inspection report to the 
Minister. To perform any other tasks as assigned 
by the Minister.
5. Workmen’s Compensation Committee Duties: 
To give opinions and suggestion to the Minister 
regarding administration policy 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.
6. Workmen’s Compensation Medical Committee
Duties: to provide opinions and suggestion to the 
Committee in regard to providing medical services, 
and to give advices to the SSO on issuance of 
related Ministerial Regulations and the Ministry 
Announcements.
7. Workmen’s Compensation Inspection Committee
Duties: To give advice on inspection and auditing 
of Social Security Fund, To give suggestion on 
amending the law concerning administration of 
the Fund, and suggestion on correction of the 
operation to comply with the law. To check up 
financial report. To monitor risk management and 
follow up important risk management continuously.
To consider to disclose correct and complete
information and data relating to or that may cause 
conflict of interests. To consider and suggest on 
scope, workplan and review the inspection report. 
To follow up the outcomes of the operation as the 
guideline suggested. To do inspection report to the 
Minister and to perform any other tasks as assigned 
by the Minister.
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)

Committees

Social Security Committee and Advisors (No.13)

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1.   ปลัดกระทรวงแรงงาน       ประธานกรรมการ

6.   นายพจน์   อร่ามวัฒนานนท ์      กรรมการ

9.   นายทวี   ดียิ่ง        กรรมการ

12. พลโท กฤษฎา   ดวงอุไร      ที่ปรึกษา

3.   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ

8.   นายสุวิทย์   ศรีเพียร       กรรมการ

11. นางสาวอรุณี   ศรีโต       กรรมการ

14. นางสาวนันทินี   ทรัพย์ศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ

5.   เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม     กรรมการและเลขานุการ

2.   ผู้แทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ

7.   นายสมพงศ์   นครศร ี       กรรมการ  

10. นายธีระวิทย์   วงศ์เพชร      กรรมการ

13. นายประพนธ์   ศิลปรัศมี      ผู้ช่วยเลขานุการ

4.   ผู้แทนสำานักงบประมาณ      กรรมการ

Government Representatives 

Employers’ Representatives

Employees’ Representatives

Advisors 

        Permanent Secretary of the Ministry of Labour     Chairman 

        Mr. Poj   Aramwattananont       Member

        Mr. Tavee   Deeying       Member

         Lt. Gen. Krisada   Duangurai      Advisor

        Representative of the Ministry of Public Health     Member

        Mr. Suvit   Sripiean       Member

         Miss Arunee   Srito       Member

         Miss Nanthinee   Sapsiri       Assistant Secretary 

        SSO Secretary - General       Member and Secretary

        Representative of the Ministry of Finance     Member

        Mr. Sompong   Nakornsri       Member

         Mr.Theeravit   Wongpet       Member

         Mr. Prapon   Silaparassamee      Assistant Secretary

        Representative of the Budget Bureau      Member
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คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
Social Security Medical Committee

1.   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร   ปุณณกันต ์   ประธานกรรมการ         

7.   นายวิวัฒน์   อัศวศิริเลิศ       กรรมการ

11. พลอากาศตรี สันติ   ศรีเสริมโภค     กรรมการ

15. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ลีลาอุดมลิป ิ     กรรมการ

2.   พลตำารวจโท ธนา   ธุระเจน        กรรมการ

8.   รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์   จรัสชัยศรี     กรรมการ

12. นายสุขสันต์   กิตติศุภกร      กรรมการ

16. ผู้แทนสำานักงานประกันสังคม      กรรมการและเลขานุการ

4.   ศาสตราจารย์ประสิทธิ์   วัฒนาภา      กรรมการ

10. พลเอก สาโรช   เขียวขจี      กรรมการ       

14. ศาสตราจารย์คลินิกสุพรรณ   ศรีธรรมมา     กรรมการ

6.   นายวิกรม   ปิติสุข       กรรมการ

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธนินทร์   เวชชาภินันท์    กรรมการ

9.   รองศาสตราจารย์ศุภชัย   รัตนมณีฉัตร     กรรมการ       

13. ศาสตราจารย์คลินิกสุดสวาท   เลาหวินิจ    กรรมการ

5.   รองศาสตราจารย์พิสิษฐ์   พิริยาพรรณ     กรรมการ

        Prof. Dr. Luephorn   Punnakanta              Chairman

        Mr. Vivat Atsavasirilert       Member

         AVM. Santi   Srisermchoke       Member

        Assoc. Prof. Surasak   Leela-udomlipi      Member 

        Pol. Gen. Thana   Turajane         Member

         Assoc. Prof. Weerasak Charaschaisri      Member

         Mr. Suksan   Kittisupakorn       Member

        SSO representative       Member and Secretary

        Prof. Prasit   Watanapa        Member

         Gen. Saroj   Keokajee       Member

        Clin. Prof. Suphan   Srithamma      Member

        Mr. Vikrom   Pitisuk       Member

        Adj. Asst.Prof. Thanin   Vejapinan      Member

         Assoc. Prof. Suphachai   Rattanamaneechat     Member

       Clin. Prof. Sudsawat   Laohavinij      Member

        Assoc. Prof. Pisit   Piriyaphan      Member
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คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม

Social Security Appeal Committee

Social Security Inspection Committee

1.   นายอาทิตย์   อิสโม       ประธานกรรมการ

1. นายสุพจน์   สิงห์เสน่ห์       ประธานกรรมการ

7.   นางสาวอภิศราวรรณ   วัชรินทร์พร     กรรมการ

7. ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำานักงานประกันสังคม   กรรมการและเลขานุการ

11. นายปิยะ   พวงเพชร       กรรมการ

2.   นายชาติพงษ์   จีระพันธุ      กรรมการ

2. นางกรรณิการ์   งามโสภ ี      กรรมการ

8.   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกศรา   อัศดามงคล    กรรมการ

12. นายมนัส   โกศล       กรรมการ

4.   นายอนันต์ชัย   อุทัยพัฒนาชีพ      กรรมการ

4. นางสาวพรวิลัย   เดชอมรชัย      กรรมการ

10. นายมานิตย์   พรหมการีย์กุล      กรรมการ

6.   นางอำามร   เชาวลิต       กรรมการ

6. นายประเสริฐ   หวังรัตนปราณี      กรรมการ

3.   นายแพทย์ชาญวิทย์   ทระเทพ      กรรมการ

3. นายนาวิน   แสงสันต ์       กรรมการ

9.   นายสมพงษ์   เจริญทรัพย์ถาวร      กรรมการ

13. ผู้แทนสำานักงานประกันสังคม      กรรมการและลขานุการ

5.   นางเธียรรัตน์   นะวะมะวัฒน์      กรรมการ

5. นายชาตรี   สุวรรณิน       กรรมการ

        Mr. Arthit   Isamo        Chairman

      Mr. Supoj   Singsanae       Chairman

        Miss Apissarawan   Watcharinporn      Member

      Director of Internal Audit Group, SSO      Member and Secretary

         Mr. Piya   Phuangphet       Member

        Mr. Chartpong   Jiraphant       Member

      Mrs. Kannika   Ngamsopee       Member

        Assoc. Prof. Ketsara   Assadamongkol, MD.     Member

         Mr. Manas   Kosol       Member

        Mr. Ananchai   Uthaipattanacheep      Member

      Miss Pornvilai   Detchamornchai      Member

         Mr. Manit   Promkareekul       Member

        Mrs. Ammorn   Chaovalit       Member

      Mr. Prasert   Wangrattanapranee      Member

        Dr. Charnvit    Tharathep       Member

      Mr. Nawin   Saengsant       Member

        Mr. Sompong   Charoensuptavorn      Member

         SSO representative       Member and Secretary

        Mrs. Thianrat   Nawamawat       Member

      Mr. Chatree   Suwannin       Member
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คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 12)
Workmen’s Compensation Committee (No.12)

1.   เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม     ประธานกรรมการ

7.   นายสุเมธ   รวมทรัพย์       กรรมการ

11. นายบรรจง   บุญชื่น       กรรมการ

2.   ศาสตราจารย์ภานุพันธ์   ทรงเจริญ     กรรมการ

8. นางอุรุยา   วีสกุล       กรรมการ

12. นายการะเวก    ศรีผดุง      กรรมการ

4.   พันตำารวจตรีหญิง รมยง   สุรกิจบรรหาร     กรรมการ  

10. นายทวีเกียรติ   รองสวัสดิ์      กรรมการ

14. ผู้แทนสำานักงานประกันสังคม      กรรมการและเลขานุการ

6.   นายณัฐวัฒน์    ธีรทัศน์ธำารงค์      กรรมการ 

3.   นายสราวุธ   เบญจกุล       กรรมการ

9.   นายประพันธ์    ปุษยไพบูลย์      กรรมการ

13. นายพิชัย   ซื่อมั่น       กรรมการ

5.   นายจำาลอง   ช่วยรอด       กรรมการ

        SSO Secretary - General       Chairman

        Mr. Sumet   Ruamsap       Member

         Mr. Banjong   Boonchuen       Member

        Prof. Bhanuphan   Songcharoen      Member

         Mrs. Uruya   Weesakul       Member

         Mr. Karawek   Sriphadung       Member

         Pol.Maj. Romyong   Surakitbanharn      Member

         Mr. Thaweekiat   Rongsawat      Member

         SSO representative       Member and Secretary

         Mr. Nattawat   Theerathatthamrong      Member

        Mr. Sarawut   Benjakul       Member

         Mr. Praphant   Pussayaphaibool      Member

         Mr. Phichai    Chuaman       Member

        Mr. Chamlong   Chuayrod       Member
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คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินทดแทน

Workmen’s Compensation Medical Committee

Workmen’s Compensation Inspection Committee

1.   ศาสตราจารย์เสรี   ตู้จินดา      ประธานกรรมการ

1. นายธีรชัย   อรุณเรืองศิริเลิศ      ประธานกรรมการ

7.   พลตำารวจตรี สุรพล   เกษประยูร     กรรมการ

7. ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำานักงานประกันสังคม   กรรมการและเลขานุการ

11. นายสุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย     กรรมการ

2.   ศาสตราจารย์ภานุพันธ์   ทรงเจริญ     กรรมการ

2. นายสมพร   แย้มนิล       กรรมการ

8.   พลตำารวจตรี ทรงชัย    สิมะโรจน์     กรรมการ

12. นางวันทนีย์   วัฒนะ        กรรมการ

14. นายเกียรติ   วิฑูรชาติ        กรรมการ

4.   รองศาสตราจารย์จุฑาไล   ตันฑเทอดธรรม    กรรมการ  

4. นายอดิศร   พัววรานุเคราะห ์      กรรมการ

10. พลตำารวจตรี ธนา   ธุระเจน      กรรมการ

6.   พลโท นพดล   เพ็ญกิตต ิ      กรรมการ

6. นางสาวชวนา   วิวัฒน์พนชาต ิ      กรรมการ

3.   รองศาสตราจารย์อรุณวงศ์   เทพชาตรี     กรรมการ

3. นายชัยยุทธ   อังศุวิทยา       กรรมการ

9.   พลอากาศตรีอิทธพร   คณะเจริญ      กรรมการ

13. นายอดุลย์   บัณฑุกุล       กรรมการ    

15. ผู้แทนสำานักงานประกันสังคม      กรรมการและเลขานุการ

5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี   วงศ์ศิริสุวรรณ      กรรมการ

5. นางสาววันทนีย์   แซ่ภู่       กรรมการ

         Prof. Seri   Tuchinda       Chairman

      Mr. Teerachai   Arunruangsirilert      Chairman

         Pol.Maj.Gen. Suraphol   Kesprayura      Member

      Director of Internal Audit Group, SSO      Member and Secretary

         Mr. Suwanchai   Wattanayingcharoenchai     Member

         Prof. Panupan   Songcharoen      Member

      Mr. Somporn   Yamnill       Member

         Pol.Maj.Gen. Songchai   Simaroj      Member

         Mrs. Wanthanee   Wattana       Member 

         Mr. Kiat   Witoonchart        Member 

         Assoc. Prof. Jutalai   Tuntterdtham      Member

      Mr. Adisorn   Puawaranukroh       Member

         Pol.Maj.Gen. Thana   Thurajane      Member

         Lt. Gen. Nopadol   Penkitti       Member

      Miss Chaovana   Viwatpanchati      Member

         Assoc. Prof. Arunwong   Thepchartree      Member

      Mr. Chaiyuth   Angsuwithaya       Member

         AVM. Ittaporn   Khancharoen      Member

         Mr. Adul   Bandhukul       Member

         SSO representative         Member and Secretary 

         Asst. Prof. Methee   Wongsirisuwan      Member

      Miss Wantanee   Saepoo       Member
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สำานักงานประกันสังคมมีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำานักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารสว่นกลาง ประกอบดว้ยหนว่ยงาน
ตามโครงสร้างกฎกระทรวง จำานวน 32 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1) สำานักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองคลัง
(4) กองนโยบายและแผนงาน
(5) กองบริหารการเงินและการบัญชี
(6) กองบริหารการลงทุน
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(8) - (12) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 - 5 

        ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
(13) - (24) สำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

          พื้นที่ 1 - 12 
(25) สำานักเงินสมทบ
(26) สำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
(27) สำานักตรวจสอบ
(28) สำานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29) สำานักสิทธิประโยชน์
(30) สำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
(31) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(32) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย
สำานักงานประกันสังคมจังหวัด จำานวน 76 จังหวัด และ
สำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำาหนด จำานวน 50 สาขา 

ทั้งนี้  สำานักงานประกันสังคมแบ่งส่วนราชการ
บริหารส่วนกลางเป็นหน่วยงานภายในจำานวน 4 
หน่วยงาน ได้แก่
(1)  สำานักงานกองทุนเงินทดแทน
(2)  ศูนย์สารนิเทศ
(3)  กองฝึกอบรม
(4)  กองวิจัยและพัฒนา

The organization structure of the Social 
Security Office is divided 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
administration as follows;

Central Administration consists of 32 divisions, 
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,as prescribed by the Ministerial
         Announcement
(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
(30) Bureau of Security Promotion for Informal 

 Sector
(31) Internal Audit Group
(32) Administration Development Group

Regional administration consists of 76  
Provincial Social Security Offices and 50 Branch 
Offices established as prescribed by the Ministerial
Announcement. 

At central administration level, the Social 
Security Office has established 4 internal divisions, 
as follows;
(1) Office of Workmen Compensation Fund
(2) Information Center
(3) Training Division
(4) Research and Development Division

โครงสร้างองค์กร Organization Structure 
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โครงสร้างสำานักงานประกันสังคม
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

สำานักงานประกันสังคม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำานักงานเลขานุการกรม

กองบริหารการลงทุน

สำานักตรวจสอบ

กองที่ปรากฏในกฎกระทรวง

หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ จัดตั้ง

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดเพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัติของ สปส.จังหวัดโดยไม่มีฐานะเทียบ

เท่ากอง

สำานักงานประกันสังคมจังหวัด

สำานักสิทธิประโยชน์

สำานักเงินสมทบกองบริหารทรัพยากร
บุคคล

สำานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ

สำานักจัดระบบบริการ
ทางการแพทย์

สำานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร 1-12

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค1-5

สำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

กองกฎหมาย กองคลัง กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารการเงิน

และการบัญชี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 สำานกังานประกนัสงัคมมีอตัรากำาลงัตามกรอบ ณ 

ธนัวาคม 2563 ทัง้สิน้ 7,226 อตัรา ลดลงจากปท่ีี  ผา่นมา 

16 อัตรา (ข้าราชการลดลง 3 อัตรา ลูกจ้างประจำาลดลง 

15 อัตรา พนักงานราชการเพิ่มขึ้น 2 อัตรา) อัตรา

กำาลงัทัง้หมดจำาแนกเปน็ขา้ราชการ 2,038 อัตรา ลูกจา้ง

ประจำา 191 อัตรา พนักงานราชการ 298 อัตรา และ

พนกังานประกนัสังคม 4,699 อัตรา โดยเปน็อตัรากำาลงั

ในส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ 40.76 และส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 59.24

 As of December 2020, total number of the 

SSO personnel is 7,226 persons throughout the 

country, decreased by 16 staffs (3 officials and 15 

permanent employees, with 2 government employees

increased). This figure includes 2,038 government 

officials, 191 permanent employees, 298 government

employees and 4,699 SSO employees. Of these, 

40.76 % are in the central office and 59.24 % in 

the regional offices.

อัตรากำาลัง Personnel



รายงานประจำปี 2563 สำนักงานประกันสังคม18

   ประเภท          ส่วนกลาง          ส่วนภูมิภาค รวม
     Type                Central                 Regional              Total

  รวม/Total    2,945  4,281  7,226

 ข้าราชการ      666    1,372   2,038 

 ลูกจ้างประจำา      69    122    191 

 พนักงานราชการ      73    225    298 

 พนักงานประกันสังคม    2,137  2,562  4,699 

1. จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี   808  1,719  2,527

หน่วย: อัตรา
Unit: Persons

2. จากเงินกองทุนเพื่อบริหารของสำานักงานประกันสังคม 2,137  2,562  4,699

             Government officials

 Permanent employees

 Government employees

 SSO employees

    Government annual budget 

     By Social Security Fund

ตาราง 1: กรอบอัตรากำาลังของสำานักงานประกันสังคม ปี 2563

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

Table 1: Personnel of the Social Security Office, 2020
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หน้าที่
ความรับผิดชอบ

Duties and
Responsibilities
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สำานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2533 ตามพระราชบญัญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำานักงานประกันสังคมกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559 คอื การบรหิารกองทนุประกันสงัคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2558 และการบรหิารกองทนุเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตาม
เป้าหมายแนวทางและแผนการปฏิบัติ ราชการ
ของกระทรวง  
2. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
กฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ตามที่กฎหมายกำาหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้าน
การประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสาน
แผนการปฏิบัติงานของสำานักงาน
6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดใหเ้ปน็อำานาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง สำ า นั ก ง า น ห รื อ ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

The Social Security Office (SSO) is a government 
department which was established, in accordance 
with the Social Security Act B.E. 2533 (1990), on
3rd September 1990. The major task of the SSO ,
asprescribed by the Ministerial Reguration on
organization structure of the Social Security Office 
B.E. 2559 (2016) is to manage the Social Security 
Fund according to the Social Security Act B.E. 2533 
(1990) the Social Security Act Amendment (no.2) of 
B.E. 2537 (1994), the
Social Security Act Amenment (no.3) of B.E. 2542 
(1999) and the Social Security Act Amendment
(no.4) of B.E. 2558 (2015) and to manage the 
Workmen’sCompensation Fund in accordance
wi th  t he  Workmen ’s  Compensa t i on  Ac t
B.E. 2537 (1994) and its Amendment (no.2) 
B.E. 2561 (2018). Duties and responsibilities
of the Social Security Office are as follows; 
1. Perform the duties to achieve the goals and meet 
with the targets, guidelines, and workplan of the 
Ministry.
2. Perform the duties as provided by the Social 
Security Act, Workmen’s Compensation Act, and 
other related laws.
3. Manage the Social Security Fund and Workmen’s 
Compensation Fund. 
4. Provide protection for insured persons and
employees to receive benefits as prescribed by 
the laws.
5. Develop the system, formats, and methods
concerning the administration of social security
and workmen’s compensation works, which
include workplan coordination of the Office.
6. Perform any other duties as prescribed by law or 
as assigned by the Minister or the Cabinet.

หน้าที่ความรับผิดชอบ Duties and Responsibilities
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 วิสัยทัศน์: ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกัน
ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ: การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แรงงานมี
หลักประกันการดำารงชีวิตที่มั่นคง
ค่านิยม: คา่นยิมรว่มของบคุลากรทกุคนคอื CHANGEs  
ได้แก่ 

Vision: Creating a Participative Labour Society 
which has Sustainable Social Security for All”
Mission: To create efficiency management of 
the Social Security Fund and the Workmen’s 
Compensation Fund for the achievement of the 
worker’s security of life
Core Value:  Core Value for all personnel is
CHANGEs, as follows;

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และยุทธศาสตร์

Vision, Mission, Core Value
and Strategy

Creative

Helpful

Accountability

Notable Leadership

Go forward into the
Digital World

Export & Ethics

Sacrifice
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1: สร้างความครอบคลุม
การดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุก
กลุ่มและทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนานวัตกรรมการให้
บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการ
เฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ออกแบบและพัฒนาบริการ 
พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เชื่อมโยงสังคมแรงงาน 
ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้าง
การเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

Strategic Issue 1: Providing inclusive services and 
benefits for all labour force groups and individuals
Strategic Issue 2: Developing service innovation 
and increasing access to specific groups which 
have special needs
Strategic Issue 3: Designing and Developing 
service and benefits to prepare and alleviate quality 
of life of elder people
Strategic Issue 4: Connecting labour society with 
digital and communication network to provide the 
accessible and proactive services for all people
Strategic Issue 5: Reforming the organization to 
modernize SSO and step ahead of any changes
in order to productively render services.

แผนปฏิบัติรายการสำานักงานประกันสังคม
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

3-Year Workplan of SSO
(2020-2022)
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ผลการดำาเนินงาน

Performance
Outcomes
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สำานักงานประกันสั งคมก่อตั้ ง ข้ึน เมื่ อวันที่  
3  กนัยายน  2533 โดยในชว่งแรกให้ความคุม้ครองผู้ประกนั
ตนภาคบังคับตามมาตรา 33 สำาหรับประโยชน์ทดแทน 
4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 
ต่อมาในปี 2541 ให้ความคุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี ได้แก่ 
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ และในปี 2547 ได้ขยาย
ความคุ้มครองกรณีว่างงาน

การคุม้ครองผูป้ระกนัตนภาคบงัคบัตามมาตรา 33 
(ลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ต่ำากว่า 15 ปี และ ไม่เกิน 60 ปี) ข้ึนทะเบียน 
ประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 หากผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปี และยังเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสั งคมให้ถือ ว่ายั ง เ ป็นผู้ประกันตนต่อไป
เริ่มดำาเนินการจัดเก็บเงินสมทบในปี 2534 โดยให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มี ลูกจ้าง
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต่อมาในปี 2536 ขยายขอบข่าย
ความคุ้มครองสู่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 10 
คนขึ้นไป และในปี 2545 ขยายขอบข่ายความคุ้มครอง
ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ข้ึนไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 
และว่างงาน ส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
แ ล ะ มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง จ า ก
กองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้แจ้งความจำานง
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน
นับแต่วันส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ บุตร และชราภาพ

สำาหรับบุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 
และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถสมัคร
เปน็ผู้ประกนัตนโดยสมคัรใจตามมาตรา 40 สง่เงินสมทบ
เป็นรายปีและได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยในปี 2537 เริ่ม
จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในอัตรา
ปีละ 2,880 บาท ต่อมาได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบเป็น
ปีละ 3,110 บาท และ 3,360 บาท ในปี 2539 และปี

 The Social Security Office was established on 
3rd September 1990. At first stage, the SSO provided  
compulsory coverage for the insured persons under
Article 33 with 4 types of benefits which includes
nonwork related injury or sickness, maternity, 
invalidity and death. After that, SSO provided 
more benefits for child allowance and old age 
in 1998 and unemployment benefit in 2004

The protection provision for compulsory
insured persons under Article 33 (employees with 
not under 15 years, and not over 60 years of age) 
is for those who have registered and have paid
contributions completely with Social Security Office. 
When they reach 60 years of age and continue 
being an employee of an employer under the
coverage of the Social Security Fund, he shall 
be assumed insured person as prescribed by 
the Social Security Act, B.E. 2533. The collection 
of contributions began in 1991. At the time, the
coverage was for those enterprises with 20 or more 
employees. In 1993, Social Security protection 
was extended to cover the enterprises with 10 or 
more employees, and the enterprises with 1 or 
more employees were included in 2002. Seven 
types of benefits are provided, namely; sickness, 
maternity, invalidity, death, child allowance,
old-age, and unemployment benefits. For insured
persons whose employment are terminated and 
would like to be covered by the Social Security Fund, 
they can apply to be the insured persons continuously
under Article 39 within 6 months after the 
termination to receive 6 types of benefits
consisting sickness, maternity, invalidity, death, 
child allowance and old-age benefits.

For other persons who are not insured persons 
under Article 33 and Article 39, they can apply as
voluntary insured persons under Article 40.

Background Information

กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund

ความเป็นมา
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2541 ตามลำาดับ
ปี 2554 สำานักงานประกันสังคมได้ปรับรูปแบบ

การจัดเก็บเงินสมทบสำาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
จากรายปีเป็นรายเดือน และปรับประโยชน์ทดแทนเป็น 
2 ทางเลือก ได้แก่

 ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบเดือนละ 100 บาท 
โดยผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท และรัฐบาลช่วยสมทบให้ 
30 บาท ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ และตาย
ทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบเดือนละ 150 บาท 
โดยผูป้ระกนัตนจา่ย 100 บาท และ   รัฐบาลชว่ยสมทบให้ 
50 บาท ได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย และบำาเหน็จชราภาพ

ปี 2556 สำานักงานประกันสังคมเพิ่มความ
คุ้มครองทางเลือกที่ 3 อีกหนึ่งทางเลือก อัตราเงินสมทบ
เดือนละ 200 บาท โดยผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และ
รัฐบาลช่วยสมทบให้ 100 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ไดร้บัประโยชนท์ดแทนกรณบีำานาญชราภาพ
ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเลือกความ
คุ้มครองได้มากกว่า 1 ทางเลือก ต่อมาได้มีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน
จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกา
กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
บุ ค ค ล ซึ่ ง ส มั ค ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ กั น ต น  ( ฉ บั บ ที่  3 )
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 
2558 ส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เลือกความ
คุ้มครองกรณีบำานาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3) สิ้นสภาพ
โดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะของผู้ประกันตนทาง
เลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ยังคงอยู่

ต่อมาในปี 2561 สำานักงานประกันสังคมได้เพิ่ม
สิทธิประโยชน์ทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกันตนตาม  
มาตรา 40 โดยออกพระราชกฤษฎกีากำาหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทนตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขแห่งสิทธใินการ
รบัประโยชนท์ดแทนของบคุคลซึง่สมคัรเปน็ผู้ประกนัตน
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  28 มีนาคม 2561
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์
ทางเลือกที่ 3 อัตราเงินสมทบ เดือนละ 450 บาท

The contributions shall be collected annually 
and shall be eligible to 3 types of benefits, which 
include maternity, invalidity, and death benefits. In 
1994, the contribution to be paid by the insured 
persons under Article 40 was at the rate of 2,880 
Baht per year, then increased to 3,110 Baht in 1996 
and 3,360 Baht in 1998.

In 2011, the SSO changed contributions  
collection for the insured persons under Article 40 
from yearly to monthly pattern. The benefits payment 
was also offered into two options.

 Option 1 Monthly contribution was 100 Baht, of 
which an insured person should pay 70 Baht and 
the government paid 30 Baht. It covered 3 types 
of benefits including sickness, invalidity and death 
benefits.

 Option 2 Monthly contribution was 150 Baht, of 
which an insured person should pay 100 Baht and 
the government paid 50 Baht. He was protected 
in cases of sickness, invalidity, death and old age 
lump sum.

In 2013, the SSO introduced Option 3 to 
the insured persons under Article 40 with the
contribution of 200 Baht per month, an insured person 
paid 100 Baht and the government paid 100 Baht, to 
covered old age pension. Nevertheless, an insured 
person under Article 40 could choose more than one
options of coverage. Later, when the Act on
Privileges for the Applicant of the National Saving 
Fund and the transfer the money of the Social 
Security Fund’s old-age pension to the National 
Saving Fund B.E. 2558 (2015) came into force, 
and followed by enforcement of Royal Decree on
Regulations and Criteria of Contribution Rate 
and Types of Benefits including eligibility criteria 
and conditions for benefits of applicants to be
insured persons (No.3) B.E. 2558 (2015) which was
effective on 26 th September 2015, insured status 
of those under the coverage of Article 40 who 
chose Option 3 (old-age pension) was automatically
terminated, accordingly. But the status of insured 
persons who chose Option 1-2 still existed.
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โดยผู้ประกันตนจ่าย 300 บาทและรัฐบาลช่วยสมทบ
ให ้150 บาท ได้รบัประโยชนท์ดแทนเจบ็ปว่ย ทพุพลภาพ 
ตาย บำาเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 In 2018, SSO added more options for insured
persons under Article 40 by issuing Royal
Decree on Regula t ions  and Cr i te r ia  o f
Contribtion Rate, Types of Benefits, Eligibility 
Conditions of Insured Persons B.E. 2561 (2018) 
to come into force on 28th March 2018 to provide
Option 3 for them. The insured person should pay 
300 Baht and the Government should pay 150 Baht. 
The benefits covered sickness, invalidity, death, 
old-age lump sum, and child allowance. 

ณ สิ้นปี 2563 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
กับกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 485,053 แห่ง เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 จำานวน 1,129 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.23 ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.15 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน เม่ือพิจารณาสถาน
ประกอบการจำาแนกตามประเภทกิจการ พบว่า
ประเภทกิจการเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
มีจำานวนสถานประกอบการเพิ่มมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
15.58  รองลงมาคือ ประเภทกิจกรรมด้านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห์ และประเภทกิจการการก่อสร้าง 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.50 และร้อยละ 4.25 ตามลำาดับ 

ในขณะทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสั
โควิด-19 ส่งผลให้กิจการหลายประเภทมีจำานวนสถาน
ประกอบการลดลง โดยประเภทกจิการกจิกรรมการบรหิาร
และบริการสนับสนุนมีจำานวนสถานประกอบการลดลง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.11 รองลงมาคือประเภท
กจิการศลิปะ ความบันเทงิและนนัทนาการ และประเภท
กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 3.15 และร้อยละ 2.58 ตามลำาดับ

At the end of 2020, there were 485,053
enterprises registered with the Social Security Fund, 
increasing from 2019 by 1,129 enterprises or 0.23%. 
Among those number, 73.15% were small enterprises  
with less than 10 employees. In consideration of 
types of industries, it was found that the sector 
of agricultural, timber and fishery business was  
highest increased by 15.58%. Following by health 
and social works, and construction sector which 
were increased by 4.50% and 4.25%, respectively. 

As the result of Covid-19 pandemic, 
many kinds of business were decreased. The
administration and supportive service business 
were biggest portion of such decrease with 7.11%, 
following by arts, entertainments and recreation, 
hotels, and food service business which were
decreased by 3.15% and 2.58%, respectively.

Performance Outcomesผลการดำาเนินงาน
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 เม่ือพิจารณาข้อมูลในรอบ 10 ปี (ปี 2554 - 
2563) พบว่า จำานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เฉล่ีย
ร้อยละ 2.06 ต่อปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำาให้มีจำานวนสถาน
ประกอบการในปี 2563 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.23 
ผู้ประกันตนทั้งหมดประกอบด้วย ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 รวม 16.43 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.87 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิง
ประมาณ 112 คน ต่อผู้ประกันตนชาย 100 คน ผู้ประกัน
ตนทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 - 29 ปี
จำาแนกเป็นแต่ละมาตรา ดังนี้
ผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 จำานวน 11.12 
ล้านคน  ลดลงร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มีสัดส่วนของผู้ประกันตนชายและหญิงไม่ต่างกันมาก 
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 - 29 ปี 
ผูป้ระกนัตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 จำานวน 1.80 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
มสีดัสว่นของผูป้ระกนัตนหญงิประมาณ 169 คน ตอ่ชาย
100 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40 - 44 ปี

In consideration of the data in the period of 
past 10 years (2011-2020), number of enterprises 
increase at the average of 2.06 % per year. But as 
the effect of Covid-19 pandemic, it causes a small 
increase by only 0.23 % in 2020.

Total number of insured persons under
Article 33, Article 39, and Article 40 is 16.43 Millions, 
which decreases by 0.87 % from previous year. The  
ratio of female and male insured persons is 112 : 100.  
The average ages of both female and male
insured persons is beween 25-29 years. Clarification 
of each article is as follow;
Total number of Article 33 insured persons is 11.12 
Millions, decreasing by 4.81% from previous year. 
There is not much difference between male and 
female portions, and mostly are at the age of 25-29 
years.
Total number of Article 39 insured persons is 
1.80 Millions, increasing by 9.20% comparing to
previous year. The ratio of female and male portions

ขนาดสถานประกอบการ
Sizes of Enterprises 

   สถานประกอบการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
No. of Enterprises  No. of IP under Article33

แห่ง            ร้อยละ
Places             Percent

คน                ร้อยละ
   Persons                Percent

ตาราง 2: จำานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

ที่มา: สำานักเงินสมทบ
Source:  Contributions Bureau
หมายเหตุ: นับรวมผู้ประกันตนที่ทำางานในสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง
Remarks:  Insured persons working in more than 1 enterprise were taken into account.

≤ 10

11-20

21-50

51-100

101-200

201-500

501-1,000

> 1,000

รวม (Total)

354,794

55,289

42,552

15,664

8,476

5,613

1,664

1,001

485,053

73.15

11.40

8.77

3.23

1.75

1.16

0.34

0.21

100.00

1,241,530 

808,609 

1,341,756 

1,105,494 

1,194,647 

1,705,773 

1,140,499 

2,585,901 

11,124,209 

11.16

7.27

12.06

9.94

10.74

15.33

10.25

23.25

100.00

Table 2: Number of Enterprises and Insured Persons under Article 33, classified by Sizes of Enterprises, 2020.
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ผูป้ระกนัตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 จำานวน 3.51 
ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 มสีดัสว่นของผูป้ระกนัตน
หญิงประมาณ 131 คน ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่
อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี

 เมือ่พจิารณาขอ้มูลในรอบ 10 ป ี(ป ี2554 - 2563) 
พบว่า จำานวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.48 
ต่อปี โดยจำานวนผู้ประกันตนมีอัตราการเพิ่มสูงสุดในปี 
2555 รองลงมาคือปี 2557 เนื่องจากจำานวนผู้ประกันตน
ภาคสมคัรใจตามมาตรา 40 เพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลมาจากการปรับรูปแบบการ
จัดเก็บเงินสมทบและปรับประโยชน์ทดแทนเป็น 2
ทางเลือกในปี 2554 และการออกพระราชกฤษฎีกา
กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
บุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
เพ่ิมทางเลือก 3 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทและ
รัฐบาลสมทบ 100 บาท ให้ความคุ้มครองเฉพาะ
กรณีชราภาพเท่านั้น 

ส่วนในป ี2558  อตัราการเพิม่ของจำานวนผูป้ระกนั
ตนค่อนข้างต่ำา เป็นผลจากผู้ประกันตนมาตรา 40 
ทางเลือกที่ 3 ของกองทุนประกันสังคมถูกตัดโอนไปยัง
กองทุนการออมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการให้
สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
บางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมใน
กรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 ทำาให้จำานวนผู้ประกันตนทั้งหมดปรับ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.87 เน่ืองจากผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 ลดลงร้อยละ 4.81

is 169:100, and mostly are at the average age of 
40-44 years.
Total number of Article 40 insured persons is 3.51 
Millions, increasing by 8.22% comparing to previous  
year. The ratio of female and male portions is 
131:100, and mostly are at the average age of 60 
years or over. 

In consideration of the data in the period of past 
10 years (2011-2020), number of insured persons 
increases at the average of 5.48% per year. The 
highest increase occurs in 2012, and following by 
the year 2014. This is due to the leaping increase 
of the voluntary insured persons under Article 40, 
which is the result of adjustment of contribution 
collection and benefit payment formats by dividing 
into 2 options in 2011, and the issuance of Royal 
Decree on Regulations and Criteria of Contribution 
Rate and Types of Benefits Eligibility Conditions of 
Insured Persons (No.2) B.E. 2556 (2013) to add 
Option 3 that insured persons and the Government 
shall pay contributions at the rate of 100 Baht each, 
to receive old-age benefit only. 

 In 2015, increase rate of insured persons is quite 
low owing to the transfer of insured persons under
Article 40 Option 3 of the Social Security Fund to the 
National Saving Fund as prescribed by the Act on 
Privileges for the Applicant of the National Saving 
Fund B.E. 2558 (2015). Then, in 2020, Covid-19 
pandemic has caused reduction of total insured 
persons by 0.87%, since the number of insured 
persons under Article 33 has decreased by 4.81%.
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แผนภูมิ 1: จำานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ปี 2554 – 2563 

Figure 1: Total number of enterprises and insured persons of Social Security Fund, 2011-2020

ที่มา:   สำานักเงินสมทบ และสำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำานักงานประกันสังคม

ที่มา:  สำานักเงินสมทบ และสำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำานักงานประกันสังคม

มาตรา 33
Article 33

มาตรา 39
Article 39

มาตรา 40
Article 40

Source:  Contributions Bureau and Bureau of Security Promotion for Informal Sector, Social Security Office 

Source:  Contributions Bureau and Bureau of Security Promotion for Informal Sector, Social Security Office 

แผนภูมิ 2: จำานวนผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม จำาแนกรายมาตรา ปี 2554 – 2563

Figure 2: Total number of insured persons of Social Security Fund classified by each Article, 2011-2020
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จำานวนผู้ประกันตนทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครอง
จากกองทุนประกันสังคมในปี 2563 ตั้งแต่อายุ 20 ปี
ขึ้นไปนั้นมีผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
เมื่อเทียบกับโครงสร้างประชากรตั้งแต่อายุต่ำากว่า 35 ปี
พบว่ามีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิง สำาหรับ
โครงสร้างของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนประชากรที่สูงกว่าผู้ประกันตนในกลุ่มเดียวกัน
อย่างเห็นได้ชัด ท้ังนี้  จำานวนผู้ประกันตนท้ังหมด
คิดเป็นร้อยละ 41.65 ของกำาลังแรงงาน และคิดเป็น
ร้อยละ 24.82 ของประชากรทั้งประเทศ โดยมีจำานวน
ผู้ประกันตน 16.43 ลา้นคน กำาลงัแรงงาน 39.45 ลา้นคน 
และประชากรไทย 66.19 ล้านคน

In 2020, among all insured persons who are
protected by Social Security Fund aging from 20 
years or over, there are more female than male. In 
comparison to population structure aging less than 
35 years, it is found that there are more male than 
female. However, the population structure of those 
aging from 60 years or over are evidently more 
than insured persons with same ages. Hence, total 
number of insured persons is 41.65% of workforce, 
and 24.82% of entire population in the country. Of 
which, total number of insured persons is 16.43 
Millions, total workforce is 39.45 Millions, and total 
Thai population is 66.19 Millions.

ประชากรไทยหญิง 28,383,005 คน
Thai Female Population 28,383,005 Persons

ผูประกันตนหญิง 8,681,102 คน
Female Insured Person 8,681,102 Persons

ประชากรไทยชาย 26,629,109 คน

ผูประกันตนชาย 7,751,863 คน
Male Insured Person 7,751,863 Persons

Thai male Population 26,629,109 Persons

อายุ/Year
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767,979

902,226

1,051,854

1,087,598

1,047,756

1,119,998

687,678

87,508

14,175

6,559,592

2,471,247

2,685,967

2,687,575

2,635,669

2,479,940

2,270,985

2,380,745

2,240,962

785,790

1,184,533

641,266

876,032

989,395

1,132,105

1,206,410

1,168,101

1,254,368

761,587

72,896

9,924

ผูประกันตน ประชากรไทยชาย ผูประกันตนหญิง ประชากรไทยหญิง
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Figure 3: Structures of Insured Persons and Population aging 15 years or over, 2020

แผนภูมิ 3: โครงสร้างผู้ประกันตนทั้งหมดเทียบกับโครงสร้างประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2563 

ที่มา: 1. กองวิจัยและพัฒนา สำานักงานประกันสังคม
      2. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
Source: 1. Research and Development Division, Social Security Office
       2. Department of Administration, Ministry of Interior
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แผนภูมิ 4: จำานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกำาลังแรงงาน ปี 2554 – 2563 

Figure 4: Number and Percentage of Insured Persons comparing to Total Workforce, 2011-2020 

ที่มา: 1. กองวิจัยและพัฒนา สำานักงานประกันสังคม
       2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Source: 1. Research and Development Division, Social Security Office
            2. National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society
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(Million persons) 

Ratio of IP and 
Population (%)

(ล้านคน)

รวมภาคบังคับ 2

3

1

ปี
Year

No.of IP (perons)

Voluntary TotalCompulsory

หมายเหตุ: 1. ผู้ประกันตนภาคบังคับ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
           2. ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 + ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
           3. ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร พ.ศ. 2554 - 2563
           4. ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำานักงานสถิติแห่งชาติ 
Remarks: 1. Compulsory insured persons = Insured persons under Article 33
             2. Voluntary insured persons = Insured persons under Article 39 + Article 40
             3. Survey on Population Employment, 2011-2020, National Statistical Office
             4. Data from Department of Administration, Ministry of Interior and National Statistical Office

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

9,054,535

9,425,478

9,781,101

10,029,777

10,391,761

10,511,821

10,840,579

11,599,338

11,686,393

11,124,209

1,445,458

2,286,538

2,652,311

3,595,881

3,397,429

3,529,860

3,806,522

4,395,253

4,890,697

5,308,756

10,499,993

11,712,016

12,433,412

13,625,658

13,789,190

14,041,681

14,647,101

15,994,591

16,577,090

16,432,965

39.785

39.821

39.808

38.963

39.165

37.792

37.716

38.353

38.207

39.451

26.39%

29.41%

31.23%

34.97%

35.21%

37.16%

38.84%

41.70%

43.39%

41.65%

64.08

64.46

64.79

65.12

65.73

65.93

66.19

66.41

66.56

66.19

16.39

18.17

19.19

20.92

20.98

21.30

22.13

24.08

24.91

24.83

ตาราง 3: จำานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกำาลังแรงงานและประชากร ปี 2554 – 2563

Table 3: Number and Percentage of Insured Persons comparing to Workforce and Population, 2011-2020



รายงานประจำปี 2563 สำนักงานประกันสังคม32

แผนภูมิ 5: จำานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำาแนกตามอายุและเพศ ปี 2563   

Figure 5: Number of Insured Pesons under Article 33, Article 39, and Article 40, classified by Age and Sex, 2020

หญิง
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ชาย
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7,751,863 คน

0 400,000
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569.018
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989,395
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1,168,101
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72,896
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ชาย ม.33
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30 - 34

25 - 29

20 - 24

18 - 19

15 - 17

ที่มา:  กองวิจัยและพัฒนา สำานักงานประกันสังคม
Source:  Research and Development Division, Social Security Office
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สำานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจาก
นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตรา 
ฝา่ยละรอ้ยละ 5 และไดร้บัเงนิสมทบจากรฐับาลในอตัรา
ร้อยละ 2.75 รวมเป็นร้อยละ 12.75 ของค่าจ้างต่อเดือน 
จัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
เป็นเงินเดือนละ 432 บาท รัฐบาลช่วยสมทบอีกเดือนละ 
120 บาท รวมเป็น 552 บาทตอ่เดอืน และจดัเกบ็เงนิสมทบ
จากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 1 เดือนละ 
70 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 30 บาท รวมเป็น 
100 บาทตอ่เดอืน ทางเลอืกที ่2 ผูป้ระกนัตนจา่ยเดอืนละ 
100 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท รวมเป็น 
150 บาทตอ่เดอืน ทางเลอืกที ่3 ผูป้ระกนัตนจา่ยเดอืนละ 
300 บาท และรฐับาลอดุหนนุเดอืนละ 150 บาท รวมเปน็ 
450 บาทต่อเดือน

ในปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดจากโรค
ไวรัสโควิด-19 สำานักงานประกันสังคมได้ช่วยบรรเทา
สถานการณ์โดยปรับลดอัตราเงินสมทบท้ังฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายผู้ประกันตนจำานวน 2 ครั้ง โดยมีการปรับลด       
ครั้งแรกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 
3 เดือน โดยครั้งนั้นปรับลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง
เหลือร้อยละ 4 และปรับลดอัตราเงินสมทบฝ่าย
ผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 1 กลับมาใช้อัตราเงินสมทบ
ปกติเมื่อเดือน มิถุนายน 2563 ต่อมามีการปรับลด
อัตราเงินสมทบเป็นครั้งที่  2 ช่วงเดือนกันยายน- 
พฤศจิกายน 2563 โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง
และผูป้ระกนัตนลงเหลอืฝา่ยละรอ้ยละ 2 และกลับมาใช้
อัตราปกติอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2563

สำานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบตลอดปี 
2563 ทัง้ในสว่นของนายจา้ง ผูป้ระกนัตน และรฐับาล เข้า
กองทุนประกันสังคมได้ลดลงจากปี 2562 โดยจัดเก็บ 
เข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,331 
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 46,755 ล้านบาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.54 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
มาตรการลดอัตรา เงินสมทบจากนายจ้ างและ
ผู้ประกันตนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19

 The Socia l  Secur i ty  Of f ice co l lects
contributions from employers and insured persons 
under Article 33 at the rate of 5% of wage each. 
The government contribution is 2.75%. Therefore, 
total monthly contributions is 12.75% of wage.
While,contributions rate from insured persons under 
Article39 is 432 Baht per month and the government 
contributes 120 Baht monthly. So, total contributions
of Article 39 is 552 Baht per month. For insured pesons
under Article 40 – Option 1,contribtions rate is 70 
Baht from insured person, and 30 Baht from the 
government, for total of 100 Baht/month. For insured 
pesons under Article 40 – Option 2, an insured
person shall contribute 100 Baht/month, and the 
government shall pay 50 Baht/month, for total of 150 
Baht/month. For those who choose Option 3 shall 
pay 300 Baht/month and the government pay 150 
Baht/month, therefore, total contributions amount 
of this option is 450 Baht monthly.

As the crisis of Covid-19 pandemic, in 2020, 
SSO has lauched suffering alleviation measure by 
reduce contribution rates 2 times for both employers 
and insured persons. First reduction of 3 months 
was in the period of March to May 2020, of which 
the employers paid 4% and insured persons paid 
only 1% of wage per month. The normal rate of 
contributions was collected again from June 2020. 
Second reduction of contributions was for the  
period of September to November 2020, of which 
both employers and insured persons each paid 
2% of wage, and came back to normal rate in  
December 2020.

 In whole year 2020, collection of contributions 
from employers, insured persons, and government 
to the Social Security Fund has decreased from 2019. 
Total amount of the contributions collected was 
170,331 Million Baht, or decreased by 46,755 Million 
Baht or 21.54% reduction. Such decrease was from
contributions reduction measure for suffering relief

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน Contributions and Benefits
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กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้ง
สิ้น 134,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา   39,993 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 สาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้
ค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
เนือ่งมาจากการปรบัเพ่ิมสทิธิประโยชนใ์หก้บัผูป้ระกนัตน
กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคไวรัสโควิด-19) 
เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค 
หรอืไมไ่ดท้ำางาน เนือ่งจากนายจา้งตอ้งหยดุกจิการไมว่า่
ทั้งหมดหรือบางส่วน และเนื่องจากคำาสั่งปิดสถานท่ี
ชั่วคราวจากทางราชการเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 ทำาให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่าง
นั้น ทั้งนี้ ยังได้ปรับปรุงค่าบริการทางการแพทย์แก่
ผูป้ระกนัตนทีป่ว่ยเปน็โรคไวรสัโควดิ-19 คา่ตรวจคดักรอง
โรคไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดต่อของโรคไวรัสโควิด-19 โดยกองทุนประกัน
สังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภาพและตาย) มากที่สุด 65,281 
ล้านบาท รองลงมาคือกรณีว่างงาน 39,660 ล้านบาท 
และ 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) 29,822 
ล้านบาท

 

of Covid-19 as mentioned above.
In 2020, SSO paid total benefits at the amount

of 134,763 Million Baht, increasing by 39,993
Million Baht, or increased by 42.20% from previous 
year. The reason of such high increase of benefits
payment was from the adjustment to provide more 
benefits for unemployed insured persons due to 
force majeure (Pandemic of Covid-19) resulting 
from self quarantine, or watch out for the spread of 
disease, or unemployed due to closure of business 
by employers whether some parts or all, or from the 
official order to temporarily close the business in
order to prevent spreading of virus Covid-19
resulting unable to run the business and wage 
was not paid to insured employees at that time.
Moreover, SSO has improved medical service costs 
for insured persons who were sick of Covid-19 and 
Covid-19 screen cost for those who were at risk of 
the disease. The SSO has paid highest amount 
of 65,281 Million Baht for 4 benefits (sickness,
maternity, invalidity, and death), following by 39,660 
Million Baht for unemployment, and 29,822 Million 
Baht for child allowance and old-age benefits.

ตาราง 4: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ปี 2563

Table 4: Contributions Collection and Benefits Payment of Insured Persons under Article 33, Article 39, and Article 40, 2020

ผู้ประกันตน

มาตรา 33                
และมาตรา 39

4 กรณี
2 กรณี
ว่างงาน

รวม
3 กรณี
2 กรณี
รวม

4 กรณี
2 กรณี
ว่างงาน

รวม

56,745
  89,209

21,788
167,742

1717
872

2,589
58,462
90,081
21,788

170,331

64,798
29,733
39,660

134,191
483

89
572

65,281
29,822
39,660

134,763

48.29
22.16
29.55

100.00
84.44
15.56

100.00
49.00
22.13
29.43

100.00

114.19
33.33

182.03
80.00
28.13
10.21
22.09

111.66
33.11

182.03
79.12

มาตรา 40

รวมทั้งหมด

กองทุน
เงินสมทบ

ล้านบาท ร้อยละ

เงินประโยชน์ทดแทน          
ต่อเงินสมทบ

(ร้อยละ)

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน

(ล้านบาท)
Insured 
Persons

Article 33 
and 39

Article 40

Grand Total

Types Contributions 
(Million Baht) Million Baht

Benefits Payment

%

Benefit per
Contributions

(%)

หมายเหตุ: 1. 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
           2. 3 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
           3. 2 กรณี ได้แก่ สงเคราะห์บุตรและชราภาพ

Remarks: 1. 4 Types - sickness, maternity, invalidity, and death benefits
             2. 3 Types - sickness, invalidity, and death benefits
             3. 2 Types – child allowance and old-age benefits
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จ่ายประโยชน์ทดแทนไปท้ังสิ้น  134,191 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 39,993 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.20 โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 54,169 ล้าน 
บาท รองลงมาคือ กรณีว่างงาน 39,660 ล้านบาท 
กรณีชราภาพ 19,507 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 
10,226 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 7,067 ล้านบาท 
กรณีตาย 2,372 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ 1,190 
ล้านบาท 

Total amount of the benefits paid is 134,191
Million Baht, increasing by 39,993 Million Baht from
previous year, or 42.20%. The highest amount of
benefits payment is for sickness at 54,169 Million 
Baht, following by unemployment 39,660 Million 
Baht, old-age 19,507 Million Baht, child allowance 
10,226 Million Baht, maternity benefit 7,067 Million
Baht, death benefits 2,372 Million Baht, and
invalidity 1,190 Million Baht.

ตาราง 5: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2563

Table 5: Amount of Contributions Collected and Benefits Paid of Insured Persons under Article 33 and 39, 2020

การใช้บริการของผู้ประกันตน จำาแนกรายมาตรา

Service Utilization of Insured Persons: Classified by each Article

ประโยชน์ทดแทนสำาหรับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39

Service Utilization of Insured  
Persons: Classified by each Article

กรณี

56,745

89,209

21,788

167,742

ล้านบาท ร้อยละ

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทนเงินสมทบ
(ล้านบาท)

Types

Total

Million Baht %

Benefits Payment
Contributions 

Collection
(Million Baht)

เจ็บป่วย

คลอดบุตร

ทุพพลภาพ

ตาย

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

ว่างงาน

54,169

7,067

1,190

2,372

10,226

19,507

39,660

134,191

40.37

5.27

0.88

1.77

7.61

14.54

29.56

100.00

Sickness

Maternity

Invalidity

Death

Child Allowance

Old-age

Unemployment

รวม

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักสิทธิประโยชน์ และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำานักงานประกันสังคม
Source:  Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau,
 Social Security Office 
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แผนภูมิ 6: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ  
           และตาย) ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2554 – 2563 

Figure 6: Amount of Contributions Collected and Benefits Paid of 4 Types of Benefits (sickness,  maternity, invalidity,

           and death), 2011-2020

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักสิทธิประโยชน์ และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำานักงานประกันสังคม
Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, Social Security  
 Office 

หมายเหตุ : 
1. ปี 2555 - 2556 ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33 ทั้ง 3 ฝ่าย (นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี 
   จากฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5
2. ปี 2563  ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33

2.1 ลดอัตราเงินสมทบ ครั้งที่ 1 (มี.ค. - พ.ค.) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ฝ่ายนายจ้างลดจากร้อยละ 1.5 เหลือร้อย
 ละ 0.5 และฝ่ายผู้ประกันตนลดจากร้อยละ 1.5 เหลือร้อยละ 0.1 
2.2 ลดอัตราเงินสมทบ ครั้งที่ 2 (ก.ย. -  พ.ย.) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายผู้ประกันตนและ
 ฝ่ายรัฐบาลลดอัตราเงินสมทบจากฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5

3. ปี 2563 ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 39 
3.1 ครั้งที่ 1 (มี.ค. - พ.ค.) ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนจาก 432 บาทต่อเดือน เหลือ 86 บาทต่อเดือน  
3.2 ครั้งที่ 2 (ก.ย. - พ.ย.) ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนจาก 432 บาทต่อเดือน เหลือ 96 บาทต่อเดือน 

Remarks :
1. In 2012-2013, contributions of all 3 parties under Article 33 (employers, employees and government) for 4 types of benefits were
    reduced from 1.5% of wage to 0.5% of wage 
2. In 2020, contributions Reduction of Article 33 
        2.1 First contribution reduction for 4 types of benefits (March -  May 2020), of which the employers reduced contributions
              from 1.5% to 0.5% and insured persons reduced contributions from 1.5% to 0.1% of wage per month. 
       2.2 Second reduction of contributions for 4 types of benefits (September - November 2020) of which  each party of employers,  
              insured persons, and government paids 0.5% of wage, reduced from 1.5% of wage per month. 
3. In 2020, contributions reduction of Article 39 
       3.1 First contributions reduction (March – May 2020) for insured persons from 432 Baht/month to 86 Baht/month  
       3.2 Second contributions reduction (September – November 2020) for insured persons from 432 Baht/month to 96 Baht/month 
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แผนภูมิ 7: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) 
           ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2554 – 2563 

Figure 7: Amount of Contributions Collected and Amount of Benefits Paid for 2 Types of Benefits (Child Allowance

           and Old-Age), 2011-2020

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

หมายเหตุ: 1. ปี 2555 (ม.ค. – มิ.ย.) ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ 3  
       เหลือฝ่ายละร้อยละ 2 
    2. ปี 2563 
  2.1 ลดอัตราเงินสมทบ ครั้งที่ 1 (มี.ค. – พ.ค.) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนจาก
        ร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.8 
  2.2 ลดอัตราเงินสมทบ ครั้งที่ 2 (ก.ย. – พ.ย.) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและ
        ผู้ประกันตนจากฝ่ายละร้อยละ 3 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5 
Remarks: 1. In 2012 (Jan-Jun), employers and insured persons contributions of 2 types of benefits were reduced from 3% each of  
      wage to 2% of wage. 
 2. In 2020 
  2.1 First reduction of contributions (Mar-May) for 2 types of benefits of insured persons from 3% to 0.8% of wage.  
  2.2 Second reduction of contributions (Sep-Nov) for 2 types of benefits of employers and insured persons from  
        3% to 0.5% of wage.
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แผนภูมิ 8: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ปี 2554 – 2563 

Figure 8: Amount of Contributions Collected and Amount of Benefits Paid for Unemployment, 2011-2020
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ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี  และสำานักสิทธิประโยชน์ สำานักงานประกันสังคม
Source: Finance and Accounting Division, and Benefits Bureau, Social Security Office 

หมายเหตุ: ปี 2563 
 1. ลดอัตราเงินสมทบ (มี.ค. - พ.ค.) ในส่วนของผู้ประกันตนจากร้อยละ 0.5 เหลือ ร้อยละ 0.1 
     2. เพิ่มอัตราเงินสมทบ (ก.ย. - พ.ย.) ในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตนจากฝ่ายละร้อยละ 0.5 เป็นฝ่ายละร้อยละ 1.0  เพิ่มอัตรา
     เงินสมทบฝ่ายรัฐบาลจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.25   
Remarks: In 2020 
 1. Reduced unemployment contributions (Mar-May) for insured persons from 0.5% to 0.1% of wage. 
 2. Increased unemployment contributions (Sep-Nov) for employers and insured persons from 0.5% to 1.0% of wage,
     and from 0.25% to 1.25% for government.
                   

จ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 571.8 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 40.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
7.60 โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วย และกรณีตายมากที่สุด รองลงมาคือ 
กรณีชราภาพ กรณีทุพพลภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

Total amount of the benefits paid was 571.8 
Million Baht, increasing from previous year by 40.5 
Million Baht, or 7.60%. Highest payment went to 
sickness and death benefits, following by old-age, 
invalidity benefit, and child allowance. 

ประโยชน์ทดแทนสำาหรับผู้
ประกันตนตามมาตรา 40

Benefits Payment for Insured
Persons under Article 40
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แผนภูมิ 9: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2554 – 2563

Figure 9: Amount of Contributions Collected and Benefits Paid of Insured Persons under Article 40, 2011-2020

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี และสำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำานักงานประกันสังคม
Source: Finance and Accounting Division and Bureau of Security Promotion for Informal Sector, Social Security Office 

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี และสำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำานักงานประกันสังคม
Source: Finance and Accounting Division, and Bureau of Security Promotion for Informal Sector, Social Security Office 
 

ตาราง 6: จำานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2563 

Table 6: Amount of Contributions Collected and Benefits Paid of Insured Persons under  Article 40, 2020

500

2554

Million Baht

2555 2556 2557 2558

เงินสมทบ
BenefitContribution
ประโยชน์ทดแทน

2559 2560 2561 2562 2563
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปี
Year

0

1,000

1,500
2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
4,500

40
4

5 1,
01

2
67

1,
29

2
12

5

3,
87

4
22

8

3,
07

2
81

6

1,
83

5
30

3 1,
45

7
26

2

1,
82

2
34

4

2,
35

7
49

1

2,
58

9
57

2

กรณี
Types ล้านบาท ร้อยละ

เงินประโยชน์ทดแทนเงินสมทบ
(ล้านบาท)

Million Baht %

Benefits Payment
Contributions 

Collection
(Million Baht)

เจ็บป่วย

ทุพพลภาพ

ตาย

สงเคราะห์บุตร

บำาเหน็จชราภาพ

รวม

234.1

15.5

233.5

0.2

88.5

571.8

1,717

856

2,589

40.94

2.71

40.84

0.03

15.48

100.00

Sickness

Invalidity

Death

Child Allowance 

Old-age Lump Sum

Total



รายงานประจำปี 2563 สำนักงานประกันสังคม40

เมื่อพิจารณาจำานวนผู้รับบริการ ปี 2563 พบว่า 
มผู้ีใชสิ้ทธิทัง้ส้ิน 43.00 ลา้นครัง้ (รวมผูใ้ชบ้ริการมากกวา่ 
1 ครัง้) ลดลงจากปทีีผ่า่นมา 0.39 ลา้นครัง้ คดิเปน็ลดลง
ร้อยละ 0.90 โดยแบ่งเป็นการใช้บริการของผู้ประกันตน
แต่ละมาตรา ดังนี้

 In consideration of number of service utilizers 
in 2020, it is found that the number of beneficiaries 
is 43.00 Millions visits (with inclusive of those 
who got services for more than one time), with the 
decrease of 0.39 Million visits, or 0.90% reduction from 
previous year. Services of each Article are as 
followed;

มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 41.93 ล้านคร้ัง (รวมผู้ใช้
บริการมากกว่า 1 ครั้ง) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.34 
ล้านครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.11 มีผู้ใช้บริการกรณี
เจ็บป่วยมากที่สุด 39.27 ล้านครั้ง รองลงมาคือ กรณี
สงเคราะห์บุตร 1.34 ล้านคร้ัง กรณีชราภาพ 598,550
ครัง้ (บำาเหนจ็ชราภาพ 277,192 ราย และบำานาญชราภาพ 
321,358 ราย) กรณีว่างงาน 395,013 ราย กรณีว่างงาน
(เหตุสุดวิสัย) 945,587 ราย กรณีตาย 30,124 ราย 
และกรณีทุพพลภาพ 17,138 ราย  สำาหรับกรณีว่างงาน 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 224,558 ราย หากรวมกรณี
วา่งงาน(เหตสุุดวสิยั) จำานวน 945,587 ราย ทำาให้ป ี2563 
มีกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น 1,170,145 รายจากปีที่แล้ว

Total number of service utilizers is 41.93 
Million visits (with inclusive of those who got service
for more than one time), reduced by 1.34 Million 
visits from previous year, or 3.11%. The highest 
of 39.27 Million visits are of sickness benefits, 
following by 1.34 Millions visits of child allowance, 
598,550 cases of old-age (Old--age lump sum 
277,192 cases and old-age pension 321,358 
cases) 395,013 cases of unemployment, 30,124 
cases of death, and 17,138 cases of invalidity. For
unemployment benefits, it increases from previous 
year by 224,558 cases. Therefore, if the force
majeure unemployed of 945,587 cases are included,
the total increase will be 1,170,145 cases from 
previous year.

1. การใช้บริการของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39

1. Service utilization of Insured Persons 
under Article 33 and Article 39
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มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 126,662 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 6,872 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.74  มีผู้ใช้บริการ
กรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 92,835 คร้ัง รองลงมาคือ 
กรณีชราภาพ 23,489 ครั้ง กรณีตาย 9,799 ครั้ง 
กรณีทุพพลภาพ 318 ครั้ง และกรณีสงเคราะห์บุตร 221 
ครั้ง

Total number of service utilizers was 126,662 
visits, increasing from previous year by 6,872 visits 
or 5.74%. The highest of 92,835 visits were for
sickness benefit, following by 23,489 visits of
old-age, 9,799 visits of death, 318 visits of invalidity 
and 221 visits for child allowance.

ตาราง 7: จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2563

Table 7: Number of beneficiaries and amount of the benefits paid to the insured persons under Article 33 and Article 39 in 2020

หมายเหตุ: 1.* เป็นข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 
 2.** จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน = จำานวนผู้รับบำาเหน็จทั้งหมดในปี 2563 + จำานวนผู้รับบำานาญ ณ เดือนธันวาคม 2563
Remarks: 1.* Data of Decembber 2020
 2.**Number of beneficiaries = Total number of old-age lump sum cases in 2020 + number of old-age pensioners as of
        December 2020       
              

2. การใช้บริการของผู้ประกันตน
   ตามมาตรา 40

2. Service utilization of Insured    
   Persons under Article 40

ที่มา:  กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักสิทธิประโยชน์ และสำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำานักงานประกันสังคม
Source:  Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, Social Security Office                               

กรณี
ล้านบาทครั้ง/คน ร้อยละร้อยละ

ผู้รับประโยชน์ทดแทน เงินประโยชน์ทดแทน
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ตาราง 8: จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2563 

Table 8: Number of beneficiaries and amount of the benefits paid to the insured persons under Article 40 in 2020

ที่มา: สำานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำานักงานประกันสังคม
Source: Bureau of Security Promotion for Informal Sector, Social Security Office

 สำานักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงวิธีการจ่าย
เงินค่าบริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของสถาน
พยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมท้ังเพ่ิมความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ในปี 2563 สำานักงานประกันสังคมมีวิธีการจ่ายค่า
บริการทางการแพทย์ ดังนี้
1. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถาน
พยาบาลคู่สัญญา ได้แก่
1) ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย  ซึ่งครอบคลุม
บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2) ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับสถานพยาบาลท่ีให้
บริการอย่างมีคุณภาพและมีผลลัพธ์การให้บริการที่ดี
ตามตัวชี้วัดคุณภาพ 
3) การรักษาประเภทผู้ป่วยในท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงโดยคำานวณ
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ท่ีมีค่าน้ำาหนัก 
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) มากกว่าหรือเท่า
กับ 2  

The SSO has improved payment method 
of medical service cost continually to enhance
standardized quality and efficiency of service
delivery by the hospitals. Moreover, convenience 
of insured persons to access medical services is 
also concentrated. In 2020, Payment methods for 
medical service costs were as follows;
1. Payment to main contracted hospitals
consist of;
1) Capitation payment covers in-patient and
out-patient services. 
2) Medical cost to contracted hospitals which
provide efficient services and the outcomes meet 
with service quality indicators.
3) Payment for high cost of medical care according 
to DRGs calculated by Adjusted Relative Weight: 
AdjRW equal to 2 or more.
4) Medical expenses for the hospitals which carry

การบริการทางการแพทย์ Medical Service 

กรณี

ล้านบาทครั้ง/คน ร้อยละร้อยละ

ผู้รับประโยชน์ทดแทน

ประโยชน์ทดแทน

เงินประโยชน์ทดแทน
Types

Total

Million Baht Cases/Persons %%

Beneficiaries

Benefits 

Amount of Benefits

เจ็บป่วย

ทุพพลภาพ

ตาย

สงเคราะห์บุตร

บำาเน็จชราภาพ

92,835

318

9,799

221

23,489

126,662

73.29

0.25

7.74

0.17

18.55

100.00

234.1

15.5

233.5

0.2

88.5

571.8 

40.94

2.71

40.84

0.03

15.48

100.00

Sickness

Invalidity

Death

Child Allowance

Old-age lump sum

รวม
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 4) ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับสถานพยาบาลที่
ต้องรับภาระรักษากรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงของผู้ป่วยนอก
รายการโรคเร้ือรัง 26 ชนิด สำาหรับผู้ป่วยในจะคำานวณ
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่มีค่าน้ำาหนักสัมพัทธ์
ปรับตามวันนอน (AdjRW) น้อยกว่า 2
5) การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
ตามรายการและอัตราที่กำาหนด เช่น กรณีไตวายเฉียบ
พลัน การรักษาโรคมะเร็ง การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรือ
อุปกรณ์ในการบำาบัดรักษาโรคภายในร่างกาย การทำา
หมัน การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น
6) การรกัษาประเภทผูป้ว่ยในกรณทีีม่คีา่รกัษาพยาบาล
สูงเกินปกติ (ORS) 
7) สนับสนุนยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยระบบ VMI
8) สนับสนุนยาบัญชี จ (2) ด้วยระบบ VMI
9) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

    ฯลฯ
2. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถาน
พยาบาลที่ทำาข้อตกลงกับสำานักงานประกันสังคม
สำาหรับให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ได้แก่
1) กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต
2) การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
3) ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาด
ไทย
4) การบำาบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ได้แก่  
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วย
น้ำายาอย่างถาวร วิธีปลูกถ่ายไต
5) การให้ยาอิริโธรปัวอิติน Erythropoietin
6) สนับสนุนยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่สถานพยาบาลท่ี
ดแูลผู้ประกันตนทีต่ดิเชือ้ HIV และผูป้ระกนัตนทีเ่ปน็โรค
เอดส์ โดยมีการดำาเนินการผ่านองค์การเภสัชกรรม
ผู้ประกันตนสามารถรับยาจากสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิฯ
7) ยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตทิีมี่ราคาสงูตามบญัช ีจ(2)
8) ค่าสารเมทาโดน 
9) ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งแต่ก่อน ระหว่างและ หลังการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ  ตับอ่อน  
และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน เช่น 
กรณีปลูกถ่ายตับและไต ตับอ่อนและไต หัวใจและปอด 
และหัวใจและไต
10) ค่าบริการทันตกรรม สำาหรับการถอนฟัน อุดฟัน 
ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดและฟันเทียม

burden on risks of 26 chronic diseases. For in-patient, 
  calculation of the cost shall be in compliance with 
Diagnosis Related Groups: DRGs, of which the value

  of Adjusted Relative Weight: AdjRW is less than 2. 
  5) For the treatment which must be provided by
 medical specialists with regard to items and
 the rate as prescribed, for example, treatment
  of acute renal failure, cancer, prosthesis, devices
   for treatment of diseases within the body, sterilization,
 giving blood-clot dissolving drugs for the
   patients with cerebrovascular disease (Stroke) and     
  myocardinal infarction (STEMI).
6) Treatment of inpatiant with higher medical   

 expenses than usual in compliance with Outlier 
Reimbursement Schedule: ORS) 
7) Support on anti-AIDS drugs by Vendor Managed 
Inventory (VMI) system.
8) Support on จ (2) Drug List by VMI system 
9) Health promotion and prevention expenses, and   

  etc.
2. Payment of medical expenses to contracted 
hospitals, in order to provide the following services 
for insured persons;
1) Hematopoietic stem cell transplantation
2) Corneal transplantation 
3) Storage and maintain eye quality fee for Thai 
Red Cross
4) Renal replacement therapy in case of chronic 

 renal failure, which includes hemodialysis,
  continuous ambulatory peritoneal dialysis : CAPD,     
  kidney transplantation
5) Medication with erythropoietin
6) Support on Antiretroviral drugs (ART) to health   

 care providers for treatment to HIV/AIDS insured 
persons through the Government Pharmaceutical 
Organization. The insured persons can receive ART 
from registered hospital.
7) High cost drugs mentioned in the National List
Essential Medicines - List (Special Access
Medicines).
8) Costs of methadone
9) Payment for organs transpantation expenses
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11) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์ 
สำาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย
12) การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการ
รักษาแบบเหมาจ่ายรายครั้งของการรักษา ตามหลัก
เกณฑ์และอัตราที่ประกาศกำาหนด
3. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้แก่
1) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
2) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วน (UCEP) ใน 6 
กลุ่มอาการปว่ยฉกุเฉนิวกิฤตตามเกณฑข์องสถาบนัการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3) คา่บรกิารทางการแพทยก์รณคีนพกิารซึง่ผูป้ระกนัตน 
หรอืผู้ทพุพลภาพเขา้รบัการรกัษา ในสถานพยาบาลของ
รัฐที่มีการบริหารจัดการพิเศษ
4) การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อ
บรรเทาความเดอืดรอ้นในกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายจาก
การรับบริการทางการแพทย์
5) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์
คุณภาพในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข
6) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้ประกันตนหรือ
ภรรยาผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28
สัปดาห์ รายการสำาหรับการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข

ในปี 2563 สำานักงานประกันสังคมได้ปรับหลัก
เกณฑ์และการจา่ยคา่บรกิารทางการแพทยเ์พิม่เตมิ เชน่
1. เพิ่มการรักษาโรคมะเร็งจาก 10 ชนิด เป็น 20 ชนิด 
ได้แก่
1)  รกัษาตามแนวทางทีก่ำาหนด โดยจา่ยคา่รกัษาพยาบาล
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็นตามอัตราที่กำาหนด
2) หากไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำาหนด และมี
ความจำาเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง

 และหรือเคมีบำาบัดและหรือรังสีรักษา ให้เบิกค่ารักษา
พยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำาเป็นแต่ไม่เกิน 
50,000 บาทต่อรายต่อปี
3) โรคมะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 20 ชนิด ที่มีความ
จำาเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและ
หรือเคมีบำาบัดและหรือรังสีรักษา ให้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น แต่ไม่เกิน  
50,000 บาทต่อรายต่อปี

from before, during and after the operation, such 
as transplantations of renal, heart, lung, kidney,
liver, and pancreas. This included transplantation of 
more than one organs at a time like transplantation 
of liver and kidney, pancreas and renal, and heart 
and renal. 
10) Dental fee for tooth extraction, dental fillings, 
scalings, wisdom tooth surgery, and artificial teeth.
11) Medical care costs in case of dosing Coagulation 
factors for the patients with hemorrhagic disease or 
Hemophilia.
12) Cardiovascular disease treatment payment 
package per time, as criteria and rates prescribed
3. Other medical service payments;
1) Costs for emergency cases of accidents or 
injuries.
2) Payment for critical and urgent emergency cases 
of accidents or injuries under the universal coverage
for emergency patients (UCEP) in 6 groups as
prescribed by National Institute for Emergency 
Medicine.
3) Medical care costs for those invalid insured 
persons who receive special services from the 
Government providers.

 4) First aid payment to alleviate suffering in cases
that insured perons receive damage from medical 
services. 
5) Payment for antenatal care in the hospitals or 
clinics upon the standard of maternal and child care 
services of the Ministry of Public Health.

 6) Health and prevention promotion expenses 
for insured persons or pregnant wives of insured
persons whose their children die before 28 weeks of 
pregnancy, as prescribed by the Ministry of Public 
Health on health promotion for pregnant women in 
hospitals or clinics upon the standard of maternal 
and child care services, and etc.

In 2020, SSO has adjusted additional 
criteria and rules on medical service, for example; 
1. Increase cancers treatment from 10 to 20 types, 
as follows,
1) Keep on protocol treatment by paying as actually
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2. ให้การรักษาพยาบาลผู้ทุพพลภาพท่ีต้องบำาบัด
ทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรวมถึง
การเตรียมหลอดเลือด สายสวน การให้ยาอิริโธรปัวอิติน 
(Erythropoietin) ทัง้สถานพยาบาลรัฐและสถานพยาบาล
เอกชนตามหลักเกณฑ์

ในปี 2563 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการ
ประกันสังคมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่
ผูป้ระกนัตนทัว่ประเทศ จำานวนทัง้สิน้ 2,452 แห่ง ประกอบ
ด้วยสถานพยาบาลหลัก 242 แห่ง (เป็นสถานพยาบาล
ของรฐั 163 แหง่ สถานพยาบาลของเอกชน 79 แห่ง) และ
สถานพยาบาลเครือข่ายทั้งของรัฐและเอกชน 2,210 
แห่ง (เป็นสถานพยาบาลเครือข่ายของรัฐ 1,489 แห่ง 
สถานพยาบาลเครือข่ายของเอกชน 721 แห่ง)   

ผู้มาใช้บริการ ณ สถานพยาบาลทั้งสิ้น 32.24 
ล้านครั้ง จำาแนกเป็น การใช้บริการผู้ป่วยนอกจำานวน 
31.42 ล้านครัง้ อตัราการใชบ้รกิารเฉลีย่ 2.28 ครัง้/คน/ปี
และการใช้บริการผู้ป่วยในจำานวน 0.81 ล้านครั้ง 
อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ปี

pay at the rates as prescribed by regulations.
 2) Once protocol treatment cannot be done, and 
necessary to give dose of cancer drugs or
chemotherapy or radiation therapy, reimbursement 
shall be as actual pay and as necessary, but not 
more than 50,000 Baht/case/year.
3) Other than the mentioned 20 types of cancers 
that need to give dose of cancer drugs or
chemotherapy or radiation therapy, reimburusement 
shall be as actual pay and as necessary, but not 
more than 50,000 Baht/case/year.
2. Medical treatment of invalid insured persons who 
needs renal replacement therapy or hemodialysis, 
including preparing of vascular, catheter, dosing of 
erythropoietin both in public and private hospitals, 
as prescribed criteria.

In 2020, there were 2,452 contracted
hospitals under social security scheme providing 
medical service to insured person nationwide, 
consisting of 242 main contracted hospitals (163 
public hospitals and 79 private hospitals) and 2,210 
network hospitals (1,489 public network hospitals 
and 721 private network hospitals). 

The total medical service utilization was 32.24 
Million visits consisting of 31.42 Million out-patient 
visits with average utilization rate of 2.28 visits/
person/year and 0.81 in-patient visits with average 
utilization rate of 0.06 visits/person/year.
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ตาราง 9: จำานวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2563

ตาราง 10: จำานวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2563

Table 9: Number of Contracted Hospitals under the Social Security Scheme, 2020

Table 10: Number and Rate of Medical Service Utilization, 2020 

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

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

ประเภท

ประเภท

รัฐบาล

รัฐบาล รัฐบาล

เอกชน

เอกชน เอกชน

รวม

รวม รวม

สถานพยาบาลหลัก

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

รวม

สถานพยาบาลเครือข่าย

รวม

รูปแบบ (แห่ง)

จำานวนครั้งของการใช้บริการ อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี)

Types

Types

Public

Public Public

Private

Private Private

Total

Total Total

Main Contracted Hospitals

Out-patients

In-patients

Total

Network Hospitals

Total

Number (places)

No.of visits Utilization  Rate (visits/person/year)

163

1,489

1,652

13,865,714

402,640

14,268,354

17,558,365

408,677

17,967,042

31,424,079

811,317

32,235,396

1.99

0.06

2.58

0.06

2.28

0.06

79

721

800

242

2,210

2,452
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 ในปี 2534 สำานักงานประกันสังคมเริ่มจัดเก็บ
เงินสมทบเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร เนื่องจาก
เป็นช่วงเริ่มต้นการลงทุนจึงเน้นการซื้อตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรรัฐบาล หรือการฝากเงินกับธนาคารเป็นหลัก 

ต่อมาในปี 2541 สำานักงานประกันสังคมได้เริ่ม
จัดเก็บเงินสมทบเพ่ือให้ความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์
บตุรและชราภาพ ทำาใหม้ปีรมิาณเมด็เงนิสะสมในกองทุน
เพิ่มขึ้น จึงจ้างบริษัทจัดการกองทุนย่อยซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการลงทุนให้บริหารเงินลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมส่วนหนึ่ง และขยายประเภทการลงทุนให้มี
ความซับซ้อนขึ้น โดยเริ่มลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในปี 2543 
รวมถงึลงทนุในหุน้สามญับรษิทัจดทะเบยีน และกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2546 หลังจากนั้นในปี 2547 
สำานักงานประกันสังคมได้เริ่มจัดเก็บเงินสมทบเพื่อ
ให้ความคุ้มครองกรณีว่างงาน และเริ่มขยายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 2549 เพื่อเป็นการ
กระจายการลงทุนจากเม็ดเงินสะสมที่ เพิ่มมากขึ้น

ซึ่ งสำานักงานประกันสั งคมได้มีการพัฒนา
ข ย า ย ป ร ะ เ ภ ท สิ น ท รั พ ย์ ที่ ล ง ทุ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
และในเดือนกันยายน 2560 สำานักงานประกันสังคมได้
เร่ิมกระจายการลงทุนไปลงทุนต่างประเทศในรูปแบบ
กองทุนรวม ETF สำานักงานประกันสังคมมีแนวโน้มท่ี
จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เพ่ือให้การลงทุนของ
กองทุนประกันสังคมมีการกระจายความเสี่ยงมากข้ึน 
และสอดรับกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทุน
ประกันสังคมในอนาคต

In 1991, the SSO began collecting contributions 
to provide protection for the cases of sickness, invalidity, 
death, and maternity. At that initial stage, main
investments were mainly on buying treasury bills,
government bond, and bank deposits.

Later in 1998, the SSO began collecting 
contributions to provide protection for the cases 
of child allowance and old-age, which could
increase cumulative amount of the Fund. Hence, 
the SSO hired specialized sub-fund management
companies to share some investment parts of 
the Fund, and to extend more complicated
investment work. In 2000, investment in corporate 
bond began, following by investment in ordinary 
shares of listed companies and property funds. In 
2003,

In 2004, SSO started to collect contribution 
to provide protection for unemployment. Then, in 
2006 and as the Fund was much more accumulated,
extension of the Fund investment abroad was 
launched for the first time.

The SSO has continuously put full efforts to 
develop its investment of the Fund in various types 
of assets. In September 2017, its investment in the 
Exchange Traded Fund (ETF) started. Furthermore,  
the SSO intends to raise portion of foreign  
investment through direct investment with foreign 
securities. This is in order to diversify the risk and 
to be in line with rapid growth of the Social Security 
Fund in the future.

พัฒนาการของการลงทุนกองทุน
ประกันสังคม

Investment Development of 
the Social Security Fund
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แผนภูมิ 10: พัฒนาการของการลงทุนกองทุนประกันสังคม

Figure 10: Investment Development of the Social Security Fund

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

1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็นไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
กำาหนดให้กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูงไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 
ของเงนิกองทุน โดยในการดำาเนนิการลงทนุน้ัน สำานักงาน
ประกัน สังคมจะดำ า เนินการลงทุนตามระ เบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมและตามแผนการลงทุน
ประจำาป ีโดยจะพจิารณาจากผลตอบแทนทีค่าดวา่จะได้
รับความเสี่ยงของการลงทุน และคำานึงถึงความมั่นคง
ของกองทุนในระยะยาวเป็นสำาคัญ

1. Regulations and Investment Framework
Investment of the Social Security Fund (SSF) 

has to comply with the Social Security Committee’s
Regulations on Investment of the Social Security 
Fund B.E. 2559. The regulations stipulated the 
scope to invest in a highly secured assets for not 
less than 60% of the fund and invest in risky assets 
not more than 40% of the fund. The investment shall 
be managed in accordance with the Regulations
of the Social Security Committee and Annual
Investment Plan. This plan will consider the
expected return, investment risk and stability of the 
fund in the long run.

การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม Investment Management of the
Social Security Fund 
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บริหารการลงทุน

กำหนดระเบียบการลงทุน แผนยุทธศาสตร์
  และให้คำแนะนำ

กลั่นกรองนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
  ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการฯ และสำนักงาน

เห็นชอบ แผนการลงทุน
  ประจำสัปดาห์

ดำเนินการลงทุนภายใต้ระเบียบ นโยบาย
  และแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

กลั่นกรองนโยบายแผนและกลยุทธ์การลงทุน
ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการฯ และสำนัก

แผนภูมิ 11: โครงสร้างการตัดสินใจและการกำากับตรวจสอบ

Figure 11: Decision Making and Inspection Structure

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

2. คณะกรรมการ อนุกรรมการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน

 สำานักงานประกันสังคมบริหารกองทุนประกัน
สังคมโดยคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี ประกอบ
ด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายองค์กรนายจ้าง ฝ่าย
องค์กรลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการนำาเงินกองทุน
ไปจดัหาผลประโยชน ์ตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 สำานักงานประกันสังคมมีข้ัน
ตอนการตัดสินใจลงทุนตามลำาดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกันสังคม ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำานัก
งบประมาณ ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้งและลกูจา้ง ฝ่ายละ 7 คน
เป็นกรรมการ เลขาธิการสำานักงานประกันสังคมเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
ระบบงานประกันสังคม ด้านการเงิน ด้านการคลัง 
ด้านระบบงานประกันสังคม ด้านบริหารการลงทุน 
ดา้นบรหิารจดัการ ดา้นการแพทย ์ดา้นกฎหมาย และด้าน 
เศรษฐศาสตร์ ไม่เกิน 7 คน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ ตามกฎหมายในการวางระเบียบ
การนำาเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์
รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการพิจารณาให้ความเห็น
และข้อแนะนำาต่อแผนยุทธศาสตร์การลงทุน (แผน 
5 ปี) และแผนการลงทุนประจำาปีรวมทั้งติดตามผล

2. Committee, Sub-committee, and related
Investment bodies

The SSO manages investment of the Social 
Security Fund by tri-partite committee, which
consists of the representatives of three parties - 
namely employers, employees, and government, 
appointed by the Ministry of Labour. The Fund shall 
be allocated to invest for yield as prescribed by
Article 26 of Social Security Act, B.E. 2533.
Investment decision making steps are as follows;

1. Social Security Committee - consists of 
Permanent Secretary of the Ministry of Labour, 
representatives of the Ministry of Finance, Ministry 
of Social Development and Human Security, Ministry 
of Interior, Ministry of Public Health, Bureau of the 
Budget, and 7 representatives each from employer, 
and employee sides. Among these, the Secretary 
General of the Social Security Office shall be
member and secretary of the Committee. Other 
members of the committee are advisors, which
include not more than 7 qualified persons in 
social security system, fiscal, finance, investment
management, management and administration, 
medical, legal, and economics. The duties and
responsibilities of the Committee are as prescribed 
by law concerning issuance of investment regulations.
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การดำาเนินงานด้านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ 
 2. คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุน
ประกนัสังคม ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนกระทรวง
การคลัง สำานักงบประมาณ ธนาคารประเทศไทย 
สำ านักงานคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเลขาธิการ
สำานักงานประกันสังคมหรือผู้แทนเป็นกรรมการ
ผู้อำานวยการกองบริหารการลงทุนเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร โดยคณะอนกุรรมการมหีนา้ทีก่ลัน่กรอง และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประกันสังคมเกี่ยวกับ
การนำาเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์
ตามระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการ
ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การลงทุนที่คณะกรรมการประกันสังคมกำาหนดไว้
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 
การลงทุนทางเลือก เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์การลงทุนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

3. คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทุน
ประกนัสังคม ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนกระทรวง
การคลังธนาคารประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม
หรือผู้แทนเป็นกรรมการ ผู้อำานวยการกองบริหาร
การลงทนุ เปน็กรรมการและเลขานกุารคณะอนกุรรมการ
มีหน้าที่กล่ันกรองกรอบ นโยบาย แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการลงทุน และด้านอื่น ๆ รวมทั้งระดับ
ความเสีย่งดา้นการลงทนุทีย่อมรบัได ้อาท ิการเสนอความ
เห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย
การจดัหาผลประโยชน ์ประกาศและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง
ต่อคณะกรรมการประกันสังคม การพิจารณากล่ันกรอง
ดชันอีา้งองิ (Benchmark) และกรอบความเสีย่งสำาหรับใช้
ในการวัดผลการดำาเนนิงานบรหิารการลงทุนของกองทุน
แต่ละกรณีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคม
พจิารณาเหน็ชอบเกณฑใ์นการปฏบิตักิารลงทนุ และการ
พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ประกันสังคมเกี่ยวกับการทบทวนความเพียงพอ
ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการ
บรหิารความเสีย่งดา้นการลงทนุของกองทุนประกนัสงัคม
รวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง และความ

Other important roles are to consider guidance
and opinions on investment strategic plan
(5 year Plan), annual investment plan, including
follow up and monitor investment outcomes
regularly. 

2. Investment Sub-committee - includes  
qualified person (s) and representatives of the
Ministry of Finance, Bureau of the Budget, Bank of 
Thailand, Securities and Exchange Commission, 
Stock Exchange of Thailand, representative of
employers, representative of employees, SSO 
Secretary General or representative - as member, 
Director of Investment Division - as member and 
secretary. The duties and responsibilities of the
Investment Sub-committee are to scrutinize and 
give advice to the Social Security Committee relating 
to investment allocation of the Social Security Fund 
to be complied with related laws and regulations. 
The duties include giving advice, follow-up and 
evaluate investment performance to be in line 
with investment policy and strategy as prescribed 
by the Social Security Committee. Moreover, the
Sub-committee shall do analytical study on foreign 
investment opportunity and alternative investment 
to be able to determine appropriate investment 
strategy to meet with the investment objectives of 
the Fund.

3. Risk Management Sub-committee - 
consists of qualified peson,  representatives of the 
Ministry of Finance, Bank of Thailand, Securities 
and Exchange Commission, Stock Exchange of 
Thailand, SSO Secretary General or representative

 - as member, Director of Investment Division - as 
member and secretary .  The dut ies and
responsibilities of the Risk Management Sub-
committee are to scrutinize and give advice to the 
Social Security Committee relating to investment 
framework, policy and guidelines on investment risk
management and other related aspects which
include level of acceptable risk of investment, for
example, providing guideline proposal on
improvement  o f  investment  regulat ions,
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เปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได้ของกองทุนประกันสังคม

4. คณะกรรมการลงทนุ ประกอบด้วยเลขาธกิาร
สำานกังานประกนัสงัคม เปน็ประธาน และมผีูอ้ำานวยการ
กองบริหารการลงทุน หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและกำากับการลงทุน หัวหน้า
กลุม่งานบญัชีและประมวลผลการลงทนุ หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน หัวหน้างานจัดการ
ลงทุนต่างประเทศ / งานบริหารจัดการบริษัทจัดการ
กองทุนย่อย หัวหน้างานจัดการลงทุนในประเทศ และ
นักจัดการลงทุนอาวุโสที่ได้รับการแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
มีหน้าท่ีกำาหนดแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีลงทุนระยะสั้น 
(ประมาณ 2 - 4 สัปดาห์) ภายใต้ระเบียบการนำาเงิน
กองทนุประกนัสงัคมไปจดัหาผลประโยชนแ์ละกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกันสังคม และเหมาะสมกับภาวะตลาด 

5. สำานักงานประกันสังคม โดย “กองบริหาร
การลงทุน” ทำาหน้าที่ดำาเนินการลงทุนตามกรอบการ
ลงทุนและแผนการลงทุนที่ ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการประกันสังคม โดยจะต้องรายงานการลงทุน
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน และต่อคณะ
กรรมการประกนัสงัคมเปน็ประจำาทกุเดอืน เพือ่ใหผู้แ้ทน
ทัง้ฝ่ายนายจ้าง ฝา่ยลกูจ้าง และฝา่ยรฐับาลไดต้รวจสอบ
การจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้ยังมีสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบอย่างเป็นประจำา
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน

announcement and related laws for the Social
Security Committee. Other tasks are to consider 
and screen the benchmark and risk scales to 
use for evaluating the performance of investment
management of the Fund to submit to the Social
Security Committee for approval of the investment
regulations. Besides, they shall consider and
scrutinize to give advice to the Social Security 
Committee on review of sufficiency, efficiency and 
effectiveness of the investment risk management 
of the SSF. Moreover, evaluation and report on
investment risk management, status of the risks and 
changes which may affect acceptable risk level of 
the Social Security Fund.

4. Investment Committee - consists of SSO
Secretary General - as Chairman, Director of
Investment Division, Chief of Investment Group,
Chief of Investment Risk Management and 
Supervision Group,  Chief of Investment Accounting
and Data Processing Group, Chief of Investment 
Policy and Analysis Group, Chief of Foreign
Investment Group, Chief of Investment Strategy 
and Analysis Group, Chief of Foreign Investment,
and appointed Senior Investment Manager. Their
duties and responsibilities are to determine and 
design short-term investment strategy and tactics 
(around 2-4 weeks period), under the investment
regulation of the Social Security Fund and other 
related laws, to comply with the annual investment 
plan, which is approved by the Social Security 
Committee, and to be in line with the situations of 
the market. 

5. Investment Division of the Social Security
Office performs the investment tasks in accordance 
with the investment plan and framework which 
is approved by the Social Security Committee.
Investment Report shall be done and submitted 
to the Investment Sub-committee every month, 
in order that the representatives of employers,
employees and government are able to check-up 
the investment management closely. Moreover, to 
maximize the benefits for insured persons, investment 
management check-up is also regularly done by 
the Office of the Auditor General. 
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3. สถานะเงินลงทุน
 กองทุนประกันสังคม มีรายรับส่วนใหญ่มาจาก
เงินสมทบรัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนและการนำาเงิน
กองทุนไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์  กองทุน
ประกนัสังคมมแีนวโนม้เตบิโตอยา่งรวดเรว็จาก 883,423 
บาท ในปี 2554 เพิ่มเป็น 2,184,407 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำานวน 
89,014 ล้านบาท) จำาแนกตามสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 1,944,864 ล้านบาท 
(ร้อยละ 89.0) กรณีว่างงาน 153,367 ล้านบาท (ร้อยละ 
7.0) กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 70,758 
ล้านบาท (ร้อยละ 3.2) และสิทธิประโยชน์มาตรา 40 
จำานวน 15,418 ลา้นบาท (รอ้ยละ 0.7) ทัง้นี ้เงนิสว่นใหญ่
ในกองทุนเป็นเงินออมของผู้ประกันตนทั่วประเทศ 
ที่ สำ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ส ะ ส ม ไ ว้ เ ต รี ย ม จ่ า ย
สิทธิประโยชน์กรณีบำานาญชราภาพ โดยสำานักงาน
ประกันสังคมเริ่มจ่ายบำานาญชราภาพตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นมา

3. Investment Status of the Social Security Fund
Main sources of incomes of the Social

Security Fund are from the contributions of the
government, employers, insured persons and
investment returns. The investment of the Fund 
tends to grow rapidly from 883,423 Million Baht in 
2011 to 2,184,407 Million Baht at the end of 2020,
(increased from previous year by 89,014 Million 
Baht). Such increases can be divided to each
benefits as child allowance and old-age 1,944,864 
Million Baht (89.0%), unemployment 153,367
Million Baht (7.0%), sickness, maternity, invalidity 
and death 70,758 Million Baht (3.2%), and 15,418 
Million Baht (0.7%) is of the benefits under Article 
40. Major portion of the Fund is reserved for paying 
old-age pension benefits which started from the 
year 2014.
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แผนภูมิ 12: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จำาแนกตามประเภทสิทธิประโยชน์ ปี 2554 – 2563 

Figure 12: Investment of the Social Security Fund classified by types of benefits, 2011-2020 

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม 
Source: Investment Division, Social Security Office 
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Asset Proportion classsified by risks

4. การจัดสรรการลงทุนกองทุนประกันสังคม
เงินลงทุนจำานวน 2.18 ล้านล้านบาท ในปัจจุบัน

แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่  
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวง
การคลังค้ำาประกนั และหุน้กูเ้อกชน (ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
เครดิต) จำานวน 1,716,326 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 78.57 และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เส่ียง ไดแ้ก ่ตราสารหนีอ้ืน่ ๆ  หนว่ยลงทนุ และหุ้นสามญั 
จำานวน 468,081 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 19.29 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 21.43 ในปี 2563 

4. Investment Allocation of the Social Security Fund
With the investment amount of 2.18 Thrillion 

Baht, 1,716,326 Million Baht or 78.57% is invested 
in the highly-secured assets, like government bond, 
state-enterprise bond guaranteed by the Ministry 
of Finance, and corporate bond with credit rating. 
And, the amount of 468,081 Million Baht goes to 
risky assets, like other instruments or bonds, unit 
trust, and common stock, of which increases from 
19.29% in 2019 to 21.43% in 2020.

หากพจิารณาสดัสว่นการลงทนุของกองทนุประกนั
สังคมจำาแนกตามแหล่งลงทุนแล้วพบว่ากองทุนประกัน
สังคมมีการลงทุนในแหล่งลงทุนในประเทศ จำานวน 
1,875,929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.88 และการ
ลงทุนในแหล่งลงทุนต่างประเทศ จำานวน 308,478 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.12

In consideration of sources of investment, 
SSF invested the amount of 1,875,929 Million Baht 
or 85.88% inside the country, and the amount of 
308,478 Million Baht, or 14.12% went to foreign 
countries.

หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
Risky assets
468,081 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีเสี่ยง

21.43%

78.57%

หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
Risky securities High security securities

หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
Highly secured assets

1,716,326 ล้านบาท

สัดส่วนของหลักทรัพย์แบ่งตามความเสี่ยง

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม 
Source: Investment Division, Social Security Office 
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 เงินลงทุนในปี 2563 จำาแนกตามสิทธิประโยชน์ได้ ดังนี้
• เงินลงทุน กองทุนกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ

และคลอดบุตร จำานวน 70,758 ล้านบาท
•  เงินลงทุน กองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ  

 จำานวน 1,944,864 ล้านบาท
• เงินลงทุน กองทุนกรณีว่างงาน จำานวน 153,367  

 ล้านบาท
• เงินลงทุน กองทุนสิทธิประโยชน์ มาตรา 40 และ

กองทนุสทิธปิระโยชนบ์ำาเหนจ็ชราภาพ มาตรา 40 
จำานวน 15,418 ล้านบาท

Investment of the SSF classified by types of benefits 
in 2020 are as follows;

• Investment of 4-type benefit fund (sickness, 
 maternity, invalidity, death) 70,758 Million 

 Baht
• Investment of 2-type benefit fund (child
 allowance and old-age) 1,944,864 Million 
 Baht
• Investment of unemployment fund 153,367 
 Million Baht
• Investment of Article 40 benefits and old-age  

 lump sum 15,418 Million Baht

หลักทรัพย์ที่ลงทุนในประเทศ
Domestic investment
1,875,929 ลบ.

หลักทรัพย์ที่ลงทุนในประเทศ

14.12%

85.88%

หลักทรัพย์ที่ลงทุนต่างประเทศ

Domestic investment Investment in foreign coutries

หลักทรัพย์ที่ลงทุนต่างประเทศ
Investment in foreign countries

308,478 ลบ.

สัดส่วนของหลักทรัพย์แบ่งตามแหล่งลงทุน
Assets Proportion classified by investment resources

Assets Proportion classified by types of benefits

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

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

2 กรณี กรณีว่างงาน 4 กรณี ม.40 สิทธิประโยชน์ ม.40 บำเหน็จชราภาพ
2 types
of bbenefits

Unemployment
benefits

4 types of
benefits Article 40 benefits Article 40 old-age lump sum

2 กรณี
2 types of benefits
1,944,864 ลบ.

ม.40 สิทธิประโยชน์
Article 40 benefits
9,756 ลบ. 0.45%

ม.40 บำเหน็จชราภาพ
Article 40 old-age lump sum
5,662 ลบ. 0.26%

4 กรณี
4 types of benefits

70,758 ลบ. 3.24%

กรณีว่างงาน
Unemployment benefits

153,367 ลบ.

7.02%

89.03%

สัดส่วนของหลักทรัพย์แบ่งตามสิทธิประโยชน์
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5. สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามประเภทหลักทรัพย์
และความเสี่ยง

 กองบริหารการลงทุนมีหน้าที่นำาเงินกองทุน
ประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์ตามระเบียบคณะ
กรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ซึ่งระเบียบได้แบ่ง
ประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง หรือมีความเส่ียงต่ำาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทุน และหลักทรัพย์ท่ีมี
ความเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน 

ปี 2563 มีเงินลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์ท่ีมีความ
มั่นคงสูง หรือมีความเสี่ยงต่ำาเป็นจำานวน 1,716,326 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.57 แบ่งเป็นลงทุนตามข้อ
ระเบียบดังนี้

• ขอ้ 6 (ก) (1) เงนิฝากหรอืบัตรเงินฝากของธนาคาร
ที่ มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้ ง ข้ึน  3 ,981  ล้ านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.18

• ข้อ 6 (ก) (2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศและมีถิ่นท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรที่ได้รับการจัด
อนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นระดบันา่ลงทนุ 233 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 

• ข้อ 6 (ก) (3) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยกระทรวง
การคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 1,345,063 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.58

• ข้อ 6 (ก) (4) ตราสารแห่งหน้ีที่รัฐวิสาหกิจไทย
เป็นผู้ออก โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันท้ังเงินต้นและ
ดอกเบ้ียเตม็จำานวนโดยไมจ่ำากดัความรบัผดิ หรอืตราสาร
หรือผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับน่าลงทุน 128,148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 

• ข้อ 6 (ก) (9) ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่าง
ประเทศเป็นผู้ออก โดยตราสารหรือผู้ออกได้รับการจัด
อันดบัความน่าเชือ่ถอืในระดับนา่ลงทนุ 70,399 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.22

5. Investment allocation of the SSF classified by 
types of assets and risks

Investment Divis ion has dut ies and
responsibilities to invest the Social Security Fund 
as prescribed by the Social Security Committee’s 
Regulations on Investment of the Social Security 
Fund B.E. 2559 (2016). The Committee divides 
assets into 2 types, namely highly secured assets,
or low risk assets, of which the investment
allocation shall be not less than 60%, and risky assets 
of which the investment amount shall not more than 
40% of investment amount.

In 2020, investment amount in the highly
secured or low risk assets was 1,716,326 Million 
Baht or 78.57%, as follows;

• Item 6 (ก) (1) allocating for savings or card of 
deposit upon legal establishment was 3,981 Milion
Baht, or 0.18%.

• Item 6 (ก) (2) savings or card of deposit of
commercial banks as prescribed by Financial
Institutions Business Act, or the banks which were 
set up under foreign acts and located outside 
the Kingdom of which credit rating is good for
investment, with total amount of 233 Million Baht 
or  0.01%. 

• Item 6 (ก) (3) debt instruments issued by the 
Ministry of Finance or Bank of Thailand 1,345,063 
Million Baht, or 61.58%.

• Item 6 (ก) (4) debt instruments issued by 
state-enterprises and guaranteed, or aval receiver, 
or edorser, or full amount guarantor of both principal
and interest without limitation of liability by the
Ministry of Finance, or instrument or issuer with 
acceptable credit rating. Total investment amount 
of this kind was 128,148 Million Baht or 5.87%. 

• Item 6 (ก) (9) debt instruments which were 
issued by the banks established under the Financial 
Institutes Business Act, the banks established under 
foreign acts and located outside the Kingdom, or 
legal entity/juristic persons under Thai or foreign 
laws, and with acceptable credit rating. Total 
investment amount of this kind was 70,399 Million
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   • ขอ้ 6 (ก) (11) ตราสารแหง่หนีท้ีเ่กดิจากการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยตราสารหรือผู้ออกได้รับ
การจดัอันดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นระดบันา่ลงทุน 1,995 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 

• ข้อ 6 (ก) (12) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญา 
ซือ้ขายลว่งหนา้แฝงและหุน้กูอ้นพัุนธ์ทีก่ระทรวงการคลัง
หรือธนาคารแหง่ประเทศไทยเปน็ผูอ้อก 13,441 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.61

• ข้อ 6 (ก) (15) ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะ ตามข้อ 6 (ก) 
(1) - (14) ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกำาหนด
5,207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24

• ข้อ 6 (ก) (16) หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน 
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามข้อ 6 (ก) (1) - (14) 147,859 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.77 เงินลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสีย่งเป็นจำานวน 468,081 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 21.43 
แบ่งเป็นลงทุนตามข้อระเบียบดังนี้ 

• ข้อ 6 (ข) (2) ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 6 (ก) (4) ที่
กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ำาประกัน หรือกระทรวงการคลังเป็นผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันเงินต้นหรือดอก
เบี้ยไม่เต็มจำานวนหรือจำากัดความรับผิด โดยตราสาร
หรือผู้ออกไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับน่าลงทุน 10,440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 

• ข้อ 6 (ข) (8) หุ้น ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย บริษัทจดทะเบียน หรือ
บริษัทที่ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพื่อนำาหุ้นเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงใบสำาคัญแสดง
สิทธิอนพุนัธ์ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกั
ทรัพย์อ้างอิง (Depositary Receipt: DR) 275,619 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.62

• ข้อ 6 (ข) (10) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 6 (ข) (1) - (8) 
105,311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.82

• ข้อ 6 (ข) (11) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
REITs) 15,834 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 

• ข้อ 6 (ข) (12) หน่วยลงทุนของกองทุน หรือหน่วย 
ทรัสต์หรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 21,327 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.98

Trusts: Baht, or 3.22%.
• Item 6 (ก) (11) debt instruments of

securitization of which the credit rating of the
instrument or issuer be good for investment. Total 
investment amount of this kind was 1,995 Million 
Baht, or 0.09%. 

• Item 6 (ก) (12) instrument of futures contract 
in form of credit linked note and structured note 
issued by Ministry of Finance or by the Bank of 
Thailand 13,441 Million Baht, or 0.61%.

• Item 6 (ก) (15) structured note of some 
specific assets as mentioned in Items 6 (ก) (1) - (14) 
as decided and announced by the Social Security 
Committee 5,207 Million Baht, or  0.24%.

• Item 6 (ก) (16) unit trust or mutual fund 
investment units with which investment policy is as 
mentioned in Items 6 (ก) (1) - (14) 147,859 Million 
Baht, or 6.77%. Investment allocation of 468,081 
Million Baht went to risky assets, or 21.43%, as 
follows; 

• Item 6 (ข) (2) debt instruments as mentioned
in Item 6 (ก) (4) but not guaranteed nor aval
receiver,nor endorser, nor full amount guarantor of 
both principal and interest with limited liability by 
the Ministry of Finance, and the instrument or issuer 
without acceptable credit rating. Total investment 
amount of this kind was 10,440 Million Baht or 
0.48%.  

• Item 6 (ข) (8) stocks, stock warrant, or 
transferable subscription rights which is issued by 
state-enterprises of Thailand, listed companies, or 
the companies’ offer for sale of stocks to the people 
in order to list the shares on the stock exchange 
which include derivative warrant and Depositary 
Receipt (DR) 275,619 Million Baht, or 12.62%.

• Item 6 (ข) (10) Mutual Fund investment units 
with the investment policy as mentioned in Item 6 
(ข) (1) - (8) 105,311 Million Baht, or 4.82%. 

• Item 6 (ข) (11) trust units of trust fund to invest 
in Real Estate Investment Trusts: REITs) 15,834 
Million Baht, or 0.72%.

• Item 6 (ข) (12) unit trust or trust certificate 
which has main policy to invest in the infrastructure
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• ข้อ 6 (ข) (13) อสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ของ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 35,909 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 

• ข้อ 6 (ข) (14) สินค้าโภคภัณฑ์หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนใน
สินค้าโภคภัณฑ์ 3,620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17

• ข้อ 6 (ข) (18) ธุรกรรมให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ 
1 ล้านบาท

• ขอ้ 6 (ข) (19) หลกัทรพัยภ์ายใตข้้อ 6 (ก) (2) (4) (5) 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) และข้อ 6 (ข) (2) 
(3) (4) (5) (6) (7) ทีภ่ายหลงัจากลงทนุแลว้ ตราสาร ผู้ออก 
หรือผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน ได้ 
รับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำากว่า 
ระดับน่าลงทุน 20 ล้านบาท

area 21,327 Million Baht or 0.98%.
• Item 6 (ข) (13) real-estates or investment units 

with main objectives to invest in property or unit trust 
or trust certificate of the real-estate investment trust 
(REIT) 35,909 Million Baht, or 1.64%.

• Item 6 (ข) (14) commodities or investment 
units of the funds with main objectives to invest in 
commodities 3,620 Million Baht, or 0.17%.

• Item 6 (ข) (18) securities borrowing and lending
1 Million Baht

• Item 6 (ข) (19) securities or assets under
Item 6 (ก) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) 
(14) (15) and Item 6 (ข) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
of which after investment, credit rating of the
instrument or issuer, aval receiver, endorser, or 
guarantor was reduced to unacceptable level to 
invest. The allocation for investment of this kind 
was 20 Million Baht
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สถานะเงินลงทุนของหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทตามระเบียบคณะกรรมการ
ประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6(ก)(3)

6(ก)(12)

6(ข)(8)

6(ข)(2)

6(ก)(16)

6(ก)(15)

6(ก)(4)

6(ก)(1)

6(ข)(10)

6(ข)(14)

6(ก)(9)

6(ก)(11)

6(ข)(13)

6(ก)(2)

6(ข)(12)

6(ข)(19)

6(ข)(11)

6(ข)(18)

6(ข)(2) 10,440 ลบ. 0.48%
6(ก)(15) 5,207 ลบ. 0.24%
6(ก)(1) 3,981 ลบ. 0.18%
6(ข)(14) 3,620 ลบ. 0.17%
6(ก)(11) 1,995 ลบ. 0.09%
6(ก)(2) 233 ลบ. 0.01%
6(ข)(19) 20 ลบ. 0.00%
6(ข)(18) 1 ลบ. 0.00%

6(ก)(4) 128,148 ลบ. 5.87%

6(ข)(10) 128,148 ลบ. 4.82%

6(ก)(9) 70,399 ลบ. 3.22%

6(ข)(13) 35,909 ลบ. 1.64%

6(ข)(12) 21,3279 ลบ. 0.98%

6(ข)(11) 15,834 ลบ. 0.72%

6(ก)(12) 13,441 ลบ. 0.61%

6(ก)(16) 147,859 ลบ. 6.77%

6(ก)(3) 1,345,063 ลบ.
61.58%

Other 1,345,063 ลบ.
13.17%

6(ข)(8)
275,619 ลบ.

12.62%

มูลค่าเงินลงทุน   2,184,407 ล้านบาท
Investment Amount 2,184,407 million Baht

อัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 1.76
Return Rate in 2020 = 1.76% 

(ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 105)
(In line with Public Accounting Standard No. 105)

6(ก)(3) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

6(ข)(8) หุ้นใบสำาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย บริษัทจดทะเบียนฯ

6(ก)(16) หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๒(ก)(1)-(14)

6(ก)(4) ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไทยมีผู้ออกโดยมีกระทรวงการคลังเป็นคนรับรองฯ หรือผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

6(ข)(10) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 6(ข)(1)-(8)

6(ก)(9) ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินฯ และตราสารหรือผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

6(ข)(13) อสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

6(ข)(12) หน่วยลงทุนของกองทุน หรือหน่วยทรัสต์หรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

6(ข)(12) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Invesment Trusts : REITs)

6(ก)(12) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและหุ้นกู้อนุพันธ์ที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก

6(ข)(2) ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 6(ก)(4)  ที่กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้รับรองฯ โดยตราสารและผู้ออกไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

6(ก)(15) ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะตามข้อ 6(ก)(1)-(14) ที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด

6(ก)(1) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

6(ข)(14) สินค้าโภคภัณฑ์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

6(ก)(11) ตราสารแห่งหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ตราสารหรือผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

6(ก)(2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศฯ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ออยู่ในระดับน่าลงทุน

6(ข)(19) หลักทรัพย์ภายใต้ข้อ 6(ก)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14)(15) และข้อ 6(ข)(2)(3)(4)(5)(6)(7) ที่ภายหลังจากลงทุนแล้วฯ ได้รับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำากว่าระดับน่าลงทุน

6(ข)(18) ธุรกรรมให้ยืมและยืมหลักทรัพย์

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม
Source: Investment Division, Social Security Office
หมายเหตุ: มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 105
Remarks: Appraisal of investment value in line with Public Accounting Standard No.105

แผนภูมิ 13: การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2563
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6. ผลการดำาเนินการของกองทุนประกันสังคม
ประจำาปี 2563

 ผลการดำาเนินงานในปี 2563 กองทุนประกันสังคม
มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วจำานวน 59,188 
ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้หมดจำาแนกเปน็
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำาไรจากการขายตราสาร
หนี้ และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 40,945 
ล้านบาท จากเงินปันผลและกำาไรจากการขายตราสาร
ทุนจำานวน 18,243 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.18 
และ 30.82 ของผลตอบแทนรวม ตามลำาดับ

6. Investment Return of Social Security Fund in 
2020

In 2020, the Social Security Fund gained
recognized investment return at the amount of 
59,188 Million Baht.  All investment return can be 
divided to; return of interest and profits from sale 
of debt instrument and securities borrowing and
lending fee 40,945 Million Baht and dividend 
and profits from sale of equities at the amount of 
18,243 Million Baht, or 69.18% and 30.82% of total
investment return, respectively.

 หากพิจารณาผลตอบแทนที่รับรู้ตามแหล่งเงิน
ลงทนุ จะพบวา่ในปทีีผ่า่นมา กองทนุประกนัสงัคม ไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศ 
จำานวน 47,277 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.88 
ของผลตอบแทนรวม และกองทุนได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศจำานวน 11,911 
ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.12

 In consideration of recognized investment 
return classified by investment resources, it was 
found that in previous year, the Social Security 
Fund received investment return from domestic 
investment at the amount of 47,277 Million Baht or 
79.88% and from investment in  foreign countries 
11,911 Million Baht or 20.12% of total return.

รายได้จากการลงทุนตราสารทุนและหน่วยลงทุน
Equity and unit trust
18,243.60 ลบ. (Mil.)
30.82%

ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วแบ่งตามกลุ่มหลักทรัพย์
Recognized investment return classified by group of assets

รายได้จากการลงทุนตราสารทุนและหน่วยลงทุน รายได้จากการลงทุนตราสารหนี้
Income from equity investments and unit trusts Income from bond investments

รายได้จากการลงทุนตราสารหนี้
Debit instrument

40,944.67 ลบ. (Mil.)
69.18%

ผลตอบแทนรวม
Total return

59,188.27 ลบ. (Mil.)

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม
Source: Investment Division, Social Security Office
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 นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ยังสามารถ
แบ่งตามสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

• ผลตอบแทนของกองทุนกรณีเจ็บป่วย ตาย  
 ทุพพลภาพ และคลอดบุตร จำานวน 1,494  
 ล้านบาท

• ผลตอบแทนของกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตร
 และชราภาพ จำานวน 51,203 ล้านบาท

• ผลตอบแทนของกองทุนกรณีว่างงาน จำานวน
 6,065 ล้านบาท

• ผลตอบแทนของกองทุนสิทธิประโยชน์ มาตรา
 40 จำานวน 255 ล้านบาท และกองทุน
 สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ บำ า เ ห น็ จ ช ร า ภ า พ ม า ต ร า 
 40 จำานวน 171ล้านบาท

Besides, recognized investment return 
classified by types of benefits were as follows; 

• Investment return of 4-type benefit fund
(sickness, maternity, invalidity, and death)  

 was 1,494 Million Baht. 
• Investment return of 2-type benefit fund (child

 allowance and old-age) was 51,203 Million  
 Baht. 

• Investment return of unemployment fund was
 6,065 Million Baht.

• Investment return of Article 40 fund for benefits
 was 255 Million Baht, and Article 40 fund for  
 old-age lump sum 171 Million Baht.

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

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

ผลการตอบแทนจากการลงทุนในประเทศ
Return of domestic investment
47,277.18 ลบ. (Mil.)
79.88%

ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วแบ่งตามแหล่งลงทุน
Recognized investment return classified by investment resources

รายได้จากการลงทุนตราสารทุนและหน่วยลงทุน รายได้จากการลงทุนตราสารหนี้
Income from equity investments and unit trusts Income from bond investments

ผลตอบแทนรวม
total return

59,188.27 ลบ. (Mil.)

ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างประเทศ
Return of investment in foreign countries

11,911.09 ลบ. (Mil.)
20.12%

กรณีว่างงาน
Unemployment fund
6,065.04 ลบ. (Mil.)
10.25%

ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วแบ่งตามสิทธิประโยชน์
Recognized investment return classified by types of benefits

4 กรณี 2 กรณี กรณีว่างงาน ม.40 สิทธิประโยชน์ ม.40 บำเหน็จชราภาพ
4 types of benefits 2 types of benefits Unemployment fund Article 40 benefits Article 40 fund for old-age lump sum

2 กรณี
2 types of benefits

51,203.52 ลบ. (Mil.)
86.51%

ม.40 สิทธิประโยชน์
Article 40 benefits
254.96 ลบ. (Mil.)
0.43%

4 กรณี
4 types of benefits
1,493.55 ลบ. (Mil.)
2.52%

ม.40 บำเหน็จชราภาพ
Article 40 fund for old-age lump sum
171.20 ลบ. (Mil.)
0.29%

ผลตอบแทนรวม
Total Return

59,188.27 ลบ. (Mil.)
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ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม
Source: Investment Division, Social Security Office

 หากพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีรับรู้แยก
ตามประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะพบว่าในปี  
พ.ศ. 2563 กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนท่ี
รับรู้แล้วจากตราสารหนี้ไทยมากที่สุด จำานวน 40,234 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของผลตอบแทนรวม
รองลงมาคือผลตอบแทนที่รับรู้แล้วจากตราสารทุน
ตา่งประเทศ จำานวน 4,958 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 8.38 
ของผลตอบแทนรวม และลำาดับที่สาม คือ ผลตอบแทน
ที่รับรู้แล้วจากตราสารทุนไทย จำานวน 4,318 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของผลตอบแทนรวม นอกจากน้ัน 
กองทนุยังไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรพัย์
อื่น ๆ ได้แก่ ทองคำา ตราสารหนี้ต่างประเทศ อสังหา
ริมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งกองทุนประกันสังคม
ได้รับผลตอบแทนจำานวน 85,633 ล้านบาท กองทุน
ประกันสังคมมีผลตอบแทนลดลงจำานวน 26,445 
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจาก ในปี 2562 กองทุน
ประกันสังคมรับรู้กำาไรจากการโอนหลักทรัพย์ จำานวน 
15,817 ล้านบาท จากกรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทจัดการ
กองทุนย่อยมาร่วมบริหารจัดการเงินกองทุนประกัน
สังคมซึ่งถือเป็นรายการพิเศษ (One-time item) 
จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน นอกจากนี้ในปี 
2562 ยังมีการขายทำากำาไรในกองทุน FIF จำานวน 
9,465.76 ล้านบาทเนื่องจากสำานักงานมีการปรับ
กลยุทธ์เป็นการลงทุนต่างประเทศโดยตรงผ่านกองทุน 
ETF

In consideration of recognized investment 
return classified by types of assets, it was found that 
in 2020, the Social Security Fund received highest 
recognized investment return from domestic debt 
instruments at the amount of 40,234 Million Baht or 
67.98 %, following by foreign equity instruments at 
the amount of 4,958 Million Baht or 8.38% of total 
return. The third was domestic equity instruments 
at the amount of 4,318 Million Baht or 7.30 % of 
total return. Moreover, the SSF also received
investment return from other assets like gold, foreign 
debt instrument, and domestic and foreign property, 
for example.

In comparison to investment returns of 2019 
of which the return amount was 85,633 Million Baht, 
the return in 2020 decreased by 26,445 Million 
Baht. This is because in 2019 the SSF recognized 
the profits from assets transfer at the amount of 
15,817 Million Baht, which was the result of hiring 
sub-fund management companies to perform the
administration of the Social Security Fund. This 
was a special case of One-time transfer switching 
investments. Besides, there were sales to get profits 
in the FIF at the amount of 9,465.76 Million Baht 
due to strategic adjustment of direct investment 
through ETF.

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

โครงสร้างพื้นฐาน

ตราสารต่างประเทศ

อสังหาริมทรัพย์ไทย

โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

โครงการทางสังคม

ทองคำ

เงินฝากเพื่อการลงทุน

การลงทุนทางยุทธศาสตร์

เงินฝากเพื่อการลงทุน 626.08 1.06%
โครงสร้างพื้นฐาน 338.63 0.57%
โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 429.02 0.72%
โครงการทางสังคม 80.07 0.14%
กางลงทุนทางยุทธศาตร์ 49.42 0.08%

ทองคำ 3,250.40 ลบ. (Mil.) 5.49%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ
2,479.93 ลบ. 4.19%

อสังหาริมทรัพย์ไทย
1,630.34 ลบ. 2.75%

อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
793.82 1.34%

ตราสารทุนไทย 4,318.39 ลบ. (Mil.) 7.30%

ตราสารหนี้ไทย 40,234.24 ลบ.
67.98%

Other 6,427.31 ลบ.
10.86%

ตราสารทุนต่างประเทศ
4,957.93 ลบ.

8.38%

ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วแยกตามประเภทของหลักทรัพย์
Investment return classified by types of assets



ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม
Source: Investment Division, Social Security Office
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แผนภูมิ 14: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2554 – 2563 

Figure 14: Investment Return of the Social Security Fund, 2011-2020

7. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม 
 7.1 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของสำานักงาน
ประกันสังคมเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ

 กองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนในปี 2563 
อยู่ที่ร้อยละ 1.76 (คำานวณตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 105) และหากคำานวณตามมาตรฐานบัญชี 
ฉบบัที ่106 ซึง่ตรีาคาหลกัทรพัยท์กุชนดิตามราคาตลาด 
อตัราผลตอบแทนจะอยูท่ี่รอ้ยละ 1.77 ในขณะทีอ่ตัราเงนิ
เฟ้อในเดือนธันวาคม ปี 2563 อยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.27

 กราฟต่อไปนี้แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
ของกองทนุประกนัสงัคมเปรียบเทยีบกบัอตัราเงนิเฟอ้ใน
แต่ละปี

7. Cumulative Investment Return
7.1 Annual Investment Return of SSF

comparing to inflation rate
 The SSF investment return in 2020 was 
1.76% (calculated by Public Accounting Standard 
No.105). If calculated by Accounting Standard 
No.106 of which appraisal of assets followed 
market prices, the return was 1.77%, while 
inflation rate in December 2020 was -0.27%.

The fo l lowing graph shows annual  
average rate of return comparing to annual inflation. 



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

 7.2 ผลตอบแทนต่อปีของสำานักงานประกัน
สังคมเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาเฉลี่ย

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกอง
ทุนประกันสังคมมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงิน
เฟอ้ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วมาแล้วขา้งตน้ ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีของกองทุนประกันสังคมยังมีอัตราผลตอบ
แทนสูงกว่าดอกเบ้ียเงินฝากประจำาต่อปีเฉล่ีย โดยในปี 
2563 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาเฉลี่ยมีอัตราอยู่ที่
ร้อยละ 0.49 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อปีของ
กองทุนประกันสังคมมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 1.76 (คำานวณ
ตามมาตรฐานบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่105) และหากคำานวณ
ตามมาตรฐานบัญช ีฉบบัที ่106 อตัราผลตอบแทนจะอยู่
ที่ร้อยละ 1.77 

 กราฟต่อไปนี้แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ต่ อปี ของกอง ทุน ปร ะกันสั ง ค ม เ ปรี ยบ เที ยบ กับ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาเฉลี่ย ปี 2554 - 2563

7.2 Annual investment return of SSF
comparing to fixed deposit interest

While SSF annual investment return was 
higher than inflation rate as mentioned above, the 
return was also higher than fixed deposit interest
rate. In 2020, fixed deposit interest rate was 
0.49%, while the investment return rate was 1.76%
(calculated by Public Accounting Standard No.105). 
If calculated by Accounting Standard No.106, the 
return was 1.77%.

 The following graph shows SSF annual
average rate of returns comparing to average  
fixed deposit interest rates of 2011-2020.

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 105) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 106) อัตราเงินเฟ้อ ณ เดือนธันวาคม
Average annual rate of return (Accounting Standard No. 105) Average annual rate of return (Accounting Standard No. 106) Inflation rate as of December
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 7.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมสุทธิ 
ตั้งแต่ปี 2554 - 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนประกันสังคม
มีเงินสมทบสะสมที่ได้จากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล
จำานวน 1,457,051 ลา้นบาท และมผีลตอบแทนจากการ
ลงทุนสะสมสุทธิทั้งที่รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ จำานวน 
727,356 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมมีเงิน
ลงทุนสะสมทั้งสิ้น จำานวน 2,184,407 ล้านบาท

    

7.3 Net Cumulative Investment Returns,
2011-2020

As of 31 December 2020, accumulated 
contributions of the Social Security Fund collected 
from employers, employees and government was 
1,457,051 Million Baht, net cumulative investment 
returns of both recognized and non-recognized was 
727,356 Million Baht. Hence, the total cumulative 
return was 2,184,407 Million Baht.

แผนภูมิ 15: จำานวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2554 – 2563

Figure 15: Accumulation of contributions and Investment Returns of the Social Security Fund, 2011-2020
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1.รายได้–ค่าใช้จ่าย
 ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนประกันสังคม
มรีายไดร้วม 231,348.42 ลา้นบาท รายไดส้ว่นใหญเ่ปน็
รายไดจ้ากเงนิสมทบ ร้อยละ 73.63 รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 
คิดเป็นร้อยละ 16.74 เงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 5.19     
กำาไรจากการขายหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 3.68 และ
กำาไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.45          
โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 จำานวน 72,010.50 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.74 สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้
รายได้รวมลดลงน้ันยังคงมาจากรายได้เงินสมทบรับท่ี
ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่ง
กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วย
เหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้
ประกันตน โดยมีการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกประจำางวด
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 
4 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 
ของคา่จา้งของผูป้ระกนัตน และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท ช่วงท่ี 2
ลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ประจำางวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยใหน้ายจา้งและผู้ประกนัตน
ตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 2 
ของคา่จา้งของผูป้ระกนัตน และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท รวมทั้งกำาไร
จากการขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ 
และเงินเพิ่มตามกฎหมายลดลง อย่างไรก็ตาม มีรายได้
บางประเภทที่มีจำานวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำาไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2563 จำานวน 1,031.11 ล้านบาท 
และรายได้อื่น จำานวน 325.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 จำานวน 211.09 ล้านบาท

ในขณะที่กองทุนประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายรวม 
ทัง้สิน้ 142,156.82 ลา้นบาท คา่ใช้จา่ยสว่นใหญเ่ปน็คา่ใช้
จ่ายประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 94.80 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานสำานักงานรอ้ยละ 2.85 และขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิร้อยละ 2.03 โดย
รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำานวน 35,604.77 ล้าน

1.Revenues – Expenditures
In 2020, the total revenue of the SSF was 

231,348.42 Million Baht. Most of the revenue at 
73.63% was from contributions, 16.74% from 
interest earned, 5.19% from dividends, 3.68% 
from sales of assets, and 0.45% from unrealized
investment profit. This means that the SSF total
revenues decreased from the year 2019 by 
72,010.50 Million Baht, or 23.74%. The main reason
of such decrease was from the decrease of
contributions collected due to the impact of the
coronavirus 2019 pandemic or Covid-19 as the
Ministry of Labour had released assistance  
measure to relief suffer of the employers and insued 
persons by reducing social security contribution 
rates. Two phases of contribution reduction were 
provided. The first phase was during March to May 
2020, of which the employers paid at the amount 
of 4% of wage, insured persons under Article 33 
paid 1% of their wages, and insured persons under 
Article 39 paid 86 Baht. For phase 2 which was from 
September to November 2020 provided that the  
employers and insured persons under Article 33 
paid at the amount of 2% of insure persons’ wage. 
The insured persons under Article 39 paid 96 Baht 
per month. The total revenues also included the 
profits of assets sales, interests earned, dividends 
and fine for late contribution payment. However, 
there were some types of revenues which were 
increased, such as unrealized investment profits in 
2020 of 1,031.11 Million Baht, and other revenues 
at the amount of 325.49 Million Baht or increased 
from 2019 by 211.09 Million Baht.

Meanwhile, total expenditures of the Fund 
was 142,156.82 Million Baht. Major expenditures 
were for benefit payment 94.80%, administrative 
expenses 2.85%, loss of exchange rate by 2.03%. 
The expenditures increased by 35,604.77 Million  
Baht, or 33.42% from previous year. The significant

สถานะการเงิน กองทุนประกันสังคม Financial Status of the Social 
Security Fund
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บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.42 จากปีก่อน สาเหตุ
สำาคญัทีท่ำาใหค้า่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ 
ประโยชน์ทดแทนเนื่องจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกันตน รวมทั้งการปรับหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
และผู้ประกันตนรับรู้สิทธิมากขึ้น นอกจากนี้กองทุนมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำานักงานเพิ่มขึ้น จำานวน 74.34 
ล้านบาท หนี้สูญเพิ่มขึ้น จำานวน 32.69 ล้านบาท 
หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ จำานวน 39.50 ลา้นบาท และคา่จ้าง 
ผู้จัดการกองทุนย่อยเพิ่มขึ้น จำานวน 6.34  ล้านบาท 

 ทั้งนี้ กองทุนมีรายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 
6,442.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 114.01 จากปีก่อน 
มีอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 
61.45 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.12 ในปีที่ผ่านมา 

causes of the increase of expenditures were from 
increase of benefits payment to insured persons, 
and from improvement of medical service fee to 
be much more appropriate. At the same time, the 
insured persons knew and realized more of their 
eligibility to benefits. Moreover, the Fund spent more 
on administrative purpose by 74.34 Million Baht. 
The increase of expenditures included the bad 
debt amounting 32.69 Million Baht, doubtful debts 
increased by 39.50 Million Baht, and the wage of 
fund managers amounting 6.34 Million Baht. 

Therefore, SSF net revenue was lower than
expenditures by 6,442.79 Million Baht, or decreased 
by 114.01% from previous year. In 2020, the ratio of 
expenditures and revenues was 61.45% which was 
increased from previous year by 35.12%.

ตาราง 11: รายได้–ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2563 

Table 11: Revenue – Expenditures of the Social Security Fund, 2020 

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

รายการ รายการร้อยละ ร้อยละ
จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)

ผู้ป่วยนอก ประโยชน์ทดแทน

ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหาร

อื่น ๆ อื่น ๆ

รวม รวม

รายได้ ค่าใช้จ่าย

Descriptions DescriptionsPercent PercentAmount
(Million Baht)

Amount
(Million Baht)

Out-patients Benefits

In-patients Administrative costs

Others Others

Total Total

Revenue Expenditures

170,331

59,232

1,786

231,348

134,763

4,047

3,347

142,157

73.63

25.60

0.77

100.00

94.80

2.85

2.35

100.00
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2. เงินกองทุนประกันสังคม
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 มี เ งินกองทุน

ประกันสังคมสะสมจำานวน 2.29 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 14.58 ของ GDP จำาแนกเป็นเงินกองทุนสำาหรับ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 33 
และมาตรา 39 จำานวน 2.27 ล้านล้านบาท และเงินกอง
ทนุเพือ่จา่ยประโยชนท์ดแทนสำาหรบัผูป้ระกนัตนมาตรา 
40 จำานวน 16,332 ล้านบาท

2. Capital of the Social Security Fund
As of 31 December 2020, total accumulated

amount of the Social Security Fund was 2.29
Thrillion Baht or 14.58% of GDP. It was divided into 
the fund for benefit payment of the insured persons 
under Article 33 and Article 39 at the amount of 2.27 
Thrillion Baht and the fund for benefit payment of 
the insured persons under Article 40 amounting 
16,332 Million Baht.

สำ าหรับ เงินกองทุน เ พื่ อการจ่ ายประโยชน์
ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 จำานวน 2.29 ล้านล้านบาท จำาแนกตามกลุ่ม
สิทธิประโยชน์ได้ ดังนี้

2.1 เงินกองทุนสะสม 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย  
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย เพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนสำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 
39 จำานวน 120,502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 
ของเงินกองทุนทั้งหมด

2.2 เงินกองทุนสะสม 2 กรณี ได้แก่ กรณี
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน
สำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 
จำานวน 1.99 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 
ของเงินกองทุนทั้งหมด

The amount of 2.29 Thrillion Baht for benefits 
payment of the insured persons under Article 33 
Article 39 and Article 40 can be divided into;

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 120,502 Million Baht, or 5.27% of total fund.

2.2 Accumulated fund for payment of 2
benefits: child allowance and old age for the insured 
persons under Article 33 and 39 at the amount of 1.99
Thrillion Baht, or 86.81% of total fund.

2.3 Accumulated fund for payment of
unemployment benefit for the insured persons under

กรณีว่างงาน
(Unemployment)
164,949 ลบ. (Mil.)

เงินกองทุนมาตรา 40
(Article 40)

16,332 ลบ. (Mil.)

กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย
(Sickness, Maternity, Ivalidity and Death)

120,502 ลบ. (Mil.)เงินกองทุนประกันสังคม
(Social Sucurity Fund)

2,288,549 ลบ. (Mil.)

กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
(Child Allowance and Old-age)

1,986,765 ลบ. (Mil.)

86.81%

7.21%

5.27%

0.71%

แผนภูมิ 16: เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จำาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2563

Figure 16: Accumulation of the Social Security Fund, classified by types of benefits, 2011-2020

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักงานประกันสังคม
Sources: Finance and Accounting Division, Social Security Office 
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 2.3 เงินกองทุนสะสมกรณีว่างงาน เพื่อจ่าย
ประโยชน์ทดแทนสำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 
จำานวน 164,948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 
ของเงินกองทุนทั้งหมด

2.4 เงินกองทุนมาตรา 40 เพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนสำาหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จำานวน 16,332 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของเงินกองทุนทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาข้อมูลเงินกองทุนประกันสังคม
สะสมเทียบกับ GDP ตั้งแต่ปี 2554 – 2563  พบว่า เงิน
กองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP เติบโตขึ้น
อย่างตอ่เนือ่งจากรอ้ยละ 8.97 ในป ี2554 เพ่ิมเปน็รอ้ยละ 
14.58 ภายใน 10 ปี เฉลี่ยเพิ่มปีละร้อยละ 0.61 สอด
คล้องกับอัตราเงินรายจ่ายของกองทุนประกันสังคม
เทียบกับ GDP ที่เพิ่มขึ้นเช่นกันจากร้อยละ 0.48 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 0.91 ในปี 2563 เฉลี่ยเพิ่มปีละร้อยละ 
0.03

Article 33 at the amount of 164,948 Million Baht, or 
7.21% of total fund.

2.4 Accumulated fund for payment of
benefit for the insured persons under Article 40 
at the amount of 16,332 Million Baht, or 0.71% of 
total fund.

In comparison of Social Security Fund
capital and Gross Domestic Product (GDP) during 
the period of 2011-2020, the amount of the Fund 
was continuously growing from 8.97% in 2011 to 
14.58% of GDP within 10 years. The average growth 
was 0.61% annually which was increasing in line 
with average expenditures comparing to GDP from 
0.48% in 2011 to 0.91% in 2020, or increased on 
average by 0.03% per year.

แผนภูมิ 17: เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ปี 2554 – 2563 

Figure 17: Accumulation of Social Security Fund comparing to GDP, 2011-2020

ที่มา: 1. กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักงานประกันสังคม 
      2. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Sources: 1. Finance and Accounting Division, Social Security Office 
            2. Office of National Economic and Social Development Council
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แผนภูมิ 18: จำานวนและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ปี 2554 – 2563 

Figure 18: Amount and Percentage of Expenditures of the Social Security Fund comparing to GDP, 2011-2020

ที่มา: 1. กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักงานประกันสังคม 
       2. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Sources: 1. Finance and Accounting Division, Social Security Office 
            2. Office of National Economic and Social Development Council

1. สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กองทุนประกัน

สังคมมีสินทรัพย์รวม 2.29 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.13 จากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น

ของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ 

สินทรัพย์รวมจำาแนกได้ดังนี้

1.1)  สินทรัพย์หมุนเวียน  ประกอบด้วย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน 

เงินสมทบค้างรับ เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับรายได้

ค้างรับ ลูกหน้ีเงินลงทุน ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์ และ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำานวน 687,250.52 ล้านบาท 

ลดลง 138.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.02 จากปี
ที่ผ่านมา

1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่เงินลงทุน

1. Total Assets

As of 31 December 2020, total assets of the 

Social Security Fund was 2.29 Thrillion Baht, or  

increased by 3.13% from previous year. Main 

causes of the increase were from the increases of 

short-term and long-term investment amount. The 

total assets were divided as follows;

1.1) Current Assets which included cash 

and cash equivalents, short-term investment,

contributions receivable, accrued fines for late

contributions, accrued revenue, investment

accounts receivable, and other current assets 

amounting 687,250.52 Million Baht, or decreased 
by 138.85 Million Baht or  0.02% from previous year.

งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position
of the Social Security Fund
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ระยะยาวในปี 2563 มีจำานวน 1.60 ล้านล้านบาท เพิ่ม
ข้ึน 69,605.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 จากปีท่ี
ผ่านมา

เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาพรวม และจากการ
วิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  
พบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในปี 2563 
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนโดยมีการลดสัดส่วน
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จากเดิม
รอ้ยละ 68.78 ในปทีีผ่า่นมา เปน็รอ้ยละ 68.69 ในป ี2563 
การลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดใน
ประเทศก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 13.12 
เป็นร้อยละ 13.89 และการลงทุนในตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาดตา่งประเทศกม็สีดัสว่นเพิม่ข้ึนจากเดมิ
ร้อยละ 10.17 เป็นร้อยละ 13.89 ในปี 2563 สำานักงาน 
ประกันสังคมมีวัตถุประสงค์การลงทุนคือ เพิ่มผล
ตอบแทนการลงทุนและมีการกระจายความเส่ียง 
จากการลงทนุ โดยมีกลยทุธ์การลงทนุคอืเพ่ิมตราสารหน้ี 
ระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการจ่ายสิทธิ 
ประโยชนก์รณว่ีางงาน เพิม่สดัสว่นการลงทนุในสินทรัพย ์
ที่มีความเสี่ยง และนำาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนต่าง 
ประเทศที่มีผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่า

1.2) Non-current Assets which was the  
long-term investment at the amount of 1.60 Thrillion 
Baht in 2020, increased by 69,605.80 Million Baht 
or 4.54% from previous year.

In consideration of the overall investment and 
analysis of investment in different kinds of assets, 
it was found that investment allocation in 2020 
was nearly same as previous year, of which the 
al location investment of government and  
state-enterprises bonds were reduced from 68.78% 
in 2019 to 68.69% in 2020. Also, the domestic 
demand of equity instruments was increased from 
13.12% to 13.89% in 2020. Meanwhile, the foreign 
demand of equity instruments was increased from 
10.17% to 13.89%. In 2020, the investment objective 
of the SSO was to increase yield and to diversify the 
investment risks. The investment tactics were to
increase the investment allocation in short-term
bonds which are highly l iquid for paying
unemployment benefits, to increase investment 
allocation in risky assets, and to invest in foreign 
investment funds which generated more returns in 
the long run. 

แผนภูมิ 19: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จำาแนกตามประเภทสินทรัพย์ 

Figure 19: Investment of the Social Security Fund, classified by types of assets  

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักงานประกันสังคม 
Sources: Finance and Accounting Division, Social Security Office 
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2. หนี้สินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนประกันสังคมมี
หนี้สินรวม 1.66 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 95,077.01
ลา้นบาทคดิเปน็รอ้ยละ 6.06 จากปทีีผ่า่นมา ท้ังน้ี หน้ีสิน
จำาแนกได้ดังนี้

2.1)  หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย ค่าประโยชน์
ทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินลงทุน และหนี้สินหมุนเวียน
อื่น ในปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียน จำานวน 19,295.63 
ล้านบาท ลดลง 557.38 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.81 
จากปีที่ผ่านมา

2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ ประมาณการหนี้
สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ในปี 2563  มีจำานวน 
1.65 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 95,634.39 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปีที่ผ่านมา
3. ส่วนทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนประกันสังคม
มสิีนทรัพย์สทุธ/ิสว่นทนุรวม 623,827.01 ลา้นบาท ลดลง 
25,610.06 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 3.94  จากปท่ีีผ่านมา 
มีสาเหตุหลักมาจากการที่สำานักงานประกันสังคม 
มีรายได้เ งินสมทบรับที่ลดลง และมีค่าประโยชน์  
ทดแทนที่เพิ่มข้ึน โดยมีรายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
ประจำาปี 2563 จำานวน 6,442.79 ล้านบาท นอกจากนี้
ยงัมกีำาไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของเงนิลงทนุ จำานวน 54,020.88 
ล้านบาท ลดลง 19,167.28 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
26.19 จากปทีีผ่า่นมา อันเนือ่งมาจากกำาไรทีย่งัไม่เกดิข้ึน 
ของหลักทรัพย์ในประเทศ ปี 2563 มีจำานวน 27,639.02 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 29,897.60 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.96 และกำาไรท่ียังไม่เกิดขึ้นของ 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ปี 2563 มีจำานวน 26,381.86 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จำานวน 10,730.32 
ล้านบาท คดิเปน็รอ้ยละ 68.56 อยา่งไรกต็าม ในป ี2563  
กองทนุยงัคงสามารถทำาผลตอบแทนท่ียังไมร่บัรูเ้ปน็บวก
ในภาพรวม อันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุนรวม
ดัชนี (Exchange Traded Fund: ETF) ต่างประเทศท่ี
สามารถทำากำาไรที่ยังไม่รับรู้ได้ถึง 26,381.86 ล้านบาท  
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนื่องจาก
ตลาดตราสารทุนทั่วโลกและตราสารหนี้ท่ัวโลกปรับตัว 
สูงขึ้นในสถานการณ์โควิด 

2. Total Liabilities
As of 31 December 2020, total liabilities of 

the Social Security Fund was 1.66 Thrillion Baht,
increasing by 95,077.01 Million Baht or 6.06% from 
previous year. The liabilities were as follows;

2.1) Current Liabilities which included
benefits payable, investment creditors, and other 
current liabilities. In 2020, total amount of current 
liabilities was 19,295.63 Million Baht, decreasing 
by 557.38 Million Baht or 2.81% of previous year.

2.2) Non-Current Liabilities which consisted 
of provision for old-age benefits for the year 2020 
with the amount of 1.65 Thrillion Baht, increasing by 
95,634.39 Million Baht, or 6.17% of previous year.
3. Equity

As of 31 December 2020, equites net of the 
Social Security Fund was 623,827.01 Million Baht, 
decreasing by 25,610.06 Million Baht or 3.94% from 
previous year. The main causes of the decrease 
were from the decrease of contributions receivable 
and the increase of benefit payment. The revenue
in 2020 was lower than net expenditures by 
6,442.79 Million Baht. Besides, unrealized profits of
investment was 54,020.88 Million Baht, decreasing 
by 19,167.28 Million Baht, or 26.19% from previous
year. This was due to unrealized profits of domestic
investment in 2020 was 27,639.02 Million Baht 
which reduced by 29,897.60 Million Baht or 51.96% 
from previous year. Meanwhile, unrealized profits of 
foreign investment in 2020 was 26,381.86 Million 
Baht, increasing by 10,730.32 Million Baht, or 
68.56% from previous year. However, the Social 
Security Fund was able to produce positive return 
of investment conclusively since the investment in 
ETF in foreign countries could generate unrealized
profits as high as 26,381.86 Million Baht due to the 
improvement of global equity and bond market in 
the period of Covid-19 pandemic situation.
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จากการพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พบวา่ในป ี2563 อยูท่ี่ 1.00 เทา่ เพิม่ขึน้จากปกีอ่นซึง่อยูท่ี่ 
0.78 เท่า เนื่องจากกองทุนมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จำานวน 19,364.97 ล้านบาท ในปี 2563 
ในขณะทีม่หีนีสิ้นหมนุเวยีน จำานวน 19,295.63 ล้านบาท 
ในปี 2563 ซึ่งลดลงจำานวน 557.38 ล้านบาท จากเดิม 
19,853.00 ลา้นบาท ในป ี2562 สาเหตหุลกัจากการลดลง 
ของเจ้าหน้ีเงินลงทุน จากการซื้อหลักทรัพย์พันธบัตร 
และหุ้นสามัญ ช่วงสิ้นปี 2563 จำานวน 8,051.43 
ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนซื้อหลักทรัพย์พันธบัตร
หุ้ นสามัญและหน่วยลงทุน  จำ านวน 9 ,826 .04 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยรายการท้ังหมดได้ชำาระ
ราคาในเดือนถัดไป

สำาหรับระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการจ่ายชำาระค่า
ประโยชน์ทดแทน ในปี 2563 จำานวน 31 วัน ลดลงจาก 
ปี 2562 จำานวน 8 วัน เนื่องจากในปี 2563 มีอัตราการ 
หมุนเวียนของการจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนอยู่ที่ 12.14 
เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 9.57 เท่า เนื่องจากมีค่า 
ประโยชน์ทดแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.10 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการ
บริหารสภาพคล่องของกองทุนประกันสังคมมากนัก 
เนื่องจากกองทุน จะได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำาเนนิงาน โดยเฉลีย่จำานวน 4,903.75 ลา้นบาทตอ่เดอืน 
ซึ่งสำานักงานประกันสังคมสามารถนำากระแสเงินสดรับ
เหล่านี้รวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคง
เหลือ ณ สิ้นงวด มาใช้ในการดำาเนินงานและชำาระหน้ี
สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอในแต่ละเดือน

In comparision of liquidity quick ratio of cash 
and cash equivalents in 2020, it was found that the 
ratio was 1.00, increasing from previous year which 
was 0.78, as there were cash and cash equivalents 
at the amount of 19,364.97 Million Baht in 2020.
Meanwhile, current liabilities was 19,295.63 Million
Baht, decreasing by 557.38 Million Baht from 
19,853.00 Million Baht of 2019. The main cause was 
from the decrease of investment creditors of the 
purchase of securities, bond and common stocks 
at year end amounting 8,051.43 Million Baht. While 
in previous year, the purchase of securities, bond 
and unit trust was at the amount of 9,826.04 Million 
Baht at the end of 2019 of which all payments were 
made in the following month.

For average length of waiting period to pay 
benefits in 2020 was 31 days or decreased by 8 
days from 2019. This was because the benefits 
payable turnover ratio of the year 2020 was 12.14, 
increasing from previous year which was at 9.57, 
due to benefit arrears increased by 12.10%. 

However, such situation did not much affect 
liquidity of the Social Security Fund as it received 
cash flow from operating activities at the average 
amount of 4,903.75 Million Baht per month. The SSO 
was able to bring this amount together with cash 
and cash equivalents at the end of period which 
was sufficient to run its business and to pay of the 
current liabilities of each month.

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ Significant Financial Ratio
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ตาราง 12: อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

Table 12: Liquidity Ratio of the Social Security Fund 

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

รายการ หน่วย 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการจ่ายชำาระค่าประโยชน์ทดแทน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 33

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 39 

Quick ratio of cash and cash equivalents

Total income turnover rate of contributions receivable

Average length of waiting period to pay benefits

Average length of waiting period to collect contributions of Article 33

Average length of waiting period to collect contributions of Article 39 

Descriptions Unit 2020 2019

เท่า

เท่า

วัน

วัน

วัน

time (s)

Time (s)

days

days

days

1.00

6.40 

31

69

112

0.78

10 

39

46

45
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งบการเงิน
กองทุนประกันสังคม

Financial Statements 
of the Social Security Fund
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สินทรัพย์

      สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินลงทุนระยะสั้น

 เงินสมทบค้างรับ

 เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ

 รายได้ค้างรับ

 ลูกหนี้เงินลงทุน

 ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สิน

       หนี้สินหมุนเวียน

 ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย

 เจ้าหนี้เงินลงทุน

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

       หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 กองทุนประกันสังคมสะสม

 - จัดสรรเพื่อจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนกรณีอื่นนอกจาก

    ชราภาพ

 - ยังไม่ได้จัดสรร

 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

                

    

 19,364,969,070.68

 578,700,543,225.13

 76,638,632,731.14

 57,557,025.52

 4,403,447,668.01

 564,552,184.28

 5,531,234,705.11

 1,989,581,346.56

 687,250,517,956.43

       

 1,601,298,093,818.35

 1,601,298,093,818.35

2,288,548,611,774.78

 11,096,656,227.99

 8,051,434,326.94

 147,535,444.44

 19,295,625,999.37

       

1,645,425,973,352.89

 1,645,425,973,352.89

1,664,721,599,352.26

 

 

    112,114,260,669.14

 457,691,868,629.96

 54,020,883,123.42

623,827,012,422.52

2,288,548,611,774.78

    

 15,512,551,234.93

 557,825,512,381.19

 102,274,733,664.95

 58,534,733.42

 5,711,728,945.57

 488,177,144.62

 3,409,085,143.10

 2,109,044,394.47

  687,389,367,642.25 

       

 1,531,692,293,000.52

  1,531,692,293,000.52 

 2,219,081,660,642.77 

 9,898,742,085.24

 9,826,044,009.80

 128,217,564.75

  19,853,003,659.79 

       

1,549,791,584,341.42

  1,549,791,584,341.42 

 1,569,644,588,001.21 

 

 

    46,502,252,285.39

 529,746,662,130.32

 73,188,158,225.85

 649,437,072,641.56 

 2,219,081,660,642.77 

2563
2020 2019

(หน่วย: บาท)
Unit: Bath
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หมายเหตุ:  ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
Remark: Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand

กองทุนประกันสังคม สำานักงานประกันสังคม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Social Security Fund, Social Security Office
Statements of Financial Position As of 31 December 2020

Assets

         Current assets

 Cash and cash equivalents

 Short-term investment

 Contributions receivable

 Accrued fines for late 

 Accrued revenue

 Investment accounts Receivable

 Derivative

 Other current assets

 Total current assets

           Non-current assets

 Long-term investment

 Total non-current assets 

Total assets

Liabilities

           Current liabilities

 Benefits payable

 Investment creditors

 Other current liabilities

 Total current liabilities 

           Non-current liabilities 

 Estimated provision for old-age 

 Total non-current liabilities 

Total Liabilities 

Net Assets/Equity

 Cumulative Social Security 

 - Provision for other benefits 

 

 - Not yet allocated

 Unrealized investment profits

Total net Assets/Equity

Total liabilities and Assets/Equity
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รายได้ 

 เงินสมทบ  

 เงินเพิ่มตามกฎหมาย

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินปันผล

 กำาไรจากการขายหลักทรัพย์

 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน

 รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ค่าประโยชน์ทดแทน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำานักงานประกันสังคม

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน

 หนี้สูญ

 หนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย

 เงินสมทบ มาตรา 40 จ่ายคืน

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการปรับปรุง-

 
ประมาณการหนี้สิน

หัก ปรับปรุงเพิ่มประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทน -

 

กรณีชราภาพ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

                    

 170,330,830,454.03

 428,912,143.30

 38,727,024,735.58

 12,001,685,554.42

 8,503,370,483.59

  1,031,109,903.01 

 325,488,347.71

 231,348,421,621.64

 134,762,817,796.03

 4,047,099,840.27

 2,890,003,694.40

 -

 37,150,973.19

 401,141,111.04

9,111,210.67

    9,493,101.18

142,156,817,726.78

89,191,603,894.86

95,634,389,011.47 

(6,442,785,116.61)

    

 217,085,538,216.47

 497,330,718.71

 42,032,495,633.33

 13,444,207,405.42

 30,184,949,571.25

  -   

 114,397,856.28

  303,358,919,401.46  

 94,769,736,121.72

 3,972,761,747.14

 6,000,559,058.01

  1,419,624,342.84 

      4,455,335.49

  361,636,542.55 

 2,778,622.21 

    20,492,524.20

 106,552,044,294.16 

196,806,875,107.30

150,827,485,193.00

45,979,389,914.30

 

2563
2020

2562
2019

หมายเหตุ:  ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
Remark: Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand

กองทุนประกันสังคม สำานักงานประกันสังคม
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Revenue

 Contributions  

 Fines for late contributions

 Interests receivable 

 Dividends

 Profits on assets trading

 Unrealized profit of investmet

 Other revenue

Total Revenue

Expenditures

 Benefits expenses

 Administrative expenses

 Loss on foreign exchange rates

 Unrealized loss on investment

 Bad debts

 Doubtful debts

 Wages for local fund managers

 Pay back of contributions of Article 40 

Total expenditures

 
Surplus before provision adjustment  - 

 

 Less increase in provision for old-age benefits

Net Surplus

Social Security Fund, Social Security Office
Statements of Financial Performance For the year ended 31 December 2020

(หน่วย: บาท)
Unit: Bath
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 ผลวิเคราะห์ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
เ ม่ื อ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ส ถ า น ะ ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น

สังคมในภาพรวม 7 กรณี คาดว่าในปี 2563 ท้ังปี 
กองทุนจะมีรายรับรวม จำานวน 193,419 ล้านบาท 
และมีรายจ่ายรวม จำานวน 147,531 ล้านบาท 
โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำานวน 45,888 ล้านบาท 
และมีเงินกองทุนสะสมจำานวน 2,251,547 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเงินสะสมสำาหรับการจ่ายประโยชน์ 
ทดแทนระยะยาว จำาแนกเป็นแต่ละกองทุน ดังนี้

- กองทนุ 4 กรณี (เจบ็ปว่ย คลอดบตุร ทพุพลภาพ 
และตาย) คาดว่าในปี 2563 จะมีรายรับ จำานวน 51,881 
ล้านบาท และมีรายจ่ายประโยชน์ทดแทน จำานวน 
65,278 ล้านบาท ซึ่งรายรับต่ำากว่ารายจ่าย เนื่องจากมี 
มาตรการลดอตัราเงนิสมทบเพือ่ลดภาระค่าใช้จา่ยให้กบั 
สถานประกอบการและผู้ประกันตน ในขณะที่ค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ปรับสูงขึ้น 

- กองทุน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) 
คาดว่าในปี  2563 จะมีรายรับ จำานวน 85,589 
ล้านบาท และมีรายจ่ายประโยชน์ทดแทน จำานวน 
31,201 ล้านบาท ซึ่งรายรับยังคงเพียงพอต่อรายจ่าย 
โดยมีเงินกองทุนสะสมจำานวน 1,972,247 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเงินสะสมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ระยะยาว และคาดว่าในอนาคตจะมีการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีชราภาพจำานวนมาก จึงควรติดตามและ 
ประเมินผลสถานะกองทนุระยะยาวเพือ่คาดการณภ์าระ
ค่าใช้จ่ายอย่างครอบคลุมและรอบคอบ

-  กองทุนกรณี ว่างงาน  คาดว่าในปี 2563 
จะมีรายรับ จำานวน 25,217 ล้านบาท และมีรายจ่าย 
จำานวน 47,309 ล้านบาท ซึ่งรายรับต่ำากว่ารายจ่าย
ประโยชน์ทดแทนเนื่องจากสำานักงานปรับเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและปรับ
อัตราเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานปกติ 
(ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้าง) โดยประโยชน์
ทดแทนจำาแนกเปน็กรณีว่างงานสดุวสิยั จำานวน 16,097 
ล้านบาท และว่างงานปกติ จำานวน 31,212 ล้านบาท

Revenue and Expenditures Projection 
Analysis 

Upon the estimation of Social Security Fund 
position of all 7 benefits, it was forecasted that in 
whole year 2020 the SSF will gain 193,419 Million 
Baht of revenue and the total expenditures will be 
147,531 Million Baht. Therefore, the surplus will 
be 45,888 Million Baht, and the total cumulative 
fund will be 2,251,547 Million Baht. Most of the
accumulated amount will be for benefits payment 
in the long run. The details of the SSF position are 
as follows;

- Fund for 4 benefits (sickness, maternity,
invalidity, and death) It is forecasted that in 2020 
the revenue will be 51,881 Million Baht and the total 
expenditures for benefits payment will be 65,278 
Million Baht. This means, the revenue is less than 
the expenditures, due to the contributions reduction
measure in order to reduce expenditures for
enterprises and for insured persons, while expenses 
for various matters are adjusted rising. 

- Fund for 2 benefits (child allowance and
old-age) It is forecasted that in 2020 the revenues
will be 85,589 Million Baht and the total expenditures 
for benefits payment will be 31,201 Million Baht. This 
means that the revenues are sufficient for benefits 
payment, as there was 1,972,247 Million Baht of 
cumulative fund. Most of this fund is for benefits  
payment in the long run. And, it is expected that 
much bigger amount shall be paid for old-age 
benefits. Therefore, it is necessary to follow-up and 
evaluate its financial performance and position in 
the long run to provide projection of expenditures 
in all aspects. 

- Fund for unemployment benefits  It is expected  
that the revenues will be at the amount of 25,217 
Million Baht and the expenditures will be at 47,309 
Million Baht. The revenues are lower than the 

Financial Projection of Social
Security Fundประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม 
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ตัวชี้วัดสถานะกองทุนประกันสังคม
อัตราเงินสมทบต้นทุน เป็นตัวชี้วัดถึงระดับ 

อัตราเงินสมทบ ที่ต้องเก็บในแต่ละปี เพื่อให้มีสินทรัพย์ 
เพียงพอต่อการจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 
ที่กำาหนดกรณีที่ไม่มีเงินสำารอง โดยคำานวณได้จาก 
ค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารหารด้วยเงินเดือนทั้งหมดท่ีใช้ในการคำานวณ 
เงินสมทบ ซึ่ งอัตราเงินสมทบต้นทุนจะสามารถ 
บ่งชี้ ให้ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
ของสิทธิประโยชน์ และความเพียงพอของกองทุน
ในการรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ระยะยาว ซึ่ง 
สำานักงานต้องทบทวนการจัดเก็บอัตราเงินสมทบให้ 
สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคต

- สำาหรับกองทุน 4 กรณี ปัจจุบันจัดเก็บอัตรา
เงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 4.5 จากทั้งหมดร้อยละ 12.75   
คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของอัตราเงินสมทบท้ังหมด 
จากการประมาณการพบว่า ในปี 2564 อัตราเงินสมทบ
ต้นทุนสำาหรับกองทุน 4 กรณี เท่ากับ ร้อยละ 4.00 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 4.18 ในปี 2567  
เมื่อเทียบกับอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บในปัจจุบันน่ันคือ 
อัตราเงินสมทบต้นทุนมีความใกล้ เคียงกับอัตรา
เงินสมทบที่จัดเก็บในปัจจุบัน สำานักงานควรทบทวน
รายรับที่จัดเก็บให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่าย

- กรณีสงเคราะห์บุตรอยู่ในกองทุนระยะสั้น 
ปัจจุบันจัดเก็บอัตราเงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 1 จาก 
ทั้ ง ห ม ด ร้ อ ย ล ะ  1 2 . 7 5  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  7 . 8 4 
ของอัตราเงินสมทบทั้งหมด จากการประมาณการ 
พบว่า ในปี 2564 อัตราเงินสมทบต้นทุนสำาหรับกรณี
สงเคราะห์บตุร เทา่กบั รอ้ยละ 0.62 และมแีนวโน้มลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 
เปน็รอ้ยละ 0.55 ในป ี2567 เมือ่เทยีบกบัอตัราเงินสมทบ
ที่จัดเก็บในปัจจุบัน นั่นคือ อัตราเงินสมทบต้นทุน
ยังคงเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่าย 

- สำาหรับกองทุนว่างงาน ปัจจุบันจัดเก็บอัตรา
เงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 1.25 จากทั้งหมดร้อยละ 12.75 
คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของอัตราเงินสมทบท้ังหมด 
จากการประมาณการ พบว่า ในปี 2563 อัตราเงินสมทบ
ต้นทุนสำาหรับกองทุนว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.96 
ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บในปัจจุบัน
เนือ่งจาก สำานกังานออกมาตรการชว่ยเหลอื ผูป้ระกนัตน
และการใชส้ทิธวิา่งงานในชว่งวกิฤตโรคระบาดโควิด -19

expenditures due to the adjustment to increase 
the benefits upon unemployment of force majeure, 
and adjustment of compensation for lack of income 
of normal unemployment (resign, termination of  
employment  cont ract ,  and lay-o f f ) .  The  
unemployment of force majeure is 16,097 Million  
Baht and normal unemployment benefits is 31,212 
Million Baht.
Indicators of the Social Security Fund Position

Pay-As-You-Go Cost Rate (PAYG) is the  
indicator of contributions rate to be collected in 
each year to be sufficient for liabilities of some
specific period, in case there is no reserve fund. The 
calculation is made from total benefits amount to be 
paid and administrative expenses divided by total 
insureable wage. The PAYG can indicate trends of 
benefit changes and sufficiency of the Fund to pay 
benefits in the long run, of which the SSO has to 
revise contributions rate to be in line with the burden 
on expenses in the future. 

- Fund for 4 benefits (sickness, maternity,
invalidity, and death) - The present contribution 
rate is 4.5% of wage, or 35.29% of entire
contributions, which is 12.75% of wage.  In 2021, 
estimation of the PAYG for 4-benefit fund shall be 
4.00% of wage, and there is a trend of increasing 
to 4.18% in 2024, comparing to the present
contribution rate. This means the PAYG of that year 
is close to the present contribution rate. Therefore,
the SSO should revise the present rate of
contributions to keep up with the burden on epenses.

- Fund for child allowance is inside the  
short-term fund. At present, contribution rate is 1% of 
total 12.75% of wage, or 7.84% of total contribution 
rate.  The estimation of the PAYG for child allowance  
benefit in 2021 shall be 0.62% and tends to  
decrease to 0.55% in 2024, comparing to the 
present contribution rate. This means the present  
contribution rate is still appropriate for burden on 
expenses.

- Fund for unemployment benefits - At present,



Social Security Office Annual Report 2020 79

 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง หลังจาก 
นั้นอัตราเงินสมทบต้นทุนในปี 2565 - 2567 จะปรับ 
ลดลงเหลือร้อยละ 0.57 - 0.58 เม่ือเทียบกับอัตรา
เงินสมทบท่ีจัดเก็บในปัจจุบัน น่ันคือ อัตราเงิน
สมทบต้นทุนยั งคงเหมาะสมเมื่ อ เทียบกับภาระ
ค่าใช้จ่าย

อัตราเงินสมทบเฉล่ีย เป็นตัวชี้วัดของกองทุน
ชราภาพที่แสดงถึงระดับอัตราเงินสมทบที่ต้องจัดเก็บ 
ในอัตราคงท่ีตลอด 75 ปีข้างหน้า เพ่ือให้มีสินทรัพย์ 
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ห นี้ สิ น ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี กำ า ห น ด
โดยคำานวณได้จากมูลค่าปัจ จุจันของค่าใช้จ่ าย 
สิทธิประโยชน์และค่าบริหารหักด้วยเงินสำารองกองทุน 
ตั้งต้น หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าจ้างที่ใช้ในการ
คำานวณเงินสมทบในอนาคต ซึ่งอัตราเงินสมทบเฉลี่ย
จะสามารถบ่งชี้ให้เห็นอัตราเงินสมทบท่ีต้องจัดเก็บ
ในอตัราคงทีเ่พือ่ใหม้เีงินเพยีงพอตอ่การจา่ยในระยะยาว
(75 ปี) ซ่ึงสำานักงานต้องทบทวนการจัดเก็บอัตราเงิน 
สมทบในปัจจุบันให้ไปสู่อัตราเงินสมทบเฉลี่ยที่คาด
การณ์ไว้

- กรณีชราภาพ ปัจจุบันจัดเก็บอัตราเงินสมทบ
อยู่ที่ร้อยละ 6 จากทั้งหมดร้อยละ 12.75 คิดเป็นร้อยละ
47.06 ของอัตราเงินสมทบทั้งหมด ซึ่งจากการประมาณ
การ พบว่าอัตราเงินสมทบเฉลี่ยที่ควรจัดเก็บสำาหรับ
สทิธปิระโยชนก์รณชีราภาพ เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ย
ในระยะเวลา 75 ปขีา้งหนา้ ควรเปน็อตัรารอ้ยละ 15 – 16 
เปน็อตัราคงทีต่ลอด 75 ปขีา้งหนา้ และสำานักงานจะต้อง
ทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บในปัจจุบันให้ไปสู่อัตรา 
ร้อยละ 15 - 16 เพื่อให้กองทุนมีเงินเพียงพอกับรายจ่าย
และมีเสถียรภาพในระยะยาว

contribution rate is 1.25% of total 12.75% of wage, 
or 9.80% of total contribution rate. The estimation
of the PAYG in 2020 is 1.96% which is higher than 
present contribution rate. This is according to the 
measure to alleviate suffering of insured persons 
who apply for unemployment benefits during the 
crisis of Covid-19 pandemic, which affects entire 
economy of the country. After that, the PAYG in 
2022-2024 shall decrease to 0.57% – 0.58%, of 
the present contributions. This means the present 
contribution rate is still appropriate for the burden 
on expenses.

- General Average Premium: GAP is the
indicator for old-age fund for appropriate
contribtions collection at constant rate in next 75 
years to be sufficient for liabilities in specific period. 
The calculation can be made by present value of 
benefits payment and administrative expenses less 
by initial reserve of the fund, then divide by present 
value of wage to calculate future contributions. Such 
GAP can indicate constant rate of contributions 
sufficient for burden on expenses in next 75 years. 
Therefore, the SSO should revise the present rate of
contributions to be in line with the General Average 
Premium or GAP as calculated. 

- Old-age Fund – At present, contribution rate 
is 6% of total 12.75% of wage, or 47.06% of total 
contribution rate. Upon the estimation, appropriate  
contributions collection at constant rate in next 75 
years should be 15% - 16% of wage. Therefore, 
the SSO should revise and adjust the present rate 
of contributions to 15% - 16% of wage in order to 
be sufficient for the burden on expenses and for 
financial stability in the long run. 
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รายการ
2563
2020

2564
2021

อัตราเงินสมทบต้นทุน  (%)
(PAYG (Cost Rate) (%)

อัตราเงินสมทบเฉลี่ย (GAP) (ณ ปี 2563+75 ปี) (%)
Average Contributions (GAP) (from 2020 +75 years) (%)

2565
2022

2566
2023

2567
2024

1. รายรับรวม

    1.1 เงินสมทบรับ

       4 กรณี

       2 กรณี

       ว่างงาน

    1.2 ผลตอบแทน

2. รายจ่ายรวม

    2.1 ประโยชน์ทดแทน

       4 กรณี

       2 กรณี

       ว่างงาน

    2.2 ค่าบริหาร

3. เงินสมทบรวม - รายจ่ายรวม

4. เงินคงเหลือ ณ สิ้นปี (รายรับ-รายจ่าย)

5. เงินลงทุนสะสม

       4 กรณี

       2 กรณี

       ว่างงาน

6. เงินกองทุนสะสม ณ สิิ้นปี

       4 กรณี

       2 กรณี

       ว่างงาน

กองทุนระยะสั้น (อัตราเงินสมทบที่จัดเก็บ)

       4 กรณี            (4.50%)

           เจ็บป่วย       (3.18%)

           คลอดบุตร     (0.69%)

           ทุพพลภาพ   (0.39%)

           ตาย            (0.24%)

       สงเคราะห์บุตร  (1.00%)

       ว่างงาน            (1.25%)

กองทุนระยะยาว (อัตราเงินสมทบที่จัดเก็บ)

       ชราภาพ        (6.00%)

193,419

162,687

51,881

85,589

25,217

30,723

147,531

143,788

65,278

31,201

47,309

 3,743

15,156

45,888

2,128,906

116,653

1,972,247

162,647

2,251,547

 116,653

1,972,247

162,647

4.0

3.26

 0.45

0.10

0.19

0.62

3.03

15.44

253,292

213,139

77,799

121,021

20,319

34,153

141,765

136,693

68,594

36,600

31,500

5,072

77,374

111,527

2,240,433

75,231

2,024,482

140,719

2,360,315

 124,252

2,085,050

151,013

4.15

3.28

0.46

0.11

0.20

0.62

1.97

15.61

280,322

229,417

81,453

126,704

21,260

50,905

130,255

124,945

72,030

43,756

9,160

5,310

99,162

150,067

2,390,500

83,056

2,147,938

159,506

2,503,222

132,077

2,208,505

162,640

4.16

3.40

0.44

0.12

0.20

0.60

0.57 

15.78

294,554

240,178

85,278

132,655

22,245

54,376

1143,437

137,878

75,570

52,575

9,733

5,559

96,741

151,117

2,541,617

91,147

2,270,860

179,583

2,646,277

140,195

2,331,427

174,655

4.17

3.42

0.43

0.12

0.20

0.57

0.57 

 

15.96

309,325

251,446

89,284

138,886

23,275

57,879

158,313

152,493

79,463

62,702

10,327

5,820

93,133

151,012

2,692,629

99,408

2,392,18620

1,036

2,788,265

148,428

2,452,753

187,084

4.18

3.45

0.41

0.13

0.20

0.55

0.58 

16.13

(หน่วย: ล้านบาท)
Unit: Million Baht

ตาราง 13: ประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม ปี 2563 – 2567

       Total revenue

                  Contributions received

            4 benefits

            2 benefits

            Unemployment benefit

                  Investment return

       Total expenditure

                  Benefits paid

           4 benefits

            2 benefits

            Unemployment benefit

                  Administrative expenses

       Total contributions-Total expenditure

       Balance at year end (Revenue-Expenditure)

       Cumulative investment amount

            4 benefits

            2 benefits

            Unemployment benefit

      Capital Fund at the end of the year

            4 benefits

            2 benefits

            Unemployment benefit

Short-term Fund (Contributions rates)

            4 benefits (4.50%)

                    Sickness  (3.18%)

                   Maternity (0.69%)

                   Invalidity  (0.39%)

                   Death     (0.24%)

            Child Allowance (1.0%)

            Unemployment benefit (1.25%)

Long-term Fund (Contributions rates)

            Old-age benefits (6.0%)

Table 13: Financial Projection of the Social Security Fund, 2020-2024
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หมายเหตุ: 1. ปี 2563 เป็นการคาดการณ์โดยรวม กรณีที่ปรับค่าบริการทางการแพทย์ใหม่แล้ว  เพิ่มสิทธิค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปรับค่าทำาศพเป็น 50,000  
       บาท ปรับอัตราเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นร้อยละ 70 
   2. ปี 2564 ปรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเป็น 98 วัน
   3. ปี 2563 ลดอัตราเงินสมทบ 2 ช่วง คือ 
  - งวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม จัดเก็บนายจ้างที่อัตราร้อยละ 4  ผู้ประกันตน ที่อัตราร้อยละ 1 และรัฐบาลที่อัตราร้อยละ 2.75
  - งวดเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จัดเก็บนายจ้างที่อัตราร้อยละ 2  ผู้ประกันตนที่อัตราร้อยละ 2 และรัฐบาลที่อัตราร้อยละ 2.75 
    4.  ปี 2563 ปรับเพิ่มสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2563 และปรับอัตราเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน 
         ปกติ โดยให้สิทธิครอบคลุมถึงปี 2565 ดังนี้
  -  กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 70
  -  กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 45

Remarks: 1. Overall estimation of 2020 in cases where medical service fee is adjusted to provide influenza vaccine, funeral expenses up to  
     50,000 Baht, and compensation for loss of income due to invalidity up to 70%. 
 2. In 2021, adjustment of allowance for maternity work-leave up to 98 days.
 3. In 2020, contributions were adjusted 2 periods of time, as follows; 
  - March-May 2020, contribution collection from employers were adjusted up to 4%, insured persons 1%, and 
     government 2.75% of wage.
  - September-November 2020 contribution collection from employers were adjusted up to 2%, insured persons 2%, and  
     government 2.75% of wage. 
 4. In 2020, force majeure unemployment benefits were increased until end of August 2020, and pay compensation for loss of  
      income due to normal unemployment until 2022, as follows;
  -  In cases of lays-off, compensation for loss of income  is 70% of wage.
  - In cases of resign or termination of employment contract, compensation for loss of income is 45% of wage.
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สำานักงานกองทุนเงินทดแทนตั้งขึ้นตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 มีหน้า
ที่บริหารจัดการกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเปิดดำาเนินการ
ครัง้แรกในป ี2517 ตอ่มากระทรวงแรงงานไดต้ราพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง
ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วยสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
หรือตาย เนื่องจากการทำางานให้แก่นายจ้าง หรือเจ็บ
ป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงาน 
หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเน่ืองกับการทำางานให้แก่นาย
จ้างให้ได้รับเงินทดแทนเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
ในขณะที่ขาดรายได้ประจำาตามสิทธิที่กฎหมายกำาหนด 
ไว้

โดยในปีแรกกองทุนเงินทดแทนได้ให้ความ 
คุม้ครองสถานประกอบการท่ีมลีกูจา้ง 20 คนขึน้ไปเฉพาะ
กรงุเทพมหานคร ตอ่มาในป ี2519 ได้ขยายความคุม้ครอง
ไปยงัจงัหวดัปรมิณฑล (สมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี 
สมุทรสาคร และนครปฐม) จนกระทั่งปี 2531จึงได้ 
ขยายความคุ้มครองครอบคลุมทั่วประเทศหลังจากนั้น 
ได้ขยายความคุ้มครองไปยังสถานประกอบการท่ีมี 
ลูกจ้างตั้งแต่ 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. Its duties and responsibilities are 
to manage the Workmen’s Compensation Fund 
(WCF) which was implemented for the first time in 
1974. Later in 1994, the Ministry of Labour passed 
the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994) 
and came into force on July 1, 1994 following by the 
Amendment of the Workmen’s Compensation Act 
(No.2) B.E. 2561 in 2013. The Acts aim to provide 
protection against injury, disease, disability, loss of 
organ or death resulting from employment including
occupational diseases to employees so that they 
can take care of themselves and their family during 
loss of income as prescribed by laws.

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

ในปี 2563 นายจ้างข้ึนทะเบียนกับกองทุนเงิน
ทดแทน จำานวน 431,392 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 0.60 และลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน
จำานวน 11.15 ล้านคน ลดลงจากปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 
4.76 เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19

In 2020, there were 431,392 employers
registered with the Workmen’s Compensation 
Fund or increased by 0.60% from previous 
year. A number of 11.15 Million employees were  
covered in cases of work-related injuries or sickness, 
decreasing by 4.76% from previous year. Such  
decrease was from the impact of Covid-19 pandemic. 

ความเป็นมา

ผลการดำาเนินงาน  

Background Information

Performance Outcomes 

กองทุนเงินทดแทน
Workmen’s Compensation Fund
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เมื่อพิจารณาข้อมูลในรอบ 10 ปี (ปี 2554 - 

2563)  พบว่า จำานวนนายจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ 2.66 ต่อปี และจำานวน ลูกจ้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 3.23 ต่อปี

However, in the period of 10 years (2011-
2020), the number of registered employers of WCF 
was rising continuously at the average rate of 2.66 %  
per year, and the number of employees was  
increasing at the average rate of 3.23% per year. 

แผนภูมิ 20: จำานวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ปี 2554 – 2563        

Figure 20: Number of employers and employees under the protection of the Workmen’s Compensation Fund, 2011-2020
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กองทุนเงินทดแทนกำาหนดอัตราเงินสมทบหลัก
ให้แกน่ายจ้างในชว่ง 4 ปีแรกอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.2 - 1.0 
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละประเภทกิจการ ในปีที่ 5  
นายจ้างแต่ละรายจะถูกปรับอัตราเงินสมทบเพ่ิมข้ึน 
ลดลง หรือคงเดิม ข้ึนอยู่กับสถิติการประสบอันตรายที่
เกิดขึ้นกับลูกจ้างตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอัตราเงินสมทบ
ที่นายจ้างจ่ายตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปเรียกว่าอัตราเงิน
สมทบตามค่าประสบการณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาย
จ้างใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำางานให้แก่ลูกจ้าง
โดยจัดสถานที่ทำางานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้
มีอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ทำางานได้อย่าง 
ปลอดภัย

The Workmen’s Compensation Fund (WCF) 
set up the employer’s contribution rate for first 4 
years at 0.2-1.0% of wage per year, according to 
risks of each industry. In the 5th year, adjustment 
of contribution rate for each employer shall be
calculated upon accidents or injuries data of
previous 4 years. This type of the contribution 
rate of the 5th year onwards is called ‘Experience 
Rate of Contributions’. The main objective of this 
kind of contributions is to make the employers pay
attention on work-safety of their employees by 
providing safety measures at workplaces which 
includes safety equipment for the employees to be

Contributions and
compensation benefitsเงินสมทบและเงินทดแทน

ที่มา: สำานักเงินสมทบ สำานักงานประกันสังคม
Source: Contributions Bureau, Social Security Office 
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ในปี 2563 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินสมทบ 
จากนายจ้างเป็นเงิน  4,196.73  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 จำานวน 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 
จากปีที่ผ่านมา 

ในขณะที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทน 
ให้ กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ รับ เงินทดแทนจำานวน
85,533 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9,373 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.88 จ่ายเงินทดแทนเป็นเงิน 2,114.75 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำานวน 55.39 ล้านบาท 
คดิเปน็รอ้ยละ 5.39 จากปทีีผ่า่นมา โดยสว่นใหญจ่า่ยเป็น 
ค่าทดแทนจำานวน 1,203 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ 
คา่รกัษาพยาบาลจำานวน 886 ลา้นบาท คา่ทำาศพจำานวน                 
22 ล้านบาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำางาน
จำานวน 5 ล้านบาท 

 
 

able to work safely.
In 2020, the WCF received contributions from

employers at the amount of 4,196.73 Million Baht. 
This was an increase of 180 Million Baht or 4.48% 
over previous year. 

the WCF paid compensation benefits  
to 85,533 employees or el igible persons  
decreasing by 9,373 cases or 9.88% of previous 
year. The total amount of compensation paid was 
2,114.75 Million Baht, decreasing by 55.39 Million 
Baht or 5.39% from previous year. Most of the  
benefits paid were compensation money at the 
amount of 1,203 Million Baht, following by medical 
care 886 Million Baht, funeral grant 22 Million Baht, and  
industrial rehabilitation 5 Million Baht 

2554

Million Baht

Year2555 2556 2557 2558

เงินสมทบ เงินทดแทน ร้อยละเงินทดแทน/เงินสมทบ
Contributions collected Compensation paid Percentage Compensation / Contributions
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Figure 21: Amount of contributions collected and compensation paid, and ratio of contribution and
    compensation of Workmen’s Compensation Fund, 2011-2020

แผนภูมิ 21: จำานวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงิน
            สมทบ กองทุนเงินทดแทน ปี 2554 – 2563 

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

ตาราง 14: เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2563 

Table 14: Contributions and Compensation of the Workmen’s Compensation Fund, 2020.

ในปี 2563 สำานักงานประกันสังคมดำาเนินการ
วนิจิฉยัสัง่จา่ยเงนิทดแทนใหแ้กล่กูจา้งทีป่ระสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน จำานวน 85,533 ราย 
และเม่ือพจิารณาตามความรา้ยแรงพบวา่ สว่นใหญเ่ปน็
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน
กรณหียดุงานไมเ่กิน 3 วนั จำานวน 58,244 ราย รองลงมา 
ได้แก่ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จำานวน 25,682 ราย 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน จำานวน 1,005 ราย ตาย จำานวน 
588 ราย และทุพพลภาพ จำานวน 14 ราย

In 2020, the SSO approved compensation 
payment to 85,533 employees who faced with 
work-related injuries or sickness. In considering 
of severity of injury, it was found that 58,244
employees had not longer than 3 days of work-leave, 
followed by 25,682 employees with longer than 3 
days of work-leave, 1,005 employees suffered loss 
of organ, 588 employees died and 14 employees 
became disabled.

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน Work-related injuries

รายการ

เงินสมทบ

เงินทดแทน

ค่าทดแทน

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าทำาศพ

ค่านฟูสมรรถภาพในการทำางาน

เงินทดแทน/เงินสมทบ 50.39% 54.03%

ปี 2563

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

ปี 2562

Descriptions

Contributions collected

Compensation paid

Compensation

Medical services

Funeral grants

Industrial rehabilitation

Compensation / Contributions

2020

Million Baht Million Baht% %

2019

4,196.73

2,114.75

1,202.87

885.63

21.68

4.58

100.00

56.88

41.88

1.02

0.22

4,016.70

2,170.15

1,293.97

849.98

21.72

4.48

100.00

59.63

39.17

1.00

0.20
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ตาราง 15: จำานวนลูกจ้างท่ีประสบอันตรายเน่ืองจากการทำางาน ปี 2563 

Table 15: Number of the employees with work-related injuries, 2020 

ที่มา: สำานักงานกองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม
Source: Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office 

จากข้อมูลสถิติอัตราการประสบอันตรายทุกกรณี 
ตอ่ลูกจา้ง 1,000 รายยอ้นหลงั 10 ป ีพบว่า ป ี2563 อตัรา 
อยู่ที่ 7.67 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราท่ีลดลง 
อยา่งตอ่เนือ่งจากรอ้ยละ 15.76 ในป ี2554   ทัง้นี ้เนือ่งจาก
กระทรวงแรงงานให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน และกิจกรรม
รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบ
กิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำานักงานประกันสังคม
ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันและส่งเสริม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานโดยจัดสรรเงิน
งบประมาณสำาหรับดำาเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือลดอัตรา
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน
ของลูกจ้าง รวมถึงการจัดให้มีระบบป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

From statistical data of all kinds of work- 
related injuries and sickness in the past 10 years, it 
was found that in 2020 work-related injury rate was 
7.67 per 1,000 employees, or decrease from 15.76% 
in 2011. This was the result of health promotion on 
work-safety and promotion to reduce work-related 
injuries at workplaces to be ‘zero accident’ as 
the Ministry of Labour gave special importance 
on Workplans and management on occupational 
safety and health, and work environment have been 
accomplished continuously. The SSO, moreover, 
has given full support on work-related accident 
prevention and on promotion of safety at work by 
allocating budgets for various projects on reducing 
work-related injury or sickness of the employees, 
and also provide support on establishing prevention 
and health promotion concretely.

ความร้ายแรง

รวม

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 58,244

25,682

1,005

14

588

85,533

68.09

30.03

1.17

0.02

0.69

100.00

หยุดงานเกิน 3 วัน

สูญเสียอวัยวะบางส่วน

ทุพพลภาพ

ตาย

ราย ร้อยละ
Severity

Total

Not over 3 days of work leave

Over 3 days of work leave 

Loss of organs

Disabled

Dead

Cases Percent



Social Security Office Annual Report 2020 87

แผนภูมิ 22: อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2554 – 2563

Figure 22: Work-related Injury rate per 1,000 employees, 2011-2020

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

หมายเหตุ: 1. นับทุกกรณี หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
         2. เฉพาะกรณีร้ายแรง หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และหยุดงานเกิน 3 วัน 
Remarks: 1. ‘All cases counted’ includes death, invalidity, loss of organs, and work leave for longer and not longer than 3 days
           2. ‘Severe cases counted’ includes death, invalidiy, loss of organs, and work leave for longer than 3 days 
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ป ี2563 สำานกังานประกนัสงัคมมสีถานพยาบาลในความ 
ตกลงของกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น 1,179 แห่งประกอบด้วย 
สถานพยาบาลของรฐั จำานวน 923 แหง่ และสถานพยาบาลเอกชน 
จำานวน 256 แห่ง ในจำานวนนี้ เป็นสถานพยาบาลระดับสูง 
จำานวน 294 แห่ง เป็นสถานพยาบาลระดับต้น จำานวน 823 แห่ง 
และคลินิก จำานวน 62 แห่ง

สำานกังานประกนัสงัคมไดเ้พิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร 
ทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง เพื่อมอบการบริการรักษาพยาบาลท่ีมี
คณุภาพและไดม้าตรฐาน โดยจัดจา้งทีป่รึกษาทางการแพทยแ์ละ
ทางการพยาบาล เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการเบิกค่ารักษา 
พยาบาลของสถานพยาบาล ตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ 
ทีม่กีารเบกิคา่รกัษาพยาบาลสงู ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน 

การใหบ้รกิารทางการแพทยต์รวจรบัรอง มาตรฐานสถานพยาบาล 

และตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีข้อร้องเรียนบริการทางการ 

แพทย ์ตลอดจนใหค้ำาแนะนำาในการพฒันาระบบบรกิารทางการ

แพทย์และการจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์

In 2020, there were 1,179 contracted
hospitals under WCF consisting of 923 public 
hospitals and 256 private hospitals. Among this 
number, there were 294 supra-contractors, 823 
main contractors and 62 clinics.

The Social Security Office has improved
efficiency of medical services for employees by 
hiring medical and nursing consultants to inspect 
and assess quality of reimbursement of health care 
providers, check-up the high medical services fee, 
inspect and control medical service standards,
including for hospital accreditation. The consultants 
have also to investigate complaints on medical 
services, give advice on development of medical 
service system and data management.

การบริการทางการแพทย์ Medical Service
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ที่มา: สำานักงานกองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม
Source: Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office 

สถานพยาบาล (แห่ง)

ระดับสูง 154

769

–

923

140

54

62

256

294

823

62

1,179

ระดับต้น

คลินิก

รวม

รัฐบาล เอกชน รวม
Medical Serivice Providers (Places) 

Supra-contractors

Main Contractors

Clinics

Total

Government Private Total

Table 16: Number of contracted hospitals of the Workmen’s Compensation Fund, 2020

ตาราง 16: จำานวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2563

สำานักงานประกันสังคมได้จัดทำาข้อตกลงในการ
ดำาเนินงานคลินิกโรคจากการทำางานกับกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อดูแลลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ลูกจ้างมี
ช่องทางเข้าถึงการวินิจฉัยโรค โดยพัฒนาคลินิก
อาชีวเวชศาสตร์ และเครือข่าย ตลอดจนกำาหนดแนว
ทางการวนิิจฉยัท่ีเป็นมาตรฐาน มกีารดูแลรกัษาหลงัจาก
เกิดโรคและอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็น
รูปธรรม และสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการแพทย์
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านแรงงานใน
การสนับสนุนและให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความปลอดภัยในการทำางานและการมคีณุภาพชวีติหรือ
สวัสดิการด้านแรงงานที่ดี

ในป ี2563 มคีลินิกโรคจากการทำางานทัง้หมด 117 
แห่ง โดยเป็นสถานพยาบาลในความดูแลของกระทรวง 
สาธารณสขุจำานวน 111 แหง่ และสงักดัมหาวทิยาลยั 6 แหง่  
ซึ่งช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการทางการแพทย์

The SSO has done the agreement with the 
Ministry of Public Health on providing Occupational
Disease Clinics for the employees who faces health 
impact from occupational activities to be able to 
access more channels of disease diagnosis by 
developing occupational medicine clinics and 
networks, including standard diagnosis guidelines. 
The agreement is also to give concrete support on 
the operation of Prevention and Promotion Safety 
at Work as well as support on medical operation 
concerning the Workmen’s Compensation Act B.E. 
2537 (1994) and the Labour Protection Act B.E. 
2541 (1998) which is in relevant with labour policy 
on promotion of safety at work and good quality of 
life or labour welfare.

In 2020, there are 117 hospitals participating 
in the project on Occupational Disease Clinics. 
Among this, a number of 111 hospitals are under 
the Ministry of Public Health and 6 hospitals are of

Occupational Disease Clinicsคลินิกโรคจากการทำางาน  
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ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถให้การดูแลลูกจ้าง 
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

สำานกังานกองทนุเงนิทดแทน ไดอ้อกตรวจตดิตาม 
งานป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน 
และโครงการคลินิกโรคจากการทำางาน โดยออกตรวจ 
โรงพยาบาลคลินิกโรคจากการทำางานและนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของโรงพยาบาล
แม่ข่าย จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ตรวจติดตาม
การดำาเนินโครงการส่งเสริมหรือป้องกันฯ โดยเข้าเยี่ยม
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำากัด และตรวจติดตามการดำาเนิน
โครงการคลินิกโรคจากการทำางานภาคกลาง ณ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ตรวจ
ติดตามการดำาเนินโครงการส่งเสริมหรือป้องกันฯ 
โดยเข้าเยี่ยมบริษัท เซาท์เทิร์น เคมีคอลล์ จำากัด และ
ตรวจติดตามการดำาเนินโครงการคลินิกโรคจากการ
ทำางานภาคใต้ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

univeristies. This can help to achieve more coverage  
in providing medical care to all employees.

The Office of Workmen’s Compensation 
Fund had done inspection on work-related injury
prevention and promotion of occupational safety, 
and follow up the project of Occupational Disease 
Clinics to assess the operation outcomes and  
obstacles of main network hospitals for 2 times as 
follows;

First follow-up during 15-16 October 2020, 
the WCF did follow-up the project of occupational 
safety and health promotion at Gulf Text Co., Ltd. 
and at Samut Sakhon Hospital in Samut Sakhon 
Province.

 Second follow-up during 17-19 November 
2020, the WCF did follow-up the project of
occupational safety and health promotion at  
Southern Chemicals Co., Ltd. and did the follow-up 
the Occupational disease clinic project in the South 
at Nakhon Srithammarat Hospital. 

ปี

2558

2559

2560

2561

2562

2563

98

98

102

103

108

111

6

6

5

5

6

6

104

104

107

108

114

117

กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย รวม

หน่วย: แห่ง
Unit: places

Year Ministry of Public Health Universities Total

Table 17:  Number of hospitals under Occupational Disease Clinic Programme, 2015-2020

ตาราง 17: จำานวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำางาน ปี 2558 - 2563

ที่มา: สำานักงานกองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม
Source: Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office 
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1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
 การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
มาตรา 29 ซึ่งกำาหนดว่า การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเกบ็รักษาเงนิ และการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ 
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน 

ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ดังกล่าวกำาหนดใหส้ำานกังานประกนัสงัคมนำาเงนิกองทนุ
ไปจดัหาผลประโยชน์โดยลงทนุในหลกัทรพัยต์า่ง ๆ  ดงัน้ี

 ลงทนุในหลกัทรัพยท่ี์มคีวามมัน่คงสงูไมน่อ้ยกวา่ 
ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น 

 • ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำา 
ประกัน

 • เงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการค้ำาประกัน

 • หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ 
BBB ขึ้นไป

 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 
40 ของเงินกองทุน เช่น

 • เงินฝากธนาคาร (ไม่ค้ำาประกัน)
 • ตราสารหนี้อื่น ๆ
 • หน่วยลงทุน
 • หุ้นสามัญ
โดยในการลงทุนนั้นสำานักงานประกันสังคม

ดำาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนและตามแผนการลงทุนประจำาปีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ 
ความเส่ียงของการลงทุน และคำานึงถึงความมั่นคงของ 
กองทุนในระยะยาวเป็นสำาคัญ

1. Regulations and Investment Framework
The Investment management of  the 

Workmen’s Compensation Fund (WCF) shall be
incompliance with the Workmen’s Compensation 
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
regulat ions speci f ied 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;

 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

 Invest not more than 40% of the fund in the 
risky assets, such as;

 • Bank deposits (not guaranteed)
 • Other debt instruments 
 • Unit trusts 
 • Equities 
In the investment of the WCF, the SSO must 

manage it in compliance with the investment
regulations and annual investment policy of the 
Workmen’s Compensation Committee. In addition, 
the SSO has to consider the forecasted returns,  
investment risks and security of the fund in the 
long run.

การบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน Investment Management of
Workmen’s Compensation Fund 
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2. สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเงินทดแทน

มเีงนิลงทนุรวม 67,069 ลา้นบาท แบง่ลงทนุในหลักทรัพย์
ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
ค้ำาประกัน ตราสารหนี้ (อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ)
หนว่ยลงทนุตราสารหนีต้า่งประเทศทีไ่ดร้บัการจดัอนัดับ 
ความน่าเชื่อถือ และเงินฝาก จำานวน 53,661 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของเงินลงทุน และลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลังไม่ ค้ำ าประกัน ตราสารทุนไทย 
และหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน 
และทองคำา จำานวน 13,408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.99 ของเงินลงทุน

2. WCF Investment Status and Portfol io
As of 31 December 2020, total amount of the 

Workmen’s Compensation Fund was 67,069 Million 
Baht. As much as 80.01% of the portfolio or 53,661 
Million Baht was invested in highly secured assets 
including government bonds, Bank of Thailand, 
state-enterprise bonds guaranteed by the Ministry 
of Finance and investment-grade corporate bonds. 
The remaining of 19.99% or 13,408 Million Baht was 
invested in risky assets, such as state-enterprise 
bonds not guaranteed by the Ministry of Finance, 
Thai equity instruments, property, infrastructures, 
and gold.

พันธบัตรรัฐบาล ธปท.
รัฐวิสาหกิิจ ที่ก.คลังค้ำประกัน
36,568  54.52%

หน่วยลงทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศที่ได้รับการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือ 9,341
13.93%

ตราสารหนี้
(อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ)

7,879  11.75%

หน่วยลงทุนอสังหา, โครงสร้าง
พื้นฐาน, ทองคำ 7,393
11.02%ตราสารทุน 5,500

8.20%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่ก.คลัง
ไม่ค้ำประกัน 515  0.77%

เงินฝาก (127)-0.19%

67,069 ล้านบาท
รวมหลักทรัพย์มั่นคงสูง  80%
รวมหลักทรัพย์เสี่ยง 20%

แผนภูมิ 23: การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2563

Figure 23: Allocation of Investment, Workmen’s Compensation Fund, 2020

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม 
Source: Investment Division, Social Security Office
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3. ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
สำาหรับปี  2563 กองทุนเ งินทดแทน มีผล

ตอบแทนจากการลงทุนจำานวน 1,960 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 180 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.41 ใน
จำานวนผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดจำาแนกเป็น 
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและพันธบัตร 1,337 ล้านบาท 
เงินปันผลและกำาไรจากตราสารทุน 623 ล้านบาท

3. Investment Returns of WCF
In 2020, the Workmen’s Compensation 

Fund generated a total investment returns of 1,960
Million Baht, decreasing from previous year by 180 
Million Baht, or 8.41%. Among such returns, it was 
from interests and bonds at the amount of 1,337
Million Baht, and dividends and profits from sales of
equities at the amount of 623 Million Baht.

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
การท่ีกองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมั่นคงจาก

เงินลงทุน 33,166 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มเป็น 67,069 
ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสมจาก
นายจ้างหลังหักค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทน จำานวน 
43,364 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนสะสมจำานวน 23,705 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็น
ไดว้า่ตลอดระยะเวลากวา่ 15 ปี ทีส่ำานักงานประกันสงัคม 
รับผิดชอบการบริหารกองทุน ได้สร้างผลกำาไรสะสมจาก
การลงทุนกวา่ 2 หมืน่ลา้นบาท ทำาใหก้องทนุมัน่คงมากขึน้ 
สามารถรองรับภาระคา่ใชจ้า่ยในการดแูลสทิธิประโยชน์ 
ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

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

steadily grown from the asset size of 33,166 Million
Baht in 2011 to 67,069 Million Baht at the end 
of 2020.  This growth comes from accumulated
contributions from employers after deducting
payment of benefits at the amount of 43,364 Million 
Baht and from cumulative investment returns at 
the amount of 23,705 Million Baht. Therefore, it 
was found that during the long period of 15 years 
of the fund management by the SSO, the amount 
of cumulative investment returns of WCF are more 
than 20,000 Million Baht. This can enhance stability 
of the Fund and ensure sufficiency to cope with its 
current and future liabilities to provide benefits for 
employees.
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แผนภูมิ 24: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2554 – 2563

Figure 24: Investment Returns of Workmen’s Compensation Fund, 2011-2020

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สำานักงานประกันสังคม 
Source: Investment Division, Social Security Office
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แผนภูมิ 25: จำานวนเงินสมทบสะสม และผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ปี 2554-2563

Figure 25: Accumulated contributions and Cumulative Returns of WCF, 2011-2020

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

1. รายได้ – ค่าใช้จ่าย
ในรอบปี 2563 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้รวม 

6,228.84 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเงินสมทบ 
เงินเพิ่มตามกฎหมาย ส่วนลดรับ รายได้ค่าปรับ 
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำาไรจากการขายหลักทรัพย์  
รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ และรายได้อื่น 
รายไดใ้นป ี2563 ลดลง 12.56 ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 0.20  
จากปทีีผ่่านมา สาเหตสุำาคญัทีท่ำาใหร้ายได้รวมลดลงมา 
จากการลดลงของดอกเบี้ยรับ และกำาไรจากการขาย 
หลักทรัพย์

ในขณะที่กองทุนเงินทดแทนมีค่าใช้จ่ายรวม 
เท่ากับ 2,511.60  ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทดแทน 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน คา่
ใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมความปลอด
ภยั คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของสำานกังานกองทนุเงนิ
ทดแทน และค่าใชจ้า่ยอ่ืน คา่ใชจ้า่ยในปี 2563  มีจำานวน
เพิ่มขึ้น 138.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.82 จาก

1. Revenues - Expenditures
In 2020, the total revenue of the WCF was 

6,228.84 Million Baht. This included contributions, 
fines from late contributions, discount earned,
penalty, interests, dividends, and profits from sales 
of assets.  It means that, in 2020, the WCF total  
revenue decreased from previous year by 12.56 
Million Baht, or 0.02% from previous year. The main 
reason of such decrease was from the decrease of 
interests earned and profits of assets trading. 

Meanwhile, total expenditures of the
Workmen’s Compensation Fund was 2,511.60
Million Baht, which included compensation, bad 
debts, doubtful debts, rehabilitation expenses,  
safety promotion expenses, operational expenses,  
and other expenses. The expenditure in 2020 was 
138.12 Million Baht cause of the increase was

สถานะการเงิน กองทุนเงินทดแทน Financial Status of the
Workmen’s Compensation Fund
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ปีที่ผ่านมา สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา
จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และหนี้สูญเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2562 สำานักงานประกัน
สังคมได้อนุมัติให้เริ่มตัดหนี้สูญได้

 2. เงินกองทุนเงินทดแทน
ในปี 2563 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้สูงกว่าค่า

ใช้จ่ายก่อนหักรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้ง
สำารองเงินทดแทนสำาหรับการประสบอันตรายท่ีเกิดขึ้น
แลว้จำานวน 3,717.24  ลา้นบาท ลดลง 150.67 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.90 จากปีที่ผ่านมา และมีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำานวน 3,539.79 ล้านบาท ลดลง
295.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.72 จากปีก่อน
เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนมีดอกเบี้ยรับ กำาไรจากการ
ขายหลักทรัพย์ลดลง และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต่อ
รายได้ รวมปรับลดลงจากร้อยละ 61.46 ในปีที่ผ่านมา
เป็นร้อยละ 56.83 ในปี 2563

increased or 5.82% from previous year. The main 
cause was from the loss of exchange rates and bad 
debts, because the SSO approved to begin write 
off bad debts on 31 December 2019.
2. Capital of the Workmen’s Compensation Fund

In 2020, total revenue of WCF before
deduction for realized work-related injury
compensation reserve was higher than total
expenditures by 3,717.24 Million Baht, or decreased 
by 150.67 Million Baht or 3.90% from previous year. 
The total revenue was higher than net expenditures
at the amount of 3,539.79 Million Baht which
decreased by 295.95 Million Baht or 7.72% from
previous year. The decrease of revenue was from 
the decrease of interests earned, decrease of 
profits of assets trading and increase of the loss of
exchange rates. Moreover, the rate of net
expenditures and total revenues was decreased 
from 61.46% in 2019 to 56.83% in 2020.

1. สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเงินทดแทนมี

สนิทรพัยร์วม 68,006.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนรวม 2,478.76 
ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 3.78 จากปีท่ีผา่นมาสดัสว่นของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
85.47 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ สินทรัพย์ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ ดังนี้

1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้
เงินสมทบสุทธิ ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์ รายได้ค้างรับ 
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุน
เวียนจำานวน 9,879.81 ลา้นบาท ลดลงจำานวน 1,555.71 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.60 จากปีที่ผ่านมา
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นที่มีการลงทุนในหลัก
ทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจระยะสั้นและตราสารทุน
ทีอ่ยูใ่น ความตอ้งการของตลาดลดลง และรายไดค้า้งรบั
ลดลง

1. Total Assets 
As of 31 December 2020, the assets amount 

of WCF was 68,006.39 Million Baht, increasing 
by 2,478.76 Million Baht or 3.78% increase from
previous year. The non-current asset was 86% of 
total assets, or increased from 85.47% of previous 
year. The main causes of such increase were from 
the increases of gain of long-term investment.
Significant movements of the assets were as
follows;

1.1) Current Assets consisted of cash and 
cash equivalents, short-term investment capital, 
net contributions receivable, investment account 
receiveable, income receiveable, and other current  
assets. In 2020, WCF possessed the current  
assets amounting 9,879.81 Million Baht, decreased 
by 1,555.71 Million Baht or 13.60 % from previous 
year. The main reason was from the decreases of 
cash and cash equivalents, short-term investment 
capital in the government and state-enterprises

งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position
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 1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ สำารองเงิน 
ทดแทนสำาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 
2563 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำานวน 1,947.97 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 177.45 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.02 
จากปีที่ผ่านมา การสำารองเงินไว้ใช้จ่ายเป็นเงินทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้รับเงินทดแทน
ตามสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตเพื่อ
สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วย 
งานภาครัฐ

เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาพรวม จะเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนเงินทดแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.41 มี
จำานวนรวมเงินลงทุนในปี 2563 เท่ากับ 66,629.01 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,196.01 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เกดิจากเงินสมทบหลงัหกัรายจ่ายทีใ่ชใ้นการบรหิารงาน 
ในระหว่างปีถูกนำาไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  
มากขึ้น และจากการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนใน 
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ พบว่าสัดส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตราสารทุนที่อยู่ ในความต้องการของ
ตลาด - ต่างประเทศ ซึ่งมีการลงทุนเป็นปีแรกโดยมี
สัดส่วนร้อยละ 19.69 สำาหรับในปี 2563 สำานักงานมี
วัตถุประสงค์การลงทุน คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความม่ันคงสงู หรอืมีความเสีย่งต่ำา เพ่ิมผลตอบแทนและ 
มีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

securities, equity demand in the market, and
accrued income.

1.2) Non-Current Assets consisted of
compensation reserve for realized work-related 
injuries. In 2020, non-current assets of WCF 
was 1,947.97 Million Baht, increased by 177.45 
Million Baht, or 10.02% from previous year. This 
reserve was to guarantee sufficient payment of
compensation to employees upon their eligibility  
when they face with unpredictable injuries or  
sickness in the future, which was in line with the 
government principle and public accounting policy. 

In consideration of overall investment of 
the WCF, it has grown by 3.41% with the total 
investment capital amounting 66,629.01 Million 
Baht in 2020, increasing by 2,196.01 Million Baht 
from previous year. This was due to more amount 
of contributions, after deduction for administrative
expense, was allocated to invest in various
instruments. Upon the investment proportion
analysis of the Fund in different instruments, it found 
that the investment in the equity demand in the
foreign market, which was the first year of
investment, was 19.69%. In 2020, the SSO aimed 
to invest the Fund in highly secured assets or
low-risk assets in order to increase investment 
returns and to diversify the risks.

แผนภูมิ 26: เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน จำาแนกตามประเภทสินทรัพย์
Figure 19: Investment of the Social Security Fund, classified by types of assets  

ที่มา: กองบริหารการเงินและการบัญชี สำานักงานประกันสังคม 
Source: Fianancial and Accounting Division, Social Security Office
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2. หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเงินทดแทน

มีหนี้สินรวม 2,500.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.47 ล้าน 
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.89 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
หนี้สินรวมจำาแนกได้ ดังนี้

2 . 1 )  หนี้ สิ นหมุ น เ วี ยน  ประกอบด้ วย 
เงินฝากจากนายจ้าง เงินสมทบรับล่วงหน้า เงินทดแทน
ค้างจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ค้างจ่าย เจ้าหน้ีเงิน
ลงทุน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ในปี 2563 มีหนี้สิน
หมุนเวียน จำานวน 552.04 ล้านบาท ลดลง 60.98 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.95 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุ
หลักมาจากรายการเงินฝากจากนายจ้างลดลง 
เงินสมทบรับล่วงหน้าลดลง เนื่องจากมีเงินสมทบที่นาย
จ้างชำาระก่อนกำาหนดลดลง และเจ้าหนี้เงินลงทุนลดลง 

2.2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน ได้แก่ สำารองเงิน 
ทดแทนสำาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 
2563 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำานวน 1,947.97 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 177.45 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.02 
จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสำารองเงินไว้ใช้จ่ายเป็น 
เงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้รับ
เงินทดแทนตามสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใน
อนาคตเพื่อสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชี
สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3. ส่วนทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเงินทดแทน
มีส่วนทุนรวม 65,506.37 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 2,362.29 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุ
หลักมาจากการที่กองทุนเงินทดแทนมีรายได้สูงกว่าค่า
ใช้จ่ายสุทธิ ประจำาปี 2563 จำานวน 3,539.79 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลัก
ทรพัยเ์ผือ่ขาย จำานวน 528.29 ลา้นบาท ลดลง 1,185.81 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.18 จากปีที่ผ่านมา อันเนื่อง
มาจากการทีด่ชันรีาคาตลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลงใน
ปี 2563

2. Total Liabilities
 As of 31 December 2020, total liabilities 
of WCF was 2,500.02 Million Baht, increasing by 
116.47 Million Baht or 4.89% from previous year. 
The details of liabilities were as followed;  

2.1) Current Liabilities consisted of employers’  
deposit, unearned contributions, deposit and 
marginal deposit, arrears compensation, arrear 
compensation for medical doctors, account payable 
investment, and other current liabilities. In 2020, 
WCF current liabilities was 552.04 Million Baht, 
decreasing by 60.98 Million Baht or 9.95% from 
previous year. This was the result of the decrease 
of employers’ deposits, decrease of advanced
payment of contributions before due and the
decrease of account payable investment.  

2.2) Non-current Liabilities included reserved 
compensation for realized work-related accidents. 
In 2020, total non-current liabilities of WCF was 
1,947.97 Million Baht, increasing by 177.45 Million 
Baht or 10.02% from previous year. The reserve was 
to guarantee sufficient payment of compensation 
to employees upon their eligibility when they face  
with unpredictable injuries or sickness in the future, 
which was in line with the government principle and 
public accounting policy.
3. Capital of WCF 

As of 31 December 2020, total capital of WCF 
was 65,506.37 Million Baht, increasing by 2,362.29 
Million Baht or 3.74 % from previous year. The major 
cause was that the revenue in 2020 was higher than 
net expenditures by 3,539.79 Million Baht. Besides, 
there were unrealized profits of available-for-sale 
securities at the amount of 528.29 Million Baht,  
decreasing by 1,185.81 Million Baht or 69.18% from 
previous year, due to the decrease of stock market 
index in 2020. 
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กองทุนเงินทดแทนสามารถบริหารเงินได้ดี
พิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบ
เทียบเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ท่ี 
1.10 เท่า ถึงแม้จะต่ำากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 1.16 เท่า 
ก็ตาม แต่อัตราส่วนของเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดยังคงครอบคลุมหนี้สินหมุนเวียนได้ทั้ง
จำานวน ทั้งน้ี กองทุนเงินทดแทนสามารถจัดสรรเงิน
เพื่อไปใช้ในกิจกรรมลงทุนในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบกับ
ลูกหนี้ในปี 2563 เท่ากับ 7.97 เท่า หมายความว่า 
ในรอบปี 2563 กองทุนเงินทดแทนสามารถเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ได้ 7.97 เท่า แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ 46 วัน ซึ่งเร็วกว่าในปี 2562 ซึ่งมีอัตราการ 
หมุนเวียนของรายได้เงินสมทบกับลูกหนี้ 7.57 เท่า 
และมีระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้แต่ละรอบ 
48 วัน แสดงถึงกองทุนเงินทดแทนมีประสิทธิภาพใน 
การจัดการลูกหนี้ได้ดีขึ้น และมีสภาพคล่องสูงขึ้น

In considering of the quick ratio of cash and 
cash equivalents which was 1.10 times. Even such 
quick ratio was lower than previous year which 
was at 1.16 times, the cash and cash equivalents 
could still cover entire current liabilities. WCF could 
allocate more money to take part in the investment 
activities in order to enhance opportunities for 
more returns. Moreover, the average turnover rate 
of contribution receivable per debtor of 2020 was 
7.97 times.  This meant that in the whole year of 
2020, Workmen’s Compensation Fund was able 
to collect the money from the debtors as high as 
7.97 times. Time length of each period for money 
collection from debtors was 46 days, which was 
faster than in 2019 of which the account receivable 
turnover ratio of contributions and debts was 7.57 
times, and time length for money collection was 
48 days. This meant that the WCF could perform 
financial management effectively in parts of debt 
management and liquidity enhancing.

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ Significant Financial Ratio 

Table 16: Number of contracted hospitals of the Workmen’s Compensation Fund, 2020

ตาราง 18: อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน กองทุนเงินทดแทน

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

รายการ หน่วย

เท่า
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1.10

7.97

46

1.16

7.57
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times

times
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2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสด                               
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบรวม

Description Unit 2020 2019

Quick ratio of cash and cash equivalents

Total circulation rate of accrued contributions 

Average duration of contributions collection
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งบการเงิน
กองทุนเงินทดแทน

Financial Statements of 
Workmen’s Compensation Fund
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สินทรัพย์

      สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินลงทุนระยะสั้น

 ลูกหนี้เงินสมทบ

 ลูกหนี้เงินลงทุน

 ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์

 รายได้ค้างรับ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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 เงินลงทุนระยะยาว

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สิน

       หนี้สินหมุนเวียน

 เงินฝากจากนายจ้าง

 เงินสมทบรับล่วงหน้า

 เงินรับฝากและเงินประกัน

 เงินทดแทนค้างจ่าย

 ค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ค้างจ่าย

 เจ้าหนี้เงินลงทุน

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

       หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 กองทุนสะสม

 เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรแล้ว

 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

                

    

  609,169,075.59 

 8,502,431,553.06 

 133,368,947.93 

 420,059,710.36 

 169,212,978.30 

 45,570,087.89 

  9,879,812,353.13 

       

  58,126,577,460.91 

 58,126,577,460.91  

68,006,389,814.04 

 46,999,130.56 

 260,769,876.74 

 97,347,872.41 

 17,200.00 

 145,080,031.92 

 1,829,628.33 

 552,043,739.96 

 1,947,974,000.00 

 1,947,974,000.00 

 2,500,017,739.96

 

     64,978,084,706.07 

 

  528,287,368.01 

 65,506,372,074.08 

 68,006,389,814.04 

    

  713,203,070.91 

 10,340,884,011.77 

 110,306,380.53 

 4,615,102.50 

 238,188,602.58 

 28,324,457.10 

  11,435,521,625.39 

 

 54,092,112,640.40 

 54,092,112,640.40 

 65,527,634,265.79  

  48,404,404.50 

 270,441,164.18 

 1,539,950.00 

 86,332,595.44 

 32,200.00 

 204,433,242.41 

 1,840,998.99 

   613,024,555.52 

 

  1,770,527,000.00 

 1,770,527,000.00 

 2,383,551,555.52 

 

     61,429,977,199.16 

 5,001.18 

 1,714,100,509.93 

 63,144,082,710.27 

 65,527,634,265.79 

2563
2020

(หน่วย: บาท)
Unit: Baht

2562
2019

หมายเหตุ:  ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
Remark:   Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand

กองทุนเงินทดแทน  สำานักงานประกันสังคม 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office
Statement of Financial Position

Assets

        Current Assets

 Cash and cash equivalents

 Short-term investment

 Account receivable - Contributions

 Account receivable – Investment

 Deriviative

 Accrued income

 Other current assets

 Total  current assets 

         Non-current Assets 

 Long-term investment

 Total  Non-current Assets

Total Assets

Liabilities

         Current liabilities

 Employer deposits

 Unearned contributions

 Deposit and marginal deposits

 Accrued compensation

 Accrued compensation for medical doctors

 Account payable investment

 Other current liabilities

 Total  current liabilities

         Non-current liabilities

 Reserved compensation for old- age benefits

 Total  Non-current liabilities 

Total liabilities

Total Assets/Equity

 Accumulated fund 

 Administrative expense as allocated

 Unrealized gain of investment

Net Assets/ Equity

Total liabilities and assets/ Equity

99
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รายได้

 เงินสมทบ  

 เงินเพิ่มตามกฎหมาย

 ส่วนลดรับ

 รายได้ค่าปรับ

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินปันผลรับ

 กำาไรจากการขายหลักทรัพย์

 รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ

 รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 เงินทดแทน

 ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่สำานักงานประกันสังคม

   - ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมความปลอดภัย

   - ในการดำาเนินงานของสำานักงานกองทุนเงินทดแทน

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้สูญ

 หนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าใช้จ่ายอื่น

 ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจากการ

ตั้งสำารองเงินทดแทนสำาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว

หัก  เงินทดแทนสำาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

                

    4,196,725,674.15

38,001,030.09

26,555,418.21

369,000.00

1,335,868,356.41

497,960,729.66

128,598,811.97

4,665,293.89

93,909.31

 6,228,838,223.69

       

 2,114,752,913.28

 

150,985,994.94

 23,075,964.74 

 220,862,592.15 

3,245,715.85

(2,759,885.16)

 1,435,000.00 

-

 2,511,598,295.80

       

3,717,239,927.89

(177,447,000.00)

3,539,792,927.89

 4,016,695,083.48

45,127,346.82

26,461,795.39

317,000.00

1,453,774,621.99

483,240,417.99

207,532,503.27

5,286,271.18

2,959,336.84

  6,241,394,376.96 

       

 2,170,146,683.01

   

 167,424,381.25

38,471,869.56

814,607.87

(5,116,662.90)

 1,625,400.00 

 114,738.00 

  2,373,481,016.79 

       

13,867,913,360.17

(32,168,563.15) 

 3,835,744,797.02 

2563
2020

2562
2019

หมายเหตุ:  ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
Remark:  Audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand

กองทุนเงินทดแทน  สำานักงานประกันสังคม 
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office
Statement of Financial Performance For the year ended 31 December 2020

Revenue

 Contributions  

 Fines for late contributions

 Discount earned

 Penalty

 Interests

 Dividends

 Gain on investment

 Retention

 Other revenues

Total revenue

Expenses

 Compensation

 Allocation for Expenses of SSO

     -  Industrial rehabilitation and safety promotion 

     -  Operational expenses of the Office of WCF

 Loss on exchange rates

 Bad debts                                                               

 Doubtful debts

 Other expenses

 Expenditures other than as prescribed

Total expenses

Surplus before adjustment 

(less)  realized compensation

Net surplus

(หน่วย: บาท)
Unit: Baht

100
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ภารกิจ 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำานักงานประกัน 

สังคม กระทรวงแรงงาน ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
การทำางานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการ 
ทำางานจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำางาน พิการหรือ
ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  
รวมทั้งผู้ประกันตนทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพควบคู่ด้านจิตใจและสังคม 
อันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ครบวงจร เพื่อให้สามารถดำารง
ชวีติในสังคมไดอ้ยา่งปกติและสามารถกลบัไปทำางานกบั
นายจ้างเดิม สามารถทำางานกับนายจ้างใหม่ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้
อย่างอิสระ
กลุ่มเป้าหมายหลัก

1. กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุน 
เงินทดแทน ซึ่ งประสบอันตรายอันเ น่ืองจากการ 
ทำางาน ทำาให้บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะบางส่วน พิการ 
หรือทุพพลภาพ

2. กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุน 
ประกันสังคม ซึ่งประสบอันตรายไม่เนื่องจากการ 
ทำางานจนทำาให้เป็นผู้ทุพพลภาพ
รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำางาน

1. เป็นกระบวนการต่อเน่ืองและจำาเป็นสำาหรับ
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเน่ืองจากการทำางานทำาให้
สูญเสียสมรรถภาพ พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ประกัน 
ตนที่ทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล

2. เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบ
ครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation) โดยการฟืน้ฟ ู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านอาชีพควบคู่ด้านจิตใจ
และสังคม โดยดูภาพรวมของตัวผู้ เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพเป็นหลัก และดูแลผู้ เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกด้านไปพร้อม ๆ กันโดยมุ่งเน้นการ
ประสานงานของทีมงานทกุ ๆ  ดา้น อันจะเกิดผลดีและเกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้างและผู้ประกันตน และเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

Mission
The Industrial Rehabilitation Center (IRC) is 

responsible for providing 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 those disabled insured persons  
according to the Social Security Act B.E. 2533 (1990). 
The IRC provides physical, vocational, mental and  
social rehabilitations to the disabled insured persons/ 
employees in order that they can live their lives  
normally in the society and are able to return to work 
with former or new employers or be self-employed, 
or can help themselves independently.
Target Groups

1. The employees under the coverage of
Workmen’s Compensation Fund who suffers from 
work-related injuries, sickness, loss of organs,
disability or invalidity.

2. The employees under the coverage of 
Social Security Fund who suffers from non-work-
related accidents causing invalidity.
Format of Industrial Rehabilitation

1. It is a continual process and necessary 
for those employees who face with work-related
accidents causing impaired performance, disability 
or invalidity, and insured persond who are invalid 
after final medical treatment.

2. It is a complete process of comprehensive 
rehabilitation which includes medical rehabilitation, 
occupational rehabilitation, in parallel with mental 
and social rehabilitation. Overall conditions of each 
rehabilitant shall be main factor to be taken into 
account, as well as every aspect in detail of that 
recipient. Hence, good coordination among related  
teamworks shall produce maximum benefit for 
the employees and insured persons, and shall be
recognized by domestic and international
organizations.

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน Industrial Rehabilitation
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วิสัยทัศน์
“ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพในการทำางานอย่างครบวงจร”
วิธีการให้บริการ

จะมีการประเมินสมรรถภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาปัญหาทุกด้านใน
ภาพรวมและวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะแต่ละ
คน พร้อมกับให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร
คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ
และสังคม นอกจากนี้ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจะ 
จัดให้มีการส่งเสริมการมีงานทำาของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม บางรายจัดทำาอุปกรณ์ในการ
ฝกึอาชพีและประกอบอาชีพให ้และปรบัสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการเพ่ือให้สามารถดำารง
ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ
บริการด้านอื่น ๆ

ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ขอเข้ารับ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพจะได้รับบริการดังนี้ มีหอพัก
พร้อมอาหาร 3 มื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำาหรับเข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ของใช้ท่ีจำาเป็นสำาหรับชีวิตประจำาวัน เช่น 
สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เครื่องเขียนสำานักงาน เช่น 
ปากกา ดนิสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั นอกจากนีย้งัมกีจิกรรม
นันทนาการต่าง ๆ รวมทั้ง การขยายโอกาสทางการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ช่องทางการเข้ารับบริการ

ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพสามารถ
ติดต่อขอเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ฟรี โดยผ่าน
สำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-12
สำานักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อ
โดยตรงกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1-5

 Vision
“To be excellent organization in holistic

industrial rehabilitaion”
Service Methods

The performance assessment of the
rehabilitants shall be conducted to see overall 
problems and obstacles, and rehabilitation planning 
for each rehabilitant shall be made individually. 
Then, holistic rehabilitation shall be provided which 
consists of medical, occupational, mental and social
rehabilitation. Beside the above-mentioned  
activities, the Rehabilitation Center also provide 
employment opportunity for rehabilitants by  
organizing training courses on small-sized business  
doing. Some of them receive occupational  
t r a i n i n g  e q u i p m e n t s ,  a n d  a d j u s t m e n t  
of  environment to sui t  inval id condit ions  
in order that they can live their lives in society  
independently. 
Other services

The employees and invalid insured persons 
who receive rehabilitation services shall have
accommodation, 3 meals a day, clothes and  
dresses or uniforms, and miscelleneous for daily 
uses like soap, detergent, and stationery. Moreover, 
they can attend various recreation activities and  
attend non-formal and informal education courses, 
too.  
Service channels

The employees and invalid insured persons 
are able to contact the SSO Bangkok Area Offices 
1-12, every provincial office, or make direct contact 
with Industrial Rehabilitation Center Region 1-5 to 
receive industrial rehabilitation with free of charge.



Social Security Office Annual Report 2020 103

แผนภูมิการขอเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

Flow-Chart of Rahabilitation Service

ÅÙ¡¨ŒÒ§·ÕèºÒ´à¨çºà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹/¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹·Ø¾¾ÅÀÒ¾

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á¨Ñ§ËÇÑ´/ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹µÃ¾×é¹·Õè
Provincial Social Security Office/Bangkok Social Security Office

ÃÑºà¢ŒÒÈÙ¹Â�
Receive to the IRC

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ÁÕÁµÔãËŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾
Screening Sub-committee approves to provide

rehabilitation service

à¢ŒÒ»ÃÐªØÁËÒÃ×Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ ÇÒ§á¼¹¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾
(´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â�/´ŒÒ¹ÍÒªÕ¾/´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á)

Case Conference for Rehabilitation planning Medical/occupational/social

à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â�
Receive medical rehabilitation

à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾´ŒÒ¹¨Ôµã¨áÅÐÊÑ§¤Á
Receive mental and social rehabilitation

»ÃÐªØÁËÒÃ×Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÏ ¶Ö§¼Å¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¢Í§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÏ

Case Conference to follow-up the progress
of rehabilitation

à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾´ŒÒ¹ÍÒªÕ¾
Recieve occupational rehabilitation

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ÁÕÁµÔãËŒ¨º¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾
Screening Sub-committee approves the success of rehabilitation

ÍÍ¡¨Ò¡ÈÙ¹Â�
Leave from the IRC

¡ÅÑºà¢ŒÒ·Ó§Ò¹¡Ñº¹ÒÂ¨ŒÒ§à´ÔÁ
Work for former employer

µÔ´µÒÁ¼Å
Follow-up

»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÍÔÊÃÐ
Self-employed

·Ó§Ò¹¡Ñº¹ÒÂ¨ŒÒ§ãËÁ‹
Work for new employer

Work-related injured employees/Invalid insured persons
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ในปี 2563 มีผู้สนใจเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน จำานวน 1,720 ราย ลดลงเลก็นอ้ยเมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพรายเก่า จำานวน 1,330  ราย และผู้เข้ารับการ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพรายใหม ่จำานวน 390 ราย โดยส่วนใหญ่
ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม
รองลงมาคือรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
และรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

สำาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเลือกฝึกเตรียมเข้าทำางาน
และฝึกอาชีพได้หลากหลายอาชีพตามความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสรรรถภาพ โดยเลือกให้เหมาะกับ
สภาพร่างกาย อายุ ลักษณะงานที่เคยปฏิบัติ หรือ
ลั กษณะงาน ท่ีจะไปปฏิ บัติหลั งสิ้ นสุดการฟื้ นฟู
สมรรถภาพในปี 2563 มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทัง้ส้ิน 391 ราย ในจำานวนนีป้ระกอบอาชพีเลีย้งตนเองได้
ถึงร้อยละ 89.77 ของผู้ที่จบการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง
หมด โดยประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม จำานวน 197 
ราย ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ จำานวน 46 ราย 
และประกอบอาชีพอิสระ จำานวน 108 ราย ส่วนผู้ท่ีจบ 
การฟืน้ฟสูมรรถภาพทีส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองและชว่ย
งานบ้านได้ มีจำานวน 38 ราย

In 2020, there were 1,720 cases of
rehabilitants attending rehabilitation activities, which 
was a slight decrease from previous year. Among 
the number, there were 1,330 old cases and 390 
new cases. Most of them received mental and social
rehabilitation, following by medical rehabilitation 
and vocational rehabilitation. 

For vocational rehabilitation, the rehabilitants 
shall be able to choose the appropriate courses 
upon their needs, physical conditions, ages, and 
types of previous works or types of works they want 
to do after completion of rehabilitation.  In 2020, 
there were 391 rehabilitants attending the courses, 
of which 89.77% of those who finished rehabilitation 
were able to find jobs to earn their lives. Among 
this number, 197 persons went to work with former 
employers 46 persons worked for new employers, 
and 108 persons were self-employed. The other 
38 persons could help their ownselves and work 
at home.
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ที่มา: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำานักงานประกันสังคม 
Source: Rehabilitation Centers, Social Security Office
หมายเหตุ: 1. *รวมทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูรายใหม่และรายเก่าที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีที่ผ่านมา 
           2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางรายอาจเข้ารับการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
 Remarks:1.*Total number of new and old cases of rehabilitants who are not finished rehabilitation process from previous year 
             2. Some recepients may receive both medical and occupational rehabilitations in same year

Table 19: Provision of industrial rehabilitation services, 2017-2020  

ตาราง 19: การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2560 – 2563

รายการ

1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

   – ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม

   – ผู้เข้ารับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่

2. ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์*

3. ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ*

   – ฝึกเตรียมเข้าทำางาน (ราย)*

   – ฝึกอาชีพ (ราย)*

4. ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม

5. จบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

   – ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม

   – ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่

   – ประกอบอาชีพอิสระ

   – ทำางานบ้าน

   – เสียชีวิตด้วย

1,609

1,045

564

1,055

383

253

130

814

434

236

48

123

23

4

1,358

906

452

1,034

500

342

158

1,011

476

218

70

117

71

-

1,825

1,250

575

960

501

305

196

1,144

599

293

86

150

65

5

1,720

1,330

390

903

562

329

233

1,118

391

197

46

108

38

2

    Number of rehabilitants

       Old cases 

       New cases 

     Medical rehabilitation*

     Vocational rehabilitation*

       Employment preparedness training*

       Vocational training*

    Mental and social rehabilitation

    Rehabilitation completion

       Work for former employers

       Work with new employers

       Self-employed

       House work

       Died of accidents

2560 2561 2562 2563
Activities 2017 2018 2019 2020
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 มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เป็นองค์กรการกุศลที่พระองค์ท่าน
ทรงพระราชทานชื่อมูลนิธิว่า “คุณากร หมายถึง 
บอ่เกดิแหง่ความดี” กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2528 
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนงานรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่จำาเป็นแก่ลูกจ้าง

 ในป ี2563 มลูนธิคิณุากรฯ มรีายไดด้อกผลจากเงนิ
ลงทุน จำานวน 4,887,697.19 บาท ได้ให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างที่พิการจากการทำางานและต้องเข้ารับบริการท่ี
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในด้านค่ารักษาพยาบาล
ทางการแพทยจ์ำานวน 11 ราย เงนิสงเคราะหค์า่เบีย้เล้ียง
รายวันจำานวน 175 ราย  เงินสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ
และเงินสนับสนุนค่าฝึกกายภาพบำาบัดพร้อมค่าอาหาร
และเครื่องดื่มเป็นเงินทั้ งสิ้น  640,969.50 บาท 
และไดท้ลูเกล้าฯ ถวายเงนิจำานวน 500,000.00 บาทเพือ่
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

 Khunakorn Foundation under the Royal
Patronage of Her Royal Highness Princess
Sirindhorn is non-profit charity organization. The 
name of ‘Khunakorn’, which was given by her, 
means ‘Origin of Goodness’. It was established on 
27 June 1985 to support the operation of the IRC,  
including provide necessary assistance for  
employees.

 In 2020, the Foundation gained 4,887,697.19 
Baht from investment, and provided medical 
cost for 11 rehabilitants, daily allowance for 175
rahabilitants, and allocated the amount of 640,969.50 
Baht to support invalid sportsmen and to provide 
foods and drinks for them. Moreover, an amount of 
500,000.00 Baht was offered to Her Royal Highness 
at the royal pleasure. 

มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ Khunakorn Foundation under
the Royal Patronage  
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ผลงานสำาคัญ

Outstanding
Performance Outcomes
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กองทุนประกันสังคม
    เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายให้แก่สถาน 
พยาบาลในอัตรา 1,640 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คน 
จากเดิมอัตราเหมาจ่ายอยู่ที่ 1,500 บาทต่อผู้ประกันตน 
1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถาน
พยาบาลคู่สัญญากรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา-2019 หรอืโรคไวรสัโควิด-19 มีผลบังคบัใชต้ัง้แต ่
2 มีนาคม 2563 จนกว่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน 
สถานพยาบาลของรัฐ 

• ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคไวรัส 
โควิด-19 ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทและจ่ายค่าอุปกรณ์ 
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำาหรับบุคลากร ครั้งละไม่เกิน 
540 บาท

•  ประเภทผู้ป่วยใน ค่าห้องพักสำาหรับควบคุมดูแล
รักษาและค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 2,500 บาท ค่าบริการ
ทางการแพทย์คำานวณตามกลุม่วนิจิฉยัโรครว่ม (DRGs) 
ในอัตรา 12,000 บาทต่อหนึ่งน้ำาหนักสัมพัทธ์ปรับตาม
วันนอน (AdjRW) ค่ายาต้านไวรัส ไม่เกิน 7,200 บาท 
ต่อราย ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการไม่เกินครั้งละ 2,500 
บาท ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ่ายไม่เกิน 
15 ชุดต่อวัน กรณีอาการรุนแรง จ่ายไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน 
อัตรา 740 บาทต่อชุด

กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน 
สถานพยาบาลเอกชน จา่ยใหต้ามหลกัเกณฑว์ธิกีารและ
เงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

ให้ค่าพาหนะ กรณีจำาเป็นต้องส่งต่อภายใน 
จงัหวดัเดยีวกนัไมเ่กนิ 500 บาท กรณต่ีางทอ้งทีจ่งัหวดัอืน่
จ่ายเบื้องต้น 500 บาทและจ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ 6 บาท 
พร้อมทั้งจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

Social Security Fund
    Increased capitation for medical care providers 
by 1,640 Baht/ 1 insured persons (IP) from 1,500 
Baht/ 1 IP, effective from 1 January 2020.

Increased medical service costs for network 
providers in cases of Covid-19 pandemic, effective 
from 2 March 2020 until cancellation of the rules, 
as follows; 

In case an insured person receives medical 
service at a public hospital 

• Out-patient – The amount of not over 3,000 
Baht shall be paid for 1 diagnosis of Covid-19, 
and not over 540 Baht/visit for Personal Protective 
Equipment: PPE.

• In-patient – Room charge with foods 2,500 
Baht/day, medical service charge according to
Diagnostic Related Groups: DRGs 12,000 Baht per 1 
Adjusted Relative Weight: AdjRW, antiviral drugs not 
over 7,200 Baht/case, laboratory examinationation  
not over 2,500 Baht/time, Personal Protective  
Equipment: PPE. Not more than 15 sets/day, but 
for serious cases PPE shall not be over 30 sets/day 
and at the rate of 740 Baht/set.

In case an insured person receive medical 
service at a private hospital, the payment shall be 
made in according with the rules and regulations as 
prescribed by the Ministry of Public Heath. 

Traveling cost – In case transfering of a
patient is needed in area of same province, traveling 
cost is not over 500 Baht. In case of transferring to 
another province, traveling cost to be paid shall be 
starting from 500 Baht and 6 Baht each for every 
additional kilometer. Moreover, the amount of not 
over 3,700 Baht/visit shall be paid for PPE and 
cleaning cost on vehicle.

For reimbursement of the costs other than 
the above mentioned descriptions, it must be
approved by the Medical Committee or its assigned 
person. 

เพิ่มสิทธิประโยชน์การให้บริการ
ทางการแพทย์

Enhancing medical
service quality
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และค่าทำาความสะอาดฆ่าเชื้อยานพานะไม่เกิน 3,700 
บาทต่อครั้ง

กรณีผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลขอรับค่า 
บรกิารทางการแพทยน์อกเหนอืจากทีก่ำาหนดได้ โดยต้อง 
มีคำาแนะนำาของคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ท่ีคณะ
กรรมการการแพทย์มอบหมาย

    ให้สิทธิประโยชน์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) 
และการผ่าตัดขนาดเล็ก (MIS) เพื่อให้ผู้ประกันตนได้ 
เขา้ถึงบริการไดร้วดเรว็ข้ึน ลดระยะเวลารอคอยการผา่ตดั 
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ด้วย 
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ 1 AdjRW = 9,600 บาท 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มี 
สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการ
ประเมินแล้ว จำานวน 133 แห่ง

   เพิ่มค่าทำาศพให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 
มาตรา 39 ที่เสียชีวิตโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วยเนื่องจากการทำางานจากเดิม 40,000 บาท เพิ่มเป็น 
50,000 บาท มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่2 กรกฏาคม 2563 
เป็นต้นไป

    ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่สำานักงานประกัน
สังคมกำาหนด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคเชงิรกุ โดยบรูณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Provide the benefits of One Day Surgery : ODS
and Minimally Surgery: MIS to allow insured
persons to access medical service more rapidly, 
reduce waiting time, and can receive standardized 
service by paying for medical care at the rate of 1 
AdjRW = 9,600 Baht, and effective from 13 February 
2020. A number of 133 providers registered and 
passed the assessment.

   Increase death benef i t  for an insured
person under Article 33 and Article 39 who is dead 
of not work-related injury or sickness from 40,000 
Baht to 50,000 Baht, effective from 2 July 2020.

    Provide free flu vaccine once a year for those 
insured persons with 50 years of age or above at 
the hospitals as prescribed by the SSO, effective 
from 15 October 2020. This is in order to promote
good health and active prevention through
cooperation integration of public and private
organizations.
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กองทุนเงินทดแทน
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง มีผลตั้งแต่ 

วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในการทำางาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำาบัด
ไมเ่กินวันละ 200 บาท และคา่ใชจ้า่ยทางกจิกรรมบำาบดั 
ไม่เกินวันละ 100 บาท โดยรวมกันแล้วไม่เกิน 24,000 
บาท

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำาบัดรักษาและการผ่าตัด
เพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทำางาน
หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่กำาหนดให้จ่ายค่าใช้จ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำาเป็น เพ่ิมข้ึนอีกไม่เกิน 
140,000 บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย์

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยเมื่อรวม
กันแล้วต้องไม่เกิน 160,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำางานด้าน
อาชีพ ไม่เกิน 24,000 บาท

หากคา่ใชจ้า่ยเกนิกวา่อตัราทีก่ำาหนด ให้จา่ยค่าใช้จา่ย 
เท่าทีจ่า่ยจริงตามความจำาเปน็เพ่ิมข้ึนอกีไมเ่กนิ 140,000 
บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย์

ค่าทำาศพ จากเดิมจ่าย 100 เท่าของอัตราสูงสุดของ
ค่าจ้างขั้นต่ำารายวัน ปรับเป็น 40,000 บาท โดยจ่ายให้

 ให้แก่ผู้จัดการศพ

Workmen’s Compensation Fund
The compensation benefits were improved 

and came into effective from 9 April 2020, as follows;
The costs of physical medicine and industrial 

rehabilitation on physical therapy not over 200 Baht 
per day, occupational therapy  not over 100 Baht 
per day. Total costs for this kind shall not be more 
than 24,000 Baht.

The costs of healing process and surgery to
benefit the rehabilitation shall not be over the
prescribed amount. Once the cost is more than 
the prescribed amount, payment of actual and
necessary cost of not more than 140,000 Baht 
can be made under the approval of the Medical 
Committee.
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 เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและ
ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคไวรสัโควดิ-19 “ลด ขยาย เพิม่ เสริมสร้างเพ่ือ
ให้เกิดโอกาส” 

ปรับลดอัตราเงินสมทบรอบแรก ในส่วนเงินสมทบ
นายจา้งเหลอืรอ้ยละ 4 (จากเดมิรอ้ยละ 5) และผู้ประกนัตน 
ลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ 1 (จากเดิมร้อยละ 5) 
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 86 บาท 
(จากเดิม 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – 
พฤษภาคม 2563)

ขยายระยะเวลาส่งเงินสมทบงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม
- พฤษภาคม ออกไป 3 เดือน

ปรับลดอัตราเงินสมทบรอบที่สอง ในส่วนเงินสมทบ
นายจ้างให้เหลือร้อยละ 2 (จากเดิมร้อยละ 5)และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ 
2 (จากเดิมร้อยละ 5)  ผู้ประกันตนมาตรา 39 
ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 96 บาท (จากเดิม 432 บาท) 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2563)

เพิ่ม สิทธิประโยชน์กรณีว่ างงานเนื่ องจากเหตุ
สุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำางานได้เนื่องจาก
ตอ้งกกัตวั หรอืเฝา้ระวังการระบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มเสี่ยง และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่าง
นั้น  หรือกรณีนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือนาย
จ้างหยุดประกอบกิจการตามคำาสั่งของทางราชการ 

ระยะที่หนึ่ง (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม
2563) ให้ได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่อง 
จากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันไม่ 
เกิน 90 วัน

ระยะที่สองให้ได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

The costs of equipment and devices for physical 
medicine and industrial rehabilitation on physical 
therapy not more than 160,000 Baht in total.

The costs of vocational rehabilitation not more 
than 24,000 Baht.

Once the cost is more than the prescribed amount, 
payment of actual and necessary cost of not more 
than 140,000 Baht can be made under the approval 
of the Medical Committee.

Funeral grant, which used to be paid at the rate of 100 
times of highest daily minimum wage, was adjusted  
to 40,000 Baht to pay for the funeral manager.
Providing more assistance measures for employers 
and insured persons affected by Covid-19 pandemic 
under motto “Reduce-extend-increase-enhance 
opportunities” 

Reduce: reduced the employers’contribution 
rate from 5% to 4%, and reduced insured persons’  
contribution from 5% to 1%. Reduced contribution 
rate of insured persons under Article 39 from 432 
Baht/month to 86 Baht/month for the period of 3 
months (March-May 2020)

Extend: Extend the contribution payment of 
March-May 2020 for another 3 months.

Second reduction of contribution rate for employers  
from 5% to 2% and for insured persons under Article 
33 from 5% to 2%. Contribution rate for the insured 
persons under Article 39 was reduced from 432 
Baht to 96 Baht per month. This reduction was 
for 3-month period (September-November 2020).
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เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายวันคราวละไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 
2563 เป็นต้นไป

เพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
• ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างมี

สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอัตราร้อยละ
45 ของค่าจา้งรายวนั ไม่เกนิ 90 วนั (มผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565)

• ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ 
ทดแทนกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน 
ไม่เกิน 200 วัน (มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 
2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565)

โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 
30,000 ล้านบาทให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุน
เวียนเสริมสภาพคล่องให้สถานประกอบการมีศักยภาพ
ในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการยื่นคำาขอกู้
ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือ 
จนกว่าวงเงินดังกล่าวจะหมด

ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระ 
ภาคสมัครใจ 

การแก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพ 
อสิระทีส่งูอายสุามารถสมคัรเปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
40 ไดโ้ดยผูส้มคัร มีอายไุม่ต่ำากว่า 15 ปีบรบูิรณแ์ละไม่เกนิ 
65 ปีบริบูรณ ์(จากเดมิตอ้งมอีายไุมต่่ำากว่า 15 ปบีรบิรูณ ์
และไมเ่กนิ 60 ปบีรบิรูณ)์ ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่24 
มิถุนายน 2563

ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่
เครือข่ายประกันสังคม ซึ่งนับเป็นกลไกสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา
40 อาทิ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข

Increase unemployment benefits in cases of 
force majeure, unable to work due to quarantine,
surveillance of Covid-19 pandemic of the risk group 
and the wage is not paid in that peiod, or shut down 
of employer’s business by their ownselves or by 
official orders.

First Stage (1 March - 31 August 2020) in cases 
of force majeure unemployment, the benefits shall 
be 62% of daily wage for not longer than 90 days. 

Second Stage  In case of force majeure
unemployment, the benefits shall be 50% of daily 
wage for not longer than 90 days starting from  
19 December 2020.  

Increase unemployment benefits in cases of; 
• Resignation or termination of employment 

contract, the unemployed shall receive the benefit 
at the rate of 45% of daily wage for not longer than 
90 days and become effective for the period of  
1 March 2020 - 28 February 2022.

• Dismissal, the unemployment benefit shall 
be 70% of daily wage for not longer than 200 
days and become effective from 1 March 2020 - 
28 February 2022.

Employment Promotion Credit Project with the 
loan of 30,000 Million Baht provided for employers 
to enhance liquidity and capability of employing 
workers continuously.  The time to submit loan 
application was from the start-up of the Project until 
31 December 2020, or until running out of money.
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กำานนั ผู้ใหญ่บา้น แกนนำาเครอืข่าย ผูน้ำากลุม่อาชพีตา่ง ๆ   
ท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) 
เพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนใหแ้รงงานภาคอสิระในพีน้ทีเ่ขา้
สู่ระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่องตามนโยบายประกัน
สังคมถ้วนหน้า
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

เพิ่มช่องทางในการชำาระเงินสมทบ เพื่อช่วยอำานวย
ความสะดวกในการชำาระเงินสมทบ สำานักงานประกัน
สังคมจึงเพิ่มช่องทางในการรับชำาระเงินสมทบให้หลาก
หลายมากข้ึน โดยนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถ
จ่ า ย เ งิ น ส ม ท บ ผ่ า น ธ น า ค า ร แ ล ะ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร 
หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) และผ่าน Mobile Application โดยในปี 
2563 สำานักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการรับ
ชำาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน ดังนี้

เพิ่มช่องทางการรับชำาระเงินสมทบผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ผ่าน Mobile Application AirPay เร่ิมให้ 
บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

เพิ่มช่องทางการรับชำาระเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2563

Extension of Social Security Protection to Voluntary 
Self-employed Sector

Amendment of the Act to provide opportunity 
for the self-employed persons to apply for the
coverage under Article 40. The applicants must not 
be younger than 15 years old, and not over 65 years 
of age (The former prescription was for those with 
15 years old and not over 60 years of age). Such 
amendment came into force on 24 June 2020.

Compensation payment rules and regulations and 
rate of compensation were amended and adjusted 
for supporting the operation of social security
networks, which were key mechanism in driving the 
coverage expansion of social security protection 
under Article 40 to the target groups. The networks 
included labour volunteers, health volunteers,
headmen of districts, village headmen, network 
leaders, career group leaders, and those of

 ‘Borworn Network’ (home-temple-school-factory). 
These people shall be campaign instruments to 
convince self-employed people to get into the 
Social Security System continuously in compliance  
with the policy of ‘Social Security for All ’. 
Increment of Service Performance

Establishment of more channels for contributions 
payment. To facilitate payment of contributions, 
the SSO has established various channels for the 
employers and insured employees such as Bank 
contribution payment channels for both Social
Security Fund and Workmen’s Compensation Fund, 
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เพิม่ชอ่งทางการรบัสทิธิประโยชน์กองทนุประกนัสังคม 
และกองทุนเงินทดแทน การขอรับประโยชน์ทดแทน 
ของลูกจ้างผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ว่า 
จะเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
ชราภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร หรือรับเงินทดแทน 
จากกองทุนเงินทดแทนได้หลากหลายช่องทาง มีธน
าคารชั้นนำาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือโอนเงินประโยชน์
ทดแทนผ่านธนาคารให้กับลูกจ้าง  ผู้ประกันตน 
หรอืผู้มีสิทธิรบัเงนิ รวม 11 แหง่ โดยในป ี2563 สำานักงาน 
ประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ผ่านบริการ
พร้อมเพย์

• เพิ่มช่องทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีบำานาญ
ชราภาพ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

• เพิ่มช่องทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุน 
ประกันสังคม ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีสงเคราะห์บุตร 
เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

• เพิ่มช่องทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกนัสงัคม ผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์กรณบีำาเหนจ็ชราภาพ 
เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ขยายกำาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่ง
เงินสมทบ และการนำ าส่ ง เ งินสมทบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำานักงานประกันสังคม
ขยายกำาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบและการนำาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) เป็นเวลา 24 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 เพื่ออำานวยความสะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่าย นายจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์เร็วขึ้น อีกทั้งเป็นการลด/งดการถือเงินสดหรือ
เช็ค สร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

 
เพิ่มช่องทางติดต่อประกันสังคมผ่าน SSO e-service

หรอืระบบออนไลน ์โดยสำานกังานประกนัสงัคมไดพ้ฒันา
Application บนมือถือ “SSO Connect Mobile” และ

deposit deduction, e-Payment, and payment via 
mobile application.  In 2020, the SSO added more 
as follows;

Establishing ‘Mobile Application AirPay’ for
contribution payment of the insured persons under 
Article 40, starting from 28 September 2020.

Establishing e-Payment, in collaboration with 
Krung Thai Bank Ltd., for WCF contribution
payment, starting from 8 December 2020. 

Establishing more channels for employees and 
insured persons, or eligible persons to apply for 
benefits of sickness, maternity, invalidity, death, 
old-age, unemployment, child allowance from 
Social Security Fund or to receive compensation 
from Workmen’ Compensation Fund. There were 
11 leading banks taking part in this project to 
transfer the money  through bank accounts of the  
employees, insured perons, and eligible persons. 
In 2020, the SSO launched ‘Promp Pay’ application 
for Social Security benefit payment. 

Providing payment channel of social security 
old-age pensions through ‘Prompt Pay’ application, 
effective on 30 March 2020.

Providing payment channel of social security child 
allowance benefits through ‘Prompt Pay’ application, 
effective on 18 August 2020.

Providing payment channel of social security 
old-age lump sum through ‘Prompt Pay’ application, 
effective on 23 November 2020.

Extending the specific duration to submit the 
statements of contribution payment and transfer of 
contributions through the application ‘e-Payment’ 
for another 24 months starting from January 2020 to
December 2021. This aims to facilitate the
employers and insured persons to receive their
benefits faster. It can also quit holding cash or 
cheques. Eventually, it can make accountability and
prevent corruption in public sector (Zero  
Corruption). 

Providing more contact channels through 
‘SSO e-service’ or ‘On-line service’, of which the
application “SSO Connect Mobile”on smart phone
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เวปไซต์สำานักงานประกันสังคม www.sso.go.th
Facebook.com/ssofanpage (messenger) 
หรือสายดว่น 1506 ตลอด 24 ชม. ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ 
เพื่อให้บริการข้อมูลประกันสังคม อาทิ การตรวจสอบ
การเบิกสิทธิประโยชน์ตรวจสอบเงินชราภาพ ตรวจสอบ 
ข้อมูลการเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน

สำานักงานประกันสังคมกำาหนดช่องทางการให้บริการ
ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
และกรณีชราภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเวปไซต์
สำานักงานประกันสังคม เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานและกรณีชราภาพทางออนไลน์ 

ตัง้ศนูยป์ระสานงาน Hot Line รบัมือโรคไวรสัโควดิ-19 
ในนาม “ศูนย์ปฎิบัติการรองรับสถานการณ์ COVID-19 
สำานกังานประกนัสงัคม” เพ่ือประสานการใชสิ้ทธริะหว่าง
ผู้ประกันตนและสถานพยาบาลทางหมายเลขโทรศัพท์ 
02-956-2513 ถึง 4 ในวันและเวลาราชการ

พัฒนาระบบกองทุนเงินทดแทนให้สามารถรองรับ
บริการผ่าน Mobile Application และ Web Application 
ผา่นระบบ e-Compensate เพ่ือแจง้การประสบอนัตราย
และแจ้งการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่ง
เอกสารประกอบการรักษาพยาบาลและใบแจ้งหนี้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง
ตรวจสอบสถานการณ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อาทิ ทะเบียนราษฎร์
กับกรมการปกครอง ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้างกับกรม
สรรพากร ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า ข้อมูลการล้มละลายของสถานประกอบ
การกับกรมบังคับคดี บริการระบบ e-Self Service 
เพื่อการบริการนายจ้างและลูกจ้าง ส่งผลให้ลูกจ้างหรือ 

was developed by the SSO, and www.sso.go.th, 
Facebook.com/ssofanpage (messenger) including      

 ‘Hotline 1506’ 24-hour service including holidays. 
These contact channels shall deliver social security 
information, such as to check eligibility to benefits, 
to check old-age benefit payment, or to check about 
changing of hospital of insured persons. 
 The SSO allows the insured persons to apply for 

unemployment benefits in case of force majeure 
and old-age benefits through application ‘e-form 
for SSO benefits’.

Establishing Hot Line coordination center to
response Covid-19 pandemic, which is called ‘SSO 
Operation Center against Covid-19’. The center 
shall provide coordination service for insured
persons and medical care providers through
telephone number 02-956-2513-4 in official working 
time/day.

Developing the WCF services through Mobile  
Application and Web Application via ‘e-Compensate’  
in order to notify work-accidents and transfer the 
employee to receive medical treatment, to submit 
related documents and invoice for examination 
to pay medical cost, and also to check status of 
medical payment. 

Linking the data with other government
organizations to enhance service performance, 
such as linking civil registration data with the  
Department of Administration, linking employers 
and employees data with Revenue Department, 
linking business registration data with Department 
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ผูป้ระกนัตนไดร้บัความคุม้ครองอยา่งทัว่ถึง และเปน็การ
พัฒนาฐานข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

of Business enterprises with Legal Execution
Development, data concerning bankruptcy of
Department. Moreover, e-Self Service is developed 
to deliver services for employers and employees 
in order that all employees or insured persons can 
receive protection, and to have correct and up-to-
date database of employers or enterprises. 

การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำาปี 2563
สำานักงานประกันสังคมจัดประชุมวิชาการ 

ประกันสังคม ประจำาปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “MOVING
TOWARD A NEW NORMAL: สปส. ขับเคลื่อนสู่ชีวิต
วิถีใหม่” เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการของสำานักงานประกันสังคม 
ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ นักวิจัย 
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จำานวน 404 คน โดยได้
รับเ กียรติจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน 
(นายสชุาต ิชมกลิน่) เปน็ประธานพธิเีปดิการประชมุและ 
เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม (นายทศพล 
กฤตวงศ์วิมาน) กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน
กิจกรรมที่สำาคัญ ประกอบด้วย

1. การเสวนาเรื่อง “กายพร้อม ใจพร้อมสู้
วิกฤตใหม่” โดยมี ดร.นครินทร์ อมเรศ รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย 
และนายบรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 
ร่วมเสวนา ดำาเนินรายการโดย นางสาวจิรภา สีตบุตร
ผู้ประกาศข่าวช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี

2. การบรรยาย “How Social Security needs 
to evolve for a New Normal” โดย Mr. Simon
Brimblecombe ผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ารแรงงานระหว่าง 
ประเทศ (ILO) เนื่องจากการเกิดวิกฤตทางสุขภาพ 
เศรษฐกจิ และสงัคมในระดบัโลก เราจึงจำาเปน็ตอ้งใชแ้นว
คิดใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหา โดยควรนำาบทเรียนในอดีต
มาปรับใช้สำาหรับการแก้วิกฤตในอนาคตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม

Annual Technical Meeting on Social Security 2020
The SSO organized the Annual Technical 

Meeting on Social Security 2020 under the topic  
 “MOVING TOWARDS A NEW NORMAL” on 27
November 2020 at Miracle Grand Convention
Bangkok. The participants consisted of SSO
executives, officials, committee, and sub-com-
mittee, representatives of related organizations, 
employers, employees, insured persons, academic,  
researchers, mass media, and the people with total 
number of 404 participants. Mr. Suchart Chomklin,  
Minister of Labour, gave an honor to preside 
over the opening ceremony and Mr. Todsapol  
Krittawongwiman delivered welcome address to 
the participants.  
Important activities

1. Discussion on ‘Physical and Mental
Readiness to fight new crisis’ by Mr. Nakarin
Amarase, Ph.D., Deputy Director of Economic 
Structure Policy Division of the Bank of Thailand, 
Mr. Bancha Khakhong, Deputy Director General 
of the Department of Health, and Mr. Bunphot
Thanapermsuk, Financial Advisor, and moderated 
by Miss Jirapha Sitabutr, News Reporter of Modern 
9 TV.

2. Lecture on “How Social Security needs 
to evolve for a New Normal” by Mr. Simon
Brimblecombe, ILO Expert. As there were crises of 
health and socio-economic throughout the world, 
there must be looking for new means to cope with 
such enhance sustainability of social security.

การประชุม/การฝึกอบรม/
กิจกรรมสำาคัญในปี 2563

Meetings/Trainings/Importants 
Activities in 2020
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3. การเสวนาเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ในการ
ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำานักงานประกันสังคม นาย
ชานนท์ แสงมณี กรรมการ บริษัท โทโร่ฟราย จำากัด  
นางสาวเมตตา รืน่นุสาร ผูอ้ำานวยการฝา่ยความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) นางสาวอรุณี ศรีโต ตัวแทนผู้ประกันตน 
นายอภิชิต ประสพรัตน์ บริษัท เซอร์วิสรันนิ่ง จำากัด 
ตวัแทนผูป้ระกอบการ เขา้รว่มการเสวนา  และดำาเนนิการ 
เสวนาโดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำานวยการ 
สำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

problems. The past lessons must be learnt to adapt 
for solving the problems in the future, and to

3. Discussion on “How to prepare yourself 
to move forward a new normal”. The discussion 
included Miss Pailin Chindamaneeporn, SSO Chief 
of inspector General, Mr. Chanont Saengmanee,
Executive Committee of Toro Fries Co., Ltd., 
Miss Metta Ruennusan, Director of Safety, 
Health, and Environment Department of Seagate  
Technology (Thailand) Co.Ltd., Mrs. Arunee Srito,
representative of insured persons, Mr. Apichit
Prasoprat of Service Running Co.Ltd. as the
representative of enterprises, and the moderator 
was Mrs. Niyada Senimanomai, Director of Bangkok 
SSO Area 9.

การฝึกอบรมในหัวข้อธรรมาภิบาลการลงทุน 
          กองบริหารการลงทุนได้ขอให้องค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO) จัดฝกึอบรมในหวัข้อธรรมาภิบาล
การลงทุน และการกำากับดูแลกิจการของกองทุนประกัน
สังคม จำานวน 3 ครั้ง โดยฝึกอบรมไปแล้วจำานวน 2 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 โดยมีรายละเอียดในการอบรม ดังนี้

1. หลักการและโครงสร้างของธรรมาภิบาลการ 
ลงทุน

2. หลักการกำาหนดนโยบายด้านการเงินและการ
ลงทุนของกองทุนประกันสังคม โดยคำานึงถึงภาระ 
หนี้สินของกองทุนในอนาคต

3. การจัดทำาพอร์ตโฟลิโอการลงทุน และแนวคิด 
การจัดทำาสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์

4. การกำากับดูแลและประเมินผลการดำาเนินงาน
ของกองทุน

5. การสัมภาษณ์ผู้บริหารกองทุนบำานาญจาก
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Training on Investment Good Governance
The SSO Investment Division requested the 

International Labour Organization (ILO) to conduct  
Training on Investment Good Governance and  
Supervision of the Social Security Fund, totally 3 
times, of which the first 2 times were done on 9 
November 2020 and on 18 December 2020. Major 
contents of the trainings included;

1. Principles and structure of Investment 
Good Governance 

2. Principles of making financial and
investment policy of the Social Security Fund which 
the burdens and liabilities in the future must be taken 
into account. 

3. Making investment portfolio and strategic 
asset allocation.

4. Monitoring and assessment of the SSF
performance 

5. Interviews of the pension fund executives 
of the Philippines and Switzerland.
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โครงการสำานักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกัน 
สังคม

จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีสถาน
ประกอบการเป็นจำานวนมากได้มอบหมายให้สำานัก
งานบัญชีหรือบุคคลเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อติดต่องาน
ประกันสังคมในด้านต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้ สำานักงานบัญชี
หรือผู้แทนนายจ้างจึงต้องได้รับความรู้ความเข้าใจใน
งานประกันสังคมอย่างเพียงพอ สำานักตรวจสอบจึง
ดำาเนินการจัดอบรมโครงการสำานักงานบัญชีคุณภาพ
กับงานประกันสังคมให้แก่สำานักงานบัญชีหรือบุคคลท่ี
เป็นตัวแทนนายจ้างซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว
และมีที่ตั้งสำานักงานอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา 
บาย วินแดมแบงคอก เจา้พระยาปารค์ กรงุเทพมหานคร 
โดยมีวิทยากรจากสำานักเงินสมทบ สำานักสิทธิประโยชน์ 
กองกฎหมาย กองบริหารการเงินและการบัญชี  
สำานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำานักเสริมสร้าง
ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ และสำานักตรวจสอบ 
ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นสำานักงานบัญชีหรือบุคคล 
ที่เป็นตัวแทนนายจ้าง รวมทั้งสิ้น 100 ราย
โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ปี 
2563

การจัดโครงการสื่ อสารสร้ างการรับรู้ งาน 
ประกนัสงัคม เปน็การจดัการเสวนาระหวา่งวทิยากรและ        
ผู้ดำาเนนิรายการ โดยใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ ในสทิธิ
อันพึงมีพึงได้จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน และประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ของสำานักงานประกันสังคม พร้อมตอบข้อซักถามรวม
ถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล 
และสื่อมวลชนภายในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี

Quality Accounting Company and Social Security 
From the past operation, it was found that a 

big number of enterprises always assigned private 
accounting companies or accounting offices, or 
representatives of employers to deal with the SSO 
regarding social security affairs. Therefore, it was 
necessary for them to have essential knowledge and 
understanding on social security. The Inspection  
Bureau, thus, organized the training course on    

 ‘Quality Accounting Company and Social Security’ 
for those who have already registered with the SSO 
and located in Bangkok on 25-26 August 2020 at
Ramada by Windham Bangkok Chaophaya Park 
Hotel. The lecturers were from Contributions
Bureau, Benefits Bureau, Legal Division, Finance 
and Accounting Division, Medical Service System 
Management Bureau, Bureau of Security Promotion
for Informal Sector, and Inspection Bureau. The 
participants included 100 persons representing
accounting companies/offices and employers.
Social Security Acknowledgement Communication 
Project 2020 

The Social Security Acknowledgement
Communication Project was organized in the form 
of dialogue and discussion between a lecturer and
a moderator to give knowledge and to make
understanding in the rights and eligibility to benefits  
of the Social Security Fund and the Workmen’s
Compensation Fund. Besides, public relations on
problems, and advice from employers, employees, 
medical care providers, and from mass media
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1. เพ่ือประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน 
ประกนัสงัคม และสรา้งสมัพัธ์ระหว่างสือ่มวลชน และผูร้บั 
ผดิชอบเก่ียวกบังานประกนัสงัคมของสถานประกอบการ

2 .  เ พ่ือทำ าความเ ข้าใจในแนวทางปฏิบัติ  
หลักเกณฑ์ต่างๆ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการประกัน
สังคมให้แก่สื่อมวลชน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ประกันสังคมของสถานประกอบการ ซ่ึงในปี 2563
ดำาเนินการจัดโครงการฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด 289 คน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 100 คน

 ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 28-29 ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 89 คน

ผลสัมฤทธิ์ ทำาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รู้จักกัน 
มีความสนุกสนาน วิทยากรสื่อสารเข้าใจง่าย ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ศูนย์สารนิเทศได้นำา
คำาถามทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการฯ สอบถาม พรอ้มคำาตอบของ
วิทยากรลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำานักงาน
ประกนัสงัคม (www.sso.go.th/webboard) และไดจ้ดัทำา 
Fanpage บน Facebook ภายใต้ชื่อ “โครงการสื่อสาร
สร้างการรับรู้งานประกันสังคม” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้
เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้ามาติดตามความเคลื่อนไหว
เกีย่วกบังานประกนัสงัคม ตลอดจนสอบถามแสดงความ 
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

the activities and movement of the SSO were 
also included. Moreover, questions and answers, 
were received, too. The objectives of the project  
consisted of; 

  1. To cooperate in public relations of social 
security work and to build good relationship with 
mass media and with those who were responsible 
for social security affairs of the workplaces. 

2. To make understanding in practical 
guidelines, regulations, and social security  
benefits for mass media and for those in charge of 
social security affairs of the workplaces. In 2020, a  
number of 3 courses were launched for the total of 
289 participants, as follows;

First Course: During 14-15 September 2020  
at Crystal Hotel, Hat Yai, Songkhla Province, for  
100 partipants. 

 Second Course: During 7-8 October 2020 
at Avani Khon Kaen Hotel and Convention Center 
in Khon Kaen Province, for 100 partipants.

Third Course: During 28-29 October 2020 at  
Cantary Hill Chiangmai Hotel, for 89 partipants.

Achievement : The participants enjoyed knowing  
each other and realize more knowledged and 
understanding in social security. The Information 
Center, then, distributed questions and answers 
in the SSO website www.sso.go.th/webboard 
and also generated Fanpage on Facebook under 
the topic of “Social Security Acknowledgement  
Communication Project” to offer more channels for the 
participants to follow the social security movement, 
and ask questions or give advice on related issues. 
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โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการ 
ประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำาปี 2563

การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรือ่งการประกนัสงัคมสูส่ถานศกึษา เปน็การสรา้งความรู ้
และทักษะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันสังคมทีถู่กตอ้งใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษาใหม้คีวาม
รู้งานประกันสังคมที่เกี่ยวกับหน้าที่  สิทธิประโยชน์
ประกันสังคมพื้นฐานที่พึงได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม ตลอดจนการใช้สิทธิได้อย่างถูก
ต้อง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำานวนผู้
เข้าร่วมอบรมรุ่นละไม่น้อยกว่า 50 คน การดำาเนินงาน
ปี 2563 ได้รับจัดสรรจำานวน 329 รุ่น ได้ดำาเนินงานแล้ว
เสร็จไตรมาส 1-4 จำานวน 315 รุ่น คิดเป็นอัตราร้อยละ 
95.71 และจำานวนคนที่ได้จัดสรร 16,450 คน ได้
ดำาเนินงานแล้วเสร็จไตรมาส 1-4 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำานวน 24,505 คน คิดเป็นร้อยละ 148.97

ผลสัมฤทธิ์ สรุปโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคม
สู่สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลความ
รู้  และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับเกี่ยวกับสำานักงาน
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการรับรู้ข้อมูลก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
การจัดกิจกรรม/บริหารโครงการร่วมกับสำานักงาน 
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
ตามสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

การจัดกิจกรรม/บริหารโครงการร่วมกับสำานัก
งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา
ตามสถานประกอบการและหนว่ยงานภาครฐัเปน็การให้
ความรู้งานประกันสังคมที่เกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิประโยชน์
ประกันสังคม ในสว่นของกองทนุเงนิทดแทนและกองทนุ

Public Relations Project on Sharing Knowledge on 
Social Securiy in Educational Institutes, 2020

The implementation of the Public Relations 
Project of Sharing Knowledge on Social Securiy 
in Educational Institutes aimed to give knowledge 
and understanding on social security work for the 
students in order that they would realize their duties, 
fundamental eligibility of insured persons, and how 
to use their rights in the social security system. The 
target groups of training were the group of at least 
50 persons per course which included the students 
of the secondary, vocational and university levels. In 
2020, a number of 329 courses were approved to 
organize, of which 315 courses were completed in 
Quarter 1-4 or 95.71%. For participants, a number 
of 16,450 participants were approved for all courses,  
but actual number of participants who attended 
the courses was 24,505 persons or 148.97% of the 
approved number.

 Overall achievement of the project can be 
concluded that the students have received more 
knowledge and information about social security 
and their eligibility to social security benefits before 
taking part in labour market.
Activities/Project Management in collaboration 
with SSO Bangkok Area Offices/Provincial Offices/
Branch Offices at Workplaces and Public Organ-
izations 

Organizing of Activities/Project Management 
in collaboration with SSO Bangkok Area Offices/
Provincial Offices/Branch Offices at Workplaces  
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ประกันสังคม  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 
มาตรา 40 และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการขยาย
เครือขา่ยงานประกนัสงัคม รวมถงึบคุลากรในภาครฐัและ
ภาคเอกชนที่มีความประสงค์ให้สำานักงานประกันสังคม
ไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ซึ่งการดำาเนิน
งาน ป ี2563 ไดจ้ดักจิกรรมประชาสมัพนัธ ์จำานวน 54 ครัง้  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 42,461 ราย

ผลสัมฤทธ์ิ สรุปโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
บริหารโครงการร่วมกับสำานักงานประกันสังคมกรุงเทพ
มหานครพืน้ที/่จงัหวดั/สาขา ตามสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสำานักงาน
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการรับรู้ข้อมูลก่อน
เขา้สูต่ลาดแรงงาน และเปน็การตอ่ยอดความรูเ้ดมิใหก้บั
บุคลากรในหน่วยงาน

 

and Public Organizations aimed to provide 
knowledge and information concerning the  
social security rights and duties, benefits  
and e l ig ib i l i t y  fo r  insured persons and  
employers under Workmen’s Compensation  
Fund and Social Security Fund under Article 33,  
Article 39 and Article 40, and for people in general. 
The distribution of social security knowledge was 
also for expanding its network, and for public and  
private sectors who desire the SSO to provide social  
security knowledge for them. In 2020, the SSO  
launched 54 public relations ativities for 42,461 
participants.

Overa l l  ach ievement  of  the project
Activities/Project Management in collaboration
with SSO Bangkok Area Offices/Provincial
Offices/Branch Offices at Workplaces and Public
Organizations can be concluded that the  
participants have received more knowledge and  
information about social security and their  
eligibility to social security benefits before taking part 
in labour market, and were also able to enhance 
knowledge for the personnel.
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1. การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
ค ณ ะ ผู้ แ ท น รั ฐ บ า ล ญี่ ปุ่ น แ ล ะ สำ า นั ก ง า น
ประกันสังคมไทย

1. The Informal Discussion of the Delegates
of Japan Government and Thailand Social
Security Office

สำานักงานประกันสังคมได้จัดการประชุมหารือ
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น
และสำานักงานประกันสังคมไทยเกี่ยวกับความเป็นไป
ได้ในการจัดทำาความตกลงด้านการประกันสังคม
(Social Security Agreement: SSA) ระหว่างประเทศ 
ญีปุ่น่และราชอาณาจกัรไทย โดยคณะผูแ้ทนรฐับาลญีปุ่น่ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และสถาน
เอกอคัรราชทตูญีปุ่่นประจำาประเทศไทย รว่มการประชมุ
หารือฯ กับคณะผู้แทนสำานักงานประกันสังคม ณ ห้อง
ประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 สำานักงานประกันสังคม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีความคืบหน้าที่สำาคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 

• คณะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นและสำานักงานประกัน
สังคมไทยได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันสังคม 
ของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำา 
ความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างกัน 

• ประเทศญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
และวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำา SSA ให้แก่สำานักงาน

 The SSO organized an informal discussion 
between the delegates of the Government of
Japan and the SSO to seek way to do social
security agreement.  The participants composed of 
Japan representatives from the Ministry of Foreign 
Affairs and Ministry of Health, Labour, and Welfare 
and Japan Embassy in Thailand and the SSO
representatives. The discussion was held on 22 
January 2020 at Jeerasak Sukonthachart Meeting 
Room Floor 2 of the Social Security Office. Important 
summaries of the Meeting were as follows;

• The representatives of Japan Government 
and the SSO made presentation on social security 
system of both countries as primary information for 
arrangement of the agreement.

• Japan shall provide technical assistance 
and information to realize in making Social Security 
Agreement (SSA) arrangement for the SSO.

ความร่วมมือระหว่างประเทศ International Cooperation 
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 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำานักงาน
ประกันสังคมไทย เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก
กระทรวงแรงงานไทย เขา้รว่มการประชมุระดบัเจา้หน้าท่ี 
อาวุโส (SOM) ครั้งที่ 6 ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหวา่งประเทศกมัพชูา ลาว เมยีนมา ไทย และเวียดนาม 
(CLMTV) ในหัวขอ้ “มุ่งสูก่ารคุม้ครองแรงงานข้ามชาติ 
ในกลุ่มประเทศ CLMTV: ความร่วมมือด้านการ 
ประกนัสงัคม” เมือ่วนัท่ี  10 กนัยายน 2563 ณ ห้องประชมุ
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำานวยการ สำานักงาน
ประกันสั งคม  ผ่ านระบบ วิ ดี โอคอนเฟอเรนซ์  
โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำานวยการสำานัก 
จัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำาแหน่งท่ี
ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและ 
เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มการประชมุ ทัง้นี ้มีผูแ้ทนจาก 
TDRI และ ILO บรรยายให้ข้อมลูเชงิวชิาการแก่ท่ีประชมุใน
หัวข้อการ เคลื่ อนย้ ายและคงสิทธิประกันสั งคม  
วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับร่าง
ปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและ
คงสิทธิประกันสังคมสำาหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่ม
ประเทศ CLMTV 

 Mr. Tossapol Kritawongwiman, Secretary 
General of the SSO represented Senior Official 
of Thailand Ministry of Labaour at the 6th Senior  
Officials Meeting: SOM on Cooperation in Labour
Affairs between Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand  
and Vietnam. The topic was “Toward Protection  
of Migrant Workers in the CLMTV Countries :
Cooperation in Social Security” through VDO
conference on 10 September 2020 at Jeerasak 
Sukonthachart Meeting Room 2nd Floor of the Social
Security Office. Miss Phakkamon Silanuphap,  
Director of Medical Service System Management 
Bureau and Acting Advisor on Efficiency of the 
SSO, including the executives and related officials, 
participated in the Meeting. At the meeting, the 
representatives of Thailand Development Research 
Institute (TDRI) and ILO delivered presentations 
on technical data regarding labour mobility and  
maintaining the rights on social security of migrant 
workers in ASEAN countries. The objective of the 
meeting was to discuss and exchange ideas on draft 
of Labour Ministerial Declaration on the Portability  
of Social Security Benefits for Migrant Workers in 
the CLMTV Countries. 

2. การประชมุระดบัเจา้หนา้ทีอ่าวโุส (SOM) คร้ังที ่6 2. The 6th Senior Officials Meeting: SOM 
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3. การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและ 
สหภาพยุโรป

    

3. Thai - European Union Technical Meeting 

สำานักงานประกันสังคมไทยและสหภาพยุโรปจัด
ประชมุแลกเปล่ียนความรูร้ะหว่างไทยและสหภาพยโุรป 
ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านการประกันสังคมและ 
ความคุ้มครองทางสังคม” ผ่านระบบทางไกลผ่าน 
จอภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำานักงาน 
ประกันสังคม เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2563 โดย 
เลขาธิการ สำานักงานประกันสังคมได้มอบหมาย 
ใ ห้ น า ง ส า ว ภ ค ม น  ศิ ล า นุ ภ า พ  ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น 
ประสิทธิภาพ สำานักงานประกันสังคม เป็นประธาน
ในการเปิดการประชุมฯ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบถึงความคุ้มครองทางสังคมและการแลกเปลี่ยน
แนวปฏบิตัทิีด่ ีการเคลือ่นยา้ยแรงงาน และความร่วมมอื
ด้านการประกันสังคมในสหภาพยุโรป รวมถึงมาตรการ
เยียวยาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

The Social Security Office of Thailand and the 
European Union organized a meeting to exchange 
knowledge on ‘Cooperation on Social Security 
and Social Protection’ through VDO conference 
at Multi-Purpose Building, 4th Floor of the SSO, on
30 October 2020. At the meeting, Miss Phakkamon 
Silanuphap, Advisor on Efficiency of SSO was
assigned by the Secretary General to preside 
over the opening ceremony of the Meeting. The
objectives of the meeting were to let the participants 
know about social protection, exchange of good
operational guidelines, labour mobility, social
security cooperation in Europe, and remedy
measures for Covid-19 pandemic suffers.  
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4. การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว
(ACMW) ครั้งที่ 13

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้
เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) ครั้งท่ี 
13 เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ      
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงาน
ที่มีอยู่เดิมภายใต้แผนงาน ACMW ค.ศ. 2016-2020 
และข้อเสนอโครงการใหม่สำาหรับแผนงาน ACMW ค.ศ. 
2021-2025 ทั้งนี้ ผู้แทนกองนโยบายและแผนงานได้นำา
เสนอสรุปรายงานผลการดำ า เนินงานโครงการ

 “การเคล่ือนย้ายและคงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
สำาหรับแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน”
5. การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว  
(AFML) ครั้งที่ 13

การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว 
(AFML) คร้ังท่ี 13 เมือ่วนัที ่10 และ 12 พฤศจกิายน 2563 
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ภายใต้หัวข้อ 

 “การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงการเกิด 
โรคระบาดและการตอบสนองของประชาคมอาเซียน” 
จัดขึ้นโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่วม 
หารือในประเด็นย่อย 2 ประเด็น ได้แก่ 

• ผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อแรงงาน 
ต่างด้าว และการรับมือกับผลกระทบในกลุ่มประเทศ 
อาเซียน

• นโยบายการยา้ยถิน่แรงงานทีค่รอบคลุม และตอบ 
สนองเพื่อความพร้อมของอาเซียนในอนาคต

4. The 13th ASEAN Commitles on the Implementation  
in compliance with ASEAN Declaration on Protection  
and Promotion of the Right of Migrant Workers 
Meeting (ACMW)

The 13th ACMW Meeting was held on 9 and 11 
November 2020 through VDO conference. The main 
objectives of the meeting were to push forward the 
former projects under ACMW Workplan 2016-2020, 
and to consider the new projects for ACMW
Workplan 2021-2025. At the meeting, the
representative of Policy and Planning Division made 
presentation on summary of operational outcomes 
of the project ‘Transfering and Maintaining Social 
Security Rights for Migrant Morkers of ASEAN 
Member Countries. 
5. The 13th ASEAN Forum on Migrant Labour 
(AFML) 

The 13th AFML Meeting was organized by
Vietnam on 10 and 12 November 2020 through VDO 
conference. The topic was “Supporting Migrant 
Workers during the Pandemic for a Cohesive and 
Responsive ASEAN Community”. The discussion 
was on 2 issues, namely; 

• Impact of Covid-19 pandemic to migrant 
workers in ASEAN countries, and how to response 
to such impact. 

• Policy on labour mobility and responsive 
preparedness for ASEAN in the future. 
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6. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA 
ครั้งที่ 37

สำานักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 37 ผ่าน
ระบบทางไกลผ่านจอภาพ ภายใต้หัวข้อ “การขยาย
ความคุ้มครองการประกันสังคม” เมื่อวันพุธท่ี 9
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม จีรศักดิ์สุคนธชาติ 
ช้ัน 2 อาคารอำานวยการ สำานักงานประกันสังคม 
โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำานักงาน
ประกันสังคม เป็นผู้แทนสำานักงานประกันสังคมเข้าร่วม
การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขยาย
ความคุ้มครองด้านการประกันสังคมและการดำาเนินการ
ด้านประกันสุขภาพสำาหรับแรงงานนอกระบบ รวมท้ัง
การสร้างหลักประกันที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สำานักงาน
ประกนัสงัคมยงัไดร้บัรางวลั ASSA Recognition Award  
สาขาการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นจากการ 
ส่งผลงานเรื่อง“การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

6. ASEAN Social Security Association (ASSA) 
Meeting

The SSO executives attended the 37th

ASEAN Social Security Assciation (ASSA) Meeting
through VDO conference which was held on 9 
December 2020 on the issue of ‘Expanding Social 
Security Coverage’ at Jeerasak Sukonthachart 
Meeting Room Floor 2 of the Social Security Office. 
Miss Buppha Ruangsud, Deputy Secretary General
represented the Office attending the Meeting in  
order to share views and knowledges about  
expanding the social security coverage and  
implementation of health care insurance for the  
informal sector, and how to construct sustainable  
insurance. The SSO also received ‘ASSA Recognition  
Award in Outstanding Strategic Communication’ by 
the presentation on ‘Efficient Communication’.

 สำานักงานประกันสังคม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจำาปี 2563 จำานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการ
ภาครัฐระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา
บริการ ผลงาน เรื่อง “การให้บริการกรณีทันตกรรม
โดยไม่ต้องสำารองจ่าย” และรางวัลคุณภาพการ
บรหิารจดัการ ภาครฐั (PMQA) รายหมวด จากสำานักงาน 
ก.พ.ร. 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่
บอลรูม อาคารชาเลนสเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัล ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ
ประเภทพฒันาบรกิาร ผลงาน เรือ่ง “การใหบ้รกิารกรณี

 In 2020, the Social Security Office won 2 
OPCD awards, called ‘Lertrat Awards’, from the 
Office of Public Sector Development Commission:  
OPDC, comprising ‘Outstanding Public Sevice
Delivery Award in Service Development’ on the 
issue of ‘Dental care service without advanced  
payment ’  and the award in ‘Public Sector  
Management of Quality Award-PMQA by Sector’.

 On 16 September 2020 at Royal Jubilee 
Ball Room of Challanger Building of Impact 
Muang Thong Thani, Mr. Wissanu  Krea-ngam, 
Deputy Prime Minister gave an honor to present the

รางวัลที่ได้รับในระดับประเทศ
และนานาชาติ

National and International 
Awards Winnings
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ทันตกรรม โดยไม่ต้องสำารองจ่าย” สำานักงานประกัน 
สังคมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม เพื่อให้
ผูป้ระกันตนไมต่อ้งสำารองจา่ยเงนิและผูป้ระกนัตนท่ีไมม่ ี 
เงินสำารองจ่ายสามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับ 
บริการทางการแพทย์  กรณีทันตกรรมตามสิทธิ  
ของตนเองได้ นอกจากนี้ เป็นการอำานวยความสะดวก 
รวดเร็วให้กับผู้ประกันตน ในการขอเบิกค่าบริการ 
ทางการแพทย์กรณีทันตกรรมด้วยการลดขั้นตอนใน 
ก า ร เ บิ ก แ ล ะ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ยื่ น เ รื่ อ ง 
ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางของผู้ประกันตน รางวัลคุณภาพการบริการ 
จดัการภาครฐั (PMQA) รายหมวด เปน็รางวัลท่ีสำานักงาน 
ก .พ.ร .  มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ มี ผลการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐาน 
สากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน  
หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคน เพ่ือนำาองค์การ 
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศซึ่งสำานักงานประกันสังคม 
ไดร้บัรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด 

 2 ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่ 
การปฏิบัติ

ทัง้นี ้2 รางวลัดงักลา่ว เปน็รางวลัแห่งความภูมใิจ 
ที่สำานักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการทำางาน 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารพฒันาองคก์รสู่ความ
เป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยา่งโดดเด่น เพ่ือใหบ้รกิารนายจา้ง ลกูจา้ง ผู้ประกนัตน 
และประชาชนทั่วไป

 ‘Outstanding Public Sevice Delivery Award in Service
Development’ on the issue of ‘Dental care service
without advanced payment’.  The SSO has
developed information technology system in the area 
of payment for medical care charges to offer that the 
insured persons are not necessary to pay advance 
money for the costs occurred. This technology  
can facilitate those insured pesons who have no 
money to be able to access this kind of service  
according to their rights, conveniently. Reimbursement  
of the costs paid can be made rapidly by reducing 
the operational process and reducing of concerned 
reference papers. Therefore, traveling cost of the 
service utilizers can be reduced, too.  For ‘Public 
Sector Management of Quality Award-PMQA by 
Sector’, the Office of Public Sector Development 
Commission: OPDC consider to give to the public
organizations with outstanding performances
in development of service quality to meet with 
international standards, which are generated by 
hard working, strong intention, and full attempts of 
all staff to carry the organizations to be excellent 
quality service providers. Moreover, the SSO also 
received the award in ‘Public Sector Management 
of Quality Award-PMQA in the sector of Strategic 
Planning and Operational Communication.

Both awards are the pride of the SSO in its
efforts to upgrade quality services towards
excellence and outstanding development of  
quality services for employers, employees, insured  
persons, and people in general.
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