


กองทุนประกันสังคม ปี 2553 
Social Security Fund 2010 

หมายเหตุ	 :	*	เป็นเงินสำรองเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	512,147	ล้านบาท
Note	 :	 *	The	reserve	fund	for	old	age	benefit	payment	amounted	to	512,147	Million	Baht

	 จำนวนสถานประกอบการ		 	 395,924	 	 แห่ง	

	 Number	of	Enterprises		 	 	 	 places	
 

	 จำนวนผู้ประกันตน	 	 9,702,833	 	 คน	

	 Number	of	Insured	Persons		 	 	 	 persons	
 

	 เงินกองทุน	 รวม	 822,701	 	 ล้านบาท	

	 Amount	of	the	Fund		 Total		 	 	 Million	Baht	

	 •	 4	กรณี	(เจ็บป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	ตาย)		 	 113,120	 ล้านบาท	

	 	 4	benefits	(Sickness,	Maternity,	Invalidity,	Death)		 	 	 Million	Baht	

	 •	 2	กรณี	(สงเคราะห์บุตร	และชราภาพ)		 	 	 653,139	 ล้านบาท	

	 	 2	benefits	(Child	allowance,	Old	age	pension)	 	 	 Million	Baht	

	 •	 กรณีว่างงาน		 	 	 56,442	 ล้านบาท	

	 	 Unemployment	benefit		 	 	 	 Million	Baht	

กองทุนเงินทดแทน ปี 2553 
Workmen’s Compensation Fund 2010 

	 จำนวนนายจ้าง	 	 332,579	 	 ราย	

	 Number	of	Employers	 	 	 	 case	
 

	 จำนวนลูกจ้าง	 	 8,177,618	 	 คน	

	 Number	of	Employees	 	 	 	 persons	
 

	 เงินกองทุน	 	 28,132	 	 ล้านบาท	

	 Amount	of	the	Fund	 	 	 	 Million	Baht	
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รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม

สารจาก 
เลขาธิการ
 ช่วงปี 2553 สำนักงานประกันสังคมยังคงพัฒนาการให้บริการ             
แก่นายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถ          
ลดระยะเวลาในการให้บริการจาก 30 นาที เหลือ 8 นาที ในกระบวนการ
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร การเพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น การจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการใน
สถานประกอบการที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เพื่ออำนวยความสะดวก
ในด้านรับชำระเงินสมทบ รับเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน ประชาสัมพันธ์
ภารกิจสำนักงานประกันสังคม การดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้น
ธุรกิจ (E-Starting Business) ให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) 
ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง และ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าเหมาจ่ายกรณี               
คลอดบุตร เพิ่มเงินรายเดือนกรณีสงเคราะห์บุตร การเข้ารับการรักษาพยาบาล
กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคจิต การเพิ่มค่ารักษากรณีทันตกรรม และ           
การรับบริการทางการแพทย์กรณีทุพพลภาพ ซึ่งจะมีผลในต้นปี 2554 
 สำหรับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงาน    
นั้น สำนักงานได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อ
ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ อาสาสมัครแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมการในการคุ้มครองแรงงงาน       
นอกระบบในปี 2554 
 ในด้านการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคมยังคงยึดมั่นใน
หลักการบริหารกองทุนให้มีความมั่นคงสูงเพื่อเป็นหลักประกันกับผู้ประกันตน         
ทุกคน และยังดำเนินการในโครงการทางด้านสังคม โครงการสนับสนุนการ             
จ้างงานเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการสวัสดิการบ้านสปส. 
เพื่อผู้ประกันตน โครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือ           
ผู้ประกันตนทางอ้อมด้วย 
 ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคน พร้อมที่จะดำเนินงาน
ของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ในการบริการให้
กับผู้ประกันตนและผู้ประกอบการยิ่งขึ้น 
 
 
 
   ( นายปั้น วรรณพินิจ ) 
   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
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 In the year 2010, the SSO still develop its service for the employers and the insured 
persons to achieve the goal of convenient and fast service. The SSO has a great success in 
reducing duration of services for the work process of claim for child allowance from 30 minutes 
to 8 minutes. More channels are also extended for contribution collection through counter 
service at 7 - Eleven. We also allocates our personnel to provide services in the enterprises 
with 200 or more employees to facilitate contribution payment and benefit claim; and launch 
public relations on SSO mission. This year, the SSO has launched E - Starting Business              
to provide service at the single point through the cooperation among three organizations 
including the Department of Business Development under Ministry of Commerce, the Revenue 
Department under Ministry of Finance and the Social Security Office under Ministry of Labour. 
In addition, the SSO increases benefits in term of maternity lump sum, monthly child 
allowance, medical services for the insured persons with mental disorder as well as dental fee 
and medical services in case of invalidity. These benefits will come into effect at the beginning 
of the year 2011. 
 In part of the coverage extension to the informal labour which is one of the main 
SSO’s duties; the SSO has operated the Project on Network Development for the Social Security 
Scheme, Article 40 to provide knowledge to community leader, career group leader, labour 
volunteer, village headman, and other informal labour in various occupation for the preparation 
of the informal labour c overage in 2011. 
 In term of investment management, we still follow the principle of high security 
investment for the security of all insured persons whereas employment are supported in the 
special development area of 5 southern border provinces, the Housing Project for the insured 
person and loan for laid - off reduction project; to provide indirect assistance to the insured 
persons. 
 Finally, I and all SSO officials and employees have strongly intension to move forward 
for more efficient, convenient and fast service for the insured persons and the entrepreneurs. 
 
 
 
 
 
   (Mr. Pan Warnnapinij) 
   Secretary - General 

   Social Security Office 

 

Message from the 
Secretary - General
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานประกันสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
 สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงาน

ราชการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

โดยโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ในส่วน          

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บงานประกั นสั งคมและงาน    

กองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงานมาอยู่ใน

ความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาสำนักงาน

ประกันสังคมได้โอนมาอยู่ ในสังกัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2536 จากนั้น ในปี 2545 ได้มี           

พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง         

กรม พ.ศ. 2545 แบ่งส่วนราชการเป็นกระทรวง

แรงงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 

 สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลัก 

คือ การบริหารกองทุนประกันสังคม และ

กองทุน เงิ นทดแทน ตามพระราชบัญญัติ            

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติ           

เงินทดแทน พ.ศ. 2537 หน้าที่ความรับผิดชอบ

ของสำนักงานประกันสังคม มีดังต่อไปนี้ 

DutiesandResponsibilities
 The Social Security Office (SSO) is a 

government department, which was established 

in accordance with the Social Security Act 

(B.E.2533), on 3rd September 1990. At that time, 

the responsibility of the Department of Public 

Welfare related to social security and the 

responsibility of the Department of Labour in 

part of the Workmen’s Compensation Fund were 

transferred to the SSO which was under the 

Ministry of Interior. When the Ministry of Labour 

and Social Welfare was established on 23rd 

September 1993, the SSO was transferred from 

the Ministry of Interior and became one of the 

Departments in this newly established Ministry. 

Then, the Ministry has changed its organizing 

structure and became the Ministry of Labour on 

3rd October 2002, according to the Act on the 

Reorganization of Ministries, Sub-Ministries and 

Departments Act of B.E. 2542 (2002). 

 The primary responsibility of the SSO is 

to manage the Social Security Fund and the 

Workmen’s Compensation Fund according to the 

Social Security Act (B.E.2533) and the Workmen’s 

compensation Act (B.E.2537). The major functions 

of the SSO are as follows: 
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 1. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่

ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย

ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน  

รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 

และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม 

 2. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่

ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ 

หรือตายเนื่องจากการทำงานตามกฎหมายเงิน

ทดแทน 

 3. เสนอนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับ          

การประกันสั งคมให้ เหมาะสมและสอดคล้อง            

กับสภาวการณ์ 

 4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ           

การประกั นสั งคม ให้ แก่ นายจ้ า ง ลู กจ้ า ง /              

ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป 

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

สมทบ จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทน       

ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม 

 6. ตรวจสอบและดำเนินการให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมาย    

ประกันสังคม 

 7. ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ

ทำงานให้แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่สูญเสียอวัยวะ          

ให้สามารถกลับเข้าทำงานหรือสามารถประกอบ

อาชีพได้ตามความเหมาะสม 

 8. ดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ของ   

กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 

 9. ดำเนินการเกี่ ยวกับการให้บริ การ

ทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนตามโครงการ

ประกันสังคม 

 10. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมาย

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 

 1. To provide protection and security 

for employees/insured persons who are 

injured, sick, disabled, or died from non work-

related causes, including maternity, child 

allowance, old age pension and unemployment 

benefits under the Social Security Fund. 

 2. To provide protection and security 

for employees who are injured, sick, disabled, 

or died from work-related causes according to 

the Workmen’s Compensation Act. 

 3. To propose suitable policies and 

guidelines on Social Security in relevant with 

the situation. 

 4. To disseminate knowledge and 

understanding about social security to 

employees insured person, employers and 

publics. 

 5. To collect contributions and pay 

compensation and benefits as prescribed in              

the Workmen’s Compensation and the Social 

Security Acts. 

 6. To inspect and monitor all activities                       

to ensure compliance with the Workmen’s 

Compensation and the Social Security Acts. 

 7. To provide rehabilitation services 

to employees/insured persons with disabilities 

to help them to reenter to employment or to 

find suitable jobs. 

 8. To manage the investment of the 

Workmen’s Compensation and the Social 

Security Funds. 

 9. To provide medical services for 

insured persons under the Social Security 

Scheme. 

 10. To accomplish any other tasks 

assigned by the Acts to the SSO. 
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วิสัยทัศน์:
Vision: 

• To be a good quality organization with 

high performance in service delivery for 

all, as well as management for the 

stability of the funds. 

• เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคม

ถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน 

 

พันธกิจ:
Mission: 

• ให้บริการด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่

สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อ

ประเทศและสังคมโดยรวม  

• เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน 

อุดมการณ์ร่วม:
Core Value: 

• จิตสำนึกในการให้บริการ 

• การทำงานร่วมกัน 

• มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 

• คุณธรรมและความซื่อสัตย์ 

• Service minded 

• Team work 

• Committed to success 

• Ethics and integrity 
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• To provide high qual i ty of Social 

Insurance service to member and family 

that will benefit to the national society 

as a whole  

• To strengthen the stability of the funds. 



ผลการดำเนินงานสำคัญ
Operational Highlights 
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กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund (SSF) 

ความคุ้มครอง
 สำนักงานประกันสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน

กันยายน 2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองแก่

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป 

ต่อมาในปี 2536 ได้ขยายความคุ้มครองสู่สถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และ         

ในปี 2545 ได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุม

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

โดยมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับกองทุน

ประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 301,518 

แห่ง ในปี 2545 เพิ่มเป็น 395,924 แห่ง ณ สิ้นปี 

2553 ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นสถานประกอบการ

ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน มีผู้ประกันตนที่อยู่

ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 

9,702,833 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ          

(ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) จำนวน 8,955,744 

คน โดยมีสัดส่วนของผู้ประกันตนชายและหญิง            

ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-29 

ปี และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (ผู้ประกันตน              

ตามมาตรา 39 และมาตรา 40) จำนวน 747,089 

คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมีสัดส่วนของ          

ผู้ประกันตนหญิงมากกว่าชายอย่างเห็นได้ชัด คือ 

1.75:1 และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 35-39 ปี 

 ผู้ประกันตนที่ ได้รับความคุ้มครองจาก

กองทุนประกันสังคมทั้งหมดในปี 2553 คิดเป็น          

ร้อยละ 25.49 ของกำลังแรงงานที่มีงานทำ หรือ

ร้อยละ 14.36 ของประชากรทั้งประเทศ 

Coverage
 Social Security Office was established 

on 3rd September 1990. At the first stage, the 

SSO covered the enterprises with 20 or more 

employees. In 1993, the coverage extended to 

enterprises with 10 or more employees and in 

2002, the SSO has extended the coverage to 

enterprises with 1 or more employees. The 

enterpr i ses reg is te red wi th SSO have 

cont inuous ly inc reased f rom 301 ,518 

enterprises in 2002 to 395,924 enterprises at 

the end of 2010. 70% of those numbers was 

small enterprises with less than 10 employees. 

The number of the insured persons registered 

with Social Security Fund was 9,702,833, 

increasing over the last year figure by 3.66%. 

Of those numbers, there were 8,955,744 

compulsory insured persons (Article 33), with 

quite indifference ratio of male and female, 

most of them were between 25 – 29 years 

old. There were 747,089 voluntary insured 

persons (Article 39 and 40), with ratio of 

female and male 1.75:1, most of them were 

between 35 – 39 years old. 

 In 2010, the total of the insured 

persons in Social Security Fund was 25.49% 

of the employed workforce or 14.36% of 

population. 

9
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จำนวนสถานประกอบการ

Numberofenterprises

จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา33จำแนกตามขนาดสถานประกอบการปี2553

NumberofEnterprisesandInsuredpersons(article33)bysizeofenterprises2010

สถานประกอบการ 

Enterprises 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

Insured Person (article 33) 

 < 10 278,691  70.39  974,619 10.88 

 10-19  53,377  13.48  720,150  8.04 

 20-49  36,776  9.29  1,116,119  12.46 

 50-99  12,735  3.22  885,593  9.89 

 100-199  7,343  1.85  1,024,323  11.44 

 200-499  4,741  1.20  1,434,942  16.02 

 500-999  1,482  0.37  1,014,182  11.32 

 > 999 779  0.20  1,785,816  19.94 

ขนาดสถานประกอบการ 

size of enterprises 
แห่ง/places % คน/persons % 

 รวม 395,924  100.00  8,955,744  100.00 
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จำนวนผู้ประกันตน

Number of Insured person

ปี 
(Year) 

ผู้ประกันตน/Insured person 

ภาคบังคับ1/ 

(คน)
Compulsory1/ 

(persons) 

ภาคสมัครใจ2/ 

(คน)
Voluntary2/ 

(persons) 

รวม
(คน)
Total 

(persons) 

ผู้มีงานทำ3/ 

(ล้านคน)

Employed3/ 

(Million 
Persons) 

ร้อยละของ
ผู้มีงานทำ

(%) 

Percent of 
Employed 

ประชากร3/ 

(ล้านคน)

Population3/ 

(Million 
Persons) 

ร้อยละของ
ประชากร 

(%) 

Percent of 
Population 

 2545  6,900,223  147,419  7,047,642  33.06  21.32  63.46  11.11 
 2546  7,434,237  175,141  7,609,378  33.84  22.48  64.01  11.89 

 2547  7,831,463  200,305  8,031,768  34.73  23.13  65.08  12.34 
 2548  8,225,477  241,933  8,467,410  35.26  24.02  65.11  13.00 
 2549  8,537,801  322,382  8,860,183  35.70  24.82  65.28  13.57 
 2550  8,781,262  400,908  9,182,170  36.25  25.33  65.74  13.97 
 2551 8,779,131 514,469  9,293,600  37.02  25.11 63.34  14.67 

 2552 8,658,898 679,760  9,338,658  37.55  24.87 66.82  13.98 
 2553 8,955,744 747,089  9,702,833  38.06  25.49 67.55  14.36 

หมายเหตุ	 :	1/	ผู้ประกันตนภาคบังคับ	=	ผู้ประกันตนตามมาตรา	33
หมายเหตุ	 :	2/	ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ	=	ผู้ประกันตนตามมาตรา	39	+	ผู้ประกันตนตามมาตรา	40
หมายเหตุ	 :	3/	ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Note	:	1/	Compulsory	Insured	=	Insured	persons	under	article	33
Note	:	2/	Voluntary	Insured	=	Insured	persons	under	article	39	+	article	40
Note	:	3/	National	Statistic	Office

 

พีระมิดผู้ประกันตนรวมของสำนักงานประกันสังคม ปี 2553

Insured population pyramid : 2010

รวม (Total) 9,702,833 คน

หมายเหตุ	:	ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ	 ชาย	=	12	คน	 หญิง	=	7	คน
Note	 :	Unknown	Age	 (Male)	 (Female)
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พีระมิดผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปี 2553

Insured population pyramid (article 33) : 2010

รวม (Total) 8,955,744 คน

พีระมิดผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปี 2553

Insured population pyramid (article 39) : 2010

รวม (Total) 747,005 คน

หมายเหตุ	:	ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ	 ชาย	=	7	คน	 หญิง	=	0	คน
Note	 :	Unknown	Age	 (Male)	 (Female)

หมายเหตุ	:	ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ	 ชาย	=	5	คน	 หญิง	=	7	คน
Note	 :	Unknown	Age	 (Male)	 (Female)
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อัตราเงินสมทบ
 สำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ    

เข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อให้ความคุ้มครอง แก่        

ผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 รวม 7           

กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ          

ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดย

เรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน

ตามมาตรา 33 เท่า ๆ กัน คือ ฝ่ายละร้อยละ 5 

ของค่าจ้าง ประกอบด้วย เงินสมทบสำหรับ

ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร 

ทุพพลภาพ ตาย) ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5    

ของค่าจ้าง เงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทน              

2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) ในอัตรา             

ฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินสมทบ      

สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานฝ่ายละ         

ร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง รัฐบาลสมทบให้ในอัตรา

ร้อยละ 2.75 แยกเป็นร้อยละ 1.5 สำหรับ

ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ร้อยละ 1 สำหรับ

ประโยชน์ทดแทน 2 กรณี และร้อยละ 0.25 

สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 สำนักงานประกันสังคมเรียกเก็บเงินสมทบ

เดือนละ 432 บาท จากผู้ที่ประกันตนโดยสมัครใจ

ตามมาตรา 39 โดยให้ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ 

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์

บุตร และชราภาพ จำแนกเป็นเงินสมทบสำหรับ

ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร 

ทุพพลภาพ ตาย) เป็นเงิน 144 บาท และ        

เงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทน 2 กรณี 

(สงเคราะห์บุตร ชราภาพ) เป็นเงิน 288 บาท    

โดยรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีกเดือนละ 120 บาท   

ส่วนประชาชนทั่วไปที่สมัครใจประกันตนเองตาม

มาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ปีละ 3,360 บาท ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี คือ 

คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 

ContributionRate
 The SSO collected the contributions 

to Social Security Fund to provide 7 types of 

benefits for the compulsory insured persons 

(Article 33): sickness, maternity, invalidity, 

death, child allowance, old-age pension and 

unemployment. The employers and the insured 

persons under article 33 paid contributions 

equally at the total rate of 5% of wages. For 

the first four types of benefits (sickness, 

mate rn i ty , inva l id i ty and death ) , the 

contribution rate is 1.5% of wages, 3% of 

wages for two types of benefits (child 

allowance and old-age pension), and 0.5% of 

wages for unemployment benef i t f rom 

employers and employees. The government 

paid contribution at the total rate of 2.75 of 

wages; 1.5% for the first four types of benefit 

and 0.25% for unemployment benefit. 

 The SSO collected the contributions 

for the voluntary insured persons (Article 39) 

at the amount of 432 baht per month for six 

types: sickness, maternity, invalidity, death, 

child allowance and old-age pension. For          

the first four types of benefits (sickness, 

mate rn i ty , inva l id i ty and death ) the 

contribution is 144 baht and 288 baht for two 

types of benefits (child allowance and old-age 

pension). The government paid contribution for 

them 120 baht per month. The insured 

persons under article 40 paid contributions to 

Social Security Fund at the amount of 3,360 

baht per year for three types of benefits: 

maternity, invalidity and death. 
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อัตราเงินสมทบปี2553

Contributionrateof2009

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน
 ในปี 2553 สำนักงานประกันสังคมจัดเก็บ

เงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล

เข้ากองทุนประกันสังคมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 115,628.39 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นเงิน 22,701.17 

ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.43 และจ่าย

ประโยชน์ทดแทนไปจำนวน 43,546.30 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2552 เป็นเงิน 355.38 ล้านบาท      

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 โดยจ่ายประโยชน์ทดแทน

กรณีเจ็บป่วยมากที่สุด เป็นเงินจำนวน 23,418.22 

ล้านบาท รองลงมาคือกรณีสงเคราะห์บุตร 5,702.43 

ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 5,594.85 ล้านบาท 

กรณีว่างงาน 4,230.20 ล้านบาท กรณีชราภาพ 

3,194.38 ล้านบาท กรณีตาย 1,101.63 ล้านบาท 

และกรณีทุพพลภาพ 304.59 ล้านบาท ตามลำดับ 

ContributionsandBenefits
 In 2010, the SSO col lected the 

contributions from employers, employees and 

the government to Social Security Fund at the 

amount of 115,628.39 million baht. This was 

an increase over the 2009 amount of 

22,701.17 million baht or 24.43%. The total 

benefits paid to claimants were 43,546.30 

million baht which was an increase over the 

2009 amount of 355.38 million baht or 0.81%. 

It was found that the highest amount 

belonged to the sickness benefit payment 

which was 23,418.22 million baht followed by 

5,702.43 million baht for the child allowance 

benefit payment, 5,594.85 million baht for the 

maternity benefit payment, 4,230.20 million 

 4 กรณี 1.5% 1.5% 1.5% 144 บาท/เดือน 72 บาท/เดือน 3,360 บาท/ปี 
 four-type    (3% ของ 4,800) (1.5% ของ 4,800) (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย) 

 benefit    144 baht/month 72 baht/month 3,360 baht/year 
     (3% of 4,800) (1.5% of 4,800) (exclude sickness) 
 

 2 กรณี 3% 3% 1% 288 บาท/เดือน 48 บาท/เดือน 
 two-type    (6% ของ 4,800) (1% ของ 4,800) 

 benefit    288 baht/month 48 baht/month 

     (6% of 4,800) (1% of 4,800) 
 
 ว่างงาน 0.5% 0.5% 0.25% - - - 
 Unemployment 
 

 รวม 5% 5% 2.75% 432 บาท/เดือน 120 บาท/เดือน 3,360 บาท/ปี 
     432 120 3,360 

     baht/month baht/month baht/year 

กรณี 
Type 

มาตรา 33 / Article 33 มาตรา 39 / Article 39 

ผู้ประกันตน 
Insured 
person 

นายจ้าง

Employer 

รัฐบาล 

Government 

ผู้ประกันตน 

Insured person 

รัฐบาล 

Government 

มาตรา 40 

Article 40 
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 เมื่อพิจารณาอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงิน

สมทบพบว่าประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย 

คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย) มีอัตราประโยชน์

ทดแทนต่ อ เ งิ นสมทบคิ ด เป็ นร้ อยละ 75 .60 

ประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร 

ชราภาพ) มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ 

คิดเป็นร้อยละ 13.80 และกรณีว่างงาน มีอัตรา

ประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 38.81 

baht for the unemployment benefit payment, 
3,194.38 million baht for the old-age pension 
benefit payment, 1,101.63 million baht for the 
death benefit payment and 304.59 million baht 
for the invalidity benefit payment. 
 When comparing the benefit ratio with 
contributions, it is found that for four types  
of benefits (sickness, maternity, invalidity                  
and death), the benefit compared with 
contributions was 75.60%, 13.80% for two 
types of benefits (child allowance and oldage 
pension) and 38.81% for unemployment benefit. 

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทนปี2553

ContributionandBenefit2010

กรณี 

 4 กรณี  40,239.07 30,111,017  95.38  30,419.30  69.86  Four-type benefit 

 2 กรณี  64,490.33 1,369,913  4.34  8,896.80 20.43  Two-type Benefit 
 ว่างงาน  10,898.99 89,965  0.28  4,230.20 9.71  Unemployment 

ประโยชน์ทดแทน

จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน

Number of Beneficiaries 

จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน

Benefit paid 

Type เงินสมทบ
(ล้านบาท) 

Contribution 
(Million Baht) 

(ราย/case) % (ล้านบาท/ 

Million Baht) 

% 

 รวม  115,628.39  31,570,895  100.00  43,546.30  100.00 Total 

เงินสมทบประโยชน์ทดแทนและอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ4กรณี

Contribution,BenefitsandBenefit/Contributionof4-typebenefit
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เงินสมทบประโยชน์ทดแทนและอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ2กรณี

Contribution,BenefitsandBenefit/Contributionof2-typebenefit

เงินสมทบประโยชน์ทดแทนและอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบกรณีว่างงาน

Contribution,BenefitsandBenefit/Contributionofumemploymentbenefit

หมายเหตุ : เริ่มจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน กรกฎาคม 2547
Note : Started payment of unemployment benefit since July 2004
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ประโยชน์ทดแทนปี2553

Benefits2010

 Due to the economic crisis in 2009,            

the SSO extended the payment duration for 

unemployment benefit for the laid off insured 

person in 2009 from 180 days to 240 days to 

alleviate suffering burden from being laid off.          

By this measure, the SSO paid the unemployment 

benefit to 81,858 insured persons at the 

amount of 2,927.705 million baht. 

 

กรณี 

จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries 

จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid 

ราย 
(case) 

ร้อยละ 
(%) 

ล้านบาท 
(Million Baht) 

ร้อยละ 
(%) 

Type 

 เจ็บป่วย  29,802,623  94.40  23,418.22  53.78 Sickness 

 คลอดบุตร 282,277  0.89  5,594.85  12.85 Maternity 
 ทุพพลภาพ  6,760  0.02  304.59  0.70 Invalidity 
 ตาย  19,357  0.06  1,101.63  2.53 Death 
 สงเคราะห์บุตร  1,255,645  3.98  5,702.43  13.10 Child Allowance 
 ชราภาพ  114,268  0.36  3,194.38  7.34 Old-Age 

 ว่างงาน  89,965  0.28  4,230.20  9.71 Unemployment 

 รวม 31,570,895 100 43,546.30 100.00 Total 

 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 

สำนักงานประกันสังคมขยายระยะเวลาให้สิทธิ

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ถูกเลิกจ้างใน          

ปี 2552 จาก 180 วัน เป็น 240 วัน ซึ่งช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากการ     

ถูกเลิกจ้างในภาวะวิกฤตได้จำนวน 81,858 ราย 

โดยจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากกรณีนี้ทั้ งสิ้น 

2,927.705 ล้านบาท 

การใช้บริการทางการแพทย์
 ปี 2553 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการ

ประกันสังคมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่         

ผู้ประกันตนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,463 แห่ง 

ประกอบด้วยสถานพยาบาลหลักของรัฐ จำนวน 

151 แห่ง สถานพยาบาลหลักของเอกชน จำนวน 

92 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายอีก จำนวน 

2,220 แห่ง มีผู้มาใช้บริการ ณ สถานพยาบาล        

ทั้งสิ้น 27.40 ล้านครั้ง จำแนกเป็นการใช้บริการ      

ผู้ป่วยนอกจำนวน 26.87 ล้านครั้ง อัตราการใช้

MedicalServices
 In 2010, the main contracted hospitals 

under the social security scheme which 

provided service to insured persons throughout 

the country were 2,463. Among all main 

contracted hospitals, 151 were public hospitals, 

92 were private hospitals and 2,220 were 

network hospitals. The total medical service 

utilization was 27.40 million visits. These visit 

included 26.87 million of out-patients visits 
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บริการเฉลี่ย 2.70 ครั้ง/คน/ปี และเป็นการใช้

บริการผู้ป่วยในจำนวน 0.53 ล้านครั้ง อัตรา

การใช้บริการเฉลี่ย 0.053 ครั้ง/คน/ปี 

and 0.53 million of in-patients visits. The 

utilization rates were 2.70 visits/person/year          

for out-patients and 0.053 visits/person/year         

for in-patients. 

สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมปีพ.ศ.2553

NumberofContractedHospital2010
หน่วย : แห่ง 

Unit : Place 

รัฐบาล 

Public 

เอกชน

Private 

รวม 

Total 

 สถานพยาบาลหลัก 151 92 243 Main Contractor 

 สถานพยาบาลเครือข่าย 964 1,256 2,220 Network Hospital 

 รวม 1,115 1,348 2,463 Total 

อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ปี2553

MedicalServiceUtilizationRates2010
หน่วย : ครั้ง/คน/ปี 

Unit : Visit/person/year 

ประเภท

จำนวนครั้งของ

การใช้บริการ
(Visit) 

อัตราการใช้บริการ(ครั้ง/คน/ปี)

รัฐบาล 

Public 

Type เอกชน

Private 

รวม 

Total 

 ผู้ป่วยนอก 26,870,226 2.62 2.77 2.70 Out-patie 

 ผู้ป่วยใน 528,547 0.050 0.057 0.053 In-patient 

เงินกองทุนประกันสังคม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ . 2553 

กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุน 822,701

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของ GDP ใน

จำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและ

ชราภาพ จำนวน 653,139 ล้านบาท ซึ่งเป็น        

เงินออมของผู้ประกันตนจำนวน 9.70 ล้านคน         

ทั่วประเทศที่สำนักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียม

SocialSecurityFund(SSF)
 As of 31 December 2010, the total 

amount of the SSF was 822,701 million

baht or 7.49% of GDP. Of these, 653,139 

million baht was child allowance and old-age 

pension fund. This money belongs to 9.70 

million insured persons throughout the country 

for which the SSO prepared to pay the         
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จ่ายสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการ

จ่ายบำนาญชราภาพในปี 2557 สำหรับส่วนที่เหลือ

อีกจำนวน 113,120 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนที่

ดูแลกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 

และจำนวน 56,442 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนเพื่อ

จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

old-age pension benefit in 2014. The amount 

of 113,120 million baht is the fund for 

sickness, maternity, invalidity, death benefits 

and the rest of the fund amounting to 56,442 

million baht is the fund for unemployment 

benefits. 

 

เงินกองทุนประกันสังคมเทียบกับGDP

SocialSecurityFundcomparedwithGDP

เงินสะสมกองทุนประกันสังคมจำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทนปี2553

SocialSecurityAccumulatedFundbytypeofbenefits2010

4 กรณี 

Two-type benefit 
13.75% 

2 กรณี 

Two-type benefit 
79.39% 

ว่างงาน 
Unemployment 

benefit 

6.86% 
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การลงทุน
 1.สถานะเงินลงทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 789,181   

ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์

บุตรและชราภาพ จำนวน 635,077 ล้านบาท เป็น

เงินกองทุนที่ดูแล กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ 

คลอดบุตร 102,250 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุน

กรณีว่างงาน 51,854 ล้านบาท 

Investment
 1.Investmentstatus

  As of 31 December 2010, the total 

amount of the SSF was 789,181 million baht.              

Of these, 635,077 million baht was child 

allowance and old-age pension fund and 

102,250 million baht was sickness, death, 

invalidity, maternity fund and 51,854 million 

baht was unemployment fund. 

 

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคมจำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทนปี2553

InvestmentofSSFbytypeofbenefits2010

4 กรณี 
Four-type benefit 

102,250 ล้านบาท 

2 กรณี 
Two-type benefit 

635,077 ล้านบาท 

ว่างงาน 
Unemployment benefit 

51,854 ล้านบาท 

 2.สัดส่วนการลงทุน

  เงินลงทุนจำนวน 789,181 ล้านบาท    

ในปัจจุบัน แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี

กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินฝากธนาคาร และ

หุ้นกู้เอกชน 632,311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 

ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 

ได้แก่ ตราสารหนี้อื่นๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ 

156,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของ       

เงินลงทุน 

 2.InvestmentportfolioofSSF

  In 2010, the SSO has invested the 

total amount of 789,181 million baht. It was 

invested in the highly secured assets such             

as government bonds, state enterprise bonds 

guaranteed by Ministry of Finance, fixed 

deposits and private debentures at the amount 

of 632,311 million baht or 80% the investment 

and invested in risky assets such as other 

debt instrument, investment unit and common 

stocks at the amount of 156,870 million baht 

or 20% of the total investment. 
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สัดส่วนการลงทุนกองทุนประกันสังคม7กรณี

InvestmentportfolioofSSF7-typebenefits

 3.Income and investment return

ofSSF

  In 2010, the Social Security Funds 

has investment return amounted of 33,750     

million baht consists of : interest income 

received from government bonds and corporate 

bonds of 25,722 million baht and the dividend 

and capital gain from sale of common stocks 

of 8,028 million baht. 

 When compare to 2009, the SSF has 

หมายเหตุ  : 1. มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
  2. เงินฝากธนาคารจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครอง เงินฝากเต็มจำนวน
Note  : 1. Asset values were measured according to the Accounting Standard No.40 whereby bonds held to 
   maturity are recorded at cost.
           2. Currently, bank deposits are fully guaranteed by the Deposit Protection Agency.

 

 3.รายรับและผลตอบแทนจากการลงทุน

กองทุนประกันสังคม

  สำหรับปี 2553 กองทุนประกันสังคมมี

ผลตอบเเทนจากการลงทุนที่ เกิดขึ้นจริงจำนวน 

33,750 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ          

จากเงินฝาก พันธบัตรและหุ้นกู้ จำนวน 25,722      

ล้านบาท เงินปันผลและกำไรจากการขายหลักทรัพย์   

จำนวน 8,028 ล้านบาท 

  เมื่ อ เที ยบกับปี 2552 กองทุนมี            

ผลตอบเเทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว จำนวน 

หน่วยลงทุน (กองทุนอสังหาฯ, กองทุนต่างประเทศ) 
Investment Unit 

3.94% 

หุ้นสามัญ / Share issued 
9.47% 

เงินฝากและตราสารหนี้อื่น ๆ 
Other debt instuments 

6.47% 

หุ้นกู้เอกชน 
Private debentures 

5.82% 

เงินฝากธนาคารที่ 
ได้รับการคุ้มครอง 
Fixed deposits 

1.47% 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (ก.คลังค้ำประกัน) 
State enterprise bonds 

(guaranteed by Ministry of Finance) 
11.27% 

ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร 
รัฐบาล พันธบัตร ธปท. 

Treasury bills, Government bonds,  
Bonds of bank of Thailand 

61.56% 

รวมหลักทรัพย์ที่มั่นคงสูง HighlySecuredAssets 80%
รวมหลักทรัพย์เสี่ยง RiskyAssets 20%
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ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี2546-2553

SSFInvestmentreturnsof2003-2010

 4.CumulativeInvestmentReturn

  The Social Security Fund has been 

growing very rapidly up to 789,181 million 

baht at present. This growth comes from two 

parts which are contributions (after deducting 

payment of 7 benefits) from employers, 

employees and government totaled to 590,145 

million baht and cumulative return from 

investment totaled to 199,036 million baht. 

After 20 years of fund management, the 

Social Security Office has been able to 

generate cumulative return to the Social 

 4.ผลตอบแทนการลงทุนสะสม

  การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่าง

รวดเร็วจนมีเงินลงทุนมากถึง 789,181 ล้านบาท     

ในปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลัง

หักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี) จากฝ่าย

นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลจำนวน 590,145 

ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจาก        

การลงทุนสะสมจำนวน 199,036 ล้านบาท ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่สำนักงาน

ประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน ได้  

สร้างผลกำไรสะสมจากการลงทุนมากกว่า 1.9 

26 ,634 ล้ านบาท จะเห็นได้ ว่ ากองทุนมี        

ผลตอบเเทนจากการลงทุนเพิ่ มขึ้ นจำนวน      

7,116 ล้านบาท 

investment return amounted of 26,634 million 

baht which was higher than of last year at the 

amount of the SSF 7,116 million baht. 
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แสนล้านบาท ทำให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น สามารถ

รองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

Security Fund of 190,000 million baht. This 

return increases the stability of the Fund. It 

also enables the Fund to finance expense 

incurred from benefits given to insured 

persons both at present and in the future. 

เงินสมทบและผลตอบแทนสะสมกองทุนประกันสังคมปี2534–2553

AccumulatedContributionandInvestmentReturn1991-2010

 5.หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

  ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดของกองทุน

ประกันสังคมนั้น เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 

ประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์

ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 และระเบียบ

คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา        

ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้กองทุนประกันสังคมลงทุน

ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ

 5.Principle and framework of

investment

 The Investment of SSF shall comply 

with the Social Security Committee Regulations 

on investment on investment of the Social 

Security Fund B.E. 2006 and the Social 

Security Committee Regulations on investment 

of the Social Security Fund (No. 2) B.E. 1990. 

The regulations stipulated the scope to invest 

in highly secure assets at not less than 60% 

of the total amount of the fund and invest in 
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รายได้-ค่าใช้จ่าย
 ร า ย ไ ด้ ข อ ง กอ งทุ น ป ร ะ กั นสั ง ค ม ใ น         

ปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 150,082.18 ล้านบาท 

รายได้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.04 เป็นรายได้จาก         

เงินสมทบรับ ร้อยละ 17.15 เป็นรายได้จาก      

ดอกเบี้ย และร้อยละ 5.80 เป็นรายได้อื่นๆ ใน

ขณะที่ กองทุนประกันสั งคมมีค่ าใช้ จ่ ายทั้ งสิ้ น 

47,325.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าประโยชน์

ทดแทน ร้อยละ 92.01 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร

สำนักงาน ร้อยละ 7.86 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

ร้อยละ 0.13 ทั้งนี้กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

เป็นเงิน 102,756.36 ล้านบาท หากเมื่อหักสำรอง

ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ออก กองทุนประกันสังคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

สุทธิเป็นเงิน 24,871.36 ล้านบาท 

 สำหรับสิ นทรัพย์ทั้ งหมดของกองทุน      

ประกันสังคมมีจำนวน 827,304.20 ล้านบาท แยก

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 183,819.23 ล้านบาท 

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 643,484.97 

ล้านบาท โดยกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม

จำนวน 310,554.33 ล้านบาท และมีเงินสำรอง  

เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอีก 

512,146.98 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 822,701.31 

ล้านบาท 

RevenuesandExpenditures
 In 2010, the total revenues of the SSF 

was 150,082.18 million baht. Of this amount 

77.04% was from contributions, 17.15% was 

from interests and 5.80% was from others. 

The total expenses of the fund was 47,325.82 

million baht, of this amount 92.01% was for 

benef i ts payment , 7 .86% was for SSO 

administrative costs and 0.13% was for others. 

The revenues of the fund was 102,756.36 

million baht higher than expenditure and after 

deduction of the reserve fund for old-age 

pension benef i t payment, the SSF net 

revenues was 24,871.36 million baht higher 

than expenditure. 

 The total SSF asset was 827,304.20 

million baht, 183,819.23 million baht was 

current assets and 643,484.97 million baht 

was non-current assets. Of this amount, the 

total retained earnings of the fund was 

310,554.33 million baht and the reserve fund 

for old-age pension benefit payment was 

512,146.98 million baht, totally 822,701.31 

million baht. 

เสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยใน

การดำเนินการลงทุนนั้น สำนักงานประกันสังคมจะ

ดำเนินการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกัน

สังคมฯ และตามแผนการลงทุนประจำปีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม โดย

จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความ

เสี่ยงของการลงทุน และคำนึงถึงความมั่นคงของ      

กองทุนในระยะยาวเป็นสำคัญ  

risky assets at not more than 40% of the total 

amount of the fund. The Social Security Office 

performed the tasks in accordance with the 

Regulations on Investment of the Social 

Security Committee and annual investment 

plan under the approval of the Social Security 

Committee. This plan will consider the 

investment returns, the risk of investment and 

the stability of the fund in the long run. 
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รายรับ-รายจ่ายกองทุนประกันสังคมปี2553

RevenuesandExpendituresofSocialSecurityFund2010

รายรับ 
Revenues

ล้านบาท 
Million Baht   

ร้อยละ 
%  

รายจ่าย
Expenditures  

ล้านบาท 
Million Baht 

ร้อยละ 
% 

 เงินสมทบ  115,628.39  77.04  ประโยชน์ทดแทน  43,546.30  92.01 
 Contributions   Benefits  
 ดอกเบี้ย  25,743.47  17.15  รายจ่ายเพื่อการบริหาร  3,720.02  7.86 
 Interest   Operation Expenses  

 อื่น ๆ  8,710.32  5.81  อื่น ๆ  59.50  0.13 
 Others  Others  
 Total  150,082.18  100.00  Total  47,325.82  100.00 
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ความคุ้มครอง
 กองทุนเงินทดแทนนับเป็นก้าวแรกของ    

การประกันสังคมในประเทศไทย ที่ให้หลักประกัน 

แก่ลูกจ้าง ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 

อันเนื่องมาจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน           

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นครั้งแรก ภายใต ้ 

การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรม

แรงงาน โดยในปีแรก กองทุนเงินทดแทนได้ให้

ความคุ้มครองเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 

20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีการ

ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมออกไปจนครบ        

ทุกจังหวัดในประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2531 และได้ขยายความคุ้มครองสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และ 1 คนขึ้นไป        

ในปี 2536 และในปี 2545 ตามลำดับ 

 ใน ปี 2553 มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับ

กองทุนเงินทดแทนจำนวน 332,579 ราย ซึ่ง            

มีลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองกรณี ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทั้งสิ้น 

8,177,618 ราย โดยจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้นจาก            

ปี 2552 เท่ากับ 0.9% และำนวนลูกจ้างเพิ่มขึ้น

จากปี 2552 เท่ากับ 3.0% 

Coverage
 The Workmen’s Compensation Fund 

(WCF) is the first step of the social security 

in Thailand to provide security for employees 

who are injured or sick from work-related 

causes . For the f i r s t t ime , the WCF           

was establ ished since 1972 under the 

administration of the Office of Workmen’s 

Compensation Fund, Department of Labour. 

The first year, the WCF covered only the 

enterprises with 20 or more employees in 

Bangkok area. Then, the coverage was 

extended to employees throughout the country 

on 1st July 1998. After that, the extension of 

coverage was extended to the enterprises 

with 10 or more employees in 1993, and 1 or 

more employees in 2002 respectively. 

 In 2010, the total number of 332,579 

employers registered to pay contribution to 

the Workmen’s Compensation Fund (WCF). 

There were 8,177,618 employees who are 

covered for work-related injury and sickness. 

This was an increase over the 2009 at the 

amount of 0.9% for the number of employers 

and 3.0% for the number of employees. 

กองทุนเงินทดแทน
Workmen’s Compensation Fund (WCF)
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จำนวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนระหว่างปี 2546-2553

The number of employers and employees in WCF during 2003-2010

Contribution 
	 The	 Of f i ce	 o f	 the	 Workmen’s	

Compensation	 Fund	 collected	 contributions	

from	employers	only	and	the	contributions	are	

calculated	 from	 the	 annual	 payroll	 of	 each	

employee	not	more	than	240,000	baht/year.	

เงินสมทบ 
	 เงินสมทบที่กองทุนเงินทดแทนจัดเก็บ								

ได้นั้นเป็นเงินสมทบจากส่วนของนายจ้างแต่เพียง									

ผู้ เดียว	 โดยเงินสมทบคำนวณมาจากค่าจ้ าง												

ที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปี	 คนละไม่เกิน	

240,000	บาทต่อปี	

 อัตราเงินสมทบ 

	 กองทุนเงินทดแทนจัดเก็บเงินสมทบจาก

นายจ้างฝ่ายเดียวเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินทดแทนให้

แก่	 ลูกจ้างที่ประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	 สูญเสีย

อวัยวะ	 ทุพพลภาพ	 ตายหรือสูญหายเนื่องจาก								

การทำงานให้แก	่ นายจ้าง	 โดยอัตราเงินสมทบ										

ที่ใช้เรียกเก็บจากนายจ้างในช่วง	 4	 ปีแรกนับตั้งแต่								

เริ่มขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน	 อยู่ระหว่าง					

ร้อยละ	0.2	–	1.0	ของค่าจ้างขึ้นอยู่กับความเสี่ยง

ของแต่ละประเภทกิจการ	 เรียกว่า	 “อัตราเงิน

สมทบหลัก”	 และเมื่อขึ้นปีที่	 5	 นายจ้างแต่ละราย

จะถูกปรับเพิ่มหรือได้รับการลดอัตราเงินสมทบหรือ

ไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับสถิติการ	 ประสบอันตรายที่เกิด

ขึ้นกับลูกจ้างในช่วง	4	ปีที่ผ่านมา	อตัราเงนิสมทบที่

นายจ้างต้องจ่ายตั้งแต่ปีที	่ 5	 เป็นต้นไป	 เรียกว่า	

“อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์” 

 Contribution Rate 

 The	contributions	to	the	WCF	paid	by	

employers	 are	 for	 compensation	 to	 those	

employees	 who	 are	 injured,	 sick,	 loss	 of	

organs,	 disabled,	 died	 or	 loss	 from	 work	

related	 causes.	 The	 contribution	 rate	 for	 the	

first	 four	years	varies	 from	0.2-1.0%	of	wages	

based	on	an	 industrial	classification.	This	 rate	

is	called	“BasicRate”.	 In	 the	 fifth	years,	 the	

employers’	 contribution	 rate	may	 be	 increased	

or	 decreased	 depending	 on	 the	 work	 injury	

records	 of	 their	 employees	 in	 the	 last	 four	

years.	 The	 rate	 used	 from	 the	 fifth	 years	

onwards	is	called	“ExperienceRate”. 
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 สถานประกอบการใดดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง

ความปลอดภัยในการทำงานและมีสถิติการขอรับ

เงินทดแทนต่ำหรือไม่มีเลย อัตราเงินสมทบในปีที่ 5 

ของสถานประกอบการนั้นๆ จะได้รับการปรับลดลง

ตั้งแต่ ร้อยละ 20 – ร้อยละ 80 ส่วนนายจ้างรายใด   

ไม่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างปล่อยปละละเลย

ให้มีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขึ้น 

บ่อยครั้งหรือขอรับเงินทดแทนไปเป็นจำนวนมาก

เมื่อเทียบกับเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนฯ อัตราเงิน

สมทบตามค่าประสบการณ์ของสถานประกอบการ

นั้นๆ จะถูกปรับให้สูงขึ้นตั้งแต่ ร้อยละ 20 –       

ร้อยละ 150 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นายจ้างตระหนัก  

ถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในการ

ทำงานใหแ้กล่กูจา้งของตน 

 The contribution rate is decreased in 

proportion from 20% to 80%, if the enterprises 

pay attention to occupational safety and have 

low compensation payment or none. If any 

employer has high number of work-injury or 

compensation claims due to its negligence, 

the contribution rate will be increased in 

proportion of 20% to 150%. This can motivate 

employers to realize the importance of safety 

in their workplaces. 

 อัตราเงินสมทบหลักและอัตราเงินสมทบ

ตามค่าประสบการณ์ในปี2553

 ในปี 2553 มีการกำหนดอัตราเงินสมทบ 

ของรหัสประเภทกิจการของนายจ้าง จำนวน 335,419 

กิจการ พบว่า มีกิจการที่จ่ายเงินสมทบหลัก จำนวน 

120,946 กิจการ และกิจการที่จ่ายเงินสมทบตาม

ค่าประสบการณ์ จำนวน 214,473 กิจการ หรือ      

คิดเป็นร้อยละ 36.06 และ 63.94 ตามลำดับ 

 จากจำนวนกิจการที่ใช้อัตราเงินสมทบตาม    

ค่าประสบการณ์ 214,473 กิจการ พบว่า มีกิจการ      

ที่ได้รับการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน 189,746 

กิจการ และกิจการที่ได้รับการเพิ่มอัตราเงินสมทบ

จำนวน 22,450 กิจการ และกิจการที่ใช้อัตรา            

เงินสมทบตามค่าประสบการณ์เท่ากับอัตราเงิน

สมทบหลักจำนวน 2,259 กิจการ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 56.58, 6.69 และ 0.67 ของจำนวนกิจการ

ทั้งหมด 335,419 กิจการ ตามลำดับ 

 Basic Rate and Experience Rate

of2010

 In 2010, the WCF set up contribution 

rate consisted of 335,419 industry codes.          

Of these, there were 120,946 employers            

or 36.06% using “Basic Rate” and 214,473 

employers or 63.94% using “Experience Rate”. 

 Of those, 214,473 employers using      

the Experience Rate, 189,746 employers               

or 56.58% were allowed to use reduced 

contribution rate, 22,450 employers or 6.69% 

had to pay increased contribution rate and 

2,259 employers of 0.67% paid contribution at 

the basic rate of the total amount of 334,193 

employers. 
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 เงินสมทบปี2553

 ในปี 2553 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงิน

สมทบจากนายจ้างเป็นเงิน 2,927.02 ล้านบาท ลด

ลงจากเงนิสมทบป ี2552 จำนวน 49 ลา้นบาท หรือ         

คิดเป็นร้อยละ 1.7 

สัดส่วนของนายจ้างจำแนกตามอัตราเงินสมทบหลักและอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ปี2553

ComparativepercentageofEmployerbyBasicRateandtheExperienceRateof2010

หมายเหตุ : นายจ้าง 1 ราย อาจมีกิจการ มากกว่า 1 รหัสกิจการ
Note : 1 employer who may have more than 1 industry code.

 Contributionof2010

 In 2010 , the WCF rece i ved 

contributions from employers at the amount 

of 2,927.02 million baht. This was a decrease 

of 49 million baht or 1.7% over 2009. 

เงินทดแทน
 เงินทดแทน คือเงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน

การทำงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในการทำงานและค่าทำศพ โดยค่าทดแทนมี 4 

ประเภท ดังนี้ 

 1. ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถ

ทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จากการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วย 

 2. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน

ของร่างกาย 

 3. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

 4. ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย 

CompensationBenefits
 Compensation benefits are paid to 

employees as compensation for medical services, 

rehabilitation and funeral grants. There are 4 

types of compensation benefits as follows; 

 1. Compensation for employees who 

are unable to work for more than 3 consecutive 

days in case of work-related injury or sickness. 

 2. Compensation in case of partially 

loss of organs of the body. 

 3. Compensation in case of disability. 

 4. Compensation in case of death or 

disappearance. 
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 เงินทดแทนปี2553

 ในปี 2553 กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงิน

ทดแทนให้กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน

จำนวน 145,216 ราย เป็นเงิน 1,592.63 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 54.41 ของเงินสมทบที่จัดเก็บได้ 

โดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าทดแทนจำนวน 817.04 

ล้านบาท รองลงมาได้แก่ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 

759.56 ล้านบาท ค่าทำศพจำนวน 13.46 ล้านบาท 

และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใน การทำงานจำนวน 2.57 

ล้านบาท 

 CompensationBenefitsin2010

 In 2010, the total amount of 1,592.63 

million baht or 54.41% of WCF was paid as 

compensation benefits to 145,216 employees. 

The total number of 817.04 million baht was 

paid as compensation which was the highest 

expense, followed by 759.56 million baht for 

medical services expense, funeral grants and 

rehabilitation expense which were 13.46 

million baht and 2.57 million baht respectively. 

เงินสมทบเงินทดแทนและอัตราร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทนระหว่างปี2549–2553

Contribution,CompensationbenefitsandPercentageofCompensationbenefits/

ContributionofWCFduring2006-2010

ล้านบาท (Million Baht) ร้อยละ (%) 

 เงินสมทบ 2,927.03  Contribution
 เงินทดแทน 1,592.63 100 CompensationBenefit
 - ค่าทดแทน 817.04 51.3  - Compensation 
 - ค่ารักษาพยาบาล 759.56 47.7  - Medical Services 
 - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 2.57 0.2  - Rehabilitation 

 - ค่าทำศพ 13.46 0.8 - Funeral Grants 

เงินสมทบและเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนปี2553
ContributionandCompensationbenefitofWCF2011

 เงินทดแทน/เงินสมทบ 54.41%  Benefit/Contribution
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การประสบอันตราย
 ในปี 2553 สำนักงานประกันสั งคม  

ดำเนินการวินิจฉัยสั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง    

ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

จำนวน 145,216 ราย และเมื่อพิจารณาตามความ

ร้ายแรงพบว่าส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานกรณีหยุดงานไม่เกิน  

3 วัน จำนวน 103,221 ราย รองลงมาได้แก่กรณี

หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 39,387 ราย สูญเสีย

อวัยวะบางส่วนจำนวน 1,986 ราย ตายจำนวน 

613 ราย และทุพพลภาพจำนวน 9 ราย 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ประสบ

อันตรายเนื่องจากการทำงานในปี 2553 จำนวน 

145,216 ราย กับจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายได้รับความ  

คุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด 8,177,618 

ราย คิดเป็นอัตราการประสบอันตราย 17.76 ต่อ

ลูกจ้าง 1,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2552 

(18.82) อยู่เล็กน้อย นอกจากนี้อัตราการประสบ

อันตรายลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2546 

Work-RelatedInjury
 In 2010, the WCF approved payment 

o f compensat ion bene f i t s fo r 145 ,216 

employees with work-related injury or 

sickness. Of this number, 103,221 employees 

had less than three days off-work, 39,387 

employees had more than three days off-work, 

1,986 employees for loss of organ, 613 

employees died and 9 employees became 

disable. 

 When compare the total number of 

8,177,618 employees within the coverage of 

the WCF with the total number of 145,216 

work- related injuries employees, it was found 

that the rate of employment injury was 17.76 

per 1,000 employees. This was decreased 

slightly from 2009 (18.82). Therefore, the            

rate of employment injury was decreased 

continuously since 2009. 

เงินกองทุนเงินทดแทนที่นำไปลงทุน
 1.สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการ

ลงทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กองทุน

เงินทดแทนมีเงินลงทุนรวม 30,810 ล้านบาท     

แบ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มี

กระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และ

หุ้นกู้เอกชน ร้อยละ 93 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี

ความเสี่ยงร้อยละ 7 

I n ves tmen t o f Workmen ’ s
CompensationFund
 1.Investment status and portfolio

ofWCF

  As of 31 December 2010, the total 

amount of the WCF was 30,810 million baht. 

The Fund was invested in the highly secure 

assets such as government bonds, state enterprise 

bonds guaranteed by Ministry of Finance, 

fixed deposits and private debentures at the 

rate of 93%, 7% was invested in risky assets. 
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สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุนปี2553

Investmentstatusandportfolio2010

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
Note : Assets values were measured according to the Accounting Standard No.40

 2. ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุน

เงินทดแทน

  ในปี พ.ศ. 2553 กองทุนเงินทดแทนมี

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วจำนวน 1,167 

ล้านบาท สูงกว่าปี 2552 ซึ่งกองทุนมีผลตอบแทน

จำนวน 1,088 ล้านบาท 

 2.InvestmentReturnofWCF

  In the year 2010, the WCF was 

invested and the rate of return was 1,167 

million baht which was higher than the     

return in 2009 at the amount of 1,088     

million baht. 

รายรับจากการลงทุนกองทุนเงินทดแทน(ล้านบาท)

30,810 ล้านบาท 
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 3. Cumulative Investment Return

ofWCF

  The Workmen’s Compensation Fund 

has been growing rapidly from the size of 17,139 

million baht in 2003 to 30,810 million baht in 

2010. This growth comes from two parts which 

are cumulative contributions (after deducting 

payment of benefit) at the amount of 18,426 

million baht and cumulative investment 

returnattheamountof12,384millionbaht. 

During the long period of fund management, 

the Social Security Office has been able to 

generate cumulative return from investment at 

the amount of more than 10,000 million baht. 

This return increases the stability of the Fund. 

It enables the Fund to finance expenses 

incurred from benefits given to insured persons 

both at present and in the future. 

 3.ผลตอบแทนการลงทุนสะสม

  การที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่าง

มั่นคงจากเงินลงทุน 17,139 ล้านบาทในปี 2546 

เพิ่มเป็น 30,810 ล้านบาทในปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่ง

เป็นเงินสมทบสะสมจากนายจ้าง หลังหักค่าใช้จ่าย

สิทธิประโยชน์ จำนวน 18,426 ล้านบาท และ        

อีกส่วนหนึ่ง เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

จำนวน 12,384 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 

ตลอดระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ

การบริหารกองทุนได้สร้างผลกำไรสะสมจากการ

ลงทุนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ทำให้กองทุน

มั่นคงมากขึ้น สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ทั้งในปัจจุบันและ    

ในอนาคต 

เงินสมทบและผลตอบแทนสะสมกองทุนเงินทดแทน2546-2553(ล้านบาท)

ContributionandCumulativeInvestmentReturnofWCF2003–2010(MillionBaht)
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 4.หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

 การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไป

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่า

ด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน 

พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้กองทุนเงินทดแทนลงทุน

ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยใน

การดำเนินการลงทุนนั้น สำนักงานประกันสังคมจะ

ดำเนินการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

เงินทดแทน และตามแผนการลงทุนประจำปีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  

โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ความเสี่ยงของการลงทุน และคำนึงถึงความมั่นคง

ของกองทุนในระยะยาวเป็นสำคัญ 

 4. Principle and framework of

investment
 The investment of WCF shall comply with 

the Workmen’s Compensation Fund Committee 

Regulations on productive investment of the 

Workmen’s Compensation Fund B.E. 2004. The 

regulation stipulated the scope to invest in 

highly secure assets at not less than 60% of 

the total amount of the fund and invest in 

risky assets at not more than 40% of the total 

amount of the fund. The Social Security Office 

performed the tasks in accordance with the 

Regulations on Investment of the Workmen’s 

Compensation Fund Committee and annual 

investment plan under the approval of the 

Workmen’s Compensation Fund Committee. 

This plan will consider the investment returns, 

the risk of investment and the stability of the 

Fund in the long-run 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
 การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้แก่

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทั้งที่เนื่องจาก

และไม่เนื่องจากการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างกลับ      

เข้ามาทำงานในสถานประกอบการ หรือสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระ       

ต่อครอบครัวและสังคม เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ

สำนักงานประกันสังคม ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงาน ปัจจุบันเปิดดำเนินการ 3 แห่ง 

แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี      

แห่งที่ 2 ประจำภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่อำเภอ           

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง แห่งที่ 3 ภาคเหนือ    

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้อยู่ระหว่าง          

ดำเนินการในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัด

สงขลา 

TheIndustrialRehabilitationCentre
 As part of the SSO function and 

responsibility, Industrial Rehabilitation Centre-IRC 

provides rehabilitation services to the injured 

worker due to work- related/occupational injury 

or disease and non work-related so that they 

can return to work in the workplace or become 

self – employed without any burden to the 

society. At present, there are three rehabilitation 

centers available for the injured workers; the 

first Industrial rehabilitation Centre located in 

Pathum Thani province, the second is the 

Eastern Industrial Rehabilitation Centre located 

in Rayong province and the latest is the 

Northern Industrial Rehabilitation Centre located 

in Chiang Mai province. According to SSO plan, 

there are two more centers to be established in 

the northeast and the south. 
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การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปี2549-2553

INDUSTRIALREHABILITATIONSERVICES:2006-2010

หมายเหตุ : *รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีก่อน
Note : *Includes continuing rehabilitation cases from previous year

กิจกรรม 2549
2006

2550
2007

2551
2008

2552
2009 

2553
2010 

Activities 

 1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม  238  281  369  414  460 1. Old Case 

 2. รับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่  353  344  346  291  473 2. New Case 

 3. ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์  *549  *590  *665  *661  885 3. Medical Rehabilitation 

 ผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ   

คนงาน ในปี 2553 มีดังนี้ 



 1.โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ

สมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ

 ดำเนินการ เยี่ยมบ้าน และออกแบบ      

ปรับสภาพแวดล้อม ให้กับผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ               

ที่ทุพพลภาพที่ได้รับการพิจารณา อาทิ การปรับปรุง 

ห้องน้ำโดยการปรับโถส้วมเป็นแบบโถชักโครก        

ปรับเปลี่ยนวาล์วน้ำ เป็นชนิดใช้มือผลัก ติดตั้ง       

สายชำระ ฝักบัวอาบน้ำ ติดตั้งราวจับพยุงตัว         

ทำทางเดินหรือทางลาด และหรือห้องที่ใช้พักอาศัย                 

ที่ทำงานหรือที่ประกอบอาชีพในบริเวณบ้านพัก 

ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทุพพลภาพ เพื่อ

ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระ ลดความเสี่ยง 

ของอันตรายที่จะเกิดขึ้น จำนวน 9 คน 

 The Operational results of the IRC under 

the SSO strategic plan 2010 are as follows; 



 1.ProjectonHomeEnvironmental

AdjustmentforInsuredPersonswithDisabilities.

 Under this project, the IRC launched 

home-visit ing and designing part icular 

accessibilities for environmental adjustment at 

home or working area based on disabilities 

and requirement of insured person with 

disabilities such as changing traditional style 

rest room into the functional style, installing 

the toileting devices, shower and handrail, 

appropriate walk trail, ramp for wheelchair user, 

and other relevant home environmentaladjustment 

to support the daily living activities at living 

and working area for 9 insured workers with 

disabilities in 2010. 

 4. ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ      4. Vocational Rehabilitation 
  - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน *224  *205 *182  *168  202  - Work Preparation 
  - ฝึกอาชีพ *147  *193  *183  *138  119  - Vocational Training 

 5. จบการฟื้นฟูฯ 310  256  301  245  430 5. Completed Rehabilitation 
  - ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม  210  158  177  169  246  - Work for Previous employers 
  - ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่  26  19  27  21  50  - Work for new employers 

  - ประกอบอาชีพอิสระ  70  68  84  49  122   - Self - employed 
  - ช่วยงานบ้าน  4  11  13  6  12   - Self Help 
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 2.โครงการจัดทำอุปกรณ์ในการฝึก

อาชีพและประกอบอาชีพสำหรับผู้ เข้ารับการ

ฟื้นฟูฯ

 ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ

และประกอบอาชีพโดยพิจารณาจากสภาพความ

พิการที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพและประกอบ

อาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการ

ออกแบบ จัดทำต้นแบบ/จัดทำอุปกรณ์ ติดตาม          

ผลการใช้งาน และแก้ไขปรับปรุงให้ผู้เข้ารับการ

ฟื้นฟูฯสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในการฝึกอาชีพหรือ

ประกอบอาชีพในสาขาที่ต้องการได้ ในปี 2553          

ได้จัดทำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ และประกอบ

อาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจำนวน           

9 ชิ้นได้แก่ จัดทำที่พักเท้าสำหรับผู้พิการที่ใช้รถ        

วีลแชร์ จำนวน 6 ชุดให้แก่ จัดทำโต๊ะตัดกรอบรูป 

จำนวน 2 ชุด และดัดแปลงรถจักรยานยนต์             

พ่วงข้าง สำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน 

 2.Pro jec t on Mod i f y ing and

Adapt ing Vocat ional Equipment for

Support ing Vocational Training and

EmploymentatWorkplace.

 Due to the difference and severity       

of disability of individual, the IRC (Pathum 

Thani) equipped particular know how to 

modify the adaptive vocational equipment for 

the insured person with disabilities. The 

purpose of modifying equipment is not only 

for vocational training support but for the 

productive employment of the individual as 

planned as well. The IRC could support 9 

pieces of the adaptive for the year 2010. 

Those modified equipment were 6 footrests          

for wheelchair users, 2 modified table for 

frame’s cutting and 1 modified sidecar for 

wheelchair user. 



37
Annual Report 2010 

Social Security Office 

 3.โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

ในการทำงานสู่สถานประกอบการ

 ดำ เนิ นการ ประสานงานกับสถาน     

ประกอบการ ในการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง    

ในสถานประกอบการ โดยเนื้อหาการฝึกอบรม          

จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานที่ปลอดภัย

แก่ลูกจ้าง การจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์  

หากต้องเป็นคนพิการหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน    

หรือหลายส่วนว่าจะต้องพบกับอุปสรรคในการ

ดำเนินชีวิตอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่ม

ความเชื่อมั่นในตนเองการฝึกทักษะในการออกสู่

สังคม การเตรียมความพร้อมทาง ด้านการสื่อสาร

ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ การเพิ่มความ

ตระหนักรู้ ในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้          

แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ การเพิ่มทักษะ   

ความสามารถของบุคลากรและการลดอุบัติเหตุ                

จากการทำงานแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการใน     

ปี 2553 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 14 ครั้ง 

มีผู้เข้าร่วมการอบรม 853 คน 

 3.Project on Occupational Safety

AwarenessintheWorkplace.

 With the aim of promoting safety 

awareness in the workplace, SSO by the           

IRC worked closely with the employers           

to campaign occupational safety in the 

workplace. Halfday of training was arranged 

to let the employees realize on the effect           

of acquired disability through simulation 

technique; role playing as person with 

physical disability and experienced the                 

social barrier in daily life, how to encourage 

self-esteem, how to cope with a certain 

situation and face with the negative attitude 

toward person with disabilities. In 2010,              

the trainings had been conducted 14 times 

with the total of 853 participants joining            

in the training. 

 4.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ

การดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน

และผู้ประกันตนทุพพลภาพ

 โ ดยประสานงานกั บองค์ ก า รบริ ห า ร           

ส่วนตำบล เทศบาล สถานประกอบการ ส่งผู้นำ

ชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อาสาสมัครแรงงาน 

อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

 4.Project on Enhancing Network

totakecareofWorkerswithDisabilities.

 The IRC cooperated with District 

Administration Organization, municipalities               

and entrepreneurs to send community             

leader, personnel officer, labor volunteer, 

public health volunteer, and staff who          
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 5.โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์

สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 จัดตั้งคณะทำงานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่

ศูนย์ฯและบุคคลภายนอก ร่วมกันทำงาน ได้มีการ

ประชุมหารือคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง พิจารณา

ประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ (1) อุปกรณ์พยุงข้อเข่าและข้อเท้าสำหรับ     

คนพิการอัมพาตท่อนล่างหรือแขน ขาอ่อนแรง     

(2) เครื่องออกกำลังกายแขน ขา ผู้ป่วยอัมพาต

ท่อนล่าง (3) ถุงยางอนามยัสำเรจ็รปู (4) ทีน่ัง่แบบ       

มีเสียงเตือนเพื่อให้ยกก้น สำหรับผู้พิการนั่งรถ 

Wheel Chair (5) รางเลื่อนสำหรับผู้ป่วยอัมพาต 

(6) ฝาชักโครกแบบมีหัวฉีดชำระล้างสำหรับผู้พิการ

ที่ถูกตัดแขนทั้ง 2 ข้าง 

 5.P ro j e c t on I nven t i on and

Development of Medical Equipment for

Rehabilitation

 The IRC set up the working group 

consisting of the IRC personnel and external 

person to work for Invention and Development 

of Medical Equipment for Rehabilitation. The 

working group held 3 meeting with the 

objective of inventing 6 equipment consisting 

of 1) knee and ankle joint support for 

paraplegia 2) Limb exercising tool for 

paraplegia 3) Ready-made condom 4) alarming 

cushioning for wheelchair user 5) a trough/

track for paraplegia 6) flush toilet with squirt 

for two-arm amputation. 

เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือคนพิการ เข้ารับการ        

ฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ   

ในการทำงานให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่พิการ 

ทุพพลภาพ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ  

คนงาน ผลการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้

รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ

คนพิการ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 

การนำความรูท้ีไ่ดร้บัไปชว่ยเหลอืลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

ที่พิการ และแจ้งว่ายินดีเป็นเครือข่ายฯ กับศูนย์ฯ 

ในการช่วยเหลือลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่พิการในชุมชน

ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ 

work for Persons with Disabilities (PWDs) to 

attend the training program on industrial 

rehabilitation and study visit at the IRC                

in order to learn how to rehabilitate PWD. 

Most of participants gained knowledge and 

better understanding on right and benefit of 

PWDs. According to their responses, they 

were pleased to be the IRC’s network and 

help support PWD in the community or in 

relevant areas. 
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 ในปี 2553 ได้จัดทำอุปกรณ์ จำนวน 3 

รายการคือ อุปกรณ์ฝึกเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขา        

และกล้ามเนื้อน่อง อุปกรณ์จักรยานออกกำลังกาย

สำหรับผู้พิการอัมพาตท่อนล่างหรือแขน ขาอ่อนแรง 

และที่นั่ งแบบมีเสียงเตือนเพื่อให้ยกก้นสำหรับ       

ผู้พิการนั่งรถ Wheel Chair จำนวน 3 ชนิด 

อุปกรณ์ทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวคณะกรรมการประดิษฐ์

ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพความจำเป็น

ของลูกจ้าง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯของศูนย์ฯ โดยเป็น

อุปกรณ์ที่ยังฃไม่พบว่ามีการวางขายในท้องตลาด 

 นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานอื่นๆ อาทิ เก้าอี้

เอนกประสงค์ สำหรับผู้พิการอัมพาตท่อนล่าง 

อุปกรณ์พยุงเข่าและเท้าสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่ง

ซีก อุปกรณ์ฝึกเดินออกกำลังกายสำหรับผู้พิการ

อัมพาตท่อนล่าง โดยอยู่ระหว่างการออกแบบและ

ประดิษฐ์ ตัวต้นแบบเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ใน

การใช้งาน 

 In 2010, 3 medical equipment were 

modi f i ed ; a th igh and a ca l f musc le 

strengthening, exercising bike for paraplegia 

and alarming cushioning for wheelchair user. 

 Al l ment ioned equ ipment were 

designed for particular used, therefore,      

they are not avai lable in the market . 

Moreover , some more equipment such               

as multiple purpose chair and knee and foot 

support for hemiplegia and walking trail for 

paraplegia are on modifying procedure. 

 6.กิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานของศูนย์

  6.1กิจกรรมกีฬา

  ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์ 

ในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่กำลังเข้า          

รับการฟื้นฟูฯ ได้ตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

โดยการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายอย่าง             

กว้างขวาง ทำให้สมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรง 

และผ่อนคลาย ความเครียด สนับสนุนการแสดง            

ออกด้านความเป็นเลิศทางการกีฬาของคนพิการ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

  ผลการดำเนินงาน

  1. นักกีฬาในสังกัดศูนย์ฯ ได้รับคัดเลือก    

เป็นตัวแทนทีมชาติไทย จำนวน 11 คน ใน 4 

ชนิดกีฬาคือ กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน และยิงธนู 

 6.OtherActivities

  6.1 SportActivities

  To encourage the rehabilitant who 

acquired disability to be active in receiving 

rehabilitation, sport competition both in 

national and international level was applied as 

rehabilitative technique for physical strengthening, 

emotional support, sport talent empowering of 

the individual during staying in the center. 

  SuccessfulHighlight

  1. E leven rehab i l i tants were 

selected as representatives of Thai athletes to 

attend the 2010 ASEAN PARAGAMES during 

9-19 December 2010 in Kwangchow, China. 

They joined in 4 kinds of sport competition; 

athletics, swimming, badminton and archery. 

The achievement of grand total of 7 medals; 
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เข้าร่วม การแขง่ขนักฬีาเอเชยีนพาราเกมส ์ (เฟสปคิ

เกมส)์ 2001 ระหวา่งวนัที ่9 - 19 ธนัวาคม 2553 

ณ เมอืงกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผลการแข่งขัน นักกีฬาในสังกัดศูนย์ฯ ได้รับเหรียญ

รางวัลจำนวน 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญ

ทองแดง 

  2. นักกีฬาในศูนย์ฯได้รับคัดเลือกเป็น

ตัวแทนนักกีฬากรีฑาคนพิการทีมชาติไทย จำนวน            

7 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑารายการ “4th 

Tunis Athletics International Meeting 2010”            

ณ เมืองตูนิส ประเทศตูนิ เซีย ผลการแข่งขัน           

ทีมนักกีฬากรีฑาคนพิการทีมชาติไทยได้รับเหรียญ

รางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ           

1 เหรียญทองแดง จากจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วม       

การแขง่ขนั 417 คนจาก 28 ประเทศ 

  3. กิจกรรมกีฬาสีศูนย์ฯประจำปี 2553 

และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ ปทุมธานี     

และศูนย์ฯ ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

  4. กิจกรรมกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โดยจัดให้บริการกายภาพบำบัดกับการออกกำลังกาย   

ทางน้ำ การเล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายความเครียด 

และเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย 

4 silver and 3 bronze, were the most 

successful of the year. 

  2. The other international level of 

sport competition was held in Tunis, Tunisia. 

Seven athletes was elected to join in “4th 

Tunis Athletics International Meeting 2010” 

among the 417 of participants. Among total        

of 7 medals, they had won 5 gold, 1 silver 

and 1 bronze for their success. 

  3. Sport competition among staff 

and rehabilitants was arranged once a year        

in the first quarter. The objective of the 

activities was to strengthen the relationship          

of rehabilitation center in Pathum Thani             

and Rayong 

  4. Swimming as one of medical 

rehabilitation activities was scheduled once          

a week to help release stress and enhance 

physical strengthening. 
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  6.2 กิจกรรมด้านจิตใจและสังคม

  ศูนย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการ

ให้การช่วยเหลือ ประสานงาน อำนวยความสะดวก

ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้คลาย

ความวิตกกังวล ในเรื่องต่างๆ อาท ิดา้นครอบครวั 

สิทธิประโยชน ์ การกลับเข้าทำงานใหม่กับนายจ้าง

เดิม ทำงานกับนายจ้างใหม ่ หรือประกอบอาชีพ

อสิระ โดยในระหวา่งการฟืน้ฟสูมรรถภาพ จนกระทัง่

จบการฟื้นฟูฯ ศูนย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่   

การจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ 

กิจกรรมด้านจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและจรรโลง

พระพุทธศาสนา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม

วันพ่อ กิจกรรมดนตรีและการแสดง กิจกรรมศิลปะ

การเขียนภาพ กิจกรรมการสอนพิเศษภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการให้คำปรึกษา       

รายบุคคล รายกลุ่มต่างๆ ตามกระบวนการทาง

  6.2Mental and Society activities 

  Psychological supporting and social 

activities were provided to rehabilitants with 

the following objectives; 

  1. To fac i l i t a te , dea l wi th 

networking and assist/help the disabled 

workers relieve their stress/anxiety caused        

by family or economic problem, future work 

plan; return to previous job, find a new job or be 

self-employed, and other matter concerned 

during rehabilitating in the center. 

  2. To provide individual or group 

counseling to the disabled workers with the 

aim of adjusting behavior or emotion, sharing 

experience in coping with a certain problem/

situation and performing the proper social 

manner among the group. 

จิตวิทยา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยระบายอารมณ์ 

และเพิ่มประสบการณ์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวเนื่องกับ

ความพิการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึก

สร้างสัมพันธภาพ และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคม

ให้ดีขึ้ น ผลการดำเนินการผู้ เข้ ารับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ สามารถผ่อนคลายความเครียด 

  3. To empower the disabled to 

accept their disabilities and encourage their 

self-confident and get along with other people 

living in society. 

  To meet those objectives, the IRC 

arranged the following morale supporting 

activities accordingly such as New year Party, 

Songkran Day, Ethical activities; Buddhist 

Lent, Mother Day, Father Day etc., Music and 

Performance, Drawing and Painting on various 

Material, English Club, Study Visit and counseling. 
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  6.3กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ

  1. กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม

ระยะสั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เรียนรู ้ และ

ฝกีอาชพี ในหลกัสตูรระยะสัน้ 1-2 วนัทีล่งทนุไมส่งู 

และสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในชุมชนเพื่อเสริม

รายได้หลังสิ้นสุดการฟื้นฟูฯ ศูนย์ฯ โดยกลุ่มงาน

ฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอาชีพ

เสริมระยะสั้นสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน               

4 ครัง้ มผีูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จำนวน 203 ราย 

ได้แก่ หลักสูตรการตกแต่งรองเท้าสวยงาม การชงชา 

กาแฟ น้ำผลไม้ปั่น การปลูกพืชผักแบบไร้ดิน และ

หลักสูตรการวาดลวดลายและระบายสีบนวัสดุต่างๆ 

  2. การติดตามผลการประกอบอาชีพ

หลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 ครั้ง/29 คนเพื่อ

ติดตามการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 

หลังจากสิ้นสุดการฝึกอาชีพว่า ประสบความสำเร็จ

หรือ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างและนำผลจากการ

ตดิตามมาปรบัปรงุกระบวนการ ฟื้นฟูด้านอาชีพต่อไป 

  3. จัดส่งผู้ เข้ารับการฟื้นฟู เข้ารับ    

การฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะ         

ในการทำงาน และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง 

จำนวน 6 คน 

  6.3Vocat iona l Promot ion

Activities 

  1. Short-term course for increasing 

income In order to increase the disabled 

workers’ earning with lower cost but higher 

income, the IRC carried on the particular 4 

short-term courses on Decorating Shoes, Making 

tea, coffee and fruit juice, Hydroponic planting 

and Drawing and Painting on various material. 

There were 203 rehabilitants attended the 

mentioned trainings. 

  2. Employment Follow Up 

   After the completion of the 

individual rehabilitation, the IRC visited 29 ex 

rehabilitants for 3 times of home visit to find 

whether they were successful in doing their 

jobs or not. The obstacles and barriers found 

during the visit would be the information to 

improve the rehabilitative process. 

  3. Six rehabilitants were sent for 

on the job training before completing 

ยอมรับความพิการ และมีจิตใจที่สงบ สามารถ

ดำรงชีวิต อยู่ ได้อย่างมั่นคงตามสภาพความ            

เป็นจริง 

  Most of the rehabilitants were 

satisfied with those activities and be able to 

accept their disabilities, gained more self-

esteem and some behavior has been changed 

as a result after joining the activities. 
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มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์
 มูลนิ ธิ คุณากรในพระบรมราชูปถัมภ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เปน็องคก์รการกศุล กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 27 มถินุายน 

2528 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงาน 

 ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้อยู่ในความดูแลของ

มูลนิธิคุณากรฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 815 คน ให้

ความช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาลเพื่อการ

ฟื้นฟู 91 ราย ค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 47 ราย 

คา่เบีย้เลีย้งรายวนัและเงนิสงเคราะหอ์ืน่ๆ 386 ราย 

ค่าของขวัญในวันสำคัญต่างๆ ค่ารางวัลนักกีฬา    

คนพิการที่ได้รับเหรียญชนะเลิศ 41 ราย ค่าฝึก

กายภาพบำบัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าหนังสือ 

รวมเงินทั้งสิ้น 3.42 ล้านบาท 

  6.4กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร

  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟูฯ 

ดังนี้ 

  1. จัดอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ   

ในการปฏิบัติงานด้วย 6Q จำนวน 60 คน 

  2. ศึกษาดูงาน ได้จัดส่ งบุคลากร    

ดู งานด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูฯ มหาวิทยาลัย             

แม่ฟา้หลวง ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัด

เชียงราย โครงการพัฒนาดอยตุง จำนวน 10 คน 

  3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    

ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 106 ราย 54 หลักสูตร 

  6.4Personnel Development

Activities 

  The IRC conducted t ra in ing 

programs for the IRC personnel as follows 

  1. The IRC organized the training 

program on Q 6 based on Strengthening 

Competency for 60 personnel. 

  2. 10 staff of the IRC joined in        

the study visit on medical rehabilitation at          

Mae Fa Luang University and on vocational 

training at International Skill Development 

Institute in Chiang Rai province. 

  3. 106 staff were nominated to 

attend 54 courses of human resource development. 

Khunakorn Foundation in the
patronageofHerRoyalHighness
PrincessSirindhorn
 Kunakorn Foundation is non profit 

organization under Ministry of Labour. It was 

established in 1985 with the aim of supporting 

the operation of Industrial Rehabilitation 

Centre. In 2010, there were 815 cases required 

for financial assistance; 91 cases required 

medical expenses during rehabilitation, 47 cases 

asked for aid and assistive device, daily allowance 

physical therapy, food and drink, text book, 

expenses for disabled sport and reward, gifts 

for special occasion and blankets used in winter 

with the total amount of 3.42 million baht. 
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การให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวก 
Delivery of more convenient services 
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ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 สํานักงานประกันสังคมได้ดํ า เนินการ

พัฒนารูปแบบการให้บริการรับชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

ผ่านบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด กว่า 5,400 

สาขาทั่วประเทศ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง    

เพียงยื่นบัตรประจําตัวประชาชนที่เคาน์เตอร์ชําระ

เงิน โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อ 1 รายการ 

อีกทั้งผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง 

ได้ 1 เดือน เริ่มให้บริการตั่งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2553 เป็นต้นมา 

 ทางสํานักงานได้ขยายช่องทางการรับ       

เงิ นสมทบของผู้ ป ระกั นตนตามมาตรา 39         

และเงินเพิ่มตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม     

ในปัจจุบันมีหลายช่องทาง ดังนี้  

 1. นําส่งที่สํานักงานประกันสังคม เขต

พื้นที่/จังหวัด/สาขา  

 2. นําส่งที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย  

 3. นําส่งโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านธนาคาร       

กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวง

ไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ

ธนาคารทหารไทย  

Counterservicechannels
 The Soc ia l Secur i ty Of f ice has 

developed its service regarding contribution 

collection for the insured persons under 

Article 39 (voluntary insurance) through 5,400 

branches of Counter Service Co., Ltd. The 

counter services open 24 hours throughout 

the country. The insured persons can show 

only their ID cards at the counter service 

with ten baht fee per one item. Moreover, 

one month late payment for contribution is 

allowed starting 1 July 2010. 

   The Social Security Office has 

extended more channels for contribution 

collection of the insured persons under Article 

39 and additional money for late payment 

according to Social Security Act. Currently, 

several channels are provided as follows,   

 1. Payment at Provincial Social Security 

Offices, Branch Offices and Area Offices  

  2. Payment through Bank of Ayudhya, 

Krung Thai Bank and Nakhon Luang Thai Bank 

 3. Deduction from the bank account 

of the insured persons under Article 39 

through Krung Thai Bank, Bank of Ayudhya, 

Nakhon Luang Thai Bank, Siam Commercial 

Bank and Thai Military Bank   
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การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่
 สํานักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ไปให้

บริการในสถานประกอบการที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 

200 คนขึ้นไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้นายจ้าง

ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สํานักงานประกันสังคม 

ซึ่งเริ่มดําเนินการแล้วตั้งแต่ ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา 

โดยมีภารกิจหลักดังนี้  

 1. รับชําระเงินสมทบ  

 2. ปรับปรุงฐานทะเบียนนายจ้าง และ         

ผู้ประกันตนให้เป็นปัจจุบัน  

 3. รับเรื่องขอรับเงินทดแทนและประโยชน์

ทดแทนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน  

 4. แนะนําให้สถานประกอบการเลือกใช้

บริการผ่านระบบ e-service ต่างๆ  

 5. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงาน

ประกันสังคม  

 จัดตั้งอาสาสมัครประกันสังคมในแต่ละ

สถานประกอบการเพื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ในการรับเรื่องการใช้

บริการประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตนใน

สถานประกอบการ ร่วมทั้งประสานงานเรื่องอื่น  

Increasing service efficiency in
largeenterprises
 The Social Security Office has sent 

officers to provide service in the enterprises 

with 200 employees or more to facilitate the 

employers. This measure has implemented 

since October 2010. The main missions are as 

follows,   

 1. To receive contribution payment  

  2. To update registration database of 

employers and insured persons   

  3. To receive compensation and 

benefit claims of employees/ insured persons  

  4. To give advice to the enterprises 

how to choose e - service channels  

  5. To launch public relations for the 

mission of the Social Security Office  

 In addition, the SSO assigns SSO’s 

vo lunteers as contact person in each 

enterprise to coordinate with the SSO in term 

of social security services for the employers 

and the insured persons in the enterprises. 

The volunteers are also the coordinators in 

other issues.     

 4. รับชําระเงินสมทบจากนายจ้าง ผ่าน

ระบบอิน เตอร์ เน็ ต ( In te rne t ) และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

 5. นําส่งที่ไปรษณีย์ โดยผ่านทางธนาณัติ 

หรือเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 3 แห่ง คือ จตุจักร 

รามอินทรา หลักสี่   

 6 . ณ จุดบริการเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส            

ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

  4. Employer payment through internet 

and electronic system of Siam Commercial 

Bank Public Company Limited, Krung Thai 

Bank Public Company limited, and Kasikorn 

Bank Public Company Limited  

  5. Payment at the post office (only 

Chatuchak, Ramindra and Lak Si post offices) 

or by money order.   

 6. Payment at the counter service of 

Seven – Eleven  
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โครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการ
เริ่มต้นธุรกิจ(E-StartingBusiness)
 ในปี 2553 สํานักเงินสมทบได้ดําเนิน

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ          

(E-Starting Business) ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก    

ต่อผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการเริ่มต้นธุรกิจตามรายงานผลการวิจัยของ

ธนาคารโลก (World Bank) จึงนําไปสู่การลงนาม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนา        

ระบบเชือ่มโยงขอ้มลู การเริม่ตน้ธรุกจิ (E-Starting 

Business) ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย ์กรมสรรพกร กระทรวง   

การคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวง

แรงงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เพือ่อาํนวย

ความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจให้ได้รับบริการจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน 

(Single Point) การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single 

Form) และการใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน 

(Single Document) 

 การดําเนินโครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูล

การเริ่มต้นธุรกิจ (E-Starting Business) ดังกล่าว 

ได้กําหนดเป้าหมายเป็น 2 ระยะ คือ  

 ระยะที่1 การให้บริการ ณ จุดเดียวกัน 

(Single Point) การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single 

Form) โดยให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการจด

ทะเบียนนิติบุคคล ขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

และเลขที่บัญชีนายจ้าง โดยเปิดให้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

และได้ขยายสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่วันที่       

1 ตุลาคม 2553 

 ระยะที่2 การใชร้ะบบเลขทะเบยีนเดยีวกนั 

(Single Number) ทั้ง 3 หน่วยงานกําหนดให้แล้ว 

เสร็จปี 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับฐานข้อมูล

นิติบุคคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ฐานขอ้มลูผูเ้สยี

ภาษขีองกรมสรรพกร และฐานข้อมูลนายจ้างของ        

สํานักงานประกันสังคม ให้เป็นเลข 13 หลักเหมือนกัน  

E-StartingBusinessProject
 The Contribution Bureau, in 2010, has 

launched E - Starting Business to facilitate 

entrepreneurs to increase capacity for starting 

business according to the research report of 

the World Bank. The report led to the 

Agreement on Developing Network System                   

of E - Starting Business Database on March 

23, 2010 among three organizations including 

the Department of Business Development 

under Ministry of Commerce, the Revenue 

Department under Ministry of Finance and the 

Social Security Office under Ministry of 

Labour. This project aims to faci l i tate 

entrepreneurs to completely receive services 

from related organizations at the Single Point 

with Single Form and Single Document.   

 The implementation of E-Starting 

Business was divided into two stages as 

follows,  

  Stage I : To receive services at the 

Single Point with Single Form. In this stage, 

the Department of Business Development is 

responsible for the registration of juristic 

person by using tax number and employer’s 

account number. This service has been 

provided since July 6, 2010 and has extended 

to regional level over the country since 

October 1, 2010.    

 Stage II : The registration in single 

number for three organizations will be completed 

in 2011. Currently, each organization is adjusting 

their relevant database to the same 13 digits. The 

Department of Business Development is adapting 

juristic person database whereas the Revenue 

Department is adjusting tax payer database 

and the SSO is adjusting employer database.  
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 นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม มอบนโยบายและบรรยายใน

โครงการสัมมนาผู้บริหารสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2553 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้า

และการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 เมื่อวันที่        

6 มกราคม 2553 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ  

   

 Mr. Pan Warnnapinij, Secretary - General of the Social Security Office, declared 

policy and lectured in the annual seminar for the SSO’s executives 2010 on reporting 

the progress and the preparation to cope with the extension of social security coverage 

to informal sector under Article 40 on January 6, 2010 at the Vinus Room, 3rd Floor, 

Miracle Grand Convention Hotel, Lak Si, Bangkok.   
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 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา       

เชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รุ่นที่ 2 ภาคใต้ และการ

สร้างเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553          

ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสํานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สํานักงานประกันสังคมนครศรีธรรมราช   

 Mr. Phaithoon Kaewthong, Minister of Labour, presided over the opening ceremony of 
the technical seminar of the 2nd class (Southern Region) of labour assistants and volunteers, 
and network establishment for extending the social security coverage to informal labour on 
January 14, 2010 at Grand Convention Room, Grand Park Hotel, Mueang District, Nakhon Si 
Thammarat Province. This seminar was organized by Office of the Permanent Secretary for 
Ministry of Labour in cooperation with Nakhon Si Thammarat Provincial Social Security.  
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 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนงานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปราโมทย์ สัจจรักษ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ  
  

 Mr. Somchai Choomrat, Permanent Secretary for Ministry of Labour, presided over the 

foundation stone laying ceremony of Northeastern Industrial Rehabilitation Center whereas       

Mr. Pramote Satcharak, Governor of Khon Kaen, welcomed the participants on February 27, 2010 

at the Northeastern Industrial Rehabilitation Center, Khok Si Sub - District, Mueang District, 

Khon Kaen Province.  

51
Annual Report 2010 

Social Security Office 



52
รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม

 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ ระหว่าง สํานักงาน

ประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 30410 ชั้น 

4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
  

 Mr. Phaithoon Kaewthong, Minister of Labour; Mr. Alongkorn Ponlaboot, Minister of 
Commerce; and Mr. Pradit Phataraprasit, Minister of Finance, attended the signing agreement 
ceremony on E - Starting Business among the Department of Business Development, the Social 
Security Office and the Revenue Department on March 23, 2010 at the 30410 Room, 4th 
Floor, Office of the Permanent Secretary for Ministry of Commerce.   
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 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง      

การดําเนินงานและสร้างเครือข่ายโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน ปี 2553 โดยมีนายสมชาย ชุ่มรัตน์ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

จังหวัดนนทบุรี  
   

 Mr. Phaithoon Kaewthong, Minister of Labour, presided over the opening ceremony of 

the meeting on the implementation and network establishment of Occupational Deceases Clinic 

Project 2010. In this regards, Mr. Somchai Choomrat, Permanent Secretary for Ministry of 

Labour, gave report and welcomed the participants on March 30, 2010 at the Richmond Hotel, 

Nonthaburi Province  
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 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความ
ร่วมมือโครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 4 ธนาคารได้แก ่
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) ธนาคารออมสนิ ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสวสัดกิารบา้น สปส. เพือ่ผู้
ประกนัตน จาํนวน 9 ธนาคาร ไดแ้ก ่ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสินและธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2553 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ    
 Mr. Phaithoon Kaewthong, Minister of Labour, presided over the signing agreement ceremony 
on employment support in special development area  of five southern provinces between the Social 
Security Office and four banks including Krung Thai Bank Public Company limited, Government Saving 
Bank, Islamic Bank of Thailand, and Export - Import Bank of Thailand (EXIM Bank). The Minister also 
signed the agreement on Social Security Office’s Housing Project for the Insured Persons between the 
Social Security Office and nine banks including Siam Commercial Bank Public Company Limited, Krung 
Thai Bank Public Company Limited, Islamic Bank of Thailand, Kasikorn Bank Public Company 
Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok Bank Public Company Limited, 
Government Housing Bank, Government Saving Bank and United Overseas Bank (Thai) Public 
Company Limited (UOB).   
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 นายยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
การให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2553 ระหว่างสํานักงานประกันสังคมโดยนางปราณิน มุตตาหารัช และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด 
โดยนายวรีเดช อคัรผลพานชิ ผูจ้ดัการทัว่ไปบรษิทัเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ รว่มลงนาม เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2553 
ณ ห้องประชุม 1102  ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  

    Mr. Yuph Nana, Vice Minister of Labour, presided over the signing agreement 
ceremony on contribution payment for the insured persons under Article 39 of the Social 
Security Act B.E. 2533 between the Social Security Office (signed by Mrs. Pranin Muttaharach, 
Deputy Secretary - General) and Counter Service Company Limited (signed by Mr. Veeradech 
Akkarapolpanich, General Manager) on June 22, 2010 at the 1102 Meeting Room, 11th Floor, 
CP Tower Building, Silom Road, Bangkok.  
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 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล       

แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูดีเด่นประจําปี 2553 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยมี 

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวรายงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ         

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี  
  

 Mr. Somchai Choomrat, Permanent Secretary for Ministry of Labour, presided over the 

Award and Certificate Ceremony for the excellent rehabilitant 2010 on the anniversary of 

establishing the Industrial Rehabilitation Center. On this occasion, Mr. Pan Warnnapinij, 

Secretary - General of the Social Security Office gave report while Industrial Rehabilitation staff  

welcomed the participants on July 7, 2010 at the Industrial Rehabilitation Center (Pathum Thani).  
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 นายปั้น  วรรณพินิจ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ให้การต้อนคณะผู้เข้ารับการอบรม และ

ศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม      

ชั้น 6 อาคารอํานวยการ สํานักงานประกันสังคม 

  

 Mr. Pan Warnnapinij, Secretary - General of the Social Security Office, gave a 

welcoming speech for the delegation from Lao People’s Democratic Republic who attended the 

study visit and training programmes on July 9, 2010 at the meeting room, 6th Floor, Social 

Security Office.  
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  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด      

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 

มาตรา 40 โดยมีนายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานและนายวิเชียร 

ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม  

เซ็นทาราแอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  
  

 Mr. Chalermchai Sri-On, Minister of Labour, presided over the opening 

ceremony of the annual technical seminar for labour assistants and volunteers 2010 in 

Northeastern region and network establishment for extending the social security 

coverage to informal labour under Article 40. In this regards, Mr. Somchai Choomrat, 

Permanent Secretary for Ministry of Labour gave report whereas Mr. Wichien 

Piyawarakorn, Deputy Governor of Udon Thani welcomed the participants on July 21, 

2010 at the Centara and Convention Centre, Udon Thani Province.   
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 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ประกันสังคมร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระกรรมฐาน จํานวน 99 รูป เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันจัดตั้ง       
สํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ สํานักงานประกันสังคม   

 Mr. Somchai Choomrat, Permanent Secretary for Ministry of Labour and executives’ from 
Ministry of Labour and the Social Security Office attended a merit - making ritual for 99 monks on the 
occasion of the 20th anniversary of establishing the Social Security Office on September 3, 2010 at the 
Social Security Office. 

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถ ประชาสัมพันธ์ 
เคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2553 ณ กระทรวงแรงงาน   
 Mr. Chalermchai Sri-On, Minister of Labour, released public relations mobile unit vans to the 
enterprises on September 23, 2010 at the Ministry of Labour. 
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  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการเสาวนา เรื่อง 

20 ป ี ประกนัสงัคมยคุใหมเ่พือ่สงัคมไทยทีเ่ขม้แขง็ โดยมนีายสมเกยีรต ิ ฉายะศรวีงศ ์ ปลดักระทรวงแรงงาน 

กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 Mr. Chalermchai Sri-On, Minister of Labour, presided over the opening ceremony of the 
discussion on the occasion of the 20th anniversary of the SSO : the New Era of Social Security 
for the Strong Thai Society. In this regards, Mr. Somkiat Chayasriwong, Permanent Secretary for 
Ministry of Labour, gave report and welcomed the participants on October 15, 2010 at the 
IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province. 
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 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากตัวแทนจากภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในโครงการ “แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
ณ กระทรวงแรงงาน  
 
 Mr. Chalermchai Sri - On, Minister of Labour, received donation in cash and in kind from government 
and private representatives to assist victims from flood under “Flood Victim Support by Labour” Project         
on November 1, 2010.  
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 นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก      
ข้อตกลงการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างสํานักงานประกันสังคม โดยนายปั้น วรรณพินิจ (เลขาธิการสาํนกังานประกนัสงัคม) และนางสาวพรรณ ีศรยีทุธศกัดิ ์
(รองเลขาธกิารฯ) กบัธนาคารไทยพาณชิย ์ จาํกดั (มหาชน) โดยนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์) และนายอาทิตย์ นนัทวทิยา (รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารธรุกจิขนาดใหญ)่ เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2553   
ณ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
  
 Mr. Somkiat Chayasriwong, Permanent Secretary for Ministry of Labour, presided over and witness          
in Signing Agreement Ceremony on contribution payment to Social Security Fund through internet and 
electronic network between the Social Security Office by Mr. Pan Warnnapinij (Secretary - General) and              
Mrs. Pannee Sriyuthasak (Deputy Secretary - General); and Siam Commercial Bank Public Company Limited by 
Mrs. Kannika Chalitaporn (Managing Director) and Mr. Artit Nantavittaya (Vice Managing Director of Large 
Business Administration Section) on November 3, 2010 at the Siam Commercial Bank Public Company Limited, 
Ratchadapisek Road, Bangkok  

 นายเฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เปน็ประธานในพธิมีอบของบรจิาคชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย      
นํ้าท่วม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดท่าพง อําเภอเมือง และวัดตะเฆ่ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
  
 Mr. Chalermchai Sri-On, Minister of Labour, presided over the donation ceremony to help flood victim 
on November 9, 2010 at the Taphong Temple, Mueang District and Ta Kae Temple, Sao Hai District.  
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 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวง

แรงงานพบประชาชน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

 Mr. Chalermchai Sri-On, Minister of Labour, presided over the opening ceremony of the 
project “Ministry of Labour meets with people” on November 14, 2010 at Mueang District 
Office, Lop Buri Province.  
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 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ 
ประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจําปี 2553 เมื่อวันที่       
16 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 ได้รับรางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัลรายกระบวนงานจากกระบวนงานการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม    
กรณีสงเคราะห์บุตร โดยท่านผจงสิน วรรณโกวิท เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี  
  
 Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister, presided over Award Ceremony for service quality 
and for counter service center standard 2010 on December 16, 2010 at the Royal Thai Navy 
Convention Center. In this regards, Mrs. Pajongsin Varnakovida, Deputy Secretary - General, 
Social Security Office, was the SSO’s representative to receive the Outstanding Procedure 
Award for the Social Security Office Area 7 from the work process of benefit claim for child 
allowance from the Social Security Fund  
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กองทุนประกันสังคม  
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

Social Security Fund  
Statement of Revenues and Expenses

For the year ended December 31,2010 and 2009 

หน่วย : บาท Unit : Baht  

 2553/2010  2552/2009  

รายได้            Revenues  

 เงินสมทบ 115,628,389,608.64 92,927,221,434.72  Contributions  

 เงินเพิ่มตามกฎหมาย 328,740,386.58 272,712,241.88   Fines for late Contributions  

 ดอกเบี้ยรับ  25,743,465,232.30 23,692,892,455.75  Interest revenues 

 เงินปันผลรับ  3,281,786,953.13 2,101,345,596.11  Dividends 

 กําไร(ขาดทุน) 4,746,334,284.23 868,652,095.36  Gain (loss) on securities trading 

  จากการขายหลักทรัพย์        

 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน 247,277,897.63 1,111,563,590.23  Unrealised (loss) on investmen  

 รายได้อื่น 106,185,444.11 610,445,136.80  Other revenues  

 รวมรายได้ 150,082,179,806.62 121,584,832,550.85  Total Revenues  

ค่าใช้จ่าย     Expenses  

 ค่าประโยชน์ทดแทน  43,546,297,754.14 43,901,677,787.26  Benefits Expenses  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน 3,720,024,256.00  3,058,782,702.00  Administrative Expenses  

 หนี้สูญ 3,924,245.38 2,597,259.91  Bad Debts  

 หนี้สงสัยจะสูญ 54,055,352.20 1,358,357,544.66  Boubtful Debts  

 ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย  1,452,292.37 14,688,817.58  Wages for local fund manager  

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน - 0.00  Unrealised (loss) on investment  

 ค่าใช้จ่ายอื่น  69,352.75 14,089.22            Other Expenses  

 รวมค่าใช้จ่าย 47,325,823,252.84 48,336,118,200.63   Total Expenses  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหัก 102,756,356,553.78 73,248,714,350.22 Surplus before provision  

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน     adjustment 

 หัก ปรับปรุงเพิ่ม(ลด) ประมาณการหนี้สินประโยชน์ -   Less increase (Decrease) in  

 ทดแทนกรณีชราภาพ  77,884,998,677.96 60,645,764,377.70  Provision for old-age pension 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  24,871,357,875.82 12,602,949,972.52  Net Surplus 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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กองทุนประกันสังคม 
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Social Security Fund  
Balance Sheet 

As of December 31,2010 and 2009 

หน่วย : บาท Unit : Baht  

 2553/2010  2552/2009  

สินทรัพย์    Asset  

 สินทรัพย์หมุนเวียน     Current Assets  

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 17,976,266,939.92 5,293,941,846.07   Cash and Bank balance  

  เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 132,617,322,726.39 104,007,420,675.21   Short-term investment  

  เงินสมทบค้างรับสุทธิ  24,452,913,895.30 31,087,189,648.83   Contributions receivable  

  เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับสุทธิ 45,049,383.18  40,612,417.96   Accrued fines for late Contribution 

  รายได้ค้างรับ  7,181,497,900.63 7,257,854,337.45   Accrued revenue  

  ลูกหน้ีเงินลงทุน  1,273,860,539.77 129,996,496.58   Investment accounts receivable  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  272,318,984.89 299,385,736.98   Other current Assets  

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  183,819,230,370.08 148,116,401,159.08   Total Current Assets  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        Non-Current Assets  

  เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ  643,484,968,885.07 559,070,084,809.99    Long-term investment  

   รวมสินทรัพย์  827,304,199,255.15 707,186,485,969.07   Total Assets  

หนี้สินและทุน    Liabilities and Equity  

  หน้ีสินหมุนเวียน        Current Liabilities  

  ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย 4,353,280,228.68  3,967,521,974.74   Benefits payable  

  เจ้าหนี้เงินลงทุน  226,820,296.15 29,994,083.40   Investment Creditor  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  22,791,305.76 22,772,214.76   Other current Liabilities  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,602,891,830.59 4,020,288,272.90   Total Current Liabilities  

 หน้ีสินไม่หมุนเวียน        Non-Current Liabilities  

  ประมาณการหนี้สินประโยชน์  512,146,981,142.12  434,261,982,464.16  Provision for old-age pension      

  ทดแทนกรณีชราภาพ      benefits 

 รวมหนี้สิน  516,749,872,972.71 438,282,270,737.06   Total Liabilities  

ทุน      Equity  

  กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น     Unrealised gain (loss) on  

  จากเงินลงทุน  29,203,755,956.33 12,425,002,781.72   investment 

  กองทุนสะสม               Accumulated Fund  

  - จัดสรรเพื่อจ่ายกรณีอื่น     - Appropriated for benefits  

   นอกเหนือชราภาพ 25,346,181,799.02 27,448,215,718.33      other than old age  

    - ยังไม่ได้จัดสรร  231,133,030,651.27 229,030,996,731.96   - Unappropriated  

 รวมทุน  310,554,326,282.44 268,904,215,232.01  Total Equity  

รวมหนี้สินและทุน  827,304,199,255.15 707,186,485,969.07 Total Liabilities and Equity  

 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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กองทุนเงินทดแทน  
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

Workmen’s Compensation Fund  
Statement of Revenues and Expenses

For the year ended December 31,2010 and 2009 

หน่วย : บาท Unit : Baht  

 2553/2010  2552/2009  

รายได้    Revenues  

 เงินสมทบ  2,927,029,207.49 2,976,386,456.49  Contributions  

 เงินเพิ่มตามกฎหมาย  27,460,600.63 26,961,001.89  Fines for late Contributions  

 ส่วนลดรับ  14,700,568.31 15,620,828.18  Duscount earned  

 รายได้ค่าปรับ  295,000.00 236,000.00  Penalty  

 ดอกเบี้ยรับ  1,137,431,956.66 1,086,032,112.12  Interest Revenues  

 กําไรจากการขายหลักทรัพย์  32,506,687.26 6,557,603.33  Gain on investment  

 รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ  23,186,320.99 33,883,628.65  Retention  

 รายได้อื่นๆ    3,847,896.42 3,833,335.78  Other Revenues 

 รวมรายได้  4,166,458,237.76 4,149,510,966.44  Total Revenues  

ค่าใช้จ่าย    Expenses  

 เงินทดแทน  1,395,917,500.00 1,269,549,600.00  Compensation  

 ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ สปส.               SSO Operation Expenses  

     - ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและ 137,121,789.00 131,683,163.00  - Rehabilitation and Safety  

   ส่งเสริมความปลอดภัย                   Promotion  

  - ในการดําเนินงานของ  25,404,490.00 23,863,047.36  - Operation of  WCF  

        สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  

 หนี้สูญ  430,219.44 657,487.43  Bad Debts  

 หนี้สงสัยจะสูญ  34,899,248.01 31,394,071.30  Doubtful Debts  

 ค่าใช้จ่ายอื่น 858,400.00 949,400.00  Other Expenses  

 รวมค่าใช้จ่าย  1,594,631,646.45 1,458,096,769.09  Total Expenses  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักปรับปรุง  - - Surplus before provision adjustment 

 หัก ปรับปรุง เพิ่ม(ลด) เงินสํารอง - -  Less increase (Decrease) in reserved  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  2,571,826,591.31 2,691,414,197.35 Net Surplus  
 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report



69
Annual Report 2010 

Social Security Office 

กองทุนเงินทดแทน  
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Workmen’s Compensation Fund  
Balance Sheet 

As of December 31,2010 and 2009 

หน่วย : บาท Unit : Baht  

 2553/2010  2552/2009  

สินทรัพย์    Asset  

 สินทรัพย์หมุนเวียน     Current Assets  

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,599,030,052.75 2,796,372,259.05   Cash and Bank balance  

  เงินลงทุนชั่วคราว  4,532,165,235.04 7,009,151,090.19   Short-term investment  

  ลูกหน้ี  202,140,504.08 185,543,887.72   Accounts receivable  

  ดอกเบี้ยค้างรับ  294,267,408.59 308,628,634.16   Accrued interest  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 266,373.12 2,545,577.83   Other current Assets  

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,627,869,573.58 10,302,241,448.95   Total current Assets  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        Non-current Assets  

  เงินลงทุนระยะยาว 23,951,879,300.78 18,947,925,698.42   Long-term investment  

 รวมสินทรัพย์  31,579,748,874.36 29,250,167,147.37  Total Assets  

หนี้สินและเงินกองทุน    Liabilities and Equity  

 หนี้สินหมุนเวียน        Current Liabilities  

  เงินฝากจากนายจ้าง  69,595,497.13 69,627,716.22   Employers Deposit  

  เงินสมทบรับล่วงหน้า  127,217,498.62 110,053,071.67   Advanced contributions  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 946,611.86 955,633.90   Other current Liabilities  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  197,759,607.61 180,636,421.79   Total current Liabilities  

  สํารองเงินทดแทนสําหรับการประสบ      Reserved Compensation     

  อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 3,250,038,470.49 3,468,843,244.97   for lossed       

  รวมหนี้สิน 3,447,798,078.10 3,649,479,666.76  Total Liabilities  

เงินกองทุน    Equity  

  กองทุนสะสม  25,560,124,204.95 25,570,918,713.25   Accumlated Fund  

  กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,571,826,591.31 29,768,767.36   Unrealised gain (loss)  

  รวมเงินกองทุน  28,131,950,796.26 25,600,687,480.61  Total Equity  

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  31,579,748,874.36 29,250,167,147.37 Total Liabilities and Equity  

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report 
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การบริหารงาน 
Administration  
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Executive Committee 
 The Social Security Office (SSO) 

manages the Social Security Fund and the 

Workmen’s Compensation Fund. The funds are 

administered by tripartite body committees 

consisting of representatives from government, 

employers and employees appointed by 

Minister of Labour. There are 5 committees as 

follows ;  

 

 1. Social Security Committee  

  Consists of : the Permanent 

Secretary of the Ministry of Labour, Secretary-

General of the SSO, representatives from the 

Ministry of Finance, the Ministry of Public 

Hea l th , the Bureau o f the Budget , 5 

representatives each from employers and 

employees and not more than 5 extraordinary 

experts in the area of social security system, 

labour, medical care, legal affairs and others 

as advisers to the Committee.  

  Duties : its duties are to give 

advice on Social Security Policy and criteria 

including giving opinions to the Minister in 

respect of the issuance of Royal Decrees, 

Ministerial Regulations and other regulations 

including the issuance of regulations, with the 

approval of the Ministry of Finance, in regard 

to receipts, payment, safe-keeping and 

productive investment of the Funds and 

review balance sheet and financial statement 

of the Fund and report on the operational 

performance.  

คณะกรรมการบริหาร 
 สํานักงานประกันสังคมบริหารงานกองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยคณะ

กรรมการในรูปแบบไตรภาค ี ประกอบด้วยผู้แทน             

จาก 3 ฝ่าย ด้วยกัน คือ ฝ่ายองค์กรนายจ้าง 

ฝ่ายองค์กรลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้รับ               

การแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ 

 

 

 1. คณะกรรมการประกันสังคม  

  ประกอบด้วย : ปลัดกระทรวงแรงงาน 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวง

การคลัง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน           

และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านระบบงานประกันสังคม 

ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และ

ด้านอื่นๆ ไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  อํานาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อ

รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการประกันสังคม 

ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราช

กฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ 

รวมถึงการวางระเบียบ โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชน์

และการพิจารณางบดุล ตลอดจนการรายงานการ

เงินของกองทุนและ ผลการปฏิบัติงาน  
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 2. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุน

ประกันสังคม  

  ประกอบด้วย : ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ

แพทย์ไม่เกิน 16 คน   

  อํานาจหน้าที่ : เสนอความเห็น       

ด้านบริการทางการแพทย์ต่อคณะกรรมการประกัน

สังคมและคณะกรรมการอุทธรณ์ รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน     

ด้านบริการทางการแพทย์  

 3. คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุน

ประกันสังคม  

  ประกอบด้วย : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

กฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้านระบบงานประกัน

สังคม ด้านแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง 

ฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 13 คน   

  อํานาจหน้าที่ : พิจารณาวินิจฉัย      

คําอุทธรณ์ของนายจ้างผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใด

ที่ ไม่พอใจในคําสั่งของเลขาธิการหรือพนักงาน       

เจ้าหน้าที่  

 4. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  

  ประกอบด้วย : เลขาธิการสํานักงาน 

ประกั นสั งคม ผู้ ท รงคุณวุฒิ ด้ านการแพทย์           

ด้านนิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการคลัง 

ด้ านการประกันสั งคมหรือประกันภัย ผู้ แทน

นายจ้าง และลูกจ้างฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน      

14 คน  

  อํานาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อ

รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและ

การจ่ายเงินทดแทน ตลอดจนให้ความเห็นต่อ

รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ 

รวมถึงการวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การ            

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหา         

ผลประโยชน์ของกองทุน และการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์  

 2. Social Security Medical Committee 

  Consists of : up to 16 extraordinary 

experts in the area of medical services.  

  Duties : its duties are to give 

advice on medical care to the Social Security 

Committee and Social Security Appeal 

Committee and to determine rules and rates 

of benefits in respect of medical services.  

 3. Social Security Appeal Committee  

  Consists of : extraordinary experts 

in legal affairs, medical services, social security 

system, labour affairs and 3 representatives 

each from employers and employees. The total 

number shall not exceed 13 persons.  

  Duties : its duties are to consider 

and adjudicate the claims submitted by the 

employers, employees or those insured workers 

who are dissatisfied with the decision of the 

Secretary-General or competent official.  

 4. Workmen’s Compensation Fund  

Committee   

  Consists of : the Secretary-General 

of the SSO, extraordinary experts in the area of 

medical services, legal affairs, economics, financing, 

social security or insurance, 3 representatives 

each from employers and employees. The total 

number shall not exceed 14 persons.  

  Duties : its duties are to submit 

opinions to the Minister in regard to policy 

concerning administration of the fund and the 

compensation payment including issuance of 

Ministerial Regulations and regulations including 

issuance of regulations regarding the receipts, 

payment, safe-keeping and productive investment 

of the funds and to make decision on appeals. 
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อัตรากําลัง  
  สํานักงานประกันสังคมมีอัตรากําลังทั้งสิ้น 

5,857 ตําแหน่ง จําแนกเป็นข้าราชการจํานวน 

2,001 ตําแหน่ง ลูกจ้างประจําจํานวน 296 

ตําแหน่ง พนักงานราชการจํานวน 15 ตําแหน่ง 

และพนักงานประกันสังคมจํานวน 3,545 ตําแหน่ง 

แบ่งเป็นอัตรากําลังในส่วนกลางร้อยละ 40 และ

ส่วนภูมิภาคร้อยละ 60  

Personnel  
 The SSO personnel consisted of 5,857 

staffs throughout the country. This includes 

2,001 government officials, 296 permanent 

employees, 15 government employees and 

3,545 Social Security employees. Of these, 

40% are in the central and 60% in the 

regional office.  

สํานักงานประกันสังคม  
อัตรากําลัง  

 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม  
Personnel  

 5. คณะกรรมการการแพทย์กองทุนเงิน

ทดแทน  

  ประกอบด้วย : กรรมการผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ไม่เกิน      

15 คน  

  อํานาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานให้บริการ

ทางการแพทย ์ ใหค้าํปรกึษาแนะนาํในทางการแพทย ์

รวมถึงการให้ความเห็นต่อสํานักงาน ในการออก          

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

 5. Workmen ’s Compensa t i on 

Medical Committee  

  Consists of : not more than 15 

numbers of qualified persons in various fields 

of medical profession.  

  Duties : its duties are to submit 

opinions to the Committee in regard to the 

performance in rendering medical services 

including providing advices to the SSO on 

issuance Ministerial Regulations and the 

Ministry Announcements.  

การพัฒนาบุคลากร  
 ปี 2553 สํ านั กงานประกั นสั งคม       

ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ 

(Competency) ของสํานักงานฯ และตามแนวทาง

การพัฒนาของสํานักงาน ก.พ. โดยการจัดอบรม

ประชุม และสัมมนา เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง

Personnel Development  
  In the year 2010, the Social Security 

Office pursued its human resource development 

according to its competency and guideline of 

the Office of the Civil Service Commission by 

organizing training courses, meetings and 

 ข้าราชการ 658  1,343  2,001  Government Officials  

 ลูกจ้างประจํา  99  197  296  Permanent Employees  

 พนักงานราชการ  10  5  15  Government Employees  

 พนักงานประกันสังคม  1,580 1,965  3,545  SSO Employees  

 รวม  2,347  3,510  5,857 Total   
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การเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อม

สนับสนุนให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ 

ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สนับสนุนการดําเนินงานในการเผยแพร่

ความรู้ด้านประกันสังคมสู่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน 

และบุคลากรหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ

สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้งานประกันสังคม   

แก่หน่วยงานภายนอก ทั้งได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม 

ประชุม และสัมมนาให้แก่บุคลากรตามแผนปฏิบัติ

งานฝึกอบรม จํานวน 22 หลักสูตร รวม 60 รุ่น 

อบรมบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 

หลักสูตร รวม 29 รุ่น อบรมนอกแผน (ตาม

นโยบาย) จํานวน 10 หลักสูตร อบรมออนไลน์ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) จํานวน 15 

หลักสูตร รวม 60 รุ่น จัดส่งบุคลากรสํานักงานฯ 

เข้าอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด จํานวน 

166 หลักสูตร อุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

จํานวน 42 ทุน ดูงานต่างประเทศ จํานวน 47 คน 

สอบทุน ต่างประเทศ จํานวน 9 ครั้ง สนับสนุน

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ จํานวน 17 ครั้ง และ

สนับสนุนด้านวิชาการ แผนงาน งบประมาณ ให้    

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ จํานวน   

2 หลักสูตร ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์         

ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของ

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อดําเนินการ           

ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization)  

 สําหรับแผนการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 

สํานักงานดําเนินการจัดประชุมอบรม และสัมมนา 

จํานวน 26 หลักสูตร จํานวน 68 รุ่น ส่งเสริมการ

ฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต         

(e-learning) จํานวน 15 หลักสูตร 31 วิชา 78 

รุ่น จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านวิชาการที่

seminars to move forward to be a learning 

organization. The SSO encouraged the 

Provincial Social Security Offices and Social 

Security Area Offices to develop competency 

of the personnel performance and supported 

the operation function to disseminate the 

knowledge in Social Security to employers, 

employees and concerned persons from the 

external organizations, provided lecturers for 

the external organizations. In this connection, 

the SSO organized 22 training courses, 

meetings and seminars with 60 classes and 

organized 2 training courses for the external 

concerned persons with 29 classes, 10 

training courses according to the government 

policy, 15 training courses with 60 classes 

through e-learning courses. In addition, the 

SSO sent our staffs to attend 166 training 

courses arranged by the external agencies 

and granted scholarships for Master Degree 

to 42 officials and provided technical study 

visits for 47 officials including 9 courses of the 

International scholarships. Moreover, the SSO 

provided lecturers for 17 classes and provided 

technical and budget plan support for 

Provincial Social Security Offices and Social 

Security Area Offices to arrange 2 training 

courses. Furthermore, the SSO arranged some 

activities about the knowledge management 

to support government strategies to achieve 

the target goal of Key Success Indicators for 

Public Sector Management Quality Award and 

to lead the SSO as the Learning Organization. 

 In part of the Training Action Plan 

for Personnel Development in 2011, the SSO 

has planned to arrange 26 meeting, training 

courses and seminars for 68 classes as well 
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หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดส่งเสริมการบริหารการ

จัดความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการให้บุคลากร 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่มีการ

พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการสร้าง

นวัตกรรม และองค์ความรู้ ใหม่ๆ ดําเนินการ

สนับสนุนด้านแผนงาน ให้สํานักงานประกันสังคม 

จังหวัด/เขตพื้นที่จัดประชุม อบรม และสัมมนา 

จํานวน 2 หลักสูตร ดําเนินโครงการ สปส. ยิ้ม

จากใจ (การบริการประทับใจ) ไปสู่สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด 14 จังหวัด เพื่อพัฒนา         

บุคลากรของสํานักงานฯ มีทัศนคติ มีทักษะ การ   

ให้บริการของการบริการที่ดี สามารถให้บริการ      

ผู้ประกันตนให้พึงพอใจได้อย่างมืออาชีพ ดําเนิน

โครงการจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร และ      

ดําเนินโครงการจัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Training Roadmap)  

as 15 training courses, 31 subjects through     

e-learning with 78 classes and also has 

planned to send SSO’s officials to attend 

some technical training courses arranged by 

the external organization. Besides, the SSO 

will promote self-development by arranging 

the internal knowledge management for 

Provincial Social Security Office and Social 

Security Area Office staffs to share knowledge 

and to create new knowledge and innovation.  

In addition, the SSO will provide technical 

and budget plan support for Provincial Social 

Security Offices and Social Security Area 

Offices to arrange 2 training courses. We also 

plan to extend SSO Smile from Heart Project 

(Impressive Service) to 14 Provincial Social 

Security Offices for good attitude and skills of 

the SSO personnel so that they will be able 

to deliver better service to fulfill customer 

satisfaction professionally. Moreover, the SSO 

will arrange Knowledge Management Project 

leading to organization development and also 

the Training Roadmap.  

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารประกันสังคม รุ่นที่ 14 
The Social Security Administrative Training courses class 14
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การอบรมหลักสูตร การเสริมความรู้ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 3  

The Training Course on Enhancing Knowledge for Human 

Resource Management class 3

โครงการสัมมนาแบบผสมผสาน   
The e-Learning Blended Classroom 
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แนวนโยบายการบริหารการลงทุน  
 สํานักงานประกันสังคมมีนโยบายการ

บริหารการลงทุน ดังนี้  

 1. ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ประกันตน   

เป็นสําคัญ ในฐานะนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ มี      

เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

หุ้นกู้เอกชน และหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน      

จํานวนมาก สํานักงานประกันสังคมมีนโยบายในการ

ดําเนินการลงทุนทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการ ประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา         

ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2549 

อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของกองทุน

และผู้ ประกันตนเป็นสํ าคัญ ในขณะเดียวกัน            

สํานักงานจะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่อาจจะมีผลกระทบ   

ต่อประชาชนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หรือขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม  

Investment Management Policy  
  The SSO has investment management 

policy as follows;    

 1. Focus on beneficiaries’ benefits  

  As one of the largest institutional 

investors, the SSO has invested in large 

amount of government bonds, state enterprise 

bonds, corporate bonds and equities. All of 

the investments must comply with the Social 

Security Committee Regulations on investment 

of the Social Security Fund B.E. 2549 (2006) and 

must focus on maximizing benefits of the 

fund and the insured persons. At the same 

time, the SSO will avoid investments that 

cause social or environmental problems as well 

as investments which impede good morals.  

 2. โปร่งใสและตรวจสอบได้ สํานักงาน 

ประกันสังคมมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการลงทุน

อย่างสมํ่ า เสมอ โดยนําเสนอรายงานผลการ      

บริหารกองทุนต่อคณะกรรมการประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 

สมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชน ผู้ประกันตนและผู้สนใจ

ทั่วไปเป็นประจําอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส 

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนและผู้ที่สนใจสามารถ        

ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนได้ตลอดเวลา ผ่าน

เว็บไซด์ของสํานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) 

ในส่วนของการตรวจสอบนั้น สํานักงานประกันสังคม  

มีหน้าที่จัดทํารายงานการลงทุนเสนอสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบเป็น           

ประจําทุกปี  

 2. Ensure transparency and accountability 

  The SSO has policy to reveal 

investment information regularly by reporting 

the results  at least once every quarter to 

the Social Security Committee, the Ministry of 

Labou r , Members o f the House o f 

Representatives, Members of the Senate, the 

media, the insured persons and the general 

public can access the latest investment 

information through the SSO’s website at 

www.sso.go.th. In part of inspection, the SSO 

has duty to submit an investment report to  

the Office of the Auditor General of Thailand 

on an annual basis.  
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 3. Uphold highest ethical standards  

  The SSO has policy to encourage 

the administrators and staff members of the 

investment management team to work with 

integrity, competence, diligence, respect, and 

in an ethical manner and place the interests 

of the beneficiaries above their personal 

interests. Moreover, they must not make use 

of their positions for personal advantages or 

reveal inside information to the outside parties. 

 According to the 2011 Investment 

Plan, which was approved by the Social 

Security Committee, the SSO will invest in 

h igh ly secured asse ts compr i s ing o f 

government bonds and state enterprises bonds 

at not less than 70 percent of the total 

amount of the fund and invest in stock at not 

more than 10 percent of the total amount of 

the fund, focusing on investment in value 

stock. The SSO expects to receive cash inflow 

of 150,000 billion baht. This amount consists 

of approximately 80 billion baht, which is 

contributed from employers, employees and 

government plus investment return, net of 

benefit and management expenses, and 

approximately 70 billion baht, which are 

matured securities to be reinvested.  

  In addition, the Social Security Office 

has planned to adjust investment framework 

to expand foreign investment focus on 

property fund and invest in foreign instrument 

showing right over debt to increase more 

benefit from investment to the funds.   

 3. ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสํานักงาน

ประกันสังคมมีนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกําลัง ความสามารถ 

ด้วยความพากเพียร ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี และ

ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการ

ลงทุนอย่าง เคร่งครัด โดยผู้บริหารข้าราชการ      

และเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในการ    

เรียกรับผลประโยชน์ และไม่นําข้อมูลที่เป็นความ

ลับขององค์กรไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์ใน     

ทางที่มิชอบ 

 สําหรับแผนการลงทุนกองทุนประกันสังคม

ประจําปี 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการประกันสังคมนั้น ยังคงเน้นการลงทุน        

ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง โดยให้คงสัดส่วน            

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและวิสาหกิจซึ่งเป็น

หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

ส่วนการลงทุนในหุ้นให้คงสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 

โดยเน้นลงทุนในหุ้น ที่มีปัจจัยพื้นที่ดี ซึ่งคาดว่า            

จะมีกระแสเงินสดที่จะต้องนําไปลงทุนจํานวน

ประมาณ 150,000 ล้านบาท ประกอบด้วยกระแส

เงินสดไหลเข้าจากเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย (นายจ้าง 

ลูกจ้าง รัฐบาล) หลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์

และค่าใช้บริหาร ประมาณ 80,000 ล้านบาท     

ดอกผลจากการลงทุนและเงินครบกําหนดประมาณ 

70,000 ล้านบาท  

 นอกจากนี้ ทางสํ านั กงานเตรียมปรับ             

กรอบการลงทุนเพื่อรองรับการขยายการลงทุน               

ในต่ า งประ เทศ เน้ นการลงทุ นในกองทุน

อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในตราสารหนี้            

ต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนให้         

กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาว  
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การ พัฒนาร ะบบ เ งิ น สมทบของ   
กองทุนเงินทดแทน  
 ปี 2553 สํานักงานกองทุนเงินทดแทน          

ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง        

กับการปรับปรุงอัตราเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน 

จํานวน 2 คณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ 

ได้พิจารณารูปแบบการกําหนดอัตราเงินสมทบหลัก

และอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ตามรหัส

ประเภท มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 

(TSIC) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นายจ้างและ

กองทุนมีเสถียรภาพ ได้วิเคราะห์และพัฒนาการ

กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ 

กําหนดรูปแบบการกําหนดอัตราเงินสมทบหลัก   

โดยใช้หลักการส่วนเพิ่มส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation Loading Principle)  

กําหนดรูปแบบการกําหนดอัตราเงินสมทบหลัก     

โดยใช้อัตราเงินสมทบหลักเท่ากับอัตราเงินสมทบ 

หลักเดิมโดยเฉลี่ยของกลุ่ม และกําหนดรูปแบบ 

การคํานวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์   

ใช้หลักการคํานวณอัตราส่วนการสูญเสียด้วยวิธี     

การปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลเชิงเดียว 

(Simple Exponential Smoothing Method) 

และใช้ตารางลด-เพิ่ม อัตราเงินสมทบ ลดลง        

ร้อยละ 20 - 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - 120 ทั้งนี้  

เป้าหมายและแผนงานในปี 2554 จะดําเนินการ 

นําเสนอผลการศึกษาดังกล่าวดําเนินการแก้ไข

ประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการด้านเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    

สําหรับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน และสัมมนา

เสริมสร้างสมรรถนะสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับชี้แจงนายจ้างต่อไป 

Development of Contribution 
Rate System  
   In 2010, the Workmen’s Compensation 

Fund arranged 2 Sub-Committees meeting 

concerning the contribution rate improvement. 

Such Committees considered the suitable 

basic rate and experience rate according to 

Thailand Standard Industrial Classification 

(TSIC) for fair practice to employers and the 

stability of WCF Fund. The Committees 

analyzed and developed the WCF contribution 

rate, set up the model of basic rate definition 

by using Standards Deviat ion Loading 

Principle as well as using the former basic 

rate on the basis of an average group. The 

loss ratio with principle with the Simple 

Exponential Smoothing Method and the table 

of a decrease of 20-80% contribution rate and 

an increase of 20-120% contribution rate were 

used to calculate experience rate. Therefore, 

the target and plan for the year 2011 is to 

propose the result of those studies in order to 

amend the related Ministerial Announcement, 

a r range the workshop on the WCF 

contribution for senior level officers as well as 

arrange the seminar  to strengthen capability 

of operational officers for notifying information 

to employers.   
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The operation of prevention and 
promotion on safety at work   
  The Social Security Office allocated 

budget from the Workmen’s Compensation 

Fund to launch the project on Occupational 

Diseases Centre. The SSO by Ministry of 

labour in collaboration with the Ministry of 

Public Health established the Occupational 

Diseases Centre on 6 July 2005. The objective 

is to provide diagnosis, treatment, rehabilitation, 

surveillance and prevention on work-related 

disease/accident and medical examination.      

 The Centre also provides consultation 

and promotes occupation health and safety  

in the workplace. In 2010, there are 38 

hospitals under Ministry of Public Health and 

7 university hospitals, participated in this 

project, totally 45 hospitals.  

  As a result of the operation of 

prevention and promotion on safety at work, 

the sub-committee followed up and evaluated 

such project for 3 times in total in the year 

2010. The first time was in the 11 Northern 

provinces on 16 July 2010. The second time 

was in the 5 southern provinces on 8 October 

2011.  The last time was in 9 central 

provinces on 5 November 2011.  

 In the year 2010, there were 1,096 

contracted health care providers under WCF 

consisting of 874 public hospitals and          

222 private hospitals. Of these, there were 

การดําเนินงานส่งเสริมหรือป้องกัน       
เกีย่วกบัความปลอดภัยในการทํางาน  
 สํานักงานประกันสังคมได้สนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนเงินทดแทน จัดทําโครงการ

คลินิกโรคจากการทํางาน ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วม

กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทํา ข้อตกลงความ

ร่วมมือ จัดตั้งคลินิกโรคจากการทํางาน เมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2548 โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา

พยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ เฝ้าระวังและป้องกัน

โรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน บริการตรวจสุขภาพ 

ให้คําปรึกษา และส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน ซึง่ปจัจบุนัมโีรงพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขา้รว่มโครงการคลนิกิ

โรคจากการทาํงาน 38 แหง่ ในปี 2553 มีโรงพยาบาล      

สังกัดมหาวิทยาลัยเขา้รว่มโครงการจาํนวน 7 แหง่ 

รวมโรงพยาบาลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรค

จากการทํางานจํานวน 45 แห่ง  

 ผลการดําเนินงานส่งเสริมหรือป้องกันการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน โดยคณะ

อนุกรรมการป้องกันส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภยั

ในการทํางาน ได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการความปลอดภัย ในส่วนโครงการคลินิกโรค

จากการทาํงาน ป ี 2553 รวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 

ภาคเหนือจํานวน 11 จังหวัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2553 ครั้งที่ 2 ภาคใตจ้าํนวน 5 จงัหวดั เมือ่วนัที ่8 

ตุลาคม 2553 และครั้งที่ 3 ภาคกลางจํานวน                

9 จังหวัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553  

 สํานักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาล      

ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ในปี 2553    

รวมทั้งสิ้น 1,096 แห่ง ประกอบด้วยสถานพยาบาล   

ของรัฐ จํานวน 874 แห่ง และสถานพยาบาล

80
รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม



81
Annual Report 2010 

Social Security Office 

สถานพยาบาล  
 รัฐบาล  เอกชน รวม    

 Public Private Total   
Hospitals 

 ระดับสูง  146 77  223  Supra-contractor  

 (เข้าโครงการประกันสังคม)     under SSF  

 ระดับสูง -  33 33 Supra-contractor  

 (ไม่เข้าโครงการประกันสังคม)    outside SSF  

 ระดับต้น 728  53 781  Main contractors  

 คลินิก   -  59  59  Clinics  

 รวม  874  222  1,096  Total  

การบริการทางการแพทย์  
 สํานักงานประกันสังคมได้จัดโครงการ

สถานพยาบาลในดวงใจขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ 

และให้ ร า งวั ลแก่ สถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บการ                    

คัดเลือก เพื่อเป็นแรงกระตุ้นจูงใจให้สถานพยาบาล

มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อ      

ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกันตน โดย

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือก คือ ต้องได้คะแนน

ประเมินรวมทุกมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 95 ได้รับ

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และยังคง

สภาพอยู่ มีการจัดระบบบริการที่สะดวกสบาย 

เอาใจใส่ผู้ประกันตน และไม่มีข้อร้องเรียนใน              

ปี 2553 โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานพยาบาล     

ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553  

Medical Services   
  The SSO arranged the project on “the 

hospital in your heart” in order to give the 

reward and honour to hospital that meet the 

requirement of medical services standard to 

encourage them to improve its quality 

continuously as well as to upgrade a quality of 

services for insured persons. Then, the general 

criteria of the hospital selection for this project 

were to get the total assessment score in every 

standard more than 95%, to be guaranteed by 

Hospital Accreditation (HA) and to remain the 

status. In addition, the service management 

system needs to be convenient for them. 

Moreover, those hospitals had to take great 

care of insured person and have no complaint. 

In the year 2010, the SSO gave the reward to 

the selected hospital on 23 September 2010.   

เอกชน จํานวน 222 แห่ง ในจํานวนนี้ เป็น        

สถานพยาบาลระดับสูงที่เข้าโครงการประกันสังคม 

จาํนวน 223 แหง่ เปน็สถานพยาบาลระดบัสงูทีไ่มไ่ด้

เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จํานวน 33 แห่ง 

เป็นสถานพยาบาล ระดับต้น จํานวน 781 แห่ง 

และคลินิก จํานวน 59 แห่ง 

223 supra-contractors under Social Security 

Scheme, 33 supra-contractors outside the 

Social Security Scheme, 781 main-contractors 

and 59 clinics  

หน่วย : แห่ง Unit : places 
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การเพิม่สทิธปิระโยชนแ์กผู่ป้ระกนัตน  
 สํานักงานประกันสังคมได้เพิ่มประโยชน์

ทดแทนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์

ทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่           

1 มกราคม 2554 ได้แก่ ประโยชน์ทดทนกรณี      

คลอดบุตร ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นกรณี

เหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอด      

หนึ่งครั้ง ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 

เป็น 400 บาท/เดือน คราวละ 2 คน ไม่จํากัด     

จํานวนครั้ ง ประโยชน์ทดแทนกรณี โ รคจิ ต           

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ 

ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ จนสิ้นสุด

การรักษาพยาบาลประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม 

(อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน) ให้ผู้ประกันตนมี

สิทธิได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 

300 บาท/ครัง้ และไมเ่กนิ 600 บาท/ปี ประโยชน์

ทดแทนกรณีทันตกรรม (รากฟันเทียม) สําหรับ        

ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ สูญเสียฟันทั้งปาก หรือกรณี   

ผู้ประกันตนอายุ ตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไปและสูญเสีย           

ฟันทั้งปาก มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตาม

ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตาม พรบ.ประกัน

สังคม พ.ศ.2533 กรณีทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับ               

คา่บรกิารทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์  

Increasing benefit for insured 
persons  
 Since 1 January 2011, the SSO has 

increased several benefits for the insured 

persons. The benefits to be increased are as 

follows;  

 - Maternity: lump sum at the rate of 

13,000 baht for each delivery.  

 -  Child allowance : 400 baht per 

month per child, not more than 2 children  

 -  Psychosis case : medical care at 

the selected hospital without any payment      

(at the beginning to the end of treatment)  

 -  Dental care: reimbursement as 

actually incurred, not more than 300 baht      

per time and not more than 600 baht               

per year. In case the insured person is injured 

f r om acc ident and loss o f a l l tee th            

or who is over 53 years of age and loss of     

all teeth is eligible for dental care according 

to the announcement of Social Security 

Medical Committee from Social Security Act 

B.E. 2533 

งานพัฒนาการประกันสังคมตาม
มาตรา 40  
 การดําเนินโครงการในปี 2554 รัฐบาล 

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ประกาศมอบของขวัญ

ปีใหม่ 9 ข้อ และสํานักประกันสังคมได้ดําเนิน       

เกี่ยวกับของขวัญข้อแรกคือ การสร้างระบบความ

คุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอก

ระบบ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 40 

การดําเนินการขยายความคุ้มครองตามมาตรา 40 

ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสมัครและขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประมาณเดือน

The Development of Social 
Security under article 40  
 The government, by Prime Minister 

Abhisit Vejjajiva, announced a set of nine 

policies as a new year gift of 2011. In this 

connection, the SSO get involved in the first 

policy regarding social security protection for 

informal labour. It is expected that people 

could apply and register under article 40 by 

May 2011 and 2.4 million persons will pay 

attention and apply to the new Social Security 
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พฤษภาคม 2554 โดยคาดหมายว่าจะมีแรงงาน

นอกระบบสนใจและสมัครเข้าระบบประกันสังคมใน

ปีแรก ประมาณ 2.4 ล้านคน  

  ในปี 2553 สํานักงานพัฒนาการประกัน

สังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ.2533 ได้ดําเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย    

ประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้      

ผู้นําชุนชน ผู้นํากลุ่มอาชีพ อาสาสมัครแรงงาน 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพ

ต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและ

ประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด     

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของ

ประโยชน์ทดแทน 

 การดําเนินโครงการฯ ทางสํานักงานได้พิจารณา     

จัดสรรงบประมาณและรายละเอียดเนื้อหาในการ 

ดําเนินการสนับสนุนให้กับสํานักงานประกันสังคม

เขตพื้นที่และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 87 หน่วยงานๆ ละ 80,000 บาท 

ผลการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 

ธันวาคม 2553 พบว่ามีจํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ตามโครงการทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 17,720 คน 

และใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการไปทั้งสิ้น 

9,242,250 บาท หรือร้อยละ 92 ของงบประมาณ

โครงการฯ ที่ได้รับจํานวน 10 ล้านบาท  

System in the first year of an implementation. 

 In the year 2010, the Social Security 

Article 40 Development Bureau managed the 

project on Social Security network article 40. 

The Objective of this project is to educate 

community leaders, the leaders of occupational 

group, Labour volunteer, village headman and 

informal labour in various occupations to 

understand about qualifying condition and 

benefits according to the Royal Decree on 

criteria and rate of contribution. To implement 

this project, the SSO allocated budget to 87 

organizations; Social Security Area Office and 

Provincial SSO throughout the country. Each 

organization received 80,000 baht. Since the 

project was implemented, it was found that 

there were 17,720 persons, participated in the 

project. And the budgets were paid for the 

project at the amount of 9,242,250 baht from 

the budget approved at the amount of 10 

million baht. 

งานวิจัยและพัฒนา  
 ปี 2553 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ได้      

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ      

สํานักงานประกันสังคมทั่วทั้งประเทศ สํารวจความ

คิดเห็นของผู้ที่มิใช่ลูกจ้างที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ       

การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง          

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จํานวน         

49 จังหวัด เพื่อนําผลจากการสํารวจมาใช้ในการ

พัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ  

เป็นธรรม สําหรับผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ   

Research and Development   
 In the year 2010, the Research and 

Development Division, Social Security Office 

have conducted a survey on the satisfaction 

of service utilizer from SSO as well as 

conducted a survey of non-employees opinion 

on the application to article 40 in 49 provinces. 

The result of the survey; therefore, will be 

employed for improving service delivery for 

insured persons and enterprises. The Division 
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และสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน

ประกันสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด       

ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จั ดการภาครั ฐ มากํ าหนด ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อ        

ความผาสุขของบุคคลากรในหน่วยงาน ทั้งได้มอบ

รางวัลคุณภาพการให้บริการ เพื่อเป็นขวัญและ      

กําลังใจในการทํางานของสํานักงานประกันสังคม

จังหวัดและเขตพื้นที่ที่มีผลการสํารวจความพึงพอใจ

ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป และได้จัดการประชุม

ชี้แจงการพัฒนาบํานาญชราภาพในระบบประกัน

สังคม ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และ             

ผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ภาคกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนมากเห็นด้วยกับการพัฒนาบํานาญชราภาพโดย

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน  

also conducted a survey on SSO personnel’s 

satisfaction in various aspects. The result will 

be used as one of an indicator of success in 

Public Sector Management Quality Award and 

as factor that affect the happiness of SSO 

staffs. Moreover the SSO gave reward on 

“Quality of Service” to the Social Security 

Area Office and Provincial SSO where the 

results of satisfaction surveys were more than 

80%. In Addition, the SSO arranged the meeting 

to notify improvement of the old-age pension 

under social security system for employers, 

employees and stakeholder in central area. It was 

found that most of participants agreed with the 

improvement by increasing investment return.  

การต่างประเทศ  
 ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า คั ญ ด้ า น ก า ร      

ต่างประเทศในรอบปี 2553 ดังนี้ 

 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

จาก ILO/KOREA ความช่วยเหลือที่สํานักงาน

ประกันสังคม ได้รับจาก ILO/KOREA ในรอบ    

ปี 2553 คือ ทุนด้านการประกันการประสบ

อันตรายจากการทํางาน ตามโครงการความร่วมมือ 

ILO/Korea Partnership Programme ประจํา     

ปี 2553 : โครงการส่งเสริมความคุ้มครองทาง

สังคมและหลักการบริหารจัดการด้านตลาดแรงงาน

เพื่อวัตถุประสงค์งานที่มีคุณค่าในเอเชีย ระหว่าง 

International Affairs  
 In the year 2010, the important 

performances regarding the international            

affairs are as follows 

 1. The ILO/Korea Partnership   

Prog ram 2010 The ass i s tance f rom                   

the ILO/Korea Partnership Program in 2010 

consisted of the fellowship Training on 

Employment Injury Insurance under ILO/            

Korea Partnership Programme 2010 – Project          

on Toward the Realization of the Asian          

Decent Work Decade at the Republic of           
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วันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

จํานวน 1 ทุน  

Korea dur ing 11-15 October 2010 for           

2 SSO officers.  

 2. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ความรู้ เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนในอาเซียน 

(AS IAN WORKERS’ COMPENSAT ION 

FORUM : AWCF) ของสํานักงานสวัสดิการ และ

เงินทดแทนของลูกจ้างแห่งชาติเกาหลี (COMWEL) 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 Mr. SHIN, Young 

- chul, ประธานของ COMWEL และคณะรวม      

6 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับเลขาธิการ 

และได้แจ้งโครงการของ COMWEL เรื่องโครงการ

แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนใน

อาเซียน ซึ่งมีประเทศที่ให้ความสนใจได้แก่ เวียดนาม 

มองโกเลีย และบังคลาเทศ หลังจากนั้น COMWEL 

ได้ส่งหนังสือเชิญสํานักงานประกันสังคม สมัครเข้า

โครงการดังกล่าว และสํานักงานประกันสังคมได้ส่ง

ใบสมัครไปยัง COMWEL เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2553 คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ในปีต่อไป 

 

 3. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการ

ประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)  

 ในรอบปี 2553 สมาคม ISSA ได้           

จั ดประชุ มวิ ช าการในหั วข้ อที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ        

สํานักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก ที่จัดโดย

สมาคม ISSA กับหน่วยงานประกันสังคมของ

ประเทศเจ้าภาพ 3 ครั้ง ได้แก่  

 2. Participation in the ASIAN 

WORKERS’ COMPENSATION FORUM: AWCF 

of Korea Workers’ Compensation and 

Wel fa re Serv ice (COMWEL) . On 14 

September 2010, Mr. SHIN, Young - chul, 

President of COMWEL and delegation totally 6 

persons paid a courtesy call to the Secretary-

General and discuss about the ASIAN 

Workers’ Compensation Forum which Vietnam, 

Mongolia and Banghladesh has already paid 

attention to be member. After that, COMWEL 

invited the SSO to be member of the AWCF 

and the SSO sent application to COMWEL on 

10 November 2010. It is expected that next 

year the SSO will have advantage from the 

Forum.  

 

 3. The role of SSO as a member 

of the International Social Security 

Association (ISSA)  

 In the year 2010, the ISSA held the 

International Conference and Technical 

Seminars in collaboration with social security 

institutions of the host countries in very 

useful topics for the SSO. Then, the SSO sent 

the executives, employers and employees’ 

representat ives in the Socia l Secur i ty 

Committee and related officers to participate 

in 3 conferences and seminars as follows  

 (1) การประชุ มสั มมนาวิ ชาการ ด้ าน

สมรรถนะขั้นสูงในการบริหารด้านประกันสังคม       

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง

วันที่ 29–31 มีนาคม 2553 จุดประสงค์ของการ

วิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะขั้นสูง และ

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้านประกันสังคม

ของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคในโลก โดย         

มุ่งเน้นที่การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และ    

 (1) Techn ica l Seminar on High 

Performance in Social Security by Innovation, 

Change Management and Risk Management 
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การบริหารความเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารทุนมนุษย์ 

และการบริการประชาชน การศึกษาวิจัย แบ่งออก   

เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย การ

สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มองค์กรสมาชิกที่ได้รับการ

คัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระยะที่ 2 

ประกอบดว้ย แบบสอบถามออนไลนข์องกลุม่องคก์ร

ที่เป็นสมาชิกกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนําเสนอผลการศึกษา 

ระยะที่ 1 และการอภิปรายกลุ่มใน 6 หัวข้อ ดังนี้  

  หัวข้อที่ 1 การให้อํานาจแก่ เจ้าหน้าที่      

ผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของ

การดําเนินงาน  

  หัวข้อที่ 2 การส่งเสริมการบริหารด้าน

การประกันสังคม  

  หัวข้อที่ 3 นวัตกรรมที่มีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง    

  หัวข้อที่ 4 การปลูกฝังการจัดการความ

เสี่ยงอย่างเต็มที่ในองค์กรและกระบวนการทํางาน  

  หัวข้อที่ 5 การนํ าประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาใช้ในองค์กร  

  หัวข้อที่ 6 การจัดบทบาทองค์กรในฐานะ

ที่เป็นผู้ช่วยเหลือสังคม  

at Kuala Lumpur, Malaysia, 29-31 March 2010. 

This project was due to the participation of 

SSO to the resea rch pro jec t o f the 

International Social Security Association (ISSA) 

on High Performance in Social Security 

Administration. The objective is to identify 

and analyze High Performance and Good 

Pract ice tak ing into account reg iona l 

differences in social security administration 

with a particular focus on risk management, 

innovation and change management in three 

main areas which are Operational efficiency, 

Human capital management and Citizen 

service. The research was operated by 

Accenture on behalf of the International Social 

Security Association. This research was a two 

steps research process. The first phase was 

in-depth interviews with key members through 

telephone. The second phase was an online 

survey with a new group of ISSA members 

which was quant i tat ive research. The 

Technical Seminar provided an opportunity to 

present findings of the study on high 

performance (Phase 1) and group discussion in 

6 topics of High performance enablers as 

follows  

  Topic 1  Empowering Employees  

  Topic 2  Promoting social security 

services  

  Topic 3 Innovation centered on citizens  

  Topic 4 Embedding risk management  

 Topic 5 Leveraging external experience 

and expertise  

  Topic 6 Positioning the institution as 

an active contributor to society  
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 (2) การประชุมสัมมนาทางวิชาการของ

สมาคม ISSA เรื่อง หลักการบริหารจัดการสําหรับ

ผู้บริหารและการลงทุนของสถาบันประกันสังคม   

ซึ่งสมาคม ISSA จัดขึ้นตามคําเชิญของสถาบัน              

การประกันสังคมแห่งจอร์แดน ณ เมืองอัมมาน   

ราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดน ระหว่างวันที่             

5 – 6 พฤษภาคม 2553 มีผู้ เข้าร่วมประชุม          

103 คนจาก 28 ประเทศ  

 ประเด็นหลักของการประชุม คือ การ       

นําเสนอคู่มือการบริหารจัดการของสมาคม ISSA 

โดยมีความสืบเนื่องจากสมาคม ISSA ได้จัดทํา

โครงการด้านการบริหารจัดการของการประกัน

สังคมในช่วงปี 2008-2010 โดยความร่วมมือ

ระหว่างคณะเลขานุการ ISSA กับคณะกรรมการ

วิ ช าการด้ านองค์ ก รการบริ ห ารจั ดการและ          

นวัตกรรม และคณะกรรมการวิชาการด้านการ

ลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในส่วนของกรอง

งานด้านหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วย      

ความยั่งยืนทางการเงิน การลงทุน ข่ายความ

คุ้มครองการจัดเก็บเงินสมทบการจ่ายประโยชน์

ทดแทน และการให้บริการแก่สมาชิก ตลอดจน

ทรัพยากร บุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ         

ที่ประชุมได้นําเสนอคู่มือการบริหารจัดการของ

สมาคม ISSA ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติสําหรับ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มาตรฐานการให้

บริการสําหรับสมาชิก และผู้รับประโยชน์ทดแทน 

การบริหารบุคลากรและการประเมินผลการ           

ดําเนินงาน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี        

สารสนเทศ นอกจากนี้ การสัมมนาในวันที่ 2 ยังมี

การอภิปรายเกี่ยวกับหลักการบริหาร จัดการที่ดี

ของกระบวนการลงทุนในกองทุนประกันสังคม 

ประกอบด้วย ความโปร่งใสใน การบริหารสินทรัพย์

และหนี้สินของกองทุนประกันสังคม และการ

ทบทวนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในช่วง

วิกฤตเศรษฐกิจ  

 (2) Technical Seminar on Governance 

Principles for Board, Management and 

Investment of Social Security Institutions. It 

was held at the invitation of the Social 

Security Corporation of Jordan in Amman from 

5-6 May 2010.  

 The main theme of the technical 

seminar is to address the ISSA Handbook on 

Social Security Principles and Guidelines for 

Socia l Secur i ty Inst i tut ions . The ISSA 

Programme and Budget for the period 2008-

2010 has a project on governance and social 

security in cooperation with the ISSA 

Secretariat, the Technical Commission on 

Organization, Management and Innovation and 

the Technical Commission on the Investment 

of Social Security Funds. The ISSA Good 

Governance Framework consists of Financial 

Sustainability, Investment, Member coverage 

and contribution and member benefits and 

se rv i ces inc lud ing Human and IT 

resources. The session presented ISSA 

Handbook on good governance consisting 

o f gu ide l i nes fo r the Boa rd and 

Management, Service standards for members 

and beneficiaries, Staff ing policies and 

performance appraisals, Investment in ICT 

infrastructure etc. in addition, the Seminar in 

the second day devoted to discussion on 

Good Governance of the Investment Process 

of Security Security Funds consisting of 

Transparency in Managing Assets and 

Liabilities of Social Security Pension Plans 

and Revisiting Risk Management Models in 

Times of Crisis.  
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 4. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประกัน

สั งคมอา เซี ยน (ASEAN Soc ia l Secu r i t y 

Association : ASSA) สํานักประกันสังคมได้      

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน     

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งได้มีการลงนามบันทึก    

ข้อตกลงสมาคม และการประชุมผู้บริหารสมาคม 

ASSA ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย (13 – 15 

กุมภาพันธ์ 2551) การประชุม ASSA เป็นการ       

รวมตัวกันของหน่วยงานประกันสังคมในภูมิภาค

เอ เชี ยตะวั นออก เฉี ยงใต้ 8 ประ เทศได้ แก่ 

 (3) การ เข้ า ร่ วมประชุ มสมั ชชาให ญ่

สมาคม ISSA ครั้งที่ 30 ณ เมืองเคปทาวน์ 

สาธารณรั ฐแอฟริ กาใต้ ระหว่ า งวั นที่ 29 

พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2553 ประเด็นสําคัญ

ต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการมีงานทําและ

การประกันสังคมกรณีว่างงาน ด้านการศึกษา

ทางการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัยและสถิติ ด้าน

ประโยชน์ทดแทนของครอบครัว คณะกรรมการ

พิเศษว่าด้วยความคุ้มครองการประกันกรณีประสบ

อันตราย และเจ็บป่วยจากการทํางาน การลงทุน

ของ กองทุนประกันสังคม การประกันกรณี

ชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ ในอุปการะและ      

ด้านการรักษาพยาบาล และการประกันกรณี           

เจ็บป่วย  

   การประชุมสุดยอดด้านการประกัน

สังคมเรื่อง การประกันสังคมหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

และการประชุมสภาของสมาคม ISSA สมัยที่ 34 

เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมงบประมาณใน

รอบ 3 ปี ข้างหน้า (2554-2556) รวมทั้งเป็นการ

เลือกตั้งเหรัญญิก ประธานและกรรมการบริหาร

สมาคม ISSA และกรรมการคณะกรรมการควบคุม 

 (3) The World Social Security Forum            

(30th ISSA General Assembly) in Cape Town, 

Republic of South Africa from 29 November -              

4 December 2010. The Social Security Office, 

as the International Social Security Association’s 

(ISSA) member, was invited by ISSA Secretary 

- General, to attend this triennium forum. This 

conference consisted of the meetings of the 

ISSA Bureau, the presentations and group 

discussion on important topics, as well as the 

presentations of projects carried out by eight 

Technical Commissions including (1) Employment 

Policies and Unemployment Insurance, (2) Statistical, 

Actuarial and Financial Studies, (3) Family 

Benefits, (4) Special Commission on Prevention, 

(5) Insurance against Employment Accidents 

and Occupational Diseases, (6) Investment of 

Social Security Funds, (7) Old - age, Invalidity 

and Survivors’ Insurance and (8) Medical Care 

and Sickness Insurance. The Forum also 

included the 34th Session of the Council, a 

meeting for considering ISSA’s activities and 

budgets in the next three year (2011 - 2013) 

and the election of ISSA Officers and members 

of the Control Commission.   

 4. The role of SSO as a member 

of the ASEAN Social Security Association 

(ASSA) The SSO has been member of ASSA 

since 1998. In that year, the ASSA Memorandum 

of Agreement (MOA) was signed by top 

officials of ASEAN social security organization 

and the first ASSA Board meeting was held 

(during 13 – 15 February) in Thailand. The 

ASSA Board meeting now brings together the 

social security institutions in 8 countries 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

เวียดนาม บรูไน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ยกเว้นกัมพูชาและพม่า) ปัจจุบัน  

มีสมาชิกในองค์กร 21 องค์กร การประชุม ASSA 

จัดมาแล้ว 26 ครั้ง การประชุมทุกครั้ง ผู้บริหาร

ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสํานักงาน

ประกันสังคมได้เข้าร่วมเสมอมา โดยการประชุม

ครั้งล่าสุด ในปี 2553 จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 25 

ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 

2553 และครั้งที่ 26 ณ ประเทศ เวียดนาม 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2553 การประชุม   

ทั้งสองครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านประกันสังคม ซึ่งกันและกันและ

ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในทุกสาขากิจกรรม

ของการประกันสังคม นอกจากการส่ง ผู้แทน      

เข้าร่วมประชุม ASSA สํานักงานประกันสังคม        

ได้มีการคัดเลือกบทความที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่       

ใน ASSA News ซึ่งใน ปี 2553 สํานักงาน

ประกันสังคมได้ส่งบทความ จํานวน 2 บทความ 

ได้แก่ (1) การขยายคุ้มครองสู่แรงงานนอระบบ 

(2) สํานักงานประกันสังคมจับมือ 2 หน่วยงานให้

บริการ e-Starting Business จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

consisting of Republic of Indonesia, Malaysia, 

The Philippines, Thailand, Vietnam, Brunei, 

and LAO PDR (except Cambodia and Myanmar). 

At present, there are 21 member organizations. 

The ASSA Board meeting was held for 26 

times. The SSO executives and the officials 

concerned always participate in the meeting. 

Recently, the ASSA meeting was held twice 

in 2010 comprising of the 25th meeting in the 

Philippines, 24 – 26 March 2010 and the 26th 

meeting in Vietnam, 16 – 17 September 2009. 

The two meeting offered good opportunity for 

the ASSA members to exchange social security 

experiences and enhance cooperation in the 

region for all branch of social security. Apart 

from sending participants to attend the ASSA 

Board meeting, the SSO selected interesting 

articles to disseminate in the ASSA news, half 
– yearly publication of ASSA. In 2010, the 
SSO sent two articles to disseminate in 
ASEAN countries consisting of (1) SSO joins 
hands with Ministry of Finance and Ministry 
of Commerce to provide e-starting business 
(2) SSO increase several benefits for the 
insured person in 2011.  

 5. ผลงานวิชาการด้านต่างประเทศ ใน

รอบปี ได้จัดทําเอกสารทางวิชาการประกอบการ

ปฏิบัติงานของข้างราชการและพนักงานประกันสังคม 

ประจําปี 2553 โดยมี นางปราณิน มุตตาหารัช 

รองเลขาธิการ เป็นประธาน และนางฉันทนา บุญอาจ 

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะ

ทํางานฯ ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ค้นคว้ารวบรวมและ

เรียบเรียงเอกสารวิชาการที่บุคลากร สํานักงาน

ประกันสังคมควรเรียนรู้เพื่อนําไปใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน   

ในการให้บริการแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง 

  5. Technical Documents. In 2010, 
the Secretary – General assigned the working 
group on Technical Documents for the 
implementation of social security work for the 
SSO personne l cha i red by Mrs .P ran in 
Muttaharach, Deputy Secretary – General and 
Mrs.Chantana Boon – Arj, Chief of the 
International Affairs as Secretary to the 
working group. The working group search, 
gather and edit the technical documents that  
the SSO personnel should learn as formulation 
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 6. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

แก่หน่วยงานประกันสังคมต่างประเทศ ในรอบ     

ปี 2553 สํานักงานประกันสังคมได้ให้การต้อนรับ
และจัดรายงานศึกษาดูงานให้แก่ ผู้แทนจากประเทศ   
ต่างๆ 5 คณะ รวม 70 ราย จากคณะกรรมการ
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สหภาพพม่า    
คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการ คณะที่ 9 ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะนิสิตหลักสูตร

 เอกสารทางวิชาการนี้จัดทําขึ้นเป็น 2 
ชุดๆ ละ 3 เล่มประกอบด้วย  
  ชุดที่ 1 กุญแจไขการวินิจฉัยและกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  ชุดที่ 2 นานาความรู้ คู่คนประกันสังคม  
  นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการแปลเอกสาร
โครงการในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการของแรงงานต่างด้าว ฉบับที่ 10 เรื่องการ
เสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคม สําหรับแรงงาน
ต่างด้าวในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการทําความ
ตกลงด้าน การประกันสังคม โดยขอลิขสิทธิ์      
การแปลก จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
 

of the social security work. They can use it 
as knowledge to make employers, employees 
and other people understand the social security 
work. The documents were given to all 
divisions, Provincial Social Security Offices and 
Social Security Area Offices.  
  The technical documents consist of 2 
sets of books, each set contains three books 
as follows,  
  Set 1 Benef i t Adjudicat ion 
Handbook and Liability of the Government 
Officials’ Act consisted of Book 1 “Benefit 
Adjudication Handbook for four benefits 
(sickness, maternity, invalidity and death)” Book 
2 “Benefit Adjudication Handbook for three 
benefits (old age pension, child allowance and 
unemployment)” Book 3 “Handbook on 
Liability of the Government Officials’ Act.  
  Set 2 Various knowledge for social 
security officer consisted of Book 1 “Risk 
Management and Pension System” Book 2 “Social 
Security Vocabulary” Book 3 “Official Information 
Act and Computer Related Crime Act”.  
  In addition, the SSO translated and 
published the ILO’s Asian Regional Programme 
on the Governance of Labour Migration: Working 
Paper No. 10: Strengthen Social Protection for 
ASEAN Migrant Workers through Social Security 
Agreements under the ILO’s permission.  

  6. Technical Assistance to Social 

Security Organizations from foreign Countries. 

In the year 2010, the SSO welcomed and 

arranged the study visit programs for 5 

groups of 70 delegates for Member of Social 

Security from Ministry of Labor of Myanmar, 

Members of parliament from the Commission IX 

of the House of Representatives (Parliament) of 

the Republic of Indonesia, Officers of Lao 

พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า สําหรับ
หน่วยงานภายใน ภายนอก นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  
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 7. การปฏิบัติงานตามความตกลงด้าน

ประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

เนเธอร์แลนด์  

  สํานักงานประกันสังคมได้ทําข้อตกลงด้าน

การประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 

โดยสํ านั ก งานประกั นสั งคมมี ภารกิ จต้ อ งให้           

ความร่วมมือกับสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ

เนเธอร์แลนด์ (Social Verzekeringsbank : 

SVB) ในการตรวจสอบสิทธิของประโยชน์ทดแทน 

3 ประเภท คือ กรณีบํานาญชราภาพ กรณีผู้อยู่      

ในอุปการะ และกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้งความ

น่าเชื่อถือของตัวบุคคลและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง       

เมื่อผู้มีสิทธิชาวเนเธอร์แลนด์ที่พํานักอยู่ในประเทศ

ไทยมายื่นแบบดังกล่าว จํานวนผู้มารับบริการ         

ทั่วประเทศในปี 2553 จํานวน 540 คน  

  สํานักงานประกันสังคมได้จัดทําแนวปฏิบัติ

ในการให้ความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งได้ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า

ยังมีปัญหาการเข้าใจแนวทางปฏิบัติระหว่างทั้งสอง

ประเทศที่ยังไม่ตรงกัน  ปัญหาด้านการสื่อสารและ

การจัดส่งเอกสารให้ SVB ซึ่งมีความจําเป็นต้องมี

การประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องของสํานักงานประกันสังคมกับสถาบัน

ประกันสังคมแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ จึงได้มีการ

ประชุมหารือ ณ ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ 

ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในความร่วมมือด้านการประกัน

สังคมระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และความ

น่าเชื่อถือของตัวบุคคลผู้มีสิทธิขอรับประโยชน์

ทดแทนจาก SVB ที่พํานักอยู่ในประเทศไทย  

 7. Performance on the Agreement 

between the Government of the Kingdom 

of Thailand and the Government of the 

Kingdom of the Netherlands  

  The Government of the Kingdom of 

Thailand and the Government of the Kingdom 

of the Netherlands signed on Agreement           

on the Export of Social Insurance Benefits        

on 11th November 2002. The SSO has 

respons ib i l i t y to coopera te wi th the          

Social Verzekeringsbank (SVB) to verify the 

identity of applicants / beneficiaries and 

concerned document that are critical for 

payment of social security benefits to              

SVB claimants who live or stay in Thailand. 

In 2010, the SSO provided services to 540 

SVB applicants.  

  The SSO has a l r eady se t up 

guidelines for the cooperation, followed             

up and evaluated the operational result in 

2010. It was found that there was still 

misunderstanding between the two parties, 

some problems on communication and 

sending the documents to SVB. Therefore,           

it was necessary to arrange consultative 

meeting between SSO and SVB responsible 

officers to make clear understanding for the 

operational guidelines, and to seek solutions 

for the existing problems which resulted to 

the image of Thailand. Then, the consultative 

meeting was held in the Netherlands during 

26-31 October 2010.  

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข และการจัดการบริการสุขภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

PDR., and Master of Science Course students in 

Health Economies and Health Care Management, 

Chulalongkorn University.  
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  ผลการหารือในการประชุมระหว่างสถาบัน

ประกันสังคมแห่งชาติเนเธอร์แลนด์และสํานักงาน 

ประกันสังคม สรุปได้ดังนี้  

  1. ส ถ า บั น ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ

เนเธอร์แลนด์ (SVB) ได้ตกลงจะจ่ายค่าไปรษณีย์           

ให้กับสํานักงานประกันสังคมเป็นรายงานปี โดย

คํานวณค่าใช้จ่ายจากจํานวนผู้ประกันตนผู้มีสิทธิรับ

ประโยชน์ทดแทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พํานัก

ในประเทศไทย ปี 2552 จํานวน 992 คน  

  กองนโยบายและแผนงานจะเปน็ผูป้ระสานงาน

ให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา และ            

เขต พื้นที่จัดทําประมาณการเพื่อการจัดสรรเงิน

ตามจํานวนผู้ประกันตน และดําเนินการจัดส่งข้อมูล      

ให้กองคลัง ดําเนินการโอนเงินให้แต่ละจังหวัดต่อไป 

ทั้งนี้ ข้อมูลจํานวนผู้ประกันตนของ SVB จะ

ปรับปรุงให้ทันสมัยทุกเดือนมกราคมของปีถัดไป  

  2.  สํานักงานประกันสังคมไม่จําเป็นต้อง

ตรวจสอบเอกสารและรับรองในแบบฟอร์มอื่นที่         

มิใช่แบบฟอร์มของ SVB เนื่องจากสํานักงาน

ประกันสังคมมิได้รับมอบอํานาจในการตรวจรับรอง

แบบฟอร์มอื่นที่มิใช่แบบฟอร์มของ SVB ตาม              

ข้อตกลง และหากมีผู้ประกันตนชาวเนเธอร์แลนด์

ส่งแบบฟอร์มที่มิใช่ของ SVB มาก็ให้สํานักงาน      

ประกันสังคมดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มคืนให้         

ผู้ประกันตนหรือจะส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มของ 

SVB เพื่อ SVB จักได้ประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อแจ้งให้ชาวเนเธอร์แลนด์ ทราบ

และดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป  

  3. การตรวจสอบประโยชน์ทดแทนกรณี

บํานาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนมีคู่สมรสอายุ       

ตํ่ากว่า 65 ปี จะต้องมีการตรวจสอบรายได้ 

เนื่องจากรายได้มีผลต่อการรับเงินสงเคราะห์         

ของคู่สมรสของผู้ประกันตน ที่ผ่านมาสํานักงาน

ประกันสังคมไม่ได้ดําเนินการแจ้งข้อมูลคู่สมรสให้      

กับ SVB เนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

  The resul ts of the consul tat ive 

meeting are as follows,  

  1. The Social Verzekeringsbank (SVB) 

of the Netherlands agreed to pay the postal 

cost to the SSO annually. The postal cost will 

be calculated from the number of the SVB 

claimants who stayed in Thailand in 2009 for 

952 persons.  

  The Policy and Planning Division will 

cooperate with the Provincial Social Security 

Office, Branch Officers and Area Offices to 

estimate its budget for the fund allocation 

according to the number of SVB claimants 

and send data to Finance Division to transfer  

money to each offices. In this connection, the 

data of SVB claimants will be updated in 

January of the next year.  

  2. The SSO don’t need to verify any 

other forms if it doesn’t belong to SVB 

because the SSO is not authorized to verify 

the other forms except SVB forms according 

to the agreement. However, if the SVB 

claimants send the other form not belong to 

SVB, the SSO shall return the form to 

claimants or send it together with SVB form 

so that the SVB will cooperate with concern 

division to inform the SVB claimants and 

follow the right procedure.  

 3. For the AOW benefits in case 

where the SVB claimants married with those 

who are under 65 years or shared household 

with, the SSO has to validate income because 

the income will result to the benefits of the 

spouse. Normally, the SSO has never informed 

personal data of the spouse to the SVB until 
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ซึ่งทาง SVB จะทําการปรับปรุงแบบฟอร์มหน้าแรก  

ของ Income declaration validation กรณี      

ผู้ประกันตน มีคู่สมรสโดยจะมีช่องว่างเพื่อให้         

คู่สมรสลงนามยินยอมให้สํานักงานประกันสังคม   

เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของตนในระบบประกัน

สังคม ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนของรายได้ ไม่ต้องระบุ

จํานวนเงิน รายได้ และสถานที่ทํางานของคู่สมรส 

เมื่อ SVB ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจะดําเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปเอง  

  ในการประชุ มหารื อ เ กี่ ย วกั บการให้      

ความร่วมมือด้านประกันสังคมระหว่างประเทศไทย

the SSO receive authorization from them        

in written notice. The SVB will add a box      

on the income val idat ion form asking              

the spouse or those who share household to 

authorize SSO to reveal their personal data in 

the SSO database and attach copy of the ID 

so that the SSO can verity concerned data 

and send it to the SVB. In this matter, the 

SSO don’t need to state the amount of 

income and the workplace of them. It is SVB 

duty to verify it in details.  

และประเทศเนเธอร์แลนด์ ทาง SVB และ            

สํานักงานประกันสังคมได้มีการลงนามในบันทึก        

แนบท้ายข้อตกลงฯ เพิ่มเติมร่วมกับผู้แทนฝ่าย

สถาบันประกัน สังคมแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ คือ 

Mr.Maarten Van Zeben, Senior Policy 

Advisor และผู้แทนฝ่ายสํานักงานประกันสังคม       

คือ นางสาวเยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล ผู้อํานวยการ 

กองนโยบายและแผนงาน โดยทาง SVB ขอให้       

สํานักงานประกันสังคมให้บริการต่อผู้ประกันตนของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน     

ก็จะแจ้งกับผู้ประกันของตนในการให้ความร่วมมือกับ

ทางสํานักงานประกันสังคมด้วยและหวังว่าสํานักงาน

ประกันสังคมจะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น     

โดยการจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ

  During the consultative meeting 

between the SSO and the SVB on social 

security cooperation between Thailand and      

the Netherlands, the SVB by Mr.Maarten       

Van Zeben, Senior Policy Advisor and the    

SSO by Ms. Yawarat Phutimanrdegul, Director 

of Policy and Planning Division signed 

supplementary agreement for the improvement 

of the validation.  

 The socia l secur i ty cooperat ion 

between the two parties will bring into    

better relationship between two countries.       

At this moment, there is trend for the 

attent ion of social security agreement         
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งานบริการห้องสมุด  
 ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

สํานักงานประกันสังคม เปิดให้บริการแก่ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน    

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักงานประกันสังคม ใน  

วันทําการระหว่าง 07.30-18.00 น. มีภารกิจหลัก

ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน         

งานประกันสังคม แรงงานในทุกรูปแบบ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสืบค้นจาก

เว็บไซต์ http://www.sso.go.th/library  

  ในปี 2553 สํานักงานประกันสังคมได้

พัฒนารูปแบบของห้องสมุดให้มีชีวิต โดยจัดให้มี    

มุมหนังสือใหม่ และพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ 

โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และให้บริการ

สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยเพิ่มความ

รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเรียกดู

ข้อมูลสมาชิกที่เกี่ยวกับประวัติการยืม สามารถ      

ยืมต่อได้โดยไม่ต้องมาห้องสมุด นอกจากนี้ยัง     

มีบริ การ เชื่ อมโยง เว็บไซต์ของห้องสมุดอื่ นๆ      

หน่วยงานอื่นๆ และเชื่อมโยง International 

Labor Link  

เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เอกสารตามข้อตกลงฯ 

ได้ถูกต้อง  

 ความร่วมมือด้านประกันสังคมระหว่าง         

ทั้งสองประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดสัมพันธภาพ   

ระหว่างประเทศที่ดีและมีแนวโน้มว่าจะได้รับความ

สนใจจากประเทศอื่น เช่น เดนมาร์ก จึงนับว่าเป็น

ความก้าวหน้าอีกขึ้นหนึ่งของการประกันสังคมไทย  

from other countries such as Denmark and 

India. This will make more progress for 

Thailand Social Security. 

Library Services  
 SSO Library and information center 

open daily for the SSO, government officers 

and personnel at the headquarter, central and      

regional office including public and students                

SSO from Monday–Friday during 7.30 am.–

18.00 pm. on the 2nd floor of SSO building. 

The major responsibilities are to collect all 

types of technical resources on social security 

and labour using high technology. The service 

utilizers can search the information on the 

SSO’s Library website : http://www.sso.go.th/

library  

  In 2010, the SSO developed SSO 

library to be “living library” by setting up the 

new book corner and to be “automatic 

library” by setting up data collection system. 

The system provided information searching 

service through internet. This will make easy 

access to the information and allow user to 

examine member data regarding borrowing 

history. The member can borrow the book 

without any visit to the library. In addition, 

the library provides linking services with other 

library, other agency and also international 

link.  
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ศูนย์บริการข้อมูล 1506  
 ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตั้งเมื่อป ี 2537 

เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อสอบ

ถาม และให้คําปรึกษาแนะนําลูกจ้าง ผู้ประกันตน 

นายจา้งและประชาชนทัว่ไปเกีย่วกบัการประกันสังคม

และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน ผ่านสายด่วน 1506 ผู้ใช้

บริการสายด่วน 1506 สามารถรับฟังข้อมูล       

ผ่านระบบข้อมูลอัตโนมัติ (Interactive Voice 

response: IVR) ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง        

และหากต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการ

ข้อมูลฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน ระหว่าง

เวลา 07.00–19.00 น. และจะปรับเวลาการ

บริการเป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ ในระหว่างการ            

ดําเนินการในปี 2554  

 นอกจากนั้น ศูนย์บริการข้อมูล 1506  

ยังจัดเจ้าหน้าที่สําหรับรับข้อเสนอแนะและรับเรื่อง      

ร้องเรียนของผู้ประกันตน และนายจ้างผ่าน          

ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย เว็บไซต์     

สํานักงานประกันสังคม เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government 

Contact Center) GCC1111 และอื่นๆ รวมถึง           

รับ เรื่ องของผู้ประกันตนที่มาสอบถามหรือมา                  

ร้องเรียนด้วยตนเอง ในปี 2553 มีผู้ใช้บริการ       

โทรเข้าสายด่วน 1506 เฉลี่ย เดือนละ 300,000 

สาย เรื่องผู้ประกันตนสอบถามมากที่สุด 3 อันดับ

แรกได้แก่ สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน และ

การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน  

SSO hotline 1506  
 The hotline 1506 was established 

since 1994 to provide information, answer any 

questions and give recommendation to 

employees, employers, insured persons and 

publics regarding social security and benefit     

of Workmen’s Compensation Fund and Social 

Security Fund. The service utilizers hotline 

1506 can receive services by Interactive Voice 

Response (IVR) system for 24 hours daily and  

the insured persons can also consulted with 

staff by calling 1506 any time for the whole 

week between 07.00 – 19.00 hrs. The SSO has 

planned to extend the service hours to 24 

hours daily  in 2001.  

  Moreover, the center provided officer 

to receive complaint and recommendation              

and other matter from insured persons and 

employers through various channels such as 

by telephone, post, website of the SSO, 

Ministry of Labour, Government Contact 

Center; GCC 1111 and other channels or           

they can come to meet with SSO staff by 

themselves.   

 In 2010, the average service users for 

hotline 1506 were 300,000 cases per month.  

The top three inquiries were social security 

fund benefit, insured persons ‘personnel data 

and employer/employee registration.  
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การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  
 ในปี 2553 สํานักงานประกันสังคม อยู่

ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    

ภายในเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการบริการแก่

นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และรองรับปริมาณ

งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนี้  

 

 1. ความคืบหน้ าการบริหารจัดการ

องค์การ สืบเนื่องจากนโยบายของคณะรัฐมนตรี         

ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน     

ข้อ 3.2.2 ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความ              

เข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ 

โปร่งใส สํานักงานประกันสังคมจึง ได้ดําเนินการ

ศึกษา และเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสํานักงานให้      

เป็นองค์กรอิสระ โดยความคืบหน้าการดําเนินงาน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ คณะกรรมการ

พิจารณาร่ างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน             

เพื่อพิจารณาร่างพระราช บัญญัติประกันสังคม     

พ.ศ. 2533 (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งปรับปรุงแก้ไข    

เพิ่มเติมในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน          

สาํนกังานประกนัสงัคมเป็นองค์กรอิสระ  

 

 2. การรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน ประจําปี 2553 สํานักงานประกันสังคม

ได้ปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกจ้าง      

ผู้ประกันตนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว พร้อม       

ทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตน โดยใช้        

หลักการรวมขั้นตอนของกระบวนงานไว้ด้วยกัน 

และมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยสามารถอนุมัติ

งานได้ทันที นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบฐานทะเบียน

ข้อมูลผู้ประกันตน และระบบการจ่ายเงินผ่าน    

หน่วยบริการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติใหส้าํนกังานประกนัสงัคม

Restructuring the Organization  
 In the year 2010, the Social Security 

Office adjusted its internal operation to 

respond with structure for the efficiency of 

the management and operation services 

tequirement of the employers, employees and 

the insured persons and to cope with the 

increasing future workloads as follow, 

 

 1. The progress of organization 

management 

 According to the policy of the declared 

council of Ministers for the administration of 

state affairs sub section 3.2.2 to Parliament 

that the government will reform and strengthen 

the Social Security System by ensuring independent 

and transparent administration. Then the Social 

Security Office has launched the study and 

prepared for the change to autonomous body. 

The SSO is in the process of submission the 

draft law to the Legislation Drafting Committee 

of the Ministry of Labour to consider the draft 

Social Security Act. B.E. 2533 (No....) B.E....for the 

amendment of related matters concerning the 

change of the SSO to become autonomous body 

 

 2. The Award for “Ouali ty of 

Service” in 2010 

 The Social Security Office reduced 

work procerss so that the insured persons will 

receive fast and convenient service to achieve 

the main goal of custormer satisfaction based 

on the principle of integration process at one 

service point and authorize the adjudication 

officesrs to approve claims immediately by 
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เขตพื้นที ่ 7 ได้รับรางวัล “คุณภาพการให้บริการ

ประชาชน” ดีเด่นประเภทรางวัลรายกระบวนงาน

จากกระบวนงานการขอรับประโยชน์ทดแทนจาก

กองทุนประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร และ              

ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2554 ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 ได้

ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกระบวน

งานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 

กรณีสงเคราะห์บุตร จนสามารถลดระยะเวลาใน          

การปฏิบัติงานจาก 30 นาที เหลือเพียง 8 นาที 

โดยมีหัวหน้างาน ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้อง

ก่อนออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ประกันตน ส่งผลให ้       

ผูร้บับรกิารม ีความพงึพอใจโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 95 

Investment Projects  
 The SSO performed the social investment 

by approving several projects as follows;  

 1. Project on employment support 
in special development area of five 
southern provinces.  
 The Social Security Committee and 

Advisers (group 10) in the meeting on 29 

September 2009 approved the project on 

employment support in special development 

area of five southern provinces, namely, Yala, 

Pattani, Narathiwat, Satun province and 4 

Districts in Songkhla Province; Jhana, Nathawi, 

Sabayoi and Thepha by allocating the amount 

of one thousand million baht to the bank that 

joined the project, namely Krung Thai Bank, 

Islamic Bank of Thailand Export – Import 

Bank of Thailand (EXIM Bank) and Saving 

Bank in order that the insured persons and 

enterprises will be allowed for a bank loan with 

themselves. Moreover, the SSO has improved 

the insured person registration database 

system and payment system. The Public 

Sector Developoment Commission offered the 

Award “Quality of Service” to the Social Security 

Office Area 7 on 16 December 2011 in part 

of the benefit claim process for Social Security 

Fund in case of child allowance. the Social 

Security Office Area 7 has improved the quality 

of the benefit claim process until the work 

process can be reduced from 30 minutes to 8 

minutes. At the end of the process, chief of 

the section will examine the wuality of work 

before sending the better informing the result 

of claim to the insured person. This resulted 

to the level of customer satisfaction at 95% การช่วยเหลือทางสังคม  
 สํานักงานประกันสังคมได้ดํ า เนินงาน        

ช่วยเหลือทางสังคมโดยอนุมัติโครงการต่างๆ ดังนี้  

 1. โครงการสนับสนุนการจ้างงาน ใน

เขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา 

(ชดุที ่ 10) มมีตทิีป่ระชมุ ครัง้ที ่ 7/2552 เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2552 ได้เห็นชอบให้จัดทําโครงการ

สนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อําเภอใน

จังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี 

อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอเทพา โดยสนับสนุน

เงินให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคาร

กรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และ

ธนาคารออมสิน เป็นจํานวนเงิน 1,000 ล้านบาท 

(หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้ธนาคารสนับสนุนเงินกู้       

แก่สถานประกอบการ และผู้ประกันตนให้มีแหล่ง

เงินทุนอัตราดอกเบี้ยตํ่า สามารถดาํเนนิธุรกิจต่อไป

ได้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการ
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จ้างงานให้กับแรงงานในพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดโครงการ          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อนุมัติสินเชื่อ วงเงิน 

493.94 ล้านบาท มีสถานประกอบการยื่นใช้สิทธิ์

และได้รับอนุมัติ จํานวน 27 ราย วงเงิน 414.65 

ล้านบาท ผู้ประกันตนยื่น ใช้สิทธิ์และได้รับอนุมัติ 

จํานวน 960 ราย วงเงิน 79.29 ล้านบาท  

 

 2. โครงการสวัสดิการบ้าน สปส.เพื่อ     

ผู้ประกันตน 

 เป็นโครงการลงทุนทางสังคม วงเงิน 

10,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน     

สินเชื่ อด้ านที่ อยู่ อาศัยให้ผู้ ประกันตนในอัตรา    

ดอกเบี้ยเงินกู้ตํ่า ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารออมสิน และ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้ผู้ประกันตนกู้ยื่นกู้

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553-31 ธันวาคม 

2553 มีผู้ประกันตนยื่นใช้สิทธิ์และได้รับอนุมัติ 

จํานวน 8,821 ราย วงเงิน 9,938.82 ล้านบาท  
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low interest rates to run business continuously. 
And also those banks could offer loans to them 
for occupation promotion and provide labour 
employment support. As of 31 December 2011, 
those Banks approved credit for insured persons 
and enterprises at the amount of 493.94 
million baht. In this connection, those banks 
approved and provided loan to 27 enterprises at 
the amount of 414.65 million baht and 960 insured 
persons at the amount of 79.29 million baht.  
  
 2. Project on SSO Housing for           
insured person 
 This project was social investment 
project with the total amount of 10,000 million 
baht, in cooperation with Siam Commercial Bank, 
Krung Thai Bank, Islamic Bank of Thailand 
Export – Import Bank of Thailand, Bank of 
Ayudhya Public Company Limited, Kasikorn 
Bank, Bangkok Bank, UOB Bank, Saving Bank 
and Government Housing Bank. The objective 
of this project is to support credit on housing for 
insured person with low interest rates. Such project 
was available from 16th March to 31st December 
2010. It was found that there were 8,821 
insured persons submitted the application and 
was approved at the amount of 9,938.82 baht.  
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 3. โครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้าง

แรงงาน  

 โดยสนับสนุนเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม 

วงเงิน 6,000 ล้านบาท และคณะกรรมการ 

ประกันสังคมมีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 

อนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็น

เงิน 7,000 ล้านบาท ฝากไว้กับธนาคารที่เข้าร่วม

โครงการเพื่อให้สินเชื่อแก่สถานประกอบการใน

ระบบประกันสังคม อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าท้องตลาด 

ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ขาดทุนหมุนเวียน

ในการดําเนินธุรกิจจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องรักษาสภาพการจ้าง

งานไว้ซึ่งธนาคารอาจจะผ่อนปรนเรื่องการคํ้าประกัน   

ต่างๆ และพิจารณาให้สินเชื่อแก่สถานประกอบการ

ที่มีผู้ประกันตนจํานวนมากเป็นอันดับแรก โดยมี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย(ธพว.) เข้าร่วมโครงการ และมี

สถานประกอบการ ยื่นกู้แล้วทั้งสิ้น 1,926 ราย 

วงเงินที่ขอกู้รวม 78,015.59 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ

สินเชื่อแล้ว 637 ราย (978 สัญญา) วงเงิน 

18,510.31 ล้านบาท สามารถชะลอการเลิกจ้าง 

ลูกจ้างได้จํานวน 15,665 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.02 

ของเป้าหมาย ในจํานวนนี้ได้ทํานิติกรรมสัญญาแล้ว 

463 ราย (661 สัญญา) วงเงิน 11,469 ล้านบาท 

และสามารถชะลอการเลิกจ้างลูกจ้างได้จํานวน 

14,730 ราย  

 3. Project on loan for laid – off 

reduction  

 The project aims to provide low 

interest loan within the amount of 6,000 

million baht to enterprises under the Social 

Security Scheme through Small and Medium 

Enterprise Development Bank of Thailand 

(SME Bank). The interest rate will be lower 

than the market rate within the condition       

that the enterpr ise has to reta in the 

employment status. The SME Bank will             

lessen the conditions on the guarantee 

contract and consider the enterprises with             

a large number of employees as the first 

priority. It is found that there were 1,926 

enterprises submitted the application at                    

the amount of 78,015.59 million baht. The 

SME Bank informed the SSO that it has 

already provided loan within the amount                

of 18,510.31 million baht for 637 enterprises 

(978 applications). The project can reduce the 

laid – off to 15,665 persons (26.02%). Of these 

463 enterprises (661 applications) have made 

the contract at the amount of 11,469 million 

baht. Also, this can reduce the laid – off to 

14,730 persons.   
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ความร่วมมือกับภาครัฐ  
 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้าง

ที่ ได้รับผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ชุมนุม

ทางการเมือง  

 รัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักงานประกันสังคม 

ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการและลูกจ้างผู้ถูกเลิกจ้างในระบบประกัน

สังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ    

จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่าง         

วันที่ 12 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2553 โดยได้        

จัดสรรเงินจํานวน 466.83 ล้านบาท ผลการดําเนินการ  

ขณะนี้ สํานักงานประกันสังคมโดยสํานักสิทธิประโยชน์

ได้ดําเนินการขออนุมัติจ่ายเช็คให้กับผู้ประกอบการ/

ลูกจ้างแล้ว แยกเป็นผู้ประกอบการ จํานวน 3,544 

ราย ลูกจ้างจํานวน 30,803 ราย จํานวนเงินทั้งสิ้น 

345.47 ล้านบาท ทั้งนี้การดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2554  

SSO mission assigned by the 
government  
 Measure to assist the affected 

employers and employees from the 

political protest  

 The SSO was assigned by the 

government to examine data and pay 

money allocated from the government at 

the amount of 466.83 million baht to assist 

the employers and the laid off employees 

who faced with difficulties due to the 

political protest during 12 March-20 May 

2010. The SSO by the Benefits Bureau 

requested approval to pay cheque to      

3544 employees at the amount of 345.47 

mill ion baht. The assistance process          

will be completed in March 2011 
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โครงสร้างองค์กร รายนาม 
ผู้บริหาร  และคณะกรรมการ
The Organization  
and the SSO  
Executives and  
Committee 
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	 ในปี	2553	สำนักงานประกันสังคมได้มี

การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	 เพื่อให้							

การบริหารและการปฏิบัติงานของสำนักงาน					

ประกันสังคม	 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

เกิดประสิทธิภาพ	 และเกิดความคล่องตัวในการ

ดำเนินงานมากยิ่งขึ้น	 สามารถตอบสนองการให้

บริการแก่นายจ้าง	 ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน	 และ

รองรับปริมาณงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ						

เกิดขึ้นในอนาคต	 โดยได้แบ่งส่วนราชการ

สำนักงานประกันสังคม	ออกเป็น	

 •	 ราชการบริหารส่วนกลาง	 ประกอบ

ด้วย	12	หน่วยงาน	

 •	 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	

สำนักงานประกันสังคมจังวัด	

 •	 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

สำนักงานประกันสังคม	2	หน่วยงาน	

	 นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้				

จัดตั้งหน่วยงานภายใน	 7	 หน่วยงาน	 เพิ่มเติม

เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

บังเกิดผลสัมฤทธิ์	 และสร้างความคุ้มค่าในการ

ปฏิบัติงาน	

 In the year 2009, the Social Security 

adjusted its operation structure in part of 

organization division so that the management 

of the SSO could be in line with the current 

situation. This will bring about more efficiency 

and fluent services. It will respond the need 

of employers, employees and the insured 

person and cope with the workload in 

accordance with the government policy in 

future. The organization structure of the SSO 

can be categorized as follows; 

 •		Central administration includes                 

12	units	

	 •	 Regional administration includes 

Provincial Social Security Offices 

 •		Two units report di rect ly to 

Secretary-General of the Social Security Office. 

In addition, the SSO established seven more 

internal unit for more efficient operation. 
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นายปั้น วรรณพินิจ 
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Mr. Pan Warnnapinij 
Secretary – General

รายนามผู้บริหาร
Social Security Executives 
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นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ 
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Mr. Peeraphat Pornsirilertkit 
Deputy Secretary-General

นายสุภา มะโนปัญญา 
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Mr. Supha Manophunya 
Deputy Secretary-General

นางผจงสิน วรรณโกวิท 
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

ในสำนักงานประกันสังคม

Mrs. Pajongsin Varnakovida 
Adviser on Efficiency 

Social Security Office
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คณะกรรมการประกันสังคม
Social Security Committee 

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล Government Representatives 
1.	 ปลัดกระทรวงแรงงาน		 ประธานกรรมการ		 1.		Permanent	Secretary	for	the	 Chairman	

    Ministry of Labour 

2.	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง		 กรรมการ		 2.		Representative	of	the	 Member	

    Ministry of Finance 

3.		ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข		 กรรมการ		 3.		Representative	of	the		 Member	

    Ministry of Public Health 

4.		ผู้แทนสำนักงบประมาณ		 กรรมการ		 4.	 Representative	of	the		 Member	

    Bureau of the Budget 

5.		เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม		 กรรมการ	 5.	 Secretary-General	of	the		 Member	

	 และเลขานุการ		 	 	 Social	Security	Office	and	Secretary	

 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง   Employer’s Representatives 
6.		นายวรพงษ์	รวิรัฐ		 กรรมการ		 6.		Mr.	Worapong	Rawirath		 Member	

7.		นายสุธรรม	เจริญพรวัฒนา		 กรรมการ		 7.		Mr.	Sutham	Charoenpornwatana	Member	

8.		นายประสิทธิ์	จงอัศญากุล		 กรรมการ		 8.		Mr.	Prasit	Chongussayakul		 Member	

9.		นายประภาส	ชัยวัฒนายน		 กรรมการ		 9.		Mr.	Prapas	Chaiwatanayon		 Member	

10.	นายวัลลภ	กิ่งชาญศิลป์		 กรรมการ		 10.	Mr.	Vallop	Kingchansilp		 Member	

 

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง Employee’s Representatives 
11.	นายพนัส	ไทยล้วน		 กรรมการ		 11.	Mr.	Panus	Thailuan		 Member	

12.	นายสมนึก	เหมือนด้วง		 กรรมการ		 12.	Mr.	Somnuk	Mueanduang		 Member	

13.	นายนคร	สุทธิประวัติ		 กรรมการ		 13.	Mr.	Nakorn	Sutthipravat		 Member	

14.	นายสุรัตน์	จันทร์วันเพ็ญ		 กรรมการ		 14.	Mr.	Surat	Chanwanpen		 Member	

15.	นายธานี	แตงจีน		 กรรมการ		 15.	Mr.	Thanee	Tangchin		 Member	
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ Advisers 
16.	นายสุธรรม	นทีทอง	 	 16.	Mr.	Sutham	Nateetong	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม	 	 	 Social	Security	System	Adviser	

17.	นายชาติพงษ์	จีระพันธุ		 	 17.	Mr.	Chartpong	Chirabandhu	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน		 	 	 Labour	Adviser	

18.	พลเอก	เอกจิต	ช่างหล่อ		 	 18.	Gen.	Egachit	Changlaw	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์		 	 	 Medical	Adviser	

19.	นายสมเกียรติ	กอไพศาล		 	 19.	Mr.	Somkiat	Korpaisarn	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสังคม	 	 	 Social	Security	Adviser	

20.	นายปรีชา	สิทธิกรณ์ไกร		 	 20.	Mr.	Preecha	Sitdhikornkrai	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ	 	 	 Business	Administration	Adviser	

 

คณะกรรมการการแพทย์ Social Security Medical 

กองทุนประกันสังคม Committee 
1.		ศาสตราจารย์จรัส	สุวรรณเวลา		 ประธาน		 1.		Mr.	Charas	Suwanwela	 Chairman	

	 	 กรรมการ	

2.	 พลเรือตรีกิติพัฒน์	วัฒนาวงศ์		 กรรมการ		 2.		R.Adm.	kitipath	Vatanavongs	 Member	

3.		นายจิรุตม์	ศรีรัตนบัลล์		 กรรมการ		 3.		Mr.Jiruts	Sriratanaban	 Member	

4.		พลตำรวจตรีชุมศักดิ์	พฤกษาพงษ์		 กรรมการ		 4.	 Pol.Maj.Gen.	Chumsak	Pruksapong		

     Member 

5.		นายประทีป	ธนกิจเจริญ		 กรรมการ		 5.	 Mr.	Prateep	Thanakijcharoen	 Member	

6.		พลตำรวจโทหญิงพจนี	สุนทรเกตุ		 กรรมการ		 6.	 Pol.L.T.Gen.	Pojanee	Suntornketuj								

     Member 

7.		นายวิชัย	โชควิวัฒน		 กรรมการ		 7.	 Mr.	Vichai	Chokevivat	 Member	

8.		พลตำรวจตรีวิฑูรย์	นิติวรางกูร		 กรรมการ		 8.	 Pol.Maj.Gen.	Witoon	Nitiwarangkul		

     Member 

9.		นายสมเกียรติ	ฉายะศรีวงศ์		 กรรมการ		 9.	 Mr.	Somkiat	Chayasriwong		 Member	

10.	นายสุนทร	อันตรเสน		 กรรมการ	 10.	Mr.	Soontorn	Antarasena		 Member	

11.	นายสุพัฒน์	วาณิชย์การ		 กรรมการ	 11.	Mr.	Supat	Vanichakarn		 Member	

12.	นายสุวัชเซีย	ศิริวัฒนา		 กรรมการ		 12.	Mr.	Suvaj	Siasiriwattana		 Member	

13.	ศาสตราจารย์เหลือพร	ปุณณกันต์		 กรรมการ		 13.	Mr.	Luephorn	Punnakanta		 Member	

14.	นายอนุวัฒน์	ศุภชุติกุล		 กรรมการ		 14.	Mr.	Anuwat	Supachutikul		 Member	

15.	นายอำนวย	กาจีนะ		 กรรมการ		 15.	Mr.	Amnuay	Gajeena		 Member	

16.	ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม		 กรรมการ		 16.	Social	Security	Office	Representative	

	 	 และเลขานุการ	 	 	 Member	and	Secretary	
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คณะกรรมการอุทธรณ์  Social Security Appeal  

กองทุนประกันสังคม   Committee 
1.		นายจำลอง	ศรีประสาธน์		 ประธานกรรมการ		 1.		Mr.	Chamlong	Sripasart		 Chairman	

2.		นายพฤฒิพร	เนติโพธิ์		 กรรมการ		 2.		Mr.	Pritiporn	Natipodhi		 Member	

3.		นายแพทย์สุนทร	อันตรเสน		 กรรมการ		 3.		Mr.	Soontorn	Antarasena		 Member	

4.		นายแพทย์ชาญวิทย์	ทระเทพ		 กรรมการ		 4.		Mr.	Chanvit	Tharathep		 Member	

5.		ร้อยโทสมศักดิ์	ยมะสมิต		 กรรมการ		 5.	 Lieut.	Somsak	Yamasmit		 Member	

6.		นายเสริมเกียรติ	วรดิษฐ์		 กรรมการ		 6.		Mr.	Surmkiat	Woradit		 Member	

7.		นายปัณณพงศ์	อิทธิ์อรรถนนท์		 กรรมการ		 7.		Mr.	Pannapong	Ithatthanont		 Member	

8.		นายสมัยศักดิ์	เจียรธนะกานนท์		 กรรมการ		 8.		Mr.	Samaisuk	Jeithanakanond		 Member	

9.	 นายวัชรพล	บุษมงคล		 กรรมการ		 9.		Mr.	Watcharapol	Bootsamongkol Member 

10.	นายชินโชติ	แสงสังข์		 กรรมการ		 10.	Mr.	Chinnachot	Saengsank		 Member	

11.	นายสุชาติ	ไทยล้วน		 กรรมการ		 11.	Mr.	Suchart	Thailuan		 Member	

12.	นายธรรมรงค์	มุลิกลัด		 กรรมการ		 12.	Mr.	Thamrong	Musiklad		 Member	

13.	ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม		 กรรมการ		 13.	Social	Security	Office	Representative		

	 	 และเลขานุการ	 	 	 Member	and	Secretary	

 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  Workmen’s Compensation Fund  

   Committee 
1.	 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	 ประธาน	 1.	 Secretary-General	of	the	 Chairman	

	 	 กรรมการ	 	 Social	Security	Office	

2.	 นายแพทย์ไกรจักร	แก้วนิล		 กรรมการ		 2.	 Mr.	Kraichack	Kaewnil		 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์		 	 	 Medical	Adviser	

3.	 นายแพทย์พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์		 กรรมการ	 3.	 Mr.	Porntep	Siriwanarangsun		 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์		 	 	 Medical	Adviser	

4.	 นายรังสฤษฏ์	จันทรัตน์		 กรรมการ		 4.		Mr.	Rungsarit	Chantarat	 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์		 	 	 Litigation	Legal	Adviser	

5.	 นางพรรณี	สถาวโรดม		 กรรมการ		 5.	 Mrs.	Pannee	Sathavarodom	 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์		 	 	 Economics	Adviser	

6.	 นายปิง	คุณะวัฒน์สถิต		 กรรมการ		 6.	 Mr.	Ping	Kunawatsatit	 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง		 	 	 Finance	Adviser	

7.	 นายผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	กรรมการ	 7.	 Mr.	Padungsak	Thephasadin	 Member	

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสังคม	 	 	 na	Ayudhya									

	 	 	 	 Social	Security	Adviser	



110
รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม

8.	 นายปณพล	ธรรมพรหมกุล	 กรรมการ	 8.	 Mr.	Panapol	Thrampromkul	 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		 	 	 Employer’s	Representative	

9.		นายธำรง	คุโณปการ		 กรรมการ	 9.	 Mr.	Tamrong	Koonopakarn		 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		 	 	 Employer’s	Representative	

10.	นายอรรถยุทธ	ลียะวณิช		 กรรมการ	 10.	Mr.	Atthayuth	Leeyavanija		 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		 	 	 Employer’s	Representative	

11.	นางสาวสุภาพร	ประจันนวล		 กรรมการ	 11.	Miss	Supaporn	Prajannuan		 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		 	 	 Employee’s	Representative	

12.	นายมานิตย์	พรหมการีย์กุล		 กรรมการ	 12.	Mr.	Manit	Promkareekul		 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		 	 	 Employee’s	Representative	

13.	นายณรงค์	บุญเจริญ		 กรรมการ	 13.	Mr.	Narong	Booncharoen		 Member	

	 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		 	 	 Employee’s	Representative	

14.	ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม		 กรรมการ	 14.	Social	Security	Office	Representative	

	 	 และเลขานุการ		 	 	 Member	and	Secretary	

 

คณะกรรมการการแพทย์  Workmen’s Compensation  

กองทุนเงินทดแทน  Medical Committee 
1.		นายปราชญ์	บุณยวงศ์วิโรจน์		 ประธาน	 1.		Mr.	Prat	Boonyawongvirot		 Chairman	

	 	 กรรมการ	

2.		นายวันชาติ	ศุภจัตุรัส		 กรรมการ		 2.		Mr.	Wonchat	Subhachaturas		 Member	

3.		นายอัคร	รัตตะรังสี		 กรรมการ		 3.		Mr.	Akara	Rattarangsi		 Member	

4.		นายพงษ์ศักดิ์	วัฒนา		 กรรมการ		 4.		Mr.	Pongsuk	Vathana		 Member	

5.		นายนรินทร์	อินทะสะมะกุล		 กรรมการ		 5.		Mr.	Narin	Intasamakul		 Member	

6.		พลตำรวจโทภาสกร	รักษ์กุล		 กรรมการ		 6.		Pol.	Lt.	Gen	Paskorn	Rukskul		 Member	

7.		นายณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา		 กรรมการ		 7.		Mr.	Norongsakdi	Aungkasuvapala		

     Member 

8.		นายวิวัฒน์	ยถาภูธานนท์		 กรรมการ		 8.	 Mr.	Wiwat	Yatapootanont		 Member	

9.		นางวิลาวัณย์	จึงประเสริฐ		 กรรมการ		 9.	 Ms.	Wilawan	Juengprasert		 Member	

10.	พลเรือตรีวิโรจน์	รุธิรวัฒน์		 กรรมการ		 10.	R.Adm.	Wirot	Rutirawat		 Member	

11.	นายพรชัย	สิทธิศรัณย์กุล		 กรรมการ		 11.	Mr.	Pornchai	Sithisarankul		 Member	

12.	นายเจษฎา	โชคดำรงสุข		 กรรมการ		 12.	Mr.	Jedsada	Chokdamrongsuk		Member	

13.	นายสุขสันต์	กิตติศุภกร		 กรรมการ		 13.	Mr.	Suksan	Kittisupakorn		 Member	

14.	นายสมควร	หาญพัฒนชัยกูร		 กรรมการ		 14.	Mr.	Somkuan	Hanpatchaiyakul		Member	

15.	ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม		 กรรมการ		 15.	Social	Security	Office	Representative	

	 และเลขานุการ	 	 	 	 Member	and	Secretary	
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สำนักงานใหญ่
Headquarter 
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11000 
โทร. 0 2956 2345 
สอบถามข้อมูล 1506 
เว็บไซต์ www.sso.go.th 
อีเมล์ info@sso.go.th 

88/28 Moo 4 Tiwanon Road,  
Taladkwan, Muang District,  
Nonthaburi, THAILAND 11000 
Tel. 0 2956 2345 
Hotline 1506 
website www.sso.go.th 
e-mail info@sso.go.th 

กรุงเทพมหานคร
Bangkok 
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1 
(ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ พระนคร) 
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ชั้น	4	
ถนนอัษฎางค์	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	
โทร.	 0	2622	2500-15	
โทรสาร	 0	2622	2526,	0	2622	2550,	
	 	 0	2622	2516	

Social Security Office Area 1 
(Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong, 
Pranakon) 
4th floor, Department of Labour Protection and 
Welfare	Building,	Autsadang	Road,	Bangkok	10200 
Tel.	 0	2622	2500-15	
Fax.	 0	2622	2526,	0	2622	2550,	0	2622	2516	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 
(จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่) 
70	ซอย	10	ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ	
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0	2954	2577–84	
โทรสาร	 0	2954	4869	

Social Security Office Area 2 
(Jatujak, Donmuang, Bangsue, Bangkok, Laksi) 
70	Soi	10,	Tesabalrungsunnuea	Road,	
Ladyaw,	Jatujuk,	Bangkok	10900	
Tel.	 0	2954	2577-84	
Fax. 0 2954 4869 

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 
(ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง) 
อาคาร	11	กระทรวงแรงงาน	ถนนมิตรไมตรี	
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0	2245	1220,	0	2248	4867	
โทรสาร	 0	2245	3907	

Social Security Office Area 3 
(Dindang, Phaya Thai, Ratchathewi, Huai Khwang) 
11	Building	Ministry	of	Labour,	Mitmitree	Road,	
Dindang	District,	Bangkok	10400	
Tel.	 0	2245	1220,	0	2248	4867	
Fax.	 0	2245	3907	
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สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 
(บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาธร บางคอแหลม) 
144/18–22	ซอยสีลม	10	ถนนสีลม	
แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
โทร.	 0	2634	0181–95	
โทรสาร	 0	2634	0196–7	

Social Security Office Area 4 
(Bang Rak, Pathum Wan, Yan Nawa, Sathon, 
Bang Kho Laem) 
144/18-22,	Soi	Srilom	10,	Srilom	Road,	
Suriyawong,	Bangruk,	Bangkok	10500	
Tel.	 0	2634	0181-95	
Fax.	 0	2634	0196-7	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 
(คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด) 
311	ซอยรัชดา	6	ถนนรัชดา–ท่าพระ	
แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600	
โทร.	 0	2476	9016–9,	0	2476	9979–83,	
	 0	2476	8787	
โทรสาร	 0	2476	8871	

Social Security Office Area 5 
(Khlong San, Thon Buri, Bangkok Noi, 
Bangkok Yai, Bang Phlat) 
311	Ratchadapisek	Road,	Bukkalo,	
Thonburi,	Bangkok	10600	
Tel.	 0	2476	9016-9,	0	2476	9979-83,	0	2476	8787	
Fax.	 0	2476	8871	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 
(ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม) 
อาคารทาคูนิ	(ชั้น	4-5)	
140/1	ถนนกาญจนาภิเษก	แขวงบางแค	
เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160	
โทร.	 0	2455	8989	
โทรสาร	 0	2455	4898	

Social Security Office Area 6 
(Taling Chan, Thawi Watthana, Bang Khae, 
Phasi Charoen, Nong Khaem) 
Takuni Buildings 4th–5th floor 
140/1,	Kanchanaphisek	Road,	Bang	Khae,	
Bang	Khae,	Bangkok	10160	
Tel. 0 2455 8989 
Fax. 0 2455 4898 

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 
(ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ) 
7/1–8	หมู่	5	ถนนกาญจนาภิเษก	แขวงบางบอน	
เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150	
โทร.	 0	2415	0533,	0	2415	0544,		
	 0	2415	1618,	0	2415	2618	
โทรสาร	 0	2415	8488,	0	2415	8493,		
	 	 0	2419	8246	

Social Security Office Area 7 
(Thung Khru, Bang Khun Thian, Bang Bon, 
Rat Burana) 
7/1-8	Moo	5,	Kanchanapisek	Road,	
Bangbon,	Bangbon,	Bangkok	10150	
Tel.	 0	2415	0533,	0	2415	0544,	0	2415	1618,	
	 0	2415	2618	
Fax.	 0	2415	8488,	0	2415	8493,	0	2419	8246	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 
(บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง) 
255	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	10250	
(ยังไม่เปิดให้บริการ	ให้สปส.เขตพื้นที่	12	
รับผิดชอบไปพลางก่อน)	

Social Security Office Area 8 
(Bang Na, Prawet, Phra Khanong, Watthana, 
Suan Luang) 
255 Srinagarindra Road, Bang Bon, Prawet 
Bangkok	10260	
(Operation	is	not	yet	available.	Currently,	
the service is under the responsibility of 
the	Social	Security	Office	Area	12.)	



114
รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 
(คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง  
บึงกุ่ม) 
10/1273–8	ถนนนวมินทร์	แขวงคลองกุ่ม	
เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240	
โทร.	 0	2733	4111–20	
โทรสาร		0	2379	2836	

Social Security Office Area 9 
(Khan Na Yao, Bang Kapi, Lat Phrao, Wang 
Thonglang, Bueng Kum) 
10/1273-8	Navamin	Road,	Bueng	kum,	
Bangkok	10240	
Tel.		0	2733	4111-20	
Fax.		0	2379	2836	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 10 
(คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง 
หนองจอก สายไหม) 
555/1-27	หมู่	13	ถนนสีหบุรานุกิจ	แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	
โทร.		0	2517	9034	
โทรสาร		0	2517	9222	ต่อ	205	

Social Security Office Area 10 
(Khlong Sam Wa, Min Buri, Lat Krabang, 
Saphan Sung, Nong Chok, Sai Mai) 
555/1-27	Moo	13	Sihaburanukij	Road,	
Min-buri,	Min-buri,	Bangkok	10510	
Tel.		0	2517	9034	
Fax.		0	2517	9222	call	205,	0	2517	9035	

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 11 
(เขตยานนาวา, เขตสาทร, เขตบางคอแหลม) 
1004/323-327	ซอยพระรามสาม	27	ถนนพระราม	3	
แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10240	
โทร.		0	2294	5958	
โทรสาร		0	294	5504	

Social Security Office Area 11 
(Yan Nawa, Sathon, Bangkho Laem) 
1004/323-327	Soi	Rama,	Rama	3,	
Bang	Pong	Pang,	Yannawa,	Bangkok	10240	
Tel.  0 2294 5958 
Fax.  0 294 5504 

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 
(เขตวัฒนา, เขตคลองเตย) 
222	ถนนสุขุมวิท	77	(อ่อนนุช)	
แขวงพระโขนง	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10260	
โทร.		0	2332	2122	
โทรสาร		0	2311	6511	

Social Security Office Area 12 
(Watthana, Khlong Toei) 
222	Sukhumvit	77	Road,	(On	Nut)	
Phra	Khanong,	Watthana,	Bangkok	10260	
Tel.		0	2332	2122	
Fax.		0	2311	6511	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
447/1	ถนนสวนตะไคร้	ตำบลสนามจันทร์	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	73000	
โทร.	 0	3429	0731–4	
โทรสาร	 0	3425	0860,	0	3426	7234	

Nakhon Phathom Provincial Social Security Office 
447/1	Suantakrai	Road,	Sanamjun,	
Muang	District,	Nakhon	Phathom	73000	
Tel.		0	3429	0731-4	
Fax.		0	3425	0860,	0	3426	7234	

ปริมณฑล
Provinces Around Bangkok 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี	ถนนรัตนาธิเบศร์	
ตำบลบางกระสอ	อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000	
โทร.	 0	2580	8300,	0	2580	0259,	
	 0	2550	5104-7,	0	2580	0298	
โทรสาร	 0	2580	3013	

Nonthaburi Provincial Social Security Office 
Government Center, Ratranathibet Road, 
Bangkrasor,	Muang	District,	Nonthaburi	11000	
Tel.  0 2580 8300, 0 2580 0259, 
	 0	2550	5104-7,	0	2580	0298	
Fax.		0	2580	3013	

Pathum Thani Provincial Social Security Office 
35/3	Moo	1,	Pathum	Thani-Rangsit	Road,	
Muang	District,	Pathum	Thani	12000	
Tel.		0	7462	1447-8	
Fax.	 0	7461-6591	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
1632	หมู่	4	ถนนเทพารักษ์	ตำบลเทพารักษ์	
อำเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10270	
โทร.		0	2755	6251-6	
โทรสาร		0	2394	4478	

Samut Prakan Provincial Social Security Office 
1632	Moo	4,	Tehparak	Road,	
Muang	District,	Samut	Prakan	10270	
Tel.		0	2755	6251-6	
Fax.		0	2394	4478	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
(สาขาพระประแดง) 
215/51–1	ถนนสุขสวัสดิ์	ตำบลปากคลองบางปลากด	
อำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	10290	
โทร.	 0	2425	8314–5,	0	2425	8317-8	
โทรสาร	 0	2425	8279	

Samut Prakan Provincial Social Security Office 
(Phra Pradaeng) 
215/51-5	Moo	8,	Suksawas	Road,	Pakklongbangplagod,	
Prasamutjadi	District,	Samut	Prakan	10290	
Tel.		0	2425	8314–5,	0	2425	8317-8	
Fax.		0	2425	8279	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
(สาขาบางพลี) 
1038/10	หมู่	15	ถนนเทพารักษ์	ตำบลบางเสาธง	
กิ่งอำเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	
โทร.		0	2706	7769–79	
โทรสาร		0	2706	7779	

Samut Prakan Provincial Social Security Office 
(Bang Phli) 
1038/10	Moo	15,	Teparuk	Road,	Bangsaotong,	
King	A.	Bang	sao	tong,	Samut	Prakan	10540	
Tel.		0	2706	7769-79	
Fax.	 0	2706	7779	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
1092/91-93	ถนนเอกชัย	ตำบลมหาชัย	
อำเภอเมือง	จังหวัดสุมทรสาคร	74000	
โทร.		0	3442	6041,	0	3442	6100,	
	 0	3482	0507–8	
โทรสาร		0	3441	1044	

Samut Sakhon Provincial Social Security Office 
1092/91-93	Aekachai	Road,	Muang	District,	
Samut	Sakhon	74000	
Tel.		0	3442	6041,	0	3442	6100,	0	3482	0507-8	
Fax.		0	3441	1044	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
(สาขากระทุ่มแบน) 
118	หมู่	5	ตำบลท่าไม้	อำเภอกระทุ่มแบน	
จังหวัดสมุทรสาคร	74110	
โทร.		0	3447	0279–83,	0	3447	9771–3	
โทรสาร		0	3447	9284	

Samut Sakhon Provincial Social Security Office 
(Krathum Baen) 
118	Moo	5,	Tamai,	Krathum	Baen	District,	
Samut	Sakhon	74110	
Tel.		0	3447	0279-83,	0	3447	9771-3	
Fax.	 0	3447	9284	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
35/3	หมู่	1	ถนนรังสิต-ปทุมธานี	ตำบลบ้านกลาง	
อำเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000	
โทร.		0	7462	1447-8	
โทรสาร		0	7461-6591	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 
289	หมู่	6	ตำบลบ้านกล้วย	อำเภอเมือง	
จังหวัดชัยนาท	17000	
โทร.	 0	5641	2603,	0	5641	2381	
โทรสาร	 0	5641	2603	ต่อ	22	

Chai Nat Provincial Social Security Office 
289 Moo 6, Muang District, 
Chai	Nat	17000	
Tel.		0	5641	2603,	0	5641	2381	
Fax.		0	5641	2603	call	22	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
79/1	หมู่	10	ถนนสุวรรณศร	ตำบลพรหมณี	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	26000	
โทร.		0	3731	3097	
โทรสาร		0	3731	3098	

ภาคกลาง
Central Region 

Nakhon Nayok Provincial Social Security Office 
79/1	Moo	10,	Suwanasorn	Road,	Promanee,	
Muang	District,	Nakhon	Nayok	26000	
Tel.		0	3731	3097	
Fax.		0	3731	3098	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
ตำบลคลองสวนพลู	อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000	
โทร.	 0	3521	3416,	0	3533	6251-2,	
	 0	3521	3820	
โทรสาร	 0	3533	6251	

Ayuthaya Provincial Social Security Office 
City	Hall,	Klongsuanplu,	Ayuthaya	District,	
Ayuthaya	13000	
Tel.		0	3521	3415-8,	0	3533	6251-2,	0	3521	3820	
Fax.		0	3533	6251	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(สาขาอุทัย) 
34/1-3	หมู่	5	ตำบลคานหาม	อำเภออุทัย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13210	
โทร.		0	3580	0812-6	
โทรสาร	 0	3580	0812-6	ต่อ	800	

Ayuthaya Provincial Social Security Office 
(Uthai) 
34/1-3	Moo	5,	Khan	Ham,	Uthai,	District,	
Ayuthaya	13210	
Tel.		0	3580	0812-6	
Fax.		0	3580	0812-6	call	800	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 
126/3	ถนนคันคลองชลประทาน	ตำบลทะเลชุบศร	
อำเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	15000	
โทร.		0	3641	3499	
โทรสาร		0	3641	3499	

Lop Buri Provincial Social Security Office 
126/3	Kunklongcholapratarn	Road,	
Muang	District,	Talechupsorn,	Lop	Buri	15000	
Tel.		0	3641	3499	
Fax.		0	3641	3499	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 
673/2	ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม	ตำบลปากเพรียว	
อำเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	18000	
โทร.	 0	3622	3066,	0	3621	2165,	0	3622	2776	
โทรสาร	 0	3622	3065	

Saraburi Provincial Social Security Office 
673/2	Pichaironarongsongkhram	Road,	
Muang	District,	Saraburi	18000	
Tel.		0	3622	3066,	0	3621	2165,	0	3622	2776	
Fax. 0 3622 3065 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 
(สาขาหนองแค) 
144/7	ตำบลหนองแค	อำเภอหนองแค	
จังหวัดสระบุรี	18140	
โทร.		0	3637	2009–10	
โทรสาร		0	3637	2010	

Saraburi Provincial Social Security Office  
(Nong Khae) 
144/7	Nong	Khae,	Nong	Khae	District,	
Saraburi	18140	
Tel.		0	3637	2009-10	
Fax.		0	3637	2010	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี		
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน	อำเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	16000	
โทร.		0	3650	7204-5	
โทรสาร		0	3650	7204-5	ต่อ	19	

Sing Buri Provincial Social Security Office 
Government Center, Muang District, 
Sing	Buri-Bangpan	Road,	Sing	Buri	16000	
Tel.		0	3650	7204-5	
Fax.		0	3650	7204-5	call	19	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 
2	ถนนเทศบาล	8	ตำบลย่านซื่อ	อำเภอเมือง	
จังหวัดอ่างทอง	14000	
โทร.	 0	3562	6337,	0	3561	2199,	0	3561	2699	
โทรสาร		0	3562	6337,	0	3561	2199,	
	 	 0	3561	2699	

Ang Thong Provincial Social Security Office 
2 Tedsabal 8 Road, Muang District, 
Angthong	14000	
Tel.	 0	3562	6337,	0	3561	2199,	0	3561	2699	
Fax.	 0	3562	6337,	0	3561	2199,	0	3561	2699	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
32	ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ	ตำบลแม่กลอง	
อำเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสงคราม	75000	
โทร.		0	3471	5541,	0	3471	6181	
โทรสาร		0	3471	5541,	0	3471	6181	ต่อ	116	

Samut Songkhram Provincial Social Security Office 
32 Samut Songkhram-Bangpea Road, Maeklong, 
Muang	District,	Samut	Songkhram	75000	
Tel.		0	3471	5541,	0	3471	6181	
Fax.		0	3471	5541,	0	3471	6181	call	116	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี	ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท	
ตำบลสนามชัย	อำเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72000 
โทร.		0	3553	5389–91	
โทรสาร		0-3553-5390	

Suphanburi Provincial Social Security Office 
City Hall, Muang District, Suphanburi- Chainat Road, 
Sanamchai,	Muang	District,	Suphanburi	72000	
Tel.		0	3553	5389-91	
Fax.  0-3553-5390 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
310/13	หมู่	9	ถนนโกสีย์ใต้	ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	60000	
โทร.		0	5622	7675	
โทรสาร		0	5622	7675	ต่อ	19	

Nakhon Sawan Provincial Social Security Office 
310/13	Moo	9,	Koseetai	Road,	
Muang	District,	Nakhon	Sawan	60000	
Tel.		0	5622	7675	
Fax.		0	5622	7675	call	19	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
(สาขาตาคลี) 
78/24	ถนนประชาอุทิศ	ตำบลตาคลี	อำเภอตาคลี	
จังหวัดนครสวรรค์	60140	
โทร.	 0	5626	5682-3	
โทรสาร	 0	5626	5686	

Nakhon Sawan Provincial Social Security Office 
(Takhli) 
78/24	Prachautith	Road,	Takhli	District,	
Nakhon	Sawan	60140	
Tel.  0 5626 5682-3 
Fax.  0 5626 5686 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
220	ถนนบึงสีไฟ	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	66000	
โทร.		0	5661	3290,	0	5665	1166–7	
โทรสาร		0	5661	2934	

Phichit Provincial Social Security Office 
220 Buengsifai Road, Muang District, 
Phichit 66000 
Tel.		0	5661	3290,	0	5665	1166-7	
Fax.		0	5661	2934	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	4	ถนนวังจันทน์	
อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000	
โทร.		0	5525	1850,	0	5524	5020,	0	5524	5324	
โทรสาร		0	5525	1850	ต่อ	106	

Phisanulok Provincial Social Security Office 
City Hall 4th	floor,	Vungchan	Road,	
Muang District, Phisanulok 65000 
Tel.		0	5525	1850,	0	5524	5020,	0	5524	5324	
Fax.		0	5525	1850	call	106	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
102	หมู่	10	ถนนสระบุรี–หล่มสัก	ตำบลสะเดียง	
อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	67000	
โทร.	 0	5672	2394,	0	5672	1235,	0	5671	1345	
โทรสาร	 0	5672	2394	

Phetchabun Provincial Social Security Office 
102	Moo	10,	Saraburi-Lomsuk	Road,	
Muang	District,	Phetchabun	67000	
Tel.		0	5672	2394,	0	5672	1235,	0	5671	1345	
Fax.	 0	5672	2394	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 
314	หมู่	3	ถนนกำแพงเพชร–สุโขทัย	ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง	จังหวัดกำแพงเพชร	62000	
โทร.		0	5571	0102–3,	0	5571	0087	
โทรสาร		0	5571	0102–3	ต่อ	154	

Kamphaeng Phet Provincial Social Security Office 
314	Moo	3,	Muang	District,	
Kamphaeng	Phet	62000	
Tel.		0	5571	0102-3,	0	5571	0087	
Fax.		0	5571	0102-3	call	154	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
317	หมู่	1	ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร	ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	640000	
โทร.	 0	5561	3548,	0	5561	3196,	0	5562	0407	
โทรสาร		0	5561	1936	

Sukhothai Provincial Social Security Office 
317	Moo	1,	Sukhothai-Kamphaeng	Phet	Road,	
Muang District, Sukhothai 640000 
Tel.		0	5561	3548,	0	5561	3196,	0	5562	0407	
Fax.		0	5561	1936	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 
159	หมู่	3	ตำบลน้ำซึม	อำเภอเมือง	
จังหวัดอุทัยธานี	610000	
โทร.		0	5697	0133-38	
โทรสาร		0	5697	0133-38	

Uthai Thani Provincial Social Security Office 
159	Moo	3,	Nam	Suem,	Muang	District,	
Uthai	Thani	61000	
Tel.		0	5697	0133-38	
Fax.		0	5697	0133-38	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
73/15	ถนนสุขใจ	อำเภอเมือง	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000	
โทร.	 0	3260	1992,	0	3261	1973,		
 0 3255 0958-9 
โทรสาร	 0	3260	1992	ต่อ	106	

Prachuab Khiri Khan Provincial Social 
Security Office 
73/15	Sukjai	Road,	Muang	District,	
Prachuab	Khiri	Khan	77000	
Tel.		0	3260	1992,	0	3261	1973,	0	3255	0958-9	
Fax.		0	3260	1992	call	106	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(สาขาหัวหิน) 
27/70	ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย	ต้นซอยหัวหิน	11	
ถนนเพชรเกษม	ตำบลหัวหิน	อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110	
โทร.	 0	3252	2301-2	
เปิดบริการเฉพาะวันอังคาร	และวันพฤหัสบดี	

Prachuab Khiri Khan Provincial Social 
Security Office (Hua Hin) 
27/70	Soi	Mooban	Bo	Fai	Ton	Soi	Hua	Hin	11,	
Phet	Kasem	Road,	Hua	Hin	District,	
Prachuab	Khiri	Khan	77110	
Tel.		0	3252	2301-2	
Open on Tuesday and Thursday only 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 
262	หมู่	2	ถนนคีรีรัฐยา	ตำบลธงชัย	
อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	76000	
โทร.		0	3242	7195	
โทรสาร		0	3242	7195	ต่อ	105	

Phetchaburi Provincial Social Security Office 
262	Moo	2,	Kireerutaya	Road,	Thongchai	
Muang	District,	Phetchaburi	76000	
Tel.		0	3242	7195	
Fax.		0	3242	7195	call	105	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
128	หมู่	10	ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ	ตำบลเจดีย์หัก	
อำเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	70000	
โทร.	 0	3231	9853–4,	0	3232	1985,	
	 0	3232	3518	
โทรสาร	 0	3231	9854,	0	3232	2280	

Ratchaburi Provincial Social Security Office 
128	Moo	10,	Kaowung-Banumpu	Road,	
Muang	District,	Ratchaburi	70000	
Tel.	 0	3231	9853-4,	0	3232	1985,	0	3232	3518	
Fax.	 0	3231	9854,	0	3232	2280	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
(สาขาบ้านโป่ง) 
22/3–5	ถนนเขางู–เบิกไพร	ตำบลเบิกไพร	
อำเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	70110	
โทร.		0	3222	3069–70	
โทรสาร		0	3222	3071	

Ratchaburi Provincial Social Security Office 
(Banpong) 
22/3-5,	Kaowho-Bergprai	Road,	Bergprai,	
Banpong	District,	Ratchaburi	70110	
Tel.		0	3222	3069-70	
Fax.		0	3222	3071	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 
2/1	หมู่	12	ถนนแม่น้ำแม่กลอง	ตำบลปากแพรก	
อำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	71000	
โทร.		0	3462	3408	
โทรสาร	 0	3462	3408,	0	3456	322	

Kanchanaburi Provincial Social Security Office 
2/1	Moo	12,	Maeklongriver	Road,	Pak	Phraek,		
Muang	District,	Kanchanaburi	71000	
Tel.  0 3462 3408 
Fax.  0 3462 3408, 0 3456 322 

ภาคตะวันตก
Western Region 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 
10/2	ถนนพหลโยธิน	ตำบลหนองหลวง	
อำเภอเมือง	จังหวัดตาก	63000	
โทร.	 0	5551	3468,	0	5554	1450-1	
โทรสาร	 0	5551	3672	

Tak Provincial Social Security Office 
10/2	Paholyothin	Road,	Nongluang,	
Muang District, Tak 63000 
Tel.		0	5551	3468,	0	5554	1450-1	
Fax.		0	5551	3672	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10/1	หมู่	3	ถนนเลี่ยงเมือง	ตำบลบางตีนเป็ด	
อำเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000	
โทร.	 0	3882	3309,	0	3851	4719,		
 0 3882 3298, 0 3882 3320 
โทรสาร	 0-3898-1429	

Chachoengsao Provincial Social Security Office 
10/1	Moo	3,	Leang	muang	Road,	
Muang District, Chachoengsao 24000 
Tel.	 0	3882	3309,	0	3851	4719,	0	3882	3298,	
 0 3882 3320 
Fax.	 0-3898-1429	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี	ชั้น	2	ถนนสุวินทวงศ์	
ตำบลไม้เค็ด	อำเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	25230	
โทร.		0	3745	4030–2	
โทรสาร		0	3745	4029,	0	3745	4448	

Prachin Buri Provincial Social Security Office 
City Hall 2th floor, Suwintawong Road, 
Maiked, Muang District, Prachin Buri 25230 
Tel.		0	3745	4030-2	
Fax.		0	3745	4029,	0	3745	4448	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว	อาคารห้องประชุม	ชั้น	2	
ถนนสุวรรณศร	ตำบลท่าเกษม	อำเภอเมือง	
จังหวัดสระแก้ว	27000	
โทร.	 0	3742	5070–3	
โทรสาร	 0	3742	5070–3	ต่อ	12	

Sa Kaeo Provincial Social Security Office 
City Hall 2nd floor,  
Suwanasorn	Road,	Tar	Kasem,	Muang	District,	
Sa	Kaeo	27000	
Tel.		0	3742	5070-3	
Fax.	 0	3742	5070-3	call	12	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
1212/21	ถนนท่าแฉลบ	ตำบลตลาด	
อำเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	22000	
โทร.	 0	3932	5984–5,	0	3930	1302-3	
โทรสาร	 0	3932	5985	

Chanthaburi Provincial Social Security Office 
1212/21	Thachalab	Road,		
Muang District, Chanthaburi 22000 
Tel.		0	3932	5984-5,	0	3930	1302-3	
Fax.  0 3932 5985 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
101/10	หมู่	1	ถนนสุขุมวิท	ตำบลเสม็ด	
อำเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	20000	
โทร.		0	3878	4420-4,	0	3878	4750-4	
โทรสาร		0	3826	1332,	0	3878	4260	

Chon Buri Provincial Social Security Office 
101/10	Moo	1	Sukumvit	Road,	Samed,	
Muang District, Chon Buri 20000 
Tel.		0	3878	4420-4,	0	3878	4750-4	
Fax.		0	3826	1332,	0	3878	4260	

ภาคตะวันออก
Eastern Region 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
(สาขาศรีราชา) 
อาคารทะเลทองทาวเวอร์	ชั้น	2	
53	หมู่	9	ถนนสุขุมวิท	ตำบลทุ่งสุขลา	
อำเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230	
โทร.		0	3849	5265-73,	0	3849	5278-9	
โทรสาร		0	3849	5274	

Chon Buri Provincial Social Security 
Office (Sriracha) 
2nd Talaythong Tower 
53 Moo 9 Sukumvit Road, Thungsukha, 
Sriracha District, Chon Buri 20230 
Tel.		0	3849	5265-73,	0	3849	5278	
Fax.		0	3849	5274	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 
ศาลากลางจังหวัดตราด	ชั้น	1	ถนนราษฎร์นิยม	
ตำบลเนินพระ	อำเภอเมือง	จังหวัดตราด	23000	
โทร.		0	3951	1911,	0	3951	2086,	0	3952	0220	
โทรสาร		0	3951	1911,	0	3951	2086,		
	 	 0	3952	0220	ต่อ	23	

Trat Provincial Social Security Office 
City	Hall	1th floor, Ratniyom Road, 
Nearnpra,	Muang	District,	Trat	23000	
Tel.		0	3951	1911,	0	3951	2086,	0	3952	0220	
Fax.		0	3951	1911,	0	3951	2086,		
 0 3952 0220 call 23 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 
140/23	หมู่	2	ถนนสุขุมวิท	ตำบลเนินพระ	
อำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21000	
โทร.		0	3880	7587	90	
โทรสาร		0	3861	6087	

Rayong Provincial Social Security Office 
140/23,	Moo	2,	Sukhumvit	Road,	Neunpra,	
Muang	District,	Rayong	21000	
Tel.		0	3880	7587	90	
Fax.		0	3861	6087	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ	ชั้น	3	
ตำบลริมกก	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	57100	
โทร.	 0	5371	7513,	0	5375	0615–7	
โทรสาร	 0	5371	7440	

Chiang Rai Provincial Social Security Office 
Government Center 3th floor, 
Rimkok,	Muang	District,	Chiang	Rai	57100	
Tel.		0	5371	7513,	0	5375	0615-7	
Fax.		0	5371	7440	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	ชั้น	1	
ถนนโชตนา	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300	
โทร.	 0	5311	2629-30	
โทรสาร	 0	5311	2634	

Chiang Mai Provincial Social Security Office 
City	Hall	1th floor, Chotana Road, 
Muang District, Chiang Mai 50300 
Tel.		0	5311	2629-30	
Fax.	 0	5311	2634	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน 
599	หมู่	11	ตำบลไชยสถาน		
อำเภอเมือง	จังหวัดน่าน	55000	
โทร.	 0	5477	1633–4,	0	5477	3940–1,	
	 0	5477	5485	
โทรสาร	 0	5477	1633-4,	0	5477	3940-1	

Nan Provincial Social Security Office 
599	Moo	11,	Chaisatan,	
Muang	District,	Nan	55000	
Tel.	 0	5477	1633-4,	0	5477	3940-1,	0	5477	5485	
Fax.	 0	5477	1633-4,	0	5477	3940-1	

ภาคเหนือ
Northern Region 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
112/29	ถนนฟากน้ำ	ตำบลแม่ต๋ำ	
อำเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	56000	
โทร.	 0	5448	4001–2,	0	5448	2316	
โทรสาร	 0	5448	1995	

Phayao Provincial Social Security Office 
112/29	Phaknam	Road,		
Muang District, Phayao 56000 
Tel.		0	5448	4001-2,	0	5448	2316	
Fax.		0	5448	1995	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 
ศาลากลางจังหวัดแพร่	ชั้น	2	ถนนไชยบูรณ์	
อำเภอเมือง	จังหวัดแพร่	54000	
โทร.		0	5452	2231–2	
โทรสาร		0	5452	2231-2	ต่อ	112	

Phrae Provincial Social Security Office 
City Hall 2th floor, Chaiyaboon Road, 
Muang District, Phrae 54000 
Tel.		0	5452	2231-2	
Fax.		0	5452	2231-2	call	112	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
126/10	ถนนขุมลุมประพาส	ตำบลจองคำ	
อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	58000	
โทร.		0	5361	2144,	0	5361	2599	
โทรสาร		0	5361	2244	

Mae Hong Son Provincial Social Security Office 
126/10	Khumlumprapas	Road,	
Muang District, Mae Hong Son 58000 
Tel.		0	5361	2144,	0	5361	2599	
Fax.		0	5361	2244	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง 
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง	ชั้น	2		
ถนนวชิราวุธดำเนิน	ตำบลพระบาท		
อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	52000	
โทร.	 0	5426	5018–20	
โทรสาร	 0	5426	5018–20	ต่อ	700	

Lampang Provincial Social Security Office 
Government Center 2th floor, 
Vachairavuthdamnearn	Road,	Prabaht,		
Muang District, Lampang 52000 
Tel.		0	5426	5018-20	
Fax.		0	5426	5018-20	call	700	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน 
139	อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	
ถนนลำปาง-เชียงใหม่	ตำบลบ้านกลาง	
อำเภอเมือง	จังหวัดลำพูน	51000	
โทร.	 0	5309	6010-12,	0	5352	5535,	
	 0	5352	5537	
โทรสาร	 0	5309	6010-12,	0	5352	5537	ต่อ	16	

Lamphun Provincial Social Security Office 
139	Government	Center,	
Lampang-Chiang Mai Road, 
Muang	District,	Lamphun	51000	
Tel.		0	5309	6010-12,0	5352	5535,	0	5352	5537	
Fax.		0	5309	6010-12,	0	5352	5537	call	16	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
590	หมู่	1	ถนน	รพช.	หนองผา–ต้นขาม	
ตำบลชัยจุมพล	อำเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	53130	
โทร.		0	5543	1964-7,	0	5543	1964	
โทรสาร		0	5543	1965	

Uttaradit Provincial Social Security Office 
590	Moo	1,	Rorporchor	Road,		
Lap	Lae	District,	Uttaradit	53130	
Tel.		0	5543	1964-7,	0	5543	1964	
Fax.		0	5543	1965	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3/46	ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด	ตำบลกาฬสินธุ์	
อำเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000	
โทร.		0	4381	2787,	0	4381	2694,	0	4381	5172	
โทรสาร		0	4381	1171	

Kalasin Provincial Social Security Office 
3/46	Kalasin-Roi	Et	Road,	
Muang	District,	Kalasin	46000	
Tel.		0	4381	2787,	0	4381	2694,	0	4381	5172	
Fax.		0	4381	1171	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Region 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 
ถนนศูนย์ราชการ	ตำบลในเมือง	อำเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น	40000	
โทร.		0	4324	5328,	0	4324	6118,	0	4324	5046	
โทรสาร		0	4323	9627,	0	4324	6301	

Khon Kaen Provincial Social Security Office 
Government Center, Muang District, 
Khon	Kaen	40000	
Tel.		0	4324	5328,	0	4324	6118,	0	4324	5046	
Fax.		0	4323	9627,	0	4324	6301	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 
251/7	หมู่	4	ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
สาย	2	ตำบลในเมือง	อำเภอเมือง		
จังหวัดชัยภูมิ	36000	
โทร.		0	4481	3083,	0	4483	5681–2	
โทรสาร		0	4482	1738	

Chaiyaphum Provincial Social Security Office 
251/7	Moo	4,	Provincial	Administration	
Organization	Road	No.	2,	Muang	District,	
Chaiyaphum 36000 
Tel.		0	4481	3083,	0	4483	5681-2	
Fax.		0	4482	1783	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 
213/2	ถนนอภิบาลบัญชา	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	48000	
โทร.		0	4251	3540	ต่อ	11,13,14	
โทรสาร		0	4251	3540	ต่อ	15	

Nakhon Phanom Provincial Social  
Security Office 
213/2	Aphiban	bancha	Road,	
Muang	District,	Nakhon	Phanom	48000	
Tel.		0	4251	3540	call	11,13,14	
Fax.		0	4251	3540	call	15	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
2/1	ซอยเดชอุดม	6	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000	
โทร.		0	4420	5355	
โทรสาร		0	4420	5355	ต่อ	13	

Nakhon Ratchasima Provincial Social  
Security Office 
2/1	Soi	Dech	Udom	6,		
Muang	District,	Nakhon	Ratchasima	30000	
Tel.  0 4420 5355 
Fax.	 0	4420	5355	call	13	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
48/27–28	ถนนแสนสุข	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	31000	
โทร.	 0	4462	1764,	0	4462	5040,	0	4462	5045	
โทรสาร	 0	4460	2186,	0	4461	4437,		
	 	 0	4461	4327	ต่อ	123	

Buri Ram Provincial Social Security Office 
48/27-28	Sansuk	Road,		
Muang	District,	Buri	Ram	31000	
Tel.		0	4462	1764,	0	4462	5040,	0	4462	5045	
Fax.		0	4460	2186,	0	4461	4437,		
	 0	4461	4327	call	123	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	42	หมู่	10	
ถนนแจ้งสนิท	บ้านหนองจิก	ตำบลแก่งเลิงจาน	
อำเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	
โทร.		0	4397	1322-7	
โทรสาร		0	4397	1322-7	

Mahasarakam Provincial Social Security Office 
Government	Center	42	Moo	10,		
Changsanit	Road,	Bannongjik,	Kaengroengjan,	
Muang District, Mahasarakam 44000 
Tel.		0	4397	1322-7	
Fax.		0	4397	1322-7	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร 
1/8	ถนนวงศ์คำพา	ตำบลมุกดาหาร	
อำเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	49000	
โทร.	 0	4263	0272–3,	0	4261	2287	
โทรสาร	 0	4261	1708	

Mukdahan Provincial Social Security Office 
1/8	Vongkumpa	Road,		
Muang District, Mukdahan 49000 
Tel.	 0	4263	0272-3,	0	4261	2287	
Fax.	 0	4261	1708	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 
272	หมู่	1	ถนนแจ้งสนิท	ตำบลสำราญ	
อำเภอเมือง	จังหวัดยโสธร	35000	
โทร.		0	4572	4680-1	
โทรสาร		0	4572	4681	ต่อ	24	

Ya So Thon Provincial Social Security Office 
272	Moo	1,	Jangsanit	Road,		
Muang	District,	Ya	So	Thon	35000	
Tel.		0	4572	4680-1	
Fax.		0	4572	4681	call	24	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 
21/9	ถนนราชดำเนิน	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	45000	
โทร.		0	4351	5452,	0	4352	7735–6	
โทรสาร		0	4351	5452	ต่อ	505	

Roi Et Provincial Social Security Office 
21/9	Ratchadumnern	Road,		
Muang	District,	Roi	Et	45000	
Tel.		0	4351	5452,	0	4352	7735-6	
Fax.		0	4351	5452	call	505	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
ศาลากลางจังหวัดเลย	(หลังเก่า)	ถนนมลิวรรณ	
ตำบลกุดป่อง	อำเภอเมือง	จังหวัดเลย	42000	
โทร.		0	4281	2430,	0	4281	3453	
โทรสาร		0	4281	2613	

Loei Provincial Social Security Office 
City	Hall	(Old),	Maliwan	Road,	
Muang District, Loei 42000 
Tel.		0	4281	2430,	0	4281	3453	
Fax.		0	4281	2613	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 
350/8	หมู่	5	ถนนโชติพันธุ์	ตำบลหนองครก	
อำเภอเมือง	จังหวัดศรีสะเกษ	33000	
โทร.	 0	4561	3560,	0	4563	1068–9,		
	 0	4561	1375	
โทรสาร	 0	4561	3560	

Si Sa Ket Provincial Social Security Office 
350/8	Moo	5,	Chotipun	Road,	
Muang	District,	Si	Sa	Ket	33000	
Tel.		0	4561	3560,	0	4563	1068-9,	0	4561	1375	
Fax.		0	4561	3560	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 
1767/23	ถนนสุขสวัสดิ์	ตำบลธาตุเชิงชุม	
อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	47000	
โทร.	 0	4271	3551,	0	4273	3249	
โทรสาร	 0	4273	3788	ต่อ	107,	0	4273	3759	

Sakon Nakhon Provincial Social Security Office 
1767/23	Suksawat	Road,		
Muang	District,	Sakon	Nakhon	47000	
Tel.	0	4271	3551,	0	4273	3249	
Fax.	0	4273	3788	call	107,	0	4273	3759	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
219	หมู่	13	ถนนสุรินทร์–ปราสาท	ตำบลเฉนียง	
อำเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	32000	
โทร.		0	4452	0936-7,	0	4451	5470	
โทรสาร		0	4451	4815	

Surin Provincial Social Security Office 
219	Moo	13,	Surin-Prasat	Road,	Chaniang,	
Muang District, Surin 32000 
Tel.		0	4452	0936-7,	0	4451	5470	
Fax.		0	4451	4815	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 
391	หมู่	5	ตำบลหนองกอมเกาะ	
อำเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	43000	
โทร.	0	4242	1122,	0	4241	2996,	0	4242	0969	
โทรสาร	0	4242	1122	ต่อ	114,	0-4241-1593	

Nhong Khai Provincial Social Security Office 
391	Moo	5,	Nhong	Komkao,	Muang	District,	
Nhong	Khai	43000	
Tel.		0	4242	1122,	0	4241	2996,	0	4242	0969	
Fax.		0	4242	1122	call	114,	0-4241-1593	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 
ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	ถนนอุดร	–	เลย	ตำบลลำภู	
อำเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวลำภู	39000	
โทร.	0	42316753	
โทรสาร	0	4231	2616,	0	4231	3100	

Nhong Bua Lam Phu Provincial Social  
Security Office 
City Hall 2nd	floor,	Udon-Loei	Road,	Lam	Phu,	
Muang	District,	Nhong	Bua	Lam	Phu	39000	
Tel.		0	4231	2615	
Fax.		0	4231	2616,	0	4231	3100	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 
13/3	ถนนมุขมนตรี	ตำบลหมากแข้ง	
อำเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000	
โทร.		0	4232	5997,	0	4222	1456	
โทรสาร		0	4224	4673	ต่อ	202	

Udon Thani Provincial Social Security Office 
13/3	Mukhamontri	Road,	Makkang,	
Muang	District,	Udon	Thani	41000	
Tel.		0	4232	5997,	0	4222	1456	
Fax.		0	4224	4673	call	305	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 
(สาขากุมภวาปี) 
111/5-7	ตำบลภุมวารี	อำเภอภุมวารี	
จังหวัดอุดรธานี	41110	
โทร.		0	4220	3083	
โทรสาร	

Udon Thani Provincial Social Security Office 
(Kumphawapi) 
111/5-7	Kumphawapi	District,		
Udon	Thani	41110	
Tel.  0 4220 3083 
Fax. 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
317/1	ถนนพโลชัย	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000	
โทร.		0	4524	5436,	0	4524	3187,	0	4524	4820	
โทรสาร	 0	4524	5436	ต่อ	104	

Ubon Ratchathani Provincial Social  
Security Office 
317/1	Palochai	Road,	Naimuang,	
Muang	District,	Ubon	Ratchathani	34000	
Tel.		0	4524	5436,	0	4524	3187,	0	4524	4820	
Fax.		0	4524	5436	call	104	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
(สาขาเดชอุดม) 
329-329/1	หมู่	19	ถนนโชคชัย-เดชอุดม	
ตำบลเมืองเดช	อำเภอเดชอุดม		
จังหวัดอุบลราชธานี	34160	
โทร.		0	4536	2325,	0	4536	2764,	0	4536	2746	
โทรสาร.		0	4536	2764	

Ubon Ratchathani Provincial Social 
Security Office (Det Udom) 
329-329/1	Moo	19,	Chok	Chai	–	Det	Udom	Road,	
Det	Udom	District,	Ubon		
Ratchathani	34160	
Tel.		0	4536	2325,	0	4536	2764,	0	4536	2746	
Fax.		0	4536	2764	
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ 
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ	ชั้น	2	ถนนชยางกูร	
ตำบลโนนหนามแท่ง	อำเภอเมือง	
จังหวัดอำนาจเจริญ	37000	
โทร.		0	4552	3021,	0	4552	3047-49	
โทรสาร		0	4552	3047	ต่อ	103	

Amnat Charoen Provincial Social Security Office 
City Hall 2nd floor, Chayangul Road, 
Nonnamtang	Muang	District,	
Amnat	Charoen	37000	
Tel.		0	4552	3021,	0	4552	3047-49	
Fax.		0	4552	3047	call	103	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 
99/8	ถนนศรีตรัง	ตำบลกระบี่ใหญ่	
อำเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000	
โทร.	 0	7566	3620-22	
โทรสาร	 0	7566	3623	

Krabi Provincial Social Security Office 
99/8	Sritrang	Road,	Krabiyai,	
Muang	District,	Krabi	81000	
Tel.		0	7566	3620-22	
Fax.		0	7566	3619	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 
330	หมู่	1	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด	ตำบลนาชะอัง	
อำเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	86000	
โทร.	 0	7750	3244,	0	7750	4115,	
	 0	7750	5045–6	
โทรสาร		0	7750	3244	ต่อ	6	

Chumphon Provincial Social Security Office 
330	Moo	1,	City	Hall,	Nachaung,	
Muang District, Chumphon 86000 
Tel.		0	7750	3244,	0	7750	4115,	0	7750	5045-6	
Fax.		0	7750	3244	call	6	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 
14	ซอย	5	ถนนเจริญประดิษฐ์	ตำบลสะบารัง	
อำเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	94000	
โทร.		0	7332	3191–4	
โทรสาร		0	7332	3193	

Pattani Provincial Social Security Office 
14	Soi	5,	Charoenpradit	Road,	Sabarung,	
Muang District, Pattani 94000 
Tel.		0	7332	3191-4	
Fax.		0	7332	3193	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
294-296	ถนนเพชรเกษม	ตำบลท้ายช้าง	
อำเภอเมือง	จังหวัดพังงา	82000	
โทร.		0	7641	1994,	0	7644	0336,	0	7644	0346	
โทรสาร		0	7641	1025	

Phangnga Provincial Social Security Office 
294-296 Petchkasem Road, Taichang 
Muang District, Phangnga 82000 
Tel.		0	7641	1994,	0	7644	0336,	0	7644	0346	
Fax.		0	7641	1025	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 
16	ถนนไชยบุรี	ตำบลคูหาสวรรค์	
อำเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง	93000	
โทร.		0	7462	1447-8	
โทรสาร		0	7461	6591	

Phatthalung Provincial Social Security Office 
16	Chaiburi	Road,	Kuhasawon,	
Muang District, Phattalung 93000 
Tel.		0	7462	1447-8	
Fax.		0	7461	6591	

ภาคใต้
Southern Region 
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
15/4	ถนนอำเภอ	ตำบลตลาดใหญ่	
อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	83000	
โทร.		0	7627	0418-9,	0	7622	2837,	
	 0	7635	5325,	0	7622	3254	
โทรสาร		0	7621	0721	

Phuket Provincial Social Security Office 
15/4	Amphur	Road,	Taladyai,	
Muang District, Phuket 83000 
Tel.		0	7627	0418-9,0	7622	2837,	0	7635	5325,	
	 0	7622	3254	
Fax.		0	7627	0419	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (สาขากะทู้) 
52/5	หมู่	6	ซอยบางทอง	ถนนวิชิตสงคราม	
ตำบลกระทู้	อำเภอกระทู้	จังหวัดภูเก็ต	83120	
โทร.		0	7632	3828-34	
โทรสาร		0	7632	3831	

Phuket Provincial Social Security Office (Kathu) 
52/5	Moo	6	Soi	Bangtong,	Vichitsongkram	Road,	
Kathu	District,	Phuket	83120	
Tel.		0	7632	3828-34	
Fax.		0	7632	3831	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 
252/5	ถนนท่ากลาง	ตำบลทับเที่ยง	
อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง	92000	
โทร.		0	7557	0528	
โทรสาร		0	7557	0528	ต่อ	12	

Trang Provincial Social Security Office 
252/5	Tha	Klang	Road,	Tubtiang,	
Muang District, Trang 92000 
Tel.		0	7557	0528	
Fax.		0	7557	0528	call	12	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6/47–48	ถนนพัฒนาการคูขวาง	ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000	
โทร.		0	7534	6163,	0	7534	4055,	
	 0	7534	1066-67,	0	7532	4936-7,		
	 0	7577	4646	
โทรสาร	 0	7534	4055,	0	7534	6163	ต่อ	5,6	

Nakhon Sithammarat Provincial Social 
Security Office 
6/47-48,	Patanakankukwang	Road,	Naimuang,		
Muang	District,	Nakhon	Sithammarat	80000	
Tel.	 0	7534	6163,	0	7534	4055,	0	7534	1066-67,		
	 0	7532	4936-7,	0	7577	4646	
Fax.	 0	7534	4055,	0	7534	6163	call	5,6	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สาขาทุ่งสง) 
94/4	หมู่	2	ถนนกรุงแสง	ตำบลชะมาย	
อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80110	
โทร.		0	7533	2895,	0	7533	2856	
โทรสาร		0	7533	2895	ต่อ	17	

Nakhon Sithammarat Provincial Social 
Security Office (Thung Song) 
94/4	Moo	2,	Krungsang	Road,	Chamai,	
Thung	Song	District,	Nakhon	Sithammarat	80110	
Tel.		0	7533	2895,	0	7533	2856	
Fax.		0	7533	2895	call	17	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์ราชการจังหวัด	บ้านปลักปลา	หมู่	8	
ตำบลลำภู	อำเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	96000	
โทร.		0	7353	2333–6	
โทรสาร		0	7353	2333–6	ต่อ	116	

Narathiwat Provincial Social Security Office 
Government	Center	(Ban	Plug	Pla),	Moo	8,	
Muang	District,	Narathiwat	96000	
Tel.		0	7353	2333-6	
Fax.		0	7353	2333-6	call	116	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 
64	ถนนสุขยางค์	ตำบลสะเตง	
อำเภอเมือง	จังหวัดยะลา	95000	
โทร.	 0	7327	4482–4,	0	7321	1752	
โทรสาร	 0	7327	4482-4,	0	7321	1752	ต่อ	105,	
	 	 0	7321	3403	

Yala Provincial Social Security Office 
64 Sukhayang Road, Sateng, 
Muang	District,	Yala	95000	
Tel.		0	7327	4482-4,	0	7321	1752	
Fax.		0	7327	4482-4,	0	7321	1752	call	105,	
	 0	7321	3403	



128
รายงานประจำป ี2553 
สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 
55/9	หมู่	3	ตำบลบางริ้น	อำเภอเมือง	
จังหวัดระนอง	85000	
โทร.		0	7781	2355	
โทรสาร		0	7781	2393	

Ranong Provincial Social Security Office 
55/9	Moo	3,	Bangrin,	Muang	District,	
Ranong 85000 
Tel.		0	7781	2355	
Fax.		0	7781	2393	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
430/78	หมู่	2	ตำบลพะวง	อำเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	90100	
โทร.		0	7444	8613–6	
โทรสาร		0	7433	3983	

Songkhla Provincial Social Security Office 
430/78	Moo	2,	Pawong,	Muang	District,	
Songkhla	90100	
Tel.		0	7444	8613-6	
Fax.		0	7433	3983	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
(สาขาหาดใหญ่) 
113	ถนนโชติวิทยะกุล	3	ตำบลหาดใหญ่	
อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110	
โทร.		0	7423	8178	
โทรสาร		0	7423	8281	

Songkhla Provincial Social Security Office  
(Hat Yai) 
113	Chotivitayakul	3	Road,	Hat	Yai,	
Hat	Yai	District,	Songkhla	90110	
Tel.		0	7423	8178	
Fax.		0	7423	8281	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
(สาขาสะเดา) 
289/51-52	ถนนกาญจนวนิช	ตำบลสะเดา	
อำเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	90120	
โทร.		0	7454	1861	
โทรสาร		0	7454	1318	

Songkhla Provincial Social Security Office  
(Sadao) 
289/51-52	Karnjanavanit	Road,	
Sadao	District,	Songkhla	90120	
Tel.		0	7454	1861	
Fax.		0	7454	1318	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 
หมู่	6	ถนนยาตรการกำธร	ตำบลคลองขุด	
อำเภอเมือง	จังหวัดสตูล	91000	
โทร.		0	7472	1353	
โทรสาร		0	7472	1396	

Satun Provincial Social Security Office 
Moo	6	Yatrakankumthon	Road,	Klongkud,	
Muang	District,	Satun	91000	
Tel.		0	7472	1353	
Fax.		0	7472	1396	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บริเวณศาลากลางจังหวัด	ถนนดอนนก	
อำเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000	
โทร.		0	7728	2283,	0	7728	9194	ต่อ	32,33	
โทรสาร		0	7728	8283	

Surat Thani Provincial Social Security Office 
City Hall, Donnok Road,  
Muang District, Surat Thani 84000 
Tel.		0	7728	2283,	0	7728	9194	call	32,33	
Fax.		0	7728	8283	

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(สาขาเกาะสมุย) 
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย	(หลังใหม่)	ตำบลอ่างทอง	
อำเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84140	
โทร.		0	7742	0697,	0	7742	6104-105	
โทรสาร.		0	7742	0698	

Surat Thani Provincial Social Security Office 
(Ko Samui) 
City	Hall	(Old),	Ang	Thong,		
Ko	Samui	District,	Surat	Thani	84140	
Tel.		0	7742	0697,	0	7742	6104-105	
Fax.		0	7742	0698	
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Social Security Office 

Industrial Rehabilitation Center  
(Pathum Thani) 
97	Moo	3,	Bangphun,	Muang	District,	
Pathum	Thani	12000	
Tel.		0	2567	0847-9	
Fax.		0	2567	0847-9	call	100	

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
Industrial Rehabilitation Center 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน  
จังหวัดปทุมธานี 
97	หมู่	3	ตำบลบางพูน	อำเภอเมือง	
จังหวัดปทุมธานี	12000	
โทร.		0	2567	0847-9	
โทรสาร		0	2567	0847-9	ต่อ	100	

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
12	หมู่	2	ตำบลพนานิคม	กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา	
จังหวัดระยอง	21180	
โทร.		0	3887	7246	
โทรสาร		0	3889	7500	

Industrial Rehabilitation Center  
(Rayong) 
12	Moo	2,	Pananikom,	King	A.	Nikomputtana,	
Rayong	21180	
Tel.		0	3887	7246	
Fax.		0	3889	7500	

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 
อาคาร	100	ปี	ชั้น	2	30	หมู่	1	ตำบลโคกสี		
อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000	
โทร.		0	4337	0591-2	
โทรสาร		0	4337	0590	

Industrial Rehabilitation Center  
(Khon Kaen) 
100	Years	Building	2nd	Floor,30	Moo	1,	Koksi,		
Muang	District,	Kon	Kaen	40000	
Tel.		0	4337	0591-2	
Fax.		0	4337	0590	

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
หมู่	3	ถนนเลียบคลองชลประทาน	ตำบลดอนแก้ว	
อำเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	50180	
โทร.		0	5301	6859,	0	5301	6850-2	
โทรสาร		0	5301	6853	

Industrial Rehabilitation Center  
(Chiang Mai) 
Moo 3, Liabklongchonpratan Road, Donkaew,  
Mae	Rim	District,	Chiang	Mai	50180	
Tel.		0	5301	6859,	0	5301	6850-2	
Fax.		0	5301	6853	
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